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Referat  

 

Positiv psykologi är en inriktning inom psykologin som betonar de positiva upplevelserna 

människor har i livet såsom lycka, kärlek och njutning och den har som mål att förebygga 

psykisk ohälsa. Positiv pedagogik är ett skilt område inom den positiva psykologin som 

handlar om positiv psykologi tillämpat i undervisningskontext. Skolan har ansvar att stöda 

elever förutom i deras akademiska framgång också i att skapa förutsättningar för elevers 

välbefinnande. Tidigare forskning tyder på att införandet av positiv pedagogik i undervisning 

har en positiv inverkan på elevers välbefinnande. 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares erfarenheter av att arbeta med positiv 

pedagogik. Utgående från syftet har tre forskningsfrågor formulerats. 

1. Hur beskriver lärare tillämpningen av positiv pedagogik i det pedagogiska arbetet? 

2. Hur beskriver lärare relationen mellan arbetet med positiv pedagogik och elevernas 

välbefinnande? 

3. Hur beskriver lärare att arbetet med positiv pedagogik kunde utvecklas? 

Undersökningen är kvalitativ och utgår från tematisk analys. För att få svar på 

forskningsfrågorna valdes intervju som datainsamlingsmetod. I studien deltog fyra lärare. 

Alla lärare har gått Folkhälsans fortbildning i positiv pedagogik, Styrka, Glädje och 

Medkänsla, år 2019. Lärarna kommer från två olika kommuner och alla arbetar i de lägre 

årskurserna i grundskolan (åk 1–6) i olika finlandssvenska skolor.  

Studiens resultat visar att lärarna tillämpar de positiva pedagogiska arbetssätten i 

undervisningen men även i kontakten till vårdnadshavarna och med hela skolpersonalen. 

Lärarna lyfter fram nyttan av arbetet med styrkorna både i undervisning, vid lärandesamtal 

och när de ger respons. Andra arbetssätt såsom metaforen hinkar och olika typer av vänliga 

handlingar tillämpas samt finns som stöd för konflikthantering och för att stärka relationer i 

skolan. I studien har välbefinnande definierats utgående från elementen i PERMA-teorin och 

lärarna upplevde att de har sett positiva förändringar i alla elementen men att de inte kan 

säga om det enbart beror på arbetet med positiv pedagogik. Eleverna har fått redskap för att 

uttrycka sig om känslor och styrkor, vilket gjort att eleverna är mer positivt inställda, 

toleranta, medvetna, delaktiga och uthålliga i skolarbetet.  



   
 

   
 

För att arbetet med positiv pedagogik ska lyckas behöver hela skolan arbeta för det. Alla 

behöver ha samma kunskap samt använda sig av samma språk och metoder med eleverna. 

Tidsbrist gör det här svårt och lärarna önskar att mera resurser skulle sättas in samt att hela 

skolpersonalen och vårdnadshavarna skulle få fortbildning i ämnet. Ett gemensamt verktyg 

för hur arbetet med positiv pedagogik bör framskrida i skolan är under utveckling i den ena 

kommunen i vilken några av lärarna arbetar men ett sådant redskap önskas i framtiden av 

alla lärare som deltog i studien. 
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1 Inledning 

I detta kapitel introduceras temat för magisteravhandlingen, det vill säga positiv psykologi och 

positiv pedagogik. I kapitlet motiveras och redogörs för valet av tema och syftet för 

avhandlingen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av avhandlingens disposition. 

 

1.1 Introduktion  

Skolan är en viktig plats i barnens och de ungas liv och en stor del av deras tid tillbringas där. 

Det som barnen upplever i skolan har en påverkan inte enbart på barnens personliga utveckling 

men också på barnens sociala liv och generella tillfredsställelse med livet (Norrish m.fl., 2013; 

Gutman & Vorhaus, 2012). I en finländsk studie gjord av Uusitalo-Malmivaara (2012) där hon 

undersökte 12-åriga elevers upplevelser av generell lycka och skolrelaterad lycka tydde 

resultaten på ett starkt samband mellan allmän glädje och skolrelaterad glädje. Om eleverna 

lyckades bra i skolan kände eleverna sig också nöjdare. Resultat från andra liknande studier 

visar att höga nivåer av trivsel och välbefinnande hos eleverna resulterar i bättre 

skolprestationer, ett mer kreativt och analytiskt tänkande samt en bättre förmåga att hålla sig 

fokuserad och uppmärksam på skolarbetet (Kern m.fl., 2015; Seligman, 2011). Mår eleverna 

bra presterar de sålunda troligtvis även bra och tvärtom.  

Elever i Finland finner överlag glädje i skolarbetet. Resultat som framkommit i enkäten Hälsa 

i skolan 2021 pekar på att cirka tre av fyra barn i årskurs 4 och 5 i den grundläggande 

utbildningen tycker om att gå i skolan. Eleverna är även överlag nöjda med livet då hela 89 % 

av eleverna uppger detta. Tillfredsställelsen med livet har dock minskat något 2021 jämfört 

med 2019. I rapporten framgår dessvärre även att den psykiska ohälsan hos elever har ökat en 

aning. 30 % av unga finländska flickor upplever måttlig eller svår ångest. Under åren 2013–

2019 visade resultaten att 13–20 % av flickorna hade upplevt ångest. För pojkarna visade 

resultaten att cirka 8 % har upplevt ångest 2021 medan motsvarande andel 2013–2019 var 5–7 

%. Ångesten har sålunda ökat något de senaste åren (THL, 2021). I en annan rapport gjord av 

WHO framgår att bland 10–19-åringar lider en av sju av ungdomarna av psykisk ohälsa av 

vilka depression, ångest och beteendestörningar hör till de vanligaste formerna av psykisk 

ohälsa (WHO, 2021). 

Skolan har ett ansvar att lära ut strategier för att uppnå välbefinnande och på så sätt samtidigt 

förebygga psykisk ohälsa i undervisningen. Enligt Grunderna för läroplanen för den 
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grundläggande utbildningen bör det i skolarbetet skapas förutsättningar för elevernas 

välbefinnande, personliga utveckling samt lärande och det är ett ansvar som åligger hela 

skolans personal (Utbildningsstyrelsen, 2014). I skolan bör sålunda alla elevers behov, 

förutsättningar och styrkor beaktas och eleven bör även få stöd i utvecklandet av sin egen 

värdegrund genom värdediskussioner som förs tillsammans i skolan (Utbildningsstyrelsen, 

2014). Positiva känslor, glädje över att lära sig samt aktiviteter och verksamheter där eleverna 

uppmuntras till nyskapande främjar inlärningen och sporrar eleverna att utveckla sin 

kompetens. Elevens uppfattning om sig själv och sin egen förmåga har inverkan på hurdana 

mål eleven ställer upp för sig och som resultat av detta även hur eleven presterar 

(Utbildningsstyrelsen, 2014). Detta stämmer överens med resultaten som presenteras i en 

finländsk studie gjord av Widlund (2021). Resultaten för studien visade att skolprestation, 

motivation och skolrelaterad utmattning är kopplade till elevers utbildnings- och 

yrkesrelaterade målsättningar. Widlund diskuterar vidare hur dessa resultat tyder på att det 

därför är ändamålsenligt att resurser sätts in för att stödja förutom elevers skolprestationer även 

elevers välbefinnande och motivation för att på så sätt hjälpa elever att skapa målsättningar för 

sig själva. För att stödja elevers akademiska och allmänna välbefinnande har en inriktning 

kallad positiv pedagogik kommit till. Positiv pedagogik är en metod som grundar sig i positiv 

psykologi och som har börjat undersökas allt mer under senare år (Burke & Arslan, 2020; 

Fredrickson, 2001; Norrish m.fl, 2013).  

Positiv psykologi har tillkommit som en motreaktion till den patologiska och traditionella 

psykologin där största fokuset läggs på det som upplevs som sjukligt eller behandlingsbart hos 

individen. Cheavens och Feldman (2022) beskriver hur det inom den positiva psykologin i 

stället läggs fokus på de faktorer som hjälper människor att fungera bra i livet.  Inom positiv 

psykologi är forskare intresserade av de positiva subjektiva upplevelserna människorna har 

såsom lycka, tillfredsställelse, kärlek och njutning. Forskare är även intresserade av de 

personliga särdragen och förmågorna som framhäver dessa upplevelser, exempelvis personliga 

styrkor, interpersonella färdigheter, förlåtelse och visdom (Cheavens & Feldman, 2022). 

Positiv pedagogik är ett skilt område inom den positiva psykologin som hänvisar till 

tillämpningen av positiv psykologi i undervisningskontext (Green m.fl., 2011). Skolan är den 

ideala platsen för barn och unga att utveckla, förutom de akademiska färdigheterna, även den 

egna karaktären och det egna välbefinnandet. Studier har visat att positiv pedagogik bidrar till 

större livstillfredsställelse, främjar inlärning och kreativitet samt den sociala 
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sammanhållningen (Seligman m.fl., 2009; Waters, 2011). Positiv pedagogik ger sålunda lärare 

möjligheten att tillämpa aktiva och konkreta åtgärder för att främja elevers välbefinnande. 

Positiv psykologi och positiv pedagogik har börjat undersökas allt mer. I Finland har bland 

annat en forskningsgrupp på Folkhälsan tillsats och påbörjat ett projekt som kallas Styrka, 

Glädje och Medkänsla. Projektets syfte är att öka välbefinnandet och de mentala resurserna 

hos elever i lågstadieåldern och detta görs genom interventioner i skolan och i hemmen i 

samarbete med vårdnadshavarna. Projektet och metoderna baseras på forskning inom positiv 

psykologi och projektet ordnar även fortbildningar som handlar om positiv psykologi och 

positiv pedagogik runtom i Svenskfinland (Folkhälsan, 2021). Folkhälsan har även påbörjat ett 

nytt projekt som heter Studera starkt. Studerande från tio gymnasier i Finland har gått en 

gymnasiekurs i positiv psykologi och pedagogik som handlar om att stöda de studerandes 

livsresurser, förmåga till stresshantering och välbefinnande. Med projektet vill man utreda om 

kursen har inverkan på gymnasiestuderandes välbefinnande och förmåga att hantera stress 

(Mäkinen, 2021). Kaisa Vuorinen och Lotta Uusitalo-Malmivaara är två finländska forskare 

som även de utfört många studier inom positiv psykologi i skolor runtom i landet (t.ex. 

Uusitalo-Malmivaara, 2012; Vuorinen m.fl., 2019; Vuorinen m.fl., 2020). Se det goda! (2018) 

är ett material som forskarna varit med och utvecklat som presenterar de 24 karaktärsstyrkorna 

som hör till den positiva psykologin och i materialet ges vägledning samt tips om arbetet med 

styrkorna. Arbetet med positiv pedagogik ser sålunda ut att vara på ingång i fler och fler skolor 

runtom i Finland och temat är därför hela tiden i behov av vidare forskning.  

Syftet med vår avhandling är att undersöka lärares erfarenheter av att arbeta med positiv 

pedagogik i skolan och de lärare vi har valt att intervjua har alla deltagit i fortbildningen Styrka, 

Glädje och Medkänsla som ordnades runtom i Svenskfinland av Folkhälsan 2019. Några andra 

magisteravhandlingar har också undersökt finländska lärares erfarenheter av att arbeta med 

positiv pedagogik (Ala-Luopa, 2020; Isopahkala, 2019; Sandholm, 2020). I nuläget anser vi 

ändå att det finns relativt lite forskning kring vilka lärares erfarenheter av att arbeta med positiv 

pedagogik är och med vår magisteravhandling vill vi därför bidra med material i syfte om att 

fylla den här forskningsluckan. Med vår studie vill vi sålunda bidra både med resultat som kan 

fungera som jämförelsematerial till tidigare forskning och även med resultat som ger nya 

insikter om hur arbetet med positiv pedagogik kunde utvecklas. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter av att arbeta med positiv pedagogik. 

Anledningen till att lärarperspektivet har valts i studien är att arbetet med positiv pedagogik 

ännu är i startgroparna i Svenskfinland och lärare är de som hittills har hunnit bekanta sig mest 

med fenomenet positiv pedagogik i skolan. Därför är just deras erfarenheter viktiga att 

undersöka och lyfta fram. Utgående från syftet har tre forskningsfrågor formulerats. 

 

1. Hur beskriver lärare tillämpningen av positiv pedagogik i det pedagogiska arbetet? 

2. Hur beskriver lärare relationen mellan arbetet med positiv pedagogik och elevernas 

välbefinnande? 

3. Hur beskriver lärare att arbetet med positiv pedagogik kunde utvecklas? 

 

1.3 Avhandlingens disposition  

Denna avhandling är indelad i sex kapitel med tillhörande underkapitel. Det första kapitlet är 

en introduktion där avhandlingens tema, syfte och forskningsfrågor samt avhandlingens 

disposition presenteras. I det andra kapitlet redogörs för avhandlingens teoretiska grund. I detta 

kapitel presenteras positiv psykologi, PERMA-teorin, positiv pedagogik samt centrala 

områden inom positiv psykologi och positiv pedagogik. I kapitel tre presenteras tidigare 

forskning om positiv pedagogik med fokus på elevers och lärares upplevelser av positiv 

pedagogik samt vilka effekter positiv pedagogik har haft på elevers välbefinnande. Det fjärde 

kapitlet redogör för avhandlingens metod. I kapitlet presteras studiens datainsamlingsmetod, 

val av informanter, genomförande, databearbetning och analysmetod. Utöver detta presenteras 

studiens tillförlitlighet, trovärdighet och etiska principer. Kapitel fem utgör avhandlingens 

resultatredovisning. I kapitel sex diskuteras studiens resultat och metod. Kapitlet avslutas med 

avhandlingens slutsatser och förslag till vidare forskning. Skrivprocessen har gått till så att vi 

har skrivit olika delar ur varje kapitel. Vi har hela tiden hållit en jämn fördelning mellan oss 

gällande skrivarbetet. Under hela skrivprocessens gång har vi reflekterat och diskuterat 

tillsammans kring de val vi gjort.  
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2 Teoretisk grund 

I detta kapitel redogörs för studiens teoretiska grund. Först beskrivs positiv psykologi och 

därefter definieras välbefinnande utgående från välbefinnandeteorin PERMA. Sedan 

presenteras och beskrivs positiv pedagogik. Utöver detta introduceras centrala områden inom 

positiv psykologi och positiv pedagogik.  

 

2.1 Positiv psykologi  

Positiv psykologi som begrepp användes av Abraham Maslow redan på 1950-talet men fick 

inte så stor genomslagskraft (Seligman, 2019). Under slutet av 1990-talet återupptogs termen 

positiv psykologi av Martin Seligman som lyfte fram att psykologi under en längre tid hade 

fokuserat på sjukdomar och psykisk ohälsa och således glömt bort att fokusera på sådant som 

gör livet värt att leva (Swinson & Harrop, 2012). Seligman (2005) lyfter fram att man genom 

positiv psykologi vill ta bort fokus från att reparera de dåliga sakerna i livet och i stället lägga 

fokus vid att förebygga psykisk ohälsa. Swinson och Harrop (2012) framhåller att positiv 

psykologi handlar om lycka och välbefinnande. Seligman (2011) menar att målet med positiv 

psykologi är att öka blomstring (eng. flourishing) som innebär att människan känner 

tillfredställelse över sitt liv, uppnår en djup kontakt med andra människor samt upplever att de 

uppgifter hon har i livet är meningsfulla.  

Seligman (2019) nämner att positiv psykologi har väckt intresse i många länder genom åren 

men också stött på kritik. En del av kritiken handlar om att positiv psykologi inte är något nytt 

eftersom Maslow och den humanistiska psykologin nämnde den redan på 1950-talet. Annan 

kritik som positiv psykologi har stött på är att det är en onödig del inom psykologin eftersom 

målet inom psykologi ofta är att göra sig av med det som är dåligt och när det dåliga har 

eliminerats uppnås automatiskt välbefinnande. Positiv psykologi som enskild del där 

välbefinnande uppnås kan därför anses vara onödig. Ojanen (2007; 2014) lyfter fram att alla 

människor har olika uppfattningar om vad som är positivt och att positivitet som begrepp 

således är svårt att definiera. Det som en människa upplever som positivt kan en annan 

människa uppleva som negativt. Vidare nämner Ojanen (2014) att positiv psykologi har fått 

kritik för att lova för mycket och lyfta fram positivitet för mycket.  
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2.2 Subjektivt välbefinnande och PERMA-teorin 

Subjektivt välbefinnande är ett centralt begrepp som länge varit i fokus för forskningen inom 

positiv psykologi. Eftersom välbefinnande är en subjektiv upplevelse är det svårt att definiera 

och mäta det, men som resultat av att den positiva psykologin har blivit ett alltmer vedertaget 

forskningsområde har vikten av att kunna göra området mera mätbart förstärkts. Begreppet 

välbefinnande har fortsättningsvis ingen officiell definition men Headey m.fl. (1984) har 

beskrivit välbefinnande som något som alla människor eftersträvar för att uppnå god 

livskvalitet. Upplevelserna av välbefinnande är subjektiva och sålunda skiljer det sig åt vad 

olika individer väljer att sträva efter. Headey m.fl. (1984) hävdade också att man ändå kan anta 

att alla människor vill uppleva positiva känslor såsom känslor av att känna sig tillfreds, 

värdefull och lycklig. Förverkligandet av dessa bidrar till välbefinnande hos individen (Headey 

m.fl., 1984). Myers och Diener (1995) har i sin tur beskrivit det subjektiva välbefinnandet som 

frånvaro av negativa känslor och närvaro av positiva känslor och livstillfredsställelse.  

Martin Seligman är en av den positiva psykologins grundare och han har utvecklat en modell 

som utgörs av fem olika element som alla tillsammans skapar förutsättningar för välbefinnande 

hos både barn och vuxna. De fem grundläggande elementen ökar blomstrandet, det vill säga 

individens upplevelser av högt välbefinnande, positiva känslor och livstillfredsställelse (Keyes, 

2002), och som resultat av detta även det långsiktiga välbefinnandet hos individen. Elementen 

är: (1) positiva känslor/positive emotions, (2) engagemang/engagement, (3) positiva 

relationer/positive relationships, (4) mening/meaning och (5) arbete väl gjort/accomplishment. 

Tillsammans bildar elementet akronymen “PERMA” och tillsammans bidrar var och ett av 

elementen till välbefinnande (Seligman, 2011). Varje element av välbefinnande behöver ha tre 

olika egenskaper för att räknas som ett element, menar Seligman (2011). Dessa är att elementet 

(1) bidrar till välmående, (2) eftersträvas av många människor för dess egen skull och inte 

enbart för att få tillgång till något av de andra elementen samt att (3) elementet definieras och 

mäts oberoende av de andra elementen (Seligman, 2011). Nedan följer vidare fördjupning i 

PERMA-teorins olika element. 

Positiva känslor 

Det första elementet i PERMA-teorin är positiva känslor. Detta element hänvisar till 

lustkänslor såsom lycka, njutning, stolthet och glädje (Seligman, 2011). Fagerlund (2021) 

diskuterar hur människohjärnan har lättare att lära och ta till sig ny information i en positiv 

sinnesstämning. En elev med positiva känslor är sålunda kreativare och har bättre kognitiva 
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resurser samt en ökad uppmärksamhet. Jacquemont (2009) nämner att det genom historien 

oftast lagts fokus vid negativa känslor då känslor som exempelvis rädsla har varit viktiga för 

människans överlevnad. Motsvarigheten till negativa känslor är positiva känslor som också kan 

hjälpa människan att lösa problem som oftast handlar om människans utveckling och mognad. 

Uusitalo-Malmivaara och Vuorinen (2018) lyfter fram att positiva känslor också hjälper 

människan att uppleva mening i olika situationer. Genom att uppleva positiva känslor blir 

människan sålunda mera flexibel och effektiv.  

Engagemang 

Det andra elementet engagemang definieras som en känsla av att vara fullständigt försjunken i 

en aktivitet och detta känner vi igen som tillståndet flow. Flow är ett tillstånd som har 

konceptualiserats av Mihaly Csikszentmihalyi (1975) och som även brukar kallas för optimal 

upplevelse. Flow tar sig uttryck när en människa upplever en medvetenhet som uppstår när 

hennes tankar, emotioner, motivation och sinnen integrerar med varandra och samarbetar med 

fokus på samma mål (Csikszentmihalyi, 2010; Inghilleri m.fl., 2014). När individen upplever 

tillståndet flow finns ingen oro, oordning eller hot som självet, d.v.s. individens upplevelser av 

sig själv och allt som passerar igenom hans eller hennes medvetande såsom minnen, önskningar 

och handlingar, måste försvara sig mot eller ta hand om och sålunda kan den psykiska energin 

flöda fritt utan ansträngning (Csikszentmihalyi, 2010). Csikszentmihalyi (2010) och Inghilleri 

m.fl. (2014) beskriver att individen upplever att det går bra och den positiva responsen som fås 

av det egna arbetet stärker självet. Som resultat av detta kan uppmärksamheten i stället sättas 

på att hantera utmaningen och hålla koncentrationen på målet med aktiviteten. Tillståndet av 

djup koncentration som flow är, bidrar till att aktiviteten blir mer njutbar och meningsfull samt 

att individens självförtroende och känsla av duglighet förstärks.  

Relationer 

Det tredje elementet som Seligman (2011) nämner är positiva relationer och det refererar till 

individens upplevelser av att hen får stöd av andra omkring en, att hen har tillförlitliga 

relationer samt att hen känner sig trygg i dessa relationer och sammanhang. Vidare beskriver 

Seligman (2011) relationerna till andra människor som det bästa botemedlet mot livets 

motgångar och lyfter fram att de mest positiva upplevelserna vi tar del av är i sällskap av andra 

människor. För att stärka relationer skriver Fagerlund (2021) att kvaliteter som vänlighet, 

intresse, tacksamhet, empati, hänsyn, medkänsla och förlåtelse behöver förstärkas. Läraren är 

en förebild och viktig vuxen som eleverna ser upp till och därför är det även viktigt att 
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relationen mellan lärare och elever är god. Goda och trygga relationer är sålunda viktiga för 

det mentala välbefinnandet. 

Mening 

Det fjärde elementet kallas mening och enligt Seligman (2011) handlar det om upplevelsen av 

att vara del av något större än en själv. Detta element har en subjektiv komponent som handlar 

om individens egen uppfattning om vad som har mening och inte, men består även av en 

objektiv komponent som handlar om sammanhanget och tiden i vilka händelsen får sin mening. 

Personer som själva inte upplever sitt agerande som meningsfullt idag kan om exempelvis 50 

år anses vara någon av världens mest betydelsefulla personer i historien. Leskisenoja (2017) 

beskriver hur elementet mening har att göra med individens upplevelse av vad som är viktigt i 

livet och diskuterar vidare hur elever som upplever deras skolgång som meningsfull även är 

mera engagerade i skolarbetet.  

Arbete väl gjort 

Det femte och sista elementet kallar Seligman (2011) för arbete väl gjort och det refererar till 

en ihållande drivkraft att klara av eller uppnå personliga mål. Resultatet är inte det viktiga utan 

insatsen som läggs ner på arbetet är det avgörande. Leskisenoja (2017) redogör för hur 

elementet handlar om ett optimistiskt tankesätt som utvecklar människan och hjälper henne att 

uppnå sina mål trots de motgångar som kommer i hennes väg. Människan mår bättre då hon 

presterar bra och detta fungerar även omvänt så att prestationerna blir bättre då människan mår 

bra. 

 

2.3 Positiv pedagogik  

Skolan har en viktig roll i samhället i och med att en av skolans uppgifter är att utbilda barn 

och unga (Norrish m.fl., 2013). I Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen, hädanefter Glgu 2014, nämns det att skolan utöver den allmänna utbildningen 

ska stöda elevernas välbefinnande (Utbildningsstyrelsen, 2014). Seligman m.fl. (2009) lyfter 

fram att depression hos barn och unga har ökat över hela världen, vilket tyder på ett behov av 

att lära ut välbefinnande. Med detta i åtanke har positiv pedagogik skapats. Positiv pedagogik 

grundar sig i positiv psykologi och har som mål att utveckla både traditionella färdigheter och 

välbefinnande i skolan. Seligman m.fl. (2009) menar att skolan är det perfekta stället att lära ut 

välbefinnande eftersom skolan är det ställe där barn och unga spenderar en stor del av sina 
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dagar. Genom att lära ut välbefinnande i skolan ökar förutsättningarna för elevernas inlärning. 

Seligman (2011) lyfter fram att gott välbefinnande leder till att inlärningen förbättras. Ett 

positivt mående kan leda till ökad uppmärksamhet och nyskapande tänkande till skillnad från 

ett negativt mående som leder till mindre uppmärksamhet och mera kritiskt tänkande.  

Positiv pedagogik används i flera skolor runtom i världen och under de senaste åren har 

intresset för positiv pedagogik också tagit fart i finländska skolor (Seligman, 2019). I Finland 

har flera forskningsprojekt och studier inom positiv pedagogik genomförts, bland annat av 

Folkhälsan samt av Lotta Uusitalo-Malmivaara och Kaisa Vuorinen. Uusitalo-Malmivaara och 

Vuorinen (2018) menar att syftet med positiv pedagogik är att medvetandegöra elever om deras 

styrkor för att undvika en känsla av att inte vara bra på någonting. Fagerlund (2021) nämner 

att positiv pedagogik handlar om både inlärning och välbefinnande. Fokus borde ligga vid att 

skapa resurser för välbefinnande och fokusera på elevers styrkor snarare än på elevers 

svagheter.  Uusitalo-Malmivaara och Vuorinen (2018) betonar att skolan ska erbjuda eleverna 

verktyg för hur de kan hantera motgångar i livet. Fagerlund (2021) nämner att lärarens roll är 

att reflektera kring vilka aspekter av välbefinnande som behövs för att stärka elevernas 

välbefinnande. Både Fagerlund (2021) och Uusitalo-Malmivaara och Vuorinen (2018) lyfter 

fram vikten av att stödja eleverna att uppnå blomstring.   

Seligman m.fl. (2009) lyfter fram att det inte kan används vilka program som helst i skolan 

utan att de program som lär ut välbefinnande i skolor bör vara evidensbaserade. Också i Glgu 

2014 nämns det att de program som används i skolan ska vara vetenskapligt grundade 

(Utbildningsstyrelsen, 2014). Genom åren har Seligman och hans team utformat olika program 

för att öka elevers välbefinnande i skolan och två av dessa program är The Penn Resiliency 

Program (PRP) och Positive Psychology Programme (hädanefter PPP) (Seligman, 2009). The 

Penn Resiliency Programme har enligt Seligman m.fl. (2009) som syfte att lära elever hur de 

kan hanterar dagliga utmaningar och stressiga moment som är vanliga i elevernas vardag. 

Eleverna får lära sig att hantera sina problem på ett realistiskt och flexibelt sätt. Programmet 

lär också ut exempelvis copingstrategier och avslappning. Genom åren har det gjorts flertalet 

studier där syftet har varit att jämföra elever som deltagit i PRP med en kontrollgrupp som inte 

deltagit i PRP. Resultatet från studierna har bland annat visat att PRP motverkar tecken på 

depression och ångest, motverkar hopplöshet samt kan minska beteendeutmaningar. Positive 

Psychology Programme handlar enligt Seligman m.fl. (2009) om att eleverna får hjälp med att 

identifiera sina karaktärsstyrkor samt stöd i hur de kan använda styrkorna i vardagen. Utöver 
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detta handlar programmet om att utveckla resiliens1, positiva känslor och känsla av 

meningsfullhet. Genom studier som gjorts om programmet har resultatet bland annat visat att 

elevernas sociala färdigheter har ökat samt att eleverna har fått större engagemang och trivsel 

i skolan.  

Positiv pedagogik i hela skolan  

Geelong Grammar School i Australien var en av de första skolorna som tog The Penn 

Resiliency Programme i bruk (Adler, 2017) och skolan har sedan dess blivit en föregångare 

inom positiv pedagogik (Norrish m.fl., 2013). Geelong Grammar School har satsat på att införa 

positiv pedagogik så att det genomsyrar hela skolans verksamhet (Norrish m.fl., 2013). 

Seligman och hans team besökte skolan år 2008 för att under en sex månaders period lära ut 

kunskapen om positiv psykologi samt hur kunskapen kan implementeras i skolan (Norrish 

m.fl., 2013; Seligman m.fl., 2009). Efter detta har Geelong Grammar School skapat en egen 

modell för välmående som bygger på PERMA-modellen och karaktärsstyrkor för att uppnå 

blomstring. Till modellen har skolan också lagt till elementet positiv hälsa. Modellen kallas för 

The Geelong Grammar School Model for Positive Education och består av komponenterna 

Learn it, Live it, Teach it, Embed it. (Institute of Positive Education, 2019.)  

Hoare m.fl. (2017) beskriver att komponenten Learn it handlar om att all personal i skolan, 

både lärare och övrig personal, ska lära sig om välbefinnande och positiv pedagogik. Norrish 

m.fl. (2013) nämner att när positiv pedagogik började implementeras i Geelong Grammar 

School var det första steget att utbilda personalen. En stor del av utbildningen fokuserade på 

personalens välbefinnande eftersom detta är en viktig del av att få en välmående 

skolverksamhet. Hoare m.fl. (2017) lyfter fram att genom att all personal har kunskap om 

positiv pedagogik kan de lättare dela med sig av sina erfarenheter och arbeta mot en verksamhet 

som genomsyrar hela skolan. Också Fagerlund (2021) lyfter fram vikten av kollegialt lärande 

vid implementering av positiv pedagogik. Hoare m.fl. (2017) nämner att Geelong Grammar 

School utöver fortbildningar för personalen också erbjuder fortbildningar för föräldrar. 

Fagerlund (2021) nämner att skolan gärna kan involvera föräldrarna i arbetet med positiv 

pedagogik och även Norrish m.fl. (2013) lyfter fram att barn lär sig bäst ifall ett gott samarbete 

mellan hem och skola upprätthålls.  

 
1 Resiliens handlar om återhämtningsförmåga. Detta förklaras mera i kapitel 2.4.3. 
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Norrish m.fl (2013) nämner att det inte räcker att endast lära sig om positiv pedagogik utan 

man måste också leva det. Komponenten Live it handlar således om hur positiv pedagogik 

tillämpas i vardagen.  Detta kan eleverna och lärarna göra till exempel genom att träna 

tacksamhet och aktivt använda sina styrkor (Hoare m.fl., 2017). Norrish m.fl. (2013) nämner 

att personalen i Geelong Grammar School uppmuntras att ta hand om sitt eget välbefinnande 

genom att tillämpa den kunskap de har om positiv pedagogik i sina egna liv eftersom en 

välmående personal fungerar som modeller för elever gällande välbefinnande. Hoare m.fl. 

(2017) beskriver att komponenten Teach it fokuserar på att låta eleverna öva på sina kunskaper 

inom positiv pedagogik för att uppnå blomstring. Norrish m.fl. (2013) lyfter fram att detta görs 

i klassrummet och kallas för explicit lärande. En annan del av komponenten är det implicita 

lärandet som handlar om att försöka införliva positiv pedagogik i alla ämnen i läroplanen.  

Den sista komponenten, Embed it, handlar om att en vilja att uppnå en skolverksamhet som 

genomsyras av positiv pedagogik (Hoare m.fl., 2017). Hoare m.fl. (2017) nämner att skolan 

behöver ha en gemensam policy och en aktiv ledning som arbetar för välbefinnande för att 

uppnå detta. Även Fagerlund (2021) betonar vikten av ledarskap och en stödjande skolledning 

för att välbefinnandet i skolan ska öka. Hoare m.fl. (2017) nämner dock att skolor vid 

implementering av The Geelong Grammar School Model for Positive Education högst 

antagligen kommer att stöta på svårigheter och således inte kan förvänta sig resultat direkt. När 

modellen implementeras i skolan är det viktigt att alla komponenter tas i bruk, annars kommer 

skolan inte uppnå önskat resultat.  

 

2.4 Centrala områden inom positiv psykologi och positiv pedagogik  

 

2.4.1 Karaktärsstyrkor  

I Glgu 2014 nämns det att fokus ska ligga på att stöda eleverna till att hitta sina styrkor, vilket 

också är en stor del inom positiv psykologi (Utbildningsstyrelsen, 2014). Enligt Peterson och 

Seligman (2004) benämns människors styrkor som karaktärsstyrkor inom positiv psykologi. 

Tidigare har det bara funnits verktyg för klassificering av psykiska sjukdomar men inget 

verktyg som klassificerar och mäter psykisk hälsa. DSM och ICD har länge fungerat som 

klassificeringsmanualer för psykiska sjukdomar och dessa manualer har bidragit till effektiva 

behandlingar för flera olika psykiska sjukdomar. Peterson och Seligman (2004) ville utarbeta 

ett verktyg som fokuserar på det som är rätt hos människor snarare än det som är fel. De ville 
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skapa ett verktyg som behandlar människor styrkor och hur dessa styrkor kan bidra till det goda 

i livet. Genom dessa tankar skapades Values of Action-institutet (VIA-institutet) som 

innehåller ett verktyg för hur de tjugofyra karaktärsstyrkorna mäts. 

Peterson och Seligman (2004) nämner att VIA skapades genom att studera hur dygder och 

karaktärsstyrkor har använts i olika traditioner och kulturer genom tiderna. Genom dessa 

studier hittades sex dygder som delades in i tjugofyra karaktärsstyrkor. Den första dygden är 

visdom som består av karaktärsstyrkorna kreativitet, nyfikenhet, kunskapstörst, perspektiv och 

omdöme. Den andra dygden är mod som består av karaktärsstyrkorna uthållighet, mod, 

entusiasm och ärlighet. Mänsklighet är den tredje dygden och består av karaktärsstyrkorna 

vänlighet, social intelligens och kärleksfullhet. Den fjärde dygden är rättvisa och består av 

karaktärsstyrkorna samarbete, rättvisa och ledarskap. Den femte dygden är måttfullhet som 

består av karaktärsstyrkorna ödmjukhet, förlåtelse, eftertänksamhet och självkontroll. Den sista 

dygden kallas för transcendens och består av humor, hoppfullhet, tacksamhet, andlighet och 

uppskattning för det som är vackert.  

Park (2015) framhåller att ovannämnda styrkor alla är universellt kända och relativt 

oföränderliga. Uusitalo-Malmivaara och Vuorinen (2018) lyfter dock fram att det utöver VIA-

klassificeringen också finns det andra sätt att klassificera styrkor. Vissa har också valt att 

modifiera styrkorna i VIA-klassificeringen för att de bättre ska passa in i den miljö där de 

används. Detta har till exempel Uusitalo-Malmivaara och Vuorinen (2018) gjort för att 

styrkorna bättre ska lämpa sig i finländsk omgivning. De lade till styrkorna medkänsla, som 

tillhör dygden mänsklighet och sisu som tillhör dygden mod. Uusitalo-Malmivaara och 

Vuorinen (2018) betonar att olika karaktärsstyrkor lämpar sig för olika åldrar. Det som 

styrkorna dock har gemensamt är att de tar sig i uttryck i människans beteende, tankar och 

känslor. Styrkorna främjar välbefinnande och bidrar till att förverkliga människans moraliska 

sidor. Forskning har enligt Park (2015) visat att användning av karaktärsstyrkor bland annat 

bidrar till att elever presterar bättre i skolan och är lyckligare.  

 

2.4.2 Metaforen hinkar  

Under början av 1950-talet uppmärksammade Donald Clifton att psykologin var fokuserad 

nästan enbart vid det som är fel hos människor. Clifton ville i stället lägga fokus vid det positiva 

hos människan och började tillsammans med sina kollegor studera detta. I sina studier 

upptäckte Clifton att människans liv formas vid interaktion med andra. Dessa interaktioner är 
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sällan neutrala utan har en positiv eller negativ inverkan på människan. Alla interaktioner har 

en väsentlig inverkan på människan även fast hon många gånger inte lägger tanke vid 

betydelsen av interaktionen. Genom dessa upptäckter skapades metaforen hinkar så att andra 

på ett konkret och lättbegripligt sätt skulle förstå Cliftons teori. (Rath & Clifton, 2004.)  

Rath och Clifton (2004) beskriver att metaforen hinkar handlar om hur människan genom 

interaktion med andra människor kan påverka deras mående. Den centrala tanken med 

metaforen är att alla människor har en osynlig hink. Beroende på vad andra människor gör eller 

säger så fylls eller töms hinken. Om en människas hink är full upplever hon positiva känslor 

medan upplevelsen vid en tömd hink är negativ. Utöver att alla människor har en osynlig hink 

har alla människor också en osynlig skopa. När en människa säger eller gör något positivt 

gentemot andra människor fylls hennes hink medan hinken töms om hon säger eller gör något 

negativt mot en annan människa. Varje dag kommer människan att ställas inför valet om hon 

ska fylla eller tömma en annan människas hink. Valet är viktigt i och med att det påverkar 

människans lycka, hälsa och relationer.  

 

2.4.3 Mindset och resiliens  

Mindset och resiliens är viktiga delar inom den positiva psykologin. Resiliens handlar enligt 

Uusitalo-Malmivaara och Vuorinen (2018) om återhämtningsförmåga. Denna förmåga 

innefattar bland annat hur väl människan hanterar motgångar och utmanande situationer. 

Mindset handlar enligt Dweck (2008) om hur människan uppfattar sig själv. Mindset kan delas 

in två olika mindset: statiskt mindset och dynamiskt mindset. Människor som har ett statiskt 

mindset tänker att de egenskaper de har inte kan förändras. Människor med ett statiskt mindset 

tenderar att möta misslyckanden på ett negativt sätt där de kritiserar sig själva. Människor med 

det andra mindsetet, dynamiskt mindset, tänker istället att de kan utveckla sina egenskaper om 

de anstränger sig. Vid misslyckanden försöker de hitta lösningar utan att kritisera sig själva. 

Uusitalo-Malmivaara och Vuorinen (2018) framhåller att forskning har visat att ett dynamiskt 

mindset leder till att människor har en bättre återhämtningsförmåga vid misslyckanden. 
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om elevers och lärares upplevelser av positiv 

pedagogik. Utöver detta presenteras forskning som redogör för vilka effekter positiv pedagogik 

har haft på elevers välbefinnande. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av utmaningar 

lärare upplever med arbetet med positiv pedagogik. 

 

3.1 Effekter på elever 

 

Ökat välbefinnande hos elever 

Flertalet studier har gjorts där syftet har varit att undersöka effekterna av interventioner inom 

positiv psykologi och positiv pedagogik. Owens och Waters (2020) har gjort en översikt över 

studier som undersökt vilken inverkan interventioner i positiv pedagogik har haft på elever. 

Studierna visar att eleverna efter interventionerna upplever att deras välbefinnande har ökat. I 

studierna framkom det också att interventioner i positiv pedagogik kan minska psykisk ohälsa 

som till exempel depression. Även Shankland och Rossett (2017) har gjort en översikt över 

studier som undersökt inverkan av interventioner. Också dessa studier har kommit fram till att 

positiv pedagogik har en positiv inverkan på elevers välbefinnande. Även i Institute of Positive 

Educations tioårasrapport (2019) lyfts det fram att elevers välbefinnande har ökat tack vare 

användningen av positiv pedagogik. 

Shoshani och Steinmetz (2013) har i sin studie utvärderat en skolbaserad intervention i positiv 

psykologi. Genom studien kom de fram till att interventionen bidrog till ökat välbefinnande. 

Utöver detta hade interventionen också utvecklat eleverna självkänsla, optimism och 

självförmåga. I en annan studie gjord av Shoshani m.fl. (2016) kom de fram till att elevernas 

positiva känslor ökat. Också Suldo m.fl. (2015) och Roth m.fl. (2017) lyfter fram en ökning av 

elevers positiva känslor efter interventioner. Shoshani m.fl. (2016) lyfter fram att de sett en 

minskning i elevers negativa känslor efter en intervention. Suldo m.fl. (2015) kom dock fram 

till att elevernas negativa känslor inte påverkades av en intervention. I en studie gjord av Laakso 

m.fl. (2020) kom de fram till att elevers positiva affekt och välmående hade ökat och att deras 

negativa affekt minskat i jämförelse med kontrollgruppen. 

I Institute of Positive Educations tioårsrapport (2019) nämns det att elever som deltagit i 

interventioner i positiv pedagogik har lättare att möta motgångar i livet. I rapporten 
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framkommer det också att eleverna fått en bättre relation till sina klasskamrater (Institute of 

Positive Education, 2019), vilket också Shoshani m.fl. (2016) kommit fram till. Vidare lyfter 

Shoshani m.fl. (2016) fram att positiv pedagogik har bidragit positivt till elevers akademiska 

prestationer och eleverna har haft en mera positiv attityd till skolarbete.  

I en studie gjord av Smith m.fl. (2020) undersöktes hur en intervention baserat på 

karaktärsstyrkor påverkade elevers välbefinnande. Välbefinnande i studien definieras enligt 

PERMA-teorin och PERMA-teorin användes också för att ta reda på skillnaden mellan de 

elever som deltog i interventionen med de elever som inte deltog i interventionen. Detta gjordes 

genom att eleverna fick fylla i ett frågeformulär baserat på elementen i PERMA-teorin både 

före och efter interventionen. Resultatet i denna studie visade positiva förändringar i alla 

element i PERMA-teorin. Störst förändring hade skett i elementet mening men också i de andra 

elementen hade det skett positiva förändringar. Utöver detta visade resultatet att elevernas hälsa 

förbättrades och att deras negativa känslor och känsla av ensamhet minskade.  

Minskad psykisk ohälsa 

Som tidigare nämnts visar interventioner i positiv pedagogik att psykisk ohälsa kan minska 

(Owens & Waters, 2020). I Shoshanis och Steinmetz (2013) studie framkom det att elevers 

stress, ångest och depression hade minskat efter att ha deltagit i en intervention i positiv 

psykologi. Också Burckhardt m.fl. (2016) lyfter fram att de i deras studie fann en minskning i 

elevers depression och stress efter en intervention i positiv psykologi. Bolier m.fl. (2013) fann 

i sin studie att interventioner i positiv psykologi kan minska depressiva symptom, vilket 

stämmer överens med det Burckhardt m.fl. (2016) samt Shoshani och Steinmetz (2013) har lyft 

fram. Burckhardt m.fl. (2015) nämner dock att de i en studie såg minskningar i depression, 

stress och ångest men att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan gruppen som deltog 

i interventionen i positiv pedagogik och kontrollgruppen. I en studie gjord av Halliday m.fl. 

(2019) fann de att en intervention i positiv pedagogik inte hade något samband med ökat 

välbefinnande och resiliens. Interventionen kan dock ha varit en bidragande faktor till att 

elevernas mentala hälsa inte försämrades under året. 

Verktyg för att lyfta sig själva och andra 

Inom projektet Styrka, Glädje och Medkänsla har det gjorts två magisteravhandlingar som 

riktat in sig på elevperspektivet. Karlsson (2018) undersökte i sin studie vilken effekt en 

utvärdering på styrkor och positiva känslor har haft på elever. Resultatet visade att eleverna 

upplevde att de fått verktyg som bidrar till ett ökat välmående. Många av eleverna upplevde 
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också att det på det personliga planet skett en förändring. I Söderlunds (2019) studie 

undersöktes elevers upplevelser av en intervention i positiv pedagogik som riktade in sig på 

karaktärsstyrkor och metaforen hinkar. Resultatet visade att eleverna efter arbetet med 

styrkorna upplevde att deras självbild blivit tydligare, att självförtroendet blivit större och att 

de fått utökad självkännedom. Efter interventionen hade eleverna också börjat använda 

styrkorna mera och blivit mera medvetna om andras styrkor. Gällande hinkarna upplevde 

eleverna att deras tankesätt, agerande och förståelse gentemot andra hade förändrats. 

 

3.2 Lärares upplevelser 

 

Stöd i elevers emotionella och sociala utveckling 

Sandholm (2020) har i sin magisteravhandling undersökt hur lärare i Svenskfinland som 

deltagit i fortbildningen Styrka, Glädje och Medkänsla upplever arbetet med positiv pedagogik. 

Resultat från undersökningen visade att lärarna upplevde att positiv pedagogik bidragit till att 

ge stöd i elevernas emotionella och sociala utveckling. Även Isopahkala (2019), som undersökt 

finskspråkiga lärares upplevelser av positiv pedagogik, har kommit fram till att arbetet med 

positiv pedagogik är till nytta för uppbyggandet av elevernas emotionella färdigheter. Vuorinen 

m.fl. (2019) har gjort en studie där syftet har varit att undersöka lärares upplevelser av att 

implementera en intervention i positiv pedagogik. Resultatet visade bland annat att 

interventionen förbättrat elevernas sociala utveckling. 

Personlig och professionell utveckling hos lärare 

Geelong Grammar School har arbetat med positiv pedagogik i över tio år och har under denna 

tid hunnit samla in data kring skolpersonalens upplevelser. Institute of Positive Educations 

(2019) tioårsrapport visar att lärarna för det mesta har haft en positiv upplevelse av att arbeta 

med positiv pedagogik, både på det personliga och professionella planet. Deras engagemang 

gällande kompetens, relationer och beslutsfattande har ökat under tiden de använt sig av positiv 

pedagogik. Också i Sandholms (2020) undersökning framkom det att lärare har haft en positiv 

upplevelse av positiv pedagogik som lett till både professionell och personlig utveckling. I 

undersökningen framkom det bland annat att lärarna upplever att deras välmående ökat, att de 

fått ökad självmedvetenhet samt att de sett en förändring i hur de tänker kring och bemöter 

elever. Också Ala-Luopa (2020) lyfter fram att lärares välmående har ökat som resultat av 



   
 

   
 

17 

användningen av positiv pedagogik. Isopahkalas (2019) undersökning visar också att lärarna 

har utvecklats både personligt och professionellt. Lärarna upplever bland annat att positiv 

pedagogik bidragit med mening, betydelse och entusiasm i arbetet. 

Arbetet med karaktärsstyrkor 

Ala-Luopa (2020) har i sin magisteravhandling undersökt lärares uppfattning och erfarenheter 

av positiv pedagogik. Resultatet visade bland annat att lärarna upplevde att arbetet med 

karaktärsstyrkor är en stor del av positiv pedagogik. Också i Isopahkalas (2019) och Sandholms 

(2020) undersökningar framkom det att en stor del av undervisningen gällande positiv 

pedagogik inkluderar karaktärsstyrkor. I samtliga undersökningar (Ala-Luopa, 2020, 

Isopahkala, 2019; Sandholm, 2020) har det framkommit exempel på hurudana arbetssätt lärare 

använder sig av när de arbetar med karaktärsstyrkor. Nedan följer några exempel. 

Sandholm (2020) nämner att ett sätt att arbeta med karaktärsstyrkor är att använda sig av 

styrkekort.  Styrkorna har använts i diskussioner kring elevers beteende och för att ge stöd åt 

eleverna i utmanande situationer. Styrkorna har också använts i diskussioner kring sociala 

färdigheter, konflikthantering och för att stärka relationer. Styrkorna har utöver detta använts i 

språkstödjande ändamål bland annat i litteraturdiskussioner. Ala-Luopa (2020) nämner att 

lärare överlag ofta använder sig av styrkekort, diskussioner, filmer och berättelser i sitt arbete 

med positiv pedagogik. Utöver detta arbetar lärare med att hjälpa eleverna att kunna lyfta 

andras styrkor. Isopahkala (2019) lyfter fram att flera lärare tycker att det är viktigt att göra 

styrkorna till en del av vardagsvokabulären. Lärarna försöker nämna styrkorna när de 

undervisar och utöver detta finns styrkorna uppsatta på väggen.  

Andra sätt att tillämpa positiva pedagogiska arbetssätt 

Även fast studierna ovan lyft fram att arbete med karaktärsstyrkor är en stor del av positiv 

pedagogik finns det också andra sätt att arbeta kring positiv pedagogik. I Sandholms (2020) 

studie framkom det att flera lärare använder sig av metaforen hinkar i sitt arbete med positiv 

pedagogik. Hinkarna har använts då lärare arbetat kring att medvetandegöra andras känslor för 

eleverna. Diskussionen om att tömma och fylla andras hinkar har varit värdefull vid exempelvis 

konflikter. Vissa lärare har haft riktiga hinkar i sina klassrum för att kunna konkretisera 

metaforen så bra som möjligt. I Ala-Loupas magisteravhandling (2020) lyfts det fram att 

lärarna arbetar mycket med att ge eleverna positiv feedback både gällande mindre och större 

saker. Även eleverna får lära sig att ge positiv feedback åt varandra. Isopahkala (2019) nämner 
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att lärare brukar använda sig av andningsövningar och mindfulnessövningar i sitt arbete med 

positiv pedagogik. 

Utmaningar i arbetet med positiv pedagogik 

Även fast det lyfts fram många positiva aspekter med positiv pedagogik lyfter lärare också 

fram vissa utmaningar. I sina undersökningar fann både Isopahkala (2019) och Sandholm 

(2020) att tidsbrist är en utmaning när det kommer till arbetet med positiv pedagogik. En annan 

utmaning är att lärarnas personliga resurser inte räcker till (Sandholm, 2020; Institute of 

Positive Education, 2019). I Sandholms (2020) studie framkom det att vissa lärare upplever att 

de inte får tillräckligt med stöd på arbetsplatsen. Detta handlar för det mesta om att kollegorna 

är ointresserade eller negativt inställda till positiv pedagogik. Också Isopahkala (2019) och 

Vuorinen m.fl. (2019) lyfter fram att en utmaning är att vissa kollegor varit mera tveksamma 

till positiv pedagogik. I flera studier (Isopahkala, 2019; Institute of Positive Education, 2019; 

Sandholm, 2020) framkommer det att ledningens förhållningssätt till positiv pedagogik kan 

vara en utmaning. Isopahkala (2019) framhåller att ifall ledningen inte ger sitt stöd i arbetet 

kring positiv pedagogik kan det leda till att arbetet inte får ett önskat resultat. 
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4 Metod 

I detta kapitel beskrivs metoden för undersökningen. Studiens syfte och forskningsfrågor 

inleder kapitlet. Metoden presenteras och därefter redogörs för datainsamlingsmetoden, 

informanterna för studien, databearbetningen och den tematiska analysen. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av undersökningens tillförlitlighet, trovärdighet och forskningsetiska 

aspekter. 

 

4.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet för studien är att undersöka lärares erfarenheter av att arbeta med positiv pedagogik. 

Utgående från syftet har tre forskningsfrågor formulerats. 

1. Hur beskriver lärare tillämpningen av positiv pedagogik i det pedagogiska arbetet? 

2. Hur beskriver lärare relationen mellan arbetet med positiv pedagogik och elevernas 

välbefinnande? 

3. Hur beskriver lärare att arbetet med positiv pedagogik kunde utvecklas? 

 

4.2 Kvalitativ metod 

När forskaren gör upp en strategi för sin studie bör han eller hon överväga om det är en 

kvantitativ eller kvalitativ forskning eller en kombination av båda som ska genomförs. Enligt 

Jacobsen (2007) bör man undvika att titta på de två olika forskningsmetoderna som varandras 

motsatser. I stället kan man se dem på en skala där den rent kvalitativa metoden finns i ena 

ändan och den rent kvantitativa metoden finns i andra ändan. Det som ses som en nackdel hos 

den ena metoden är ofta en fördel hos den andra och därför bör metoderna ses som 

kompletterande och inte som konkurrerande med varandra. 

Både i kvantitativ och kvalitativ metod samlar forskaren in empiri men empirin ser vanligtvis 

lite olika ut i de olika metoderna. Enligt Olsson och Sörensen (2007) innebär kvalitet de 

egenskaper eller karaktärer som finns hos ett fenomen medan kvantitet handlar om mängder av 

dessa egenskaper eller karaktärer. Olsson och Sörensen (2007) konstaterar vidare att den 

kvalitativa metoden syftar till att ge beskrivande data, ofta ord, där informantens egna skrivna 

eller talade ord och beteende observeras och beskrivs. Enligt Jacobsen (2007) är den kvalitativa 

metoden en öppen metod där forskaren försöker undvika att styra den information som samlas 
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in och till exempel vad som tas upp under intervjun. Informanterna ska sålunda få uttrycka sig 

på sitt eget sätt och med egna ord utan att forskarens förutfattade meningar eller förväntningar 

inverkar i för hög grad. Syftet med vår studie är att undersöka lärares erfarenheter av att arbeta 

med positiv pedagogik. Med vårt syfte hoppas vi kunna få en större kännedom om och djupare 

förståelse för fenomenet positiv pedagogik. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer som enligt Denscombe (2018) ger informanterna möjlighet att, trots en viss given 

struktur, uttrycka sina tankar utan att forskaren styr det som informanterna tar upp till 

diskussion för mycket.  

Den kvalitativa forskningsmetoden används när forskaren försöker finna kategorier och 

beskrivningar som bäst förklarar ett fenomen eller sammanhang i omvärlden. Genom den 

kvalitativa metoden vill man alltså skapa mer förståelse, tydliggöra och ge en mer nyanserad 

beskrivning av hur människor uppfattar och tolkar olika fenomen (Jacobsen, 2007). 

Denscombe (2018) anser att storleken på samplet spelar en viktigare roll i den kvantitativa 

studien eftersom ett större sampel bidrar till större sannolikhet att resultatet statistiskt sett är 

tillförlitligt och generaliserbart. I en kvalitativ studie ingår däremot ofta relativt få människor 

eller händelser som undersöks eftersom man vill få så djupgående och detaljerade 

beskrivningar som möjligt. För vår studie är en kvalitativ metod mera lämplig då den är liten 

med enbart fyra informanter och vi är intresserade av att undersöka informanternas erfarenheter 

och beskrivningar av arbetet med positiv pedagogik. Olsson och Sörensen (2007) betonar också 

att forskaren i en kvalitativ studie försöker gestalta något så att nya innebörder uppstår. De 

forskare som använder sig av kvalitativ metod vill vara nära sitt eget data och få en detaljerad 

kännedom om den för att de ska kunna genomföra analysen.  Genom vår studie hoppas vi kunna 

föra fram resultat som bidrar med nya insikter i temat positiv pedagogik. 

Jacobsen (2007) anser att kvantitativ metod är lämplig att använda sig av då forskaren har goda 

kunskaper om temat som undersöks eller då han eller hon vill beskriva omfattningen av ett 

fenomen där enheter och bredd anses vara viktiga mål samt då det finns en önskan om att 

resultatet ska kunna generaliseras. En kvalitativ metod används däremot när forskaren har liten 

förkunskap om det fenomen som ska studeras och när det finns en önskan om att få mycket 

information från en mindre population, vilket är fallet för vår studie. Vidare beskriver Jacobsen 

(2007) att den kvalitativa forskningsprocessen även är mer flexibel då den är interaktiv, vilket 

betyder att forskaren kan gå fram och tillbaka i materialet och ändra både problemställning och 

datainsamlingsmetod medan undersökningen ännu pågår. Gränsen mellan datainsamling och 

analys är vag och data analyseras efterhand som forskaren samlar in det. I en kvantitativ ansats 
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bör forskaren kategorisera och strukturera sin strategi redan före han eller hon börjar samla in 

data och på grund av mer standardiserade frågor och svarsalternativ blir de svar som 

informanterna kan lämna ifrån sig mer styrande. Vi har valt att tillämpa en kvalitativ metod 

eftersom metoden lämpar sig bra för vårt syfte och våra frågeställningar som undersöker några 

få informanters upplevelser och erfarenheter. Metoden ger oss även möjligheten att vara mera 

flexibla under hela forskningsprocessen. Denscombe (2018) lyfter fram att forskarens roll 

också ser lite olika ut beroende på metod. I en kvantitativ forskning är forskarens roll opartisk 

och objektiv medan kvalitativ forskning tvärtemot tenderar att förknippas med forskarens 

inblandning och tolkning, särskilt i analysfasen. I vår analys och resultatredovisning 

framkommer både citat av det som informanterna sagt men också vår egen kommenterande 

text som till viss del speglar vår egen tolkning av det som informanterna säger.  

 

4.3 Intervju som datainsamlingsmetod 

Kvalitativ forskningsintervju handlar enligt Kvale och Brinkmann (2009) om att försöka förstå 

de intervjuades perspektiv på världen. Patel och Davidson (2011) nämner att kvalitativ 

forskningsintervju handlar om att ta reda på hur de som blir intervjuade uppfattar ett specifikt 

fenomen. Dalen (2015) lyfter fram att kvalitativ intervju passar bra när man vill få en inblick i 

den intervjuades tankar, erfarenheter och känslor. Denscombe (2018) betonar att datakällan i 

forskningsintervjuer utgörs av den intervjuades svar på forskningsfrågorna. Genom att använda 

intervju som datainsamlingsmetod kan man enligt Denscombe (2018) få utförliga och 

djupgående svar.  

Denscombe (2018) nämner att intervjuer kan ha olika struktur beroende på hur noggrant de 

håller sig till en färdig agenda. I vår avhandling använder vi oss av semistrukturerad intervju 

som enligt Dalen (2015) kännetecknas av att forskaren på förhand har bestämt vilka ämnen 

som ska diskuteras. Denscombe (2018) lyfter fram att intervjuaren följer en lista med de ämnen 

och frågor som ska tas upp under intervjun men har möjlighet att ändra ordningsföljd på ämnen 

under intervjuns gång. Våra intervjuer följde samma struktur men utgående från 

intervjusituationerna ändrades ordningsföljden på intervjufrågorna ibland om. Under 

intervjuernas gång ställdes olika följdfrågor som inte var en del av intervjuguiden, för att få en 

djupare förståelse för informanternas erfarenheter. Denscombe (2018) nämner att det viktiga 

med semistrukturerad intervju är att den intervjuade får möjlighet att utveckla sina tankar och 

att intervjuaren är flexibel.  
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När forskare använder sig av semistrukturerad intervju är det enligt Dalen (2015) viktigt att 

han eller hon utformar en intervjuguide. Vidare nämner Dalen (2015) att intervjuguiden ska 

bestå av studiens centrala teman och frågor. Temana och frågorna ska behandla studiens 

viktigaste områden. Vår intervjuguide (bilaga 4) utformades och baserades på studiens 

forskningsfrågor. Våra forskningsfrågor fungerade som övergripande frågor och teman varefter 

vi skapade intervjufrågor som var relaterade till forskningsfrågorna. När frågorna till 

intervjuguiden framställs betonar Dalen (2015) att det är viktigt att vara noggrann. 

Informanternas svar på frågorna kommer fungera som material för studien och materialet bör 

vara så utförligt och informationsrikt som möjligt. Frågorna i intervjuguiden ska genom 

uppmuntran av intervjuaren bidra till att informanterna fritt och öppet delar med sig av sina 

upplevelser. När vi skapade våra frågor till intervjuguiden utgick vi från teori om positiv 

pedagogik och diskuterade varje fråga noggrant samt funderade kring frågornas relevans för 

vår studie.  

Intervjuer kan utföras på olika sätt. På grund av det rådande pandemiläget valde vi att utföra 

intervjuerna på distans. Att utföra intervjuerna på distans möjliggjorde att vi även kunde 

intervjua personer som befann sig på annan ort, vilket Denscombe (2018) lyfter fram är en 

positiv del av internetbaserade intervjuer. Vidare lyfter Denscombe (2018) fram att intervjuer 

som sker över internet går att utföra så att de liknar intervjuer som sker ansikte mot ansikte i 

och med att intervjuerna går att göra i realtid och intervjuaren och den intervjuade kan ha visuell 

kontakt med varandra genom webbkamera. Våra intervjuer genomfördes via Zoom och under 

alla intervjuer hade både vi och informanterna på kameran, vilket gjorde att intervjuerna 

upplevdes som om vi skulle ha gjort dem ansikte mot ansikte.  

 

4.4 Informanter och genomförande 

Till denna studie ställdes några kriterier upp. Det första kriteriet var att alla informanterna i 

denna studie skulle ha deltagit i fortbildningen Styrka, Glädje och Medkänsla som ordnades av 

Folkhälsan och Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi under 2019. Fortbildningen 

riktade sig till skolpersonal och hade som syfte att lära ut hur man tillämpar positiv pedagogik 

i skolan. Fortbildningarna ordnades i olika delar av Svenskfinland. Vårt andra kriterium var att 

informanterna skulle arbeta som klasslärare eller speciallärare i årskurs 1–6. Inget kriterium 

gjordes upp för hur mycket erfarenhet lärarna skulle ha av att arbeta med positiv pedagogik.  
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I maj 2021 publicerade vi ett inlägg (bilaga 1) i en Facebook-grupp där de som deltagit i 

fortbildningen är medlemmar. I gruppen finns lärare som arbetar i lågstadium, högstadium och 

gymnasium. Med detta inlägg ville vi ta reda på om det fanns intresse för att delta i vår studie. 

I inlägget berättade vi kortfattat om vår studie och bad de som är intresserade av att delta i vår 

studie att kontakta oss via e-post. Via inlägget fick vi kontakt med en projektkoordinator som 

senare hjälpte oss att sända ut ett e-post om vår studie till personer som arbetar med positiv 

pedagogik i det område där projektkoordinatorn arbetade. Tyvärr ledde detta inte till några 

intresserade. I januari 2022 publicerade vi inlägget i Facebook-gruppen igen för att kolla 

intresset för att delta i vår studie. Denna gång meddelade vi att vi gärna genomför intervjuerna 

i februari eller början av mars. Via detta inlägg fick vi två informanter som ville delta i vår 

studie. Eftersom vi via inlägget i Facebook-gruppen inte hittade fler informanter valde vi 

slumpmässigt ut 15 personer i Facebook-gruppen som uppfyllde våra kriterier för 

undersökningen. Urvalet gick till så att vi tittade igenom gruppens medlemmar och valde ut 15 

personer som vi såg att arbetade i lågstadium. Vi sökte därefter upp personernas e-postadresser 

på nätet och kontaktade personerna (bilaga 2). Detta resulterade dock inte i fler informanter så 

efter en vecka skickade vi ut ett påminnelsemejl (bilaga 3). Via detta mejl fick vi två 

informanter till. Vi valde också att kontakta en person på Folkhälsan och en kursansvarig vid 

Centret för livslångt lärande för att fråga om de kunde hjälpa oss att komma i kontakt med fler 

informanter. Detta ledde tyvärr inte till fler informanter. Sammanlagt fick vi fyra informanter 

från två olika kommuner. Två av informanterna är speciallärare och två är klasslärare. Alla 

informanter arbetar i skolor på landsbygden. I resultatredovisningen har vi valt att kalla 

informanterna för Astrid, Bianca, Clara och Diana för att garantera deras anonymitet.  

Patel och Davidson (2011) nämner att det är viktigt att göra en pilotstudie före en intervju 

genomförs. En pilotstudie ger intervjuaren möjlighet att ändra om sina frågar och formuleringar 

inför det riktiga intervjutillfället. Vi valde att göra en pilotintervju före våra riktiga intervjuer. 

I pilotintervjun intervjuade vi en lärare som arbetar med positiv pedagogik. Genom 

pilotintervjun fick vi tankar och idéer om vad vi kunde ändra på inför de intervjuer vi skulle 

genomföra. Vi förtydligade vissa frågor som vi under pilotintervjun hade noterat att var 

aningen svåra att förstå.  

Trost (2010) lyfter fram att den första kontakten med informanter är mycket viktig och att det 

är av stor betydelse att forskaren ger information om studien samt information om hur länge 

intervjun kommer att ta. De fyra informanter som ville delta i studien kontaktades via e-post. I 

mejlet framkom information om studien och intervjutillfället. I vår pilotintervju konstaterades 
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att det skulle ha varit bra att på förhand ha kunnat förbereda sig inför intervjun och vi valde 

således att delge informanterna några punkter kring hur de kunde förbereda sig inför 

intervjutillfället om de ville det. Dessa punkter handlade om hur informanten arbetar med 

positiv pedagogik med elever, kollegor och vårdnadshavare samt vilka förändringar 

informanten sett i elevers välbefinnande. Här gav vi informanterna tips om att de kunde ta hjälp 

av PERMA-teorin om de ville. Intervjuerna hölls i februari och i början av mars via Zoom. Vi 

valde att båda vara med under alla intervjuer. Trost (2010) lyfter fram att det i många fall kan 

vara bra att vara två intervjuare eftersom intervjuarna på detta vis kan ta stöd av varandra. 

Genom att vara två intervjuare fås också bättre mängd information och förståelse från intervjun. 

I början av intervjuerna berättade vi kort om vår studie och gav annan relevant information 

gällande intervjutillfället. Intervjuerna pågick mellan 45 minuter och 1,5 timme. Alla intervjuer 

spelades in på bådas datorer för att vara säkra på att vi inte skulle gå miste om något material. 

Efter intervjuerna transkriberades allt material. Efter att resultatet sammanställts raderades alla 

transkriberingar och ljudfiler.  

 

4.5 Databearbetning och tematisk analys  

Denscombe (2018) nämner att ljudinspelningar i de flesta fall behöver transkriberas eftersom 

det gör det lättare att jämföra och analysera data. Att transkribera innebär enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) att överföra de muntliga svaren i intervjun till skriven text. Vi transkriberade 

alla intervjuer. Intervjuerna höll på mellan 45 minuter till 1,5 timme och resulterade i 65 sidor 

med text. Vi valde att skriva allt på standardsvenska och inte ta med dialektala ord och uttryck 

för att garantera informanternas anonymitet. Våra intervjuer har transkriberats ord för ord och 

vi har tagit med alla pauser, skratt och utfyllnadsord, vilket Olsson och Sörensen (2007) lyfter 

fram som en del av transkriberingen. Citaten som presenteras i analysens resultatredovisning 

innehåller sålunda också alla dessa utfyllnadsord och pauser för att garantera att vår egen 

kommenterande text så mycket som möjligt motsvarar det som informanterna menar. 

Efter att intervjuerna transkriberats analyserades de enligt vald metod. I vår avhandling har vi 

valt att använda oss av Braun och Clarkes (2006) tematiska analys. Enligt Clarke m.fl. (2015) 

används tematisk analys för att identifiera, analysera och redogöra för mönster, eller teman, 

som finns inom data. Genom analysmetoden organiseras och beskrivs data på ett rikt och 

utförligt sätt som ger en bred insikt om temat som undersöks. En av de stora fördelarna med 

tematisk analys är dess flexibilitet. Den är inte kopplad till någon teoretisk ram och kan därför 
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användas inom många olika teoretiska ramar. På grund av den tematiska analysens flexibilitet 

bör forskaren ha en aktiv roll i utformningen av studien vid val av teoretiska ramar, 

forskningsfrågor, metod för datainsamling, urval och för hur tematisk analys kommer att 

användas. Braun och Clarke (2006) lyfter också fram forskarens roll att i analysarbetet 

reflektera kring och bestämma vad som räknas som relevanta teman med tanke på 

forskningsfrågorna och studiens art. Under hela forskningsprocessen har vi träffats både 

digitalt och på plats för att tillsammans diskutera kring och konsultera varandra gällande hur 

vi vill bygga upp vår studie. Vi har strukturerat arbetet utgående från teorier för tematisk analys 

och byggt upp arbetet kring teorin. Vi har tillsammans gjort alla val kring och bestämt hur vi 

vill bygga upp exempelvis forskningsfrågorna, de teoretiska ramarna samt metoden vi vill 

använda för datainsamlingen. 

Inom tematisk analys har två olika tillvägagångssätt utvecklats och dessa kallas Big Q och 

small q, beskriver Clarke m.fl. (2015). Big Q inriktningen används när forskaren vill undersöka 

informanternas upplevelser och erfarenheter. En sådan kvalitativ undersökning bidrar inte till 

universell mening eftersom upplevelserna de enskilda informanterna har är knutna till det 

sammanhang där de produceras. Den andra inriktningens, det vill säga small q:s, utgångspunkt 

har som mål att fungera kompletterande till den kvantitativa forskningen. Clarke m.fl. (2015) 

diskuterar vidare att till skillnad från Big Q som ser hela forskningsprocessen som interaktiv 

och flexibel, med forskaren som aktiv tolkare av insamlade data, förespråkar small q forskning 

som använder sig av förutbestämda och fasta ramar för hur kodning av data skapas. I vår studie 

har vi antagit Big Q inriktningen för den tematiska analysen eftersom studien använder en 

kvalitativ metod där informanternas upplevelser och erfarenheter undersöks. 

Tematisk analys brukar delas upp i olika kategorier. Clarke m.fl. (2015) beskriver att Induktiv 

tematisk analys hänvisar till sådan analys som primärt grundar sig i data snarare än i tidigare 

teorier och begrepp medan en deduktiv tematisk analys däremot ser det insamlade data genom 

en teoretisk lins. I vår analys av resultaten för forskningsfråga 1 och 3 har vi använt oss av en 

mer induktiv tematisk analys eftersom det insamlade materialet har haft störst fokus när vi 

genomfört analysen. Däremot grundar sig den andra forskningsfrågan på välbefinnandeteorin 

PERMA och intervjufrågorna är baserade på de fem delarna i teorin. Sålunda är den tematiska 

analysen för denna studie inte helt induktiv men inte heller helt deduktiv och därför har vi valt 

en abduktiv variant för vår studie. Abduktion innebär att forskaren hela tiden pendlar mellan 

sitt insamlade data och tidigare teorier och forskning samt gör jämförelser och tolkningar i 

sökandet av mönster och kategorier (Fejes & Thornberg, 2019). Den tredje kategorin, 
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semantisk tematisk analys, fokuserar på betydelsen som syns på ytan av datamaterialet, d.v.s. 

de saker som uttryckligen syns i data eller som kommuniceras av deltagarna till forskaren 

(Clarke m.fl., 2015). Inom en latent tematisk analys läggs fokus däremot på det som ligger 

under ytan på data som analyseras, d.v.s. underliggande antaganden och innebörder som 

deltagarna inte själva kanske är medvetna om, samt samband mellan det som blir sagt (Clarke 

m.fl., 2015). Vid utformandet av våra teman har vi antagit en mer semantisk analys eftersom 

fokus under analysen och skrivandet av rapporten har lagts på det som informanterna 

uttryckligen sagt och beskrivit. Clarke m.fl. (2015) nämner ännu kategorierna beskrivande och 

tolkande tematisk analys. Den beskrivande tematiska analysen sammanfattar och beskriver de 

mönster som finns i data medan den tolkande tematiska analysen går utöver beskrivning till att 

tolka data och hitta mening även i det som inte direkt uttalas. I vår analytiska berättelse som är 

resultatredovisningen har vi antagit en mera beskrivande tematisk analys. I vår 

resultatredovisning har vi fört fram informanternas citat och skrivit en beskrivande 

kommenterande text baserat på det som informanterna sagt i citaten. I vår studie har vi alltså 

använt oss av en tematisk analys med abduktiv ansats. Vi har antagit en semantisk och 

beskrivande analys där fokus lagts på att beskriva det som informanterna uttryckligen har sagt 

utan att tolka det sagda för mycket. 

Faserna för tematisk analys 

Braun och Clarke (2006) rekommenderar sex olika faser för tematisk analys. Faserna är 

riktlinjer men bör inte ses som regler för den kvalitativa analysen utan får tillämpas flexibelt 

för att passa studiens forskningsfrågor och datamaterial. Analysen är inte heller en linjär 

process utan forskaren rör sig fram och tillbaka enligt behov genom alla faserna, där en fas 

ligger som grund för nästa. Processen utvecklas efter tid och bör inte heller påskyndas. Följande 

stycke om faserna för den tematiska analysen baseras på Braun och Clarke (2006) samt Clarke 

m.fl. (2015). 

Den första fasen går ut på att forskaren bekantar sig med sitt insamlade data. Om det behövs 

transkriberas materialet och därefter läser forskaren igenom materialet flera gånger för att bilda 

sig en uppfattning om och för att anteckna sina initiala tankar och idéer som uppstår efter 

genomläsningen. Vi började analysprocessen med att träffas och tillsammans läsa igenom alla 

transkriberade intervjuer en forskningsfråga åt gången. När vi läste igenom materialet gjorde 

vi båda anteckningar och understrykningar i texten medan vi läste. Vi sammanfattade även det 

mest relevanta innehållet för varje forskningsfråga i ett skilt dokument. Vi läste därefter igenom 
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det sammanfattade materialet en gång till för att därefter kunna gå vidare till nästa fas. I fas 

två, kodning, identifierar och skapar forskaren koder för intressanta och relevanta egenskaper 

hos materialet, med tanke på forskningsfrågorna, på ett systematiskt sätt för att småningom 

börja hitta mönster i det. I denna fas började vi göra upp koder för vårt insamlade material för 

att hitta vad informanternas svar hade gemensamt och inte och det som vi fann mest relevant 

med tanke på våra forskningsfrågor benämndes med olika koder. När vi hade färdigställt 

koderna i fas två läste vi materialet än en gång och slopade vissa koder för att sedan börja söka 

utmärkande teman i vårt material. Detta är den tredje fasen av den tematiska analysen och fasen 

handlar alltså om sökande efter teman där forskaren samlar koderna från tidigare faser i grupper 

för att hitta potentiella teman i materialet och för att samla relevanta data i kluster för varje 

potentiellt tema. Den fjärde fasen går ut på att granska teman och då kontrolleras huruvida de 

potentiella teman som gjorts upp fungerar i förhållande till det kodade data och med hela 

datamängden. Därefter slopas eller finslipas teman eller så görs inga ändringar alls. I vår analys 

lades vissa teman till och vissa togs bort efter ännu en genomläsning av materialet. I de femte 

och sjätte faserna definieras och namnges de olika teman och en slutlig analys görs upp. På 

basis av den producerar forskaren slutligen en analytisk berättelse av analysen. När vi var nöjda 

med våra teman och hade gjort vår slutliga analys av materialet påbörjade vi vårt skrivande av 

resultatet. 

 

Figur 1: Figur över huvudteman och subteman efter den tematiska analysen 
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4.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och forskningsetiska aspekter 

Begreppen validitet och reliabilitet är begrepp som ursprungligen kommer från den kvantitativa 

forskningen (Trost, 2010). Med validitet menas att det är rätt företeelse som studeras medan 

reliabilitet handlar om tillförlitlighet hos studien (Kvale & Brinkman, 2009). Trost (2010) anser 

att begreppen får en annan betydelse när de används inom kvalitativ forskning än när de 

används inom kvantitativ forskning men menar att den kvalitativa datainsamlingen trots det 

självklart behöver vara trovärdig. Tuomi och Sarajärvi (2018) lyfter fram att man i stället kan 

använda sig av begreppen tillförlitlighet och trovärdighet när man beskriver kvalitativa studier. 

Vi har därför valt att använda oss av begreppen tillförlitlighet och trovärdighet i vår studie. 

Patel och Davidson (2011) menar att eftersom kvalitativa studier inte på samma sätt som 

kvantitativa studier utgår från poängskalor och liknande mått på reliabilitet behöver forskaren 

försäkra sig om att studien är tillförlitlig på andra sätt. I en strukturerad intervju till exempel är 

undersökningens tillförlitlighet i hög grad baserad på intervjuarens förmåga att göra 

bedömningar och registrera svar. En annan sak som skiljer den kvalitativa studien från den 

kvantitativa är att ambitionen i den kvalitativa studien är att upptäcka företeelser, att tolka och 

förstå innebörden av informanternas livsvärld medan det i kvantitativa studier fokuseras på att 

rätt företeelse studeras, d.v.s. att studien har validitet. Vidare diskuterar Patel och Davidson 

(2011) att forskaren i en kvalitativ studie däremot under hela forskningsprocessen bör vara 

medveten om och reflektera kring de val som görs i hanteringen av informationen och hur detta 

eventuellt påverkar analysen för att studien ska uppfylla validitet eller trovärdighet. Detta är 

till exempel särskilt viktigt i samband med transkribering av intervjuerna. Validitet och 

trovärdighet uppfylls sålunda enbart om forskaren under processens gång och i beskrivandet 

av den medvetet reflekterar över de val som han eller hon gör. Under hela arbetet med vår 

avhandling har vi diskuterat tillsammans kring de val vi gjort och skrivit ner hur vi har gått till 

väga. 

Genom att använda sig av inspelningar i form av ljud och/eller bild kan intervjuerna lagras så 

att det i efterhand går att lyssna på dem flera gånger. På detta vis försäkrar sig forskaren om att 

transkriberingarna beskriver det sagda så nära verkligheten som möjligt samt att allt uppfattats 

korrekt under intervjuerna (Patel & Davidson, 2011). Trost (2010) nämner att intervjuaren 

också ska vara lyhörd för och uppmärksamma förutom tonfall även ansiktsuttryck och 

kroppsspråk hos den intervjuade. Detta för att försäkra sig om att resultatet på ett trovärdigt 

sätt påvisar vad den intervjuade menar samt hur hen uppfattar olika ord och företeelser. Med 
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tanke på detta valde vi att både spela in ljud och bild när vi intervjuade informanterna. Vid 

transkriberingen av data var vi uppmärksamma på och valde även att skriva ner sådant som 

endast framkom på video, exempelvis om informanten nickade eller skakade på huvudet, om 

informanten visade oss något på bild eller eventuella gester och liknande. Detta för att 

säkerställa oss om att det som skriftligt framkom i vår transkribering tydligt överensstämde 

med hur informanten hade framfört påståendet under intervjun. När vi skrev vår 

resultatredovisning baserades den på vår tematiska analys av det transkriberade materialet och 

vi strävade hela tiden efter att ha en bra balans mellan citat från informanterna och vår egen 

kommenterande text. Patel och Davidson (2011) nämner att detta är viktigt för att läsaren själv 

ska få möjlighet att bedöma tolkningens och studiens trovärdighet.  

Patel och Davidson (2011) påstår att varje kvalitativ studie i sitt slag är unik och därför är det 

viktigt att forskaren är noggrann i beskrivningen av hela forskningsprocessen. Detta för att 

läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om alla de val som forskaren har gjort och om 

rapporten har eller saknar trovärdighet. Trost (2010) betonar att trovärdigheten förstärks om 

det finns en öppenhet inför den. Vidare nämner Trost (2010) att forskaren kan uppge sina frågor 

och eventuella följdfrågor som ställts under intervjuerna så att läsaren utgående från dem får 

skapa sig en uppfattning om intervjumaterialets trovärdighet. I vår studie finns en bilaga av vår 

intervjuguide som vi använt oss av under intervjuerna (bilaga 4). 

Enligt Denscombe (2018) är den kvalitativa forskningens trovärdighet inte lätt att bedöma med 

samma kriterier som för en kvantitativ forskning där ett av kriterierna brukar vara att 

forskningen kan återupprepas av andra forskare och ge samma resultat. Vidare diskuterar 

Denscombe (2018) att det i en kvalitativ forskning inte går att upprepa forskningen på samma 

sätt för att granska dess kvalitet eftersom det i princip är omöjligt att samla ihop motsvarande 

människor i en liknande social miljö utan att förändringar skulle ha skett. Hurdan forskaren är 

och vilka slutsatser han eller hon drar har också en viss inverkan på den kvalitativa studiens 

resultat. För att kontrollera tillförlitligheten i en kvalitativ studie krävs som tidigare nämnts en 

tydlig redogörelse för studiens metod, analys och beslutsfattande som forskaren gjort för att 

dra sina slutsatser. 

Generaliserbarhet  

Enligt Fejes och Thornberg (2019) och Denscombe (2018) refererar generaliserbarhet till i 

vilken grad studiens resultat kan appliceras på andra personer, situationer och fall än de som 

ingått i studien. Generalisering ställer frågor kring hur, var, när och för vem 



   
 

   
 

30 

forskningsresultaten kan vara användbara. Inom den kvalitativa forskningen innebär 

generalisering att forskaren producerar gestaltningar, såsom tolkningar och beskrivningar av 

processer eller mönster, som gör det möjligt för läsaren att identifiera tidigare okända kvaliteter 

hos ett fenomen samt använda den tolkningen när han eller hon möter andra liknande fall. 

Generalisering innebär således igenkännande av resultatets gestaltning i andra liknande 

situationer. Trots att det i vår studie ingår ett fåtal informanter anser vi att vi genom våra 

forsknings- och intervjufrågor får ett brett resultat som ger en bra gestaltning av hur åtminstone 

de lärare som har gått fortbildningen Styrka, Glädje och Medkänsla upplever arbetet med 

positiv pedagogik. 

Forskningsetiska aspekter 

All vetenskaplig verksamhet ska grunda sig på övergripande principer som kan hittas i riktlinjer 

och lagar (Dalen, 2015). I Finland bör forskare inom humanforskning följa de etiska 

principerna som Forskningsetiska delegationen skapat (Forskningsetiska delegationen, 2019). 

Trost (2010) betonar att informanterna har rätt till sin integritet före, under och efter intervjun. 

Dalen (2015) lyfter fram att informanterna på förhand bör informeras om att allt som sägs under 

intervjuerna behandlas konfidentiellt. Informanterna bör också informeras om att deltagandet 

är frivilligt och kan avbrytas när som helst om så önskas (Dalen, 2015; Forskningsetiska 

delegationen, 2019). Informanterna bör utöver detta få information om forskningens innehåll 

samt hur studien genomförs i praktiken (Forskningsetiska delegationen, 2019). Denna 

information framkom både i inläggen som vi publicerade i Facebook-gruppen och i alla mejl 

vi sände ut i försök om att hitta informanter för vår studie. De som var villiga att ställa upp på 

intervju kontaktade oss via mejl. Inför intervjuerna sände vi ut mejl till informanterna där 

utförligare information om studien framgick. Även i dessa mejl betonade vi att det som 

framkommer under intervjun behandlas konfidentiellt och att informanterna har rätt att avbryta 

intervjun när som helst. Vid intervjutillfället började vi alltid med att fråga informanten som 

intervjuades om vi fick spela in intervjuerna, vilket alla informanter godkände. Vi betonade en 

sista gång att informanternas svar är konfidentiella och att informanterna kunde avbryta 

intervjun när som helst om de så önskade. På så sätt fick vi informanternas muntliga 

godkännande och samtycke att delta i studien.  

När intervjumaterial bearbetas är det viktigt att det behandlas konfidentiellt för informanternas 

skull. Materialet bör förvaras på ett säkert sätt och raderas när det har bearbetats färdigt (Kvale 

& Brinkmann, 2009). De inspelade intervjuerna och transkriberingarna för vår studie 
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förvarades i mappar på en säker plattform i vilka det behövdes lösenord för att ta sig in. Detta 

säkerställde att ingen annan än vi två hade tillgång till mapparna. Kopior av de inspelade 

intervjuerna sparades också på våra personliga datorer för att säkerställa att materialet av någon 

anledning inte gick förlorat. Efter att resultatet hade sammanställts och diskuterats raderades 

alla ljudfiler och transkriberingar. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram att informanternas 

identitet kan skyddas genom att forskaren inte skriver ut informanternas namn i det 

transkriberade materialet. Vi valde därför att benämna informanterna med bokstäverna A, B, 

C, D när vi transkriberade. I transkriberingarna togs inte heller ortsnamn och personnamn med. 

I resultatredovisningen valde vi att benämna informanterna vid fingerade namn i stället för 

bokstäver för att texten skulle vara enklare att läsa. Inga ortsnamn togs med i 

resultatredovisningen. 
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5 Resultatredovisning 

I det här kapitlet presenteras resultatet för studien. Utgående från syftet utformades tre 

forskningsfrågor. I forskningsfrågorna undersöktes sålunda tre olika huvudteman. Dessa 

huvudteman var: tillämpning av positiva pedagogiska arbetssätt, positiva förändringar i 

elevers välbefinnande och lärares utvecklingsförslag till arbetet med positiv pedagogik. I 

analysfasen har det insamlade data kategoriserats först i koder och därefter i, för 

forskningsfrågorna, intressanta subteman (se figur 1). Resultatet för vår studie presenteras 

varje forskningsfråga och subtema för sig. Enligt den tematiska analysens principer 

presenteras resultatet som en analytisk berättelse med utdrag ur det insamlade materialet, 

vilket är citat ur de transkriberade intervjuerna i denna studies fall. 

 

5.1 Lärares beskrivning av tillämpningen av positiv pedagogik 
 

I studiens första forskningsfråga undersöktes hur lärare tillämpar positiv pedagogik i det 

pedagogiska arbetet. Utifrån forskningsfrågan skapades huvudtemat “Tillämpning av positiva 

pedagogiska arbetssätt” genom den tematiska analysen. Därefter identifierades fyra subteman 

för arbetssätten: Tillämpning av positiva pedagogiska arbetssätt i undervisningen, tillämpning 

av positiva pedagogiska arbetssätt i kontakten till vårdnadshavare, tillämpning av positiva 

pedagogiska arbetssätt i skolpersonalen och tillämpning av tid och planering för arbetet med 

positiv pedagogik. 

 

Tillämpning av positiva pedagogiska arbetssätt i undervisningen  

Arbetet med styrkor nämndes mest frekvent av informanterna i de frågor som berörde 

tillämpningen av positiva pedagogiska arbetssätt i undervisningen med elever. Astrid och 

Diana använder redan styrkearbetet mycket aktivt i sin undervisning medan Bianca och Clara 

berättar att de ska påbörja arbetet inom några veckor från att våra intervjuer genomförs. Alla 

informanter är dock bekanta med styrkearbetet och har prövat det i viss mån redan. Sätten att 

arbeta utifrån styrkorna ser olika ut. Informanterna berättar att de brukar ha kort med de 

utskrivna styrkorna på uppsatta på klassrumsväggen. Utifrån korten funderar de och håller 

diskussioner tillsammans kring styrkorna, till exempel vilka ens egna men också 
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klasskompisarnas kärnstyrkor är och vilka styrkor som behövs för lektionen eller uppgiften 

som ska göras.  

 

[…] styrkekort, så dom har jag ju upp i klassen men jag har satt upp några i taget vartefter vi lärde 

oss vad styrkorna är. Så vi presenterade dom, jobbade kring dom, satte upp dom. […] ibland kan 

jag säga att vilka styrkor behöver vi nu och då plockar dom att nu måste jag ha uthållig […] oftast 

tittar de nog på väggen för att dom är uppe hela tiden och så plockar dom då att jag behöver den 

här styrkan […] (Astrid) 

 

Styrkorna går att använda till mycket. Informanterna berättar att de brukar ta in styrkorna också 

när de diskuterar olika yrken eller karaktärer i böcker. Clara och Diana beskriver att de i slutet 

av en lektion brukar be eleverna nämna vilken eller vilka styrkor de använt sig av under 

lektionen före de lämnar klassrummet. Detta ger eleverna möjlighet att reflektera kring sig 

själva och sitt lärande. 

 

[…] tittat på bilder och funderat att vad krävs det öh säg Pippi Långstrump, om man tittar på 

henne, vad har hon för styrkor […] yrken, för att vara elitidrottare att vad behöver man då för 

styrkor? […] och vi brukar ha som ibland exitticket före de går hem. […] en och en får säga ibland 

före de går hem då att vilken styrka har dom använt sig av idag. […] (Clara)  

 

Diana betonar att hon i sitt arbete vill lyfta fram att alla elever har olika styrkor och att vissa är 

starkare i vissa ämnen. Hon försöker medvetandegöra eleverna om att alla elever därför inte 

heller har samma behov eller utmaningar men att det är okej. För vissa elever tar det längre tid 

att lära sig vissa saker än för andra elever.  

 

[…] jag lyfter fram att det är sällan man lär sig någonting direkt utan man måste oftast jobba 

vidare, ehh, och att det är väldigt olika från person till person medan en kanske förstår ganska 

snabbt så får en annan träna mera. Jag tänker att jag medvetandegör eleverna om att alla är olika 

och har olika behov. […] just med styrkor igen då att men Pelle vad såg du för styrkor nu i den 

andra eleven? […] (Diana) 
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Alla 24 styrkor lärs inte ut på en gång utan styrkornas relevans med tanke på elevernas ålder 

och tidigare vokabulär beaktas. Informanterna framhåller att styrkevokabulären är till hjälp 

särskilt när de diskuterar kring elevernas olika styrkor och behov, men även för lärare när de 

ger feedback åt eller skriver pedagogiska dokument om eleverna.  

 

[…] Vi har ju då inte tagit alla […] vi har som tio styrkor som vi har bestämt att man som jobbar 

med i ettan och tvåan […] så det inte blir för maffigt utan de där enklaste styrkorna som är mest 

närmast eleverna. […] så sparar man andlighet och sådant här mera till de äldre klasserna. […] 

ska man säga en negativ sak är det ju sju positiva, eller vad är det som sägs, för att väga upp till 

exempel […] man minns och tar åt sig ju negativ feedback så mycket mera än positiv […] så jag 

tänker på att lyfta elevernas styrkor också. […] (Clara) 

[…] ja, då jag gör som pedagogiska dokument alltså som pedagogiska bedömningar eller 

pedagogiska utredningar […] och då brukar jag använda eleven är vänlig, nyfiken, att jag försöker 

lyfta in styrkorna där […] (Diana) 

 

Metaforen hinkar nämns hos alla informanter. Informanterna är överens om att det är ett 

arbetssätt som fungerar bättre för yngre elever, eller som introduktion till de positiva 

pedagogiska arbetssätten. Astrid nämner att hon brukar använda hinkarna om det uppstår 

konflikter mellan elever. Astrid och Diana berättar även om hur de och de andra lärarna har 

arrangerat teaterföreställningar under några morgonsamlingar för eleverna. Skådespelen utgick 

från positiv pedagogik och metaforen hinkar där lärarna använde plasthinkar och bollar som 

rekvisita för att visa konkret hur vänliga ord fyller hinkarna och hur ord eller handlingar som 

sårar tömmer hinkarna.  

 

[…] vi pratade ju jättemycket om hinkarna då de (eleverna) var yngre. […] då jag jobbade med 

de som är på fyran nu på ettan och tvåan så jobbade vi nog jättemycket kring hinkarna. […] Och 

det hade vi som teaterskådespel då en hel vecka vid en terminsstart 2019 där vi hade varje några 

olika sådana här positiv pedagogik sätt att […] vi hade plasthinkar och plastbollar och visade hur 

vi fyllde och hur den blev tömd om de sa något tokigt. […] (Diana) 

 

Positiva pedagogiska arbetssätt tas även med när konflikter uppstår eller då något behöver redas 

ut mellan elever. Här nämns förutom metaforen hinkarna också styrkeprat, BUS-modellen och 

användning av konstruktiva svar. Astrid diskuterar hur hon brukar använda sig av en plansch 
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med djurbilder där varje djur representerar och ger exempel på olika sätt som man kan svara åt 

sin kompis. Bilderna används som stöd när klassen diskuterar tillsammans kring hur man kan 

ge positiva och konstruktiva svar för att inte såra någon annan. BUS-modellen fungerar på lite 

liknande sätt och består av B – Beskriv situationen, U – Uttryck dina känslor och S – 

Specificera vad du önskar. Modellerna fungerar som bra grund i lösning av konflikter och 

används aktivt av informanterna. 

  

[…] Vi har haft dom där konstruktiva svaren, djurplanschen. Hur man svarar i olika situationer. 

Hur man svarar vänligt och inte sårar någon. Vi kör den där BUS-modellen och alltid när det 

händer någonting, om någon svarar galet så går man tillbaka och säger att kommer ni ihåg vad vi 

gjorde. […] Har vi något att reda upp så då tar vi ju med positiv psykologi […] att man tar olika 

modeller hur man löser situationer vid gräl och hur man skulle tänka och hur man skulle säga och 

hur det känns för någon. […] är det något bråk så kör jag med den där BUS-modellen med dom 

som är inblandade. Hur gick det så här? Vad känner du? […] (Astrid) 

[…] om jag ser att en elev på en rast gör något tokig så i stället för att påpeka “oj varför gjorde 

du så där?” så mera så där att “nu märkte jag att du glömde styrkan vänlig”. […] Och är man i en 

konflikt så använder man BUS-modellen […] Det är ett sätt att diskutera konflikter att hur blev 

det nu och hur kunde man ha gjort och något sånt. […] (Diana) 

 

Bianca har arbetat mycket med att förbättra gruppdynamiken i en åk 6 och hon beskriver hur 

hon använder sig mycket av diskussioner i den gruppen. Bianca och eleverna har gjort upp en 

tankekarta tillsammans över hurdant team de vill ha och utgående från den har teman för 

diskussionerna tagit sin början. Återkommande teman är känslor, ångest, respekt, rutiner och 

hur man bemöter och beter sig mot andra människor. Bianca nämner också att ganska tunga 

ämnen som mobbning och döden brukar tas upp. 

 

[…] så vi började liksom med team årskurs 6. Att vilket slags team vill vi vara och vilket slags 

team vill vi tillhöra? […] då gjorde vi en mindmap kring hur vill vi att det här teamet ska se ut. 

[…] klassdynamiken, över hur man överhuvudtaget beter sig, vi har pratat jättemycket om hur 

olika beteenden påverkar andra […] Vi har pratat om rutiner, sovrutiner, nattrutiner och att när 

det inte fungerar hur dom får ångest av det […] respekt lade de ett hjärta bredvid för det var 

liksom jätteviktigt för dem […] och vi har pratat jättemycket om att känslor alltid är okej och att 

det är okej hur man än känner men man ska inte lämna i det […] vi har haft ganska många 

diskussioner kring döden […] (Bianca) 
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Vänliga handlingar av olika slag nämns också som en del av arbetet med positiv pedagogik. 

Astrid berättar om hur de i deras skola tittat på en musikvideo från Youtube som handlar om 

hur snällheten sprider sig. Därefter har eleverna själva filmat in videor om hur alla kan sprida 

vänliga handlingar på skolgården och filmerna visades för de övriga klasserna i skolan. Det 

gemensamma snällhetsträdet som både Astrid och Diana nämner handlade om ett projekt där 

elever, personal och vårdnadshavare fick i uppdrag att utföra olika vänliga handlingar under 

dagen. När den vänliga handlingen var utförd limmades den upp på planschen av trädet. Andra 

exempel som informanterna nämner är överraskningsbrev och vänlighetsbingo med positiva 

ord som eleverna skriver åt varandra. 

 

[…] Det finns en video, Life Vest Inside, som handlar om att snällheten går vidare […] Sen hade 

vi det där gemensamma snällhetsträdet i korridoren. […] just nu skriver vi överraskningsbrev åt 

varandra med positiva saker […] vi har sex vänelevsgrupper, så samarbetade dom och klippte 

bilder där de tyckte vänlighet kom fram från veckotidningar […] så de gjorde som kollage med 

vänlighet […] vänskapsbingo då man ska skriva något till en kompis, vad den är bra på […] 

(Astrid) 

 

Samarbete i olika former är viktigt för att stärka relationerna mellan elever. Grupparbeten är 

vanliga och informanterna betonar att det är viktigt att eleverna blir vana med att arbeta i par 

med alla i klassen. Före Corona-pandemin fick sin början gjorde man också gärna samarbeten 

över klassgränserna, nämner Astrid och Clara. Andra exempel på övningar för att stärka 

gruppandan som benämns är samarbetsövningar, kamratdiskussioner och kamratrespons. 

 

[…] dom är väldigt duktiga på att jobba och hjälpa varandra och vi pratar mycket om det där med 

att man kan till exempel före man beror om hjälp så kan man kolla om bänkgrannen kan hjälpa 

[…] men också mycket samarbete och att stärka gruppandan med olika samarbetsövningar […] 

att barnen inte alltid själva får välja vem de jobbar med […] och så samarbetar vi mycket med 

den andra ettan då så där och mixar över gränserna och sådan här kamratrespons också, att ha 

kamratdiskussioner också och sådant. […] (Clara) 
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Tillämpning av positiva pedagogiska arbetssätt i kontakten till vårdnadshavare 

Alla informanter använder styrkorna i arbetet mellan hem och skola men i olika utsträckning. 

Astrid och Clara har använt styrkorna på lärandesamtal och Diana har använt styrkorna vid ett 

samtal om stödnivå. På lärandesamtalen har vårdnadshavare fått fundera på vilka styrkor deras 

barn har. Utöver detta har vårdnadshavarna reflekterat kring vilka styrkor elever, lärare och 

vårdnadshavare behöver. Eleverna har sedan fått ta del av vårdnadshavarnas tankar. Vid samtal 

om stödnivå har läraren lyft fram vilka styrkor eleven har.  

 

[…] jag hade ett föräldramöte så då hade jag föräldrarna att välja ut när de var på mötet sina 

 barns styrkor. Fem styrkor och liksom så att barnen sedan fick ta del av det vad föräldrarna hade 

 tyckt och så där. Så på det sättet fick dom lite en sådan där snabbkurs i... (skratt) också så att 

 dom vet vad vi jobbar med och så där. […] (Clara)  

  

Styrkorna används också i kommunikationen med vårdnadshavare. Bianca nämner att 

styrkorna används i liten grad i kommunikationen med vårdnadshavare men hon lyfter fram att 

hon tror att det kommer att bli mera när skolan har arbetat mera med positiv pedagogik. Diana 

brukar använda styrkorna när hon skickar positiv feedback om hur något har gått för eleverna. 

Clara lyfter dock fram att hon upplever att det skulle kännas konstgjort att använda styrkorna i 

kommunikationen med vårdnadshavare. 

  

[…] i och med att jag har då elever som oftast då kämpar med någon form av utmaningar så 

 försöker jag också ofta komma ihåg att skicka något positivt åt vårdnadshavaren, vad som har 

 gått bra, alltså ibland så om det har hänt något skilt eller bara så där annars så brukar jag skicka 

 att ”ja jag har nog så härlig mattegrupp och de är så duktiga att ta fram de här och de här 

 styrkorna” Ibland skickar jag så där som en grupp – inte så att föräldrar ser förstås vilka de 

 andra eleverna är […] (Diana) 

[…] Nä, nä. Det har jag nog inte gjort. Inte så där medvetet att jag skulle ha pratat på det sättet. 

 […] Nä, det kan jag, jag kan också tänka att det kan bli lite sådär, man vill ju inte att det blir 

 sådär styltat, vad heter det styltat, konstgjort heller sådär att nu var nog ditt barn uthålligt, att nä, 

 inte gör jag det. […] (Clara) 

  

Astrid nämner att eleverna brukar ha uppdrag hemma som baserar sig på positiv pedagogik. 

Hon nämner också att eleverna har fått ta hem styrkekort och så har vårdnadshavarna hemma 
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fått välja ut fem styrkor åt sina barn samtidigt som eleverna fick välja ut styrkor åt sina 

föräldrar. Detta resulterade sedan i ett styrketräd där eleverna fick lägga upp de styrkor de valt 

själva och de styrkor vårdnadshavarna valt åt dem. Astrid berättar att hon brukar få positiv 

feedback från hemmen gällande det arbete hon gör med positiv pedagogik.  

  

[…] Sen har vi ju oftast små uppdrag som man ska då göra hemma med positiv pedagogik. […] 

 så sände jag hem till föräldrarna så fick föräldrarna sätta, dom fick hem dom där småkorten och 

 så gjorde dom fem styrkor till sitt barn. Så fick barnet ta sina egna styrkor och föräldrarnas och 

 göra då i två olika gröna nyanser till styrketrädet och så fick dom varsin gren i styrketrädet. […] 

 Och det var först egna styrkor och sedan hade dom ju gjort styrkor åt mamma och pappa 

 eftersom dom fick låna hem styrkekorten, så fick dom ge också styrkor hemma på samma gång 

 som föräldrarna gav styrkor. […] (Astrid) 

 

Clara upplever att hon blivit bättre på att lyssna in vårdnadshavare efter arbetet med positiv 

pedagogik. Hon nämner att hon försöker komma ihåg att också lyfta positiva saker när hon 

kontaktar föräldrarna så att fokus inte endast hamnar på utmaningarna. Diana nämner att hon 

försöker komma ihåg att skicka positiv feedback åt vårdnadshavare vars elever hon inte 

undervisar. Diana nämner också att hon försöker lyfta vårdnadshavarna i deras roll som 

föräldrar och komma ihåg att också skicka uppmuntrande ord till vårdnadshavarna. Diana 

nämner att lärarna i skolan brukar sända positiv feedback via Wilma men att tiden inte räcker 

till för att skicka feedback så ofta som hon skulle vilja. Också Clara nämner att man i hennes 

skola försöker ge beröm åt alla elever via Wilma åtminstone två gånger per termin.  

  

[…] Jag tror att jag har blivit bättre, hoppas jag på att lyssna in dom. […] men att ofta nog tänka 

 på att om man till exempel skickar ut något Wilma-meddelande som inte alltid kanske är så där 

 jätte... Säg att det är någonting som är lite mera negativt laddat att man kanske också alltid 

 tänker på att lyfta någonting som är bra och som har gått bra. […]  Men också som, nå vi har 

 också i vår skola, försöker som att, då vi har den Wilmafunktionen att man kan ge beröm, att 

 alla barn ska få som beröm minst två gånger per termin eller något sånt där […] (Clara) 

[…] eller ibland så brukar jag säga att ” ja jag såg att”, åt en elev som jag inte ens har – att jag 

 såg att din elev, ditt barn är alltid så vänlig i korridoren […] men också som lyfta föräldrarna i 

 deras föräldraroll, eller så där att tack för att ni hjälper eleven, vad bra ni har kämpat och det är 

 nog jättebra att eleven har det stödet hemma. […] (Diana) 
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Tillämpning av positiva pedagogiska arbetssätt i skolpersonalen 

År 2019 startade Folkhälsans fortbildning Styrka, Glädje och Medkänsla. Informanterna 

berättar att de lärare som gick fortbildningen har gått in för att utbilda resten av kollegiet och 

skolpersonalen. Under de interna fortbildningarna har de tillsammans gått igenom kortfattat 

vad arbetet innebär och de lärare som inte deltog i utbildningen har fått tips och råd angående 

hur de kan införa delar av arbetet i sin undervisning.  

 

[…] Jag anmälde mig till den första kursen som gick i Vasa 2019. Vi var tre stycken från denna 

skola […] Eeh vi som hade gått kursen så hade en inspirationseftermiddag tillsammans där vi 

samlade lärarkåren och gick igenom vad vi hade lärt oss det där första året. […] (Astrid) 

 

Bianca upplever att de inte har kommit riktigt så långt i arbetet med positiv pedagogik som de 

i skolan från början kanske hade förväntat sig. Endast hon och två andra kollegor i skolan har 

gått en fortbildning i ämnet. Bianca nämner att de alla är i startgroparna och att det tar sin tid 

att få in arbetet med positiv pedagogik i skolan.  

 

[…] Det är nog som, alltså vi är två som har gått den här utbildningen […] Öhh men den här andra 

hon har årskurs två och hon säger att hon tycker det är svårt för de här yngre […] hon vill nog 

göra det också men det går lite långsamt. Sen har vi en lärare i årskurs ett så hon är precis nu på 

utbildning […] jag såg häromdagen när jag kom in så hade hon fyra styrkor där på tavlan och jag 

sa Yes! […] Men att nog skulle det ju kunna vara på ett helt annat sätt, absolut. Mm, det är nog 

mindre än vad vi hade tänkt. […] (Bianca) 

 

Informanterna som arbetar i samma kommun berättar att de inom kommunen har haft kollegialt 

lärande där olika lärare från samma kommun träffats under arbetstid för att samarbeta och 

planera tillsammans. Lärare från de olika skolorna har bildat team och teamen har planerat 

lektioner tillsammans för att påbörja arbetet med positiv pedagogik i grundskolorna i 

kommunen. 

 

[…] sedan har vi haft då tidigare hela kommunen att vi har satsat på positiv psykologi genom att 

vi har sånt här kollegialt lärande så att vi har varit olika... alltså alla skolor har varit med och så 

har vi bildat team […] en från varje skola och så har man tillsammans med teamet planerat 
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lektioner för att kickstarta det här i kommunen […] så då var det ju ett sånt här samarbete att hur 

ska man göra det med eleverna. […] (Clara) 

 

I kommunen som några av informanterna arbetar i, håller det på att utarbetas ett verktyg som 

ska fungera som en plan för hur arbetet med positiv pedagogik ska tillämpas i de olika 

årskurserna. Planen ska underlätta arbetet och säkerställa att alla lärare följer samma struktur 

samt att arbetet med positiv pedagogik inte bara blir ett tillfälligt projekt som sedan glöms bort 

efter en tid. 

 

[…] Och nu håller vi på då och utarbetar en, nå inte är det en läroplan, men nästan så som ett 

verktyg i kommunen då. Så vi är ett litet team då som håller på och bygger upp det här för att alla 

då lättillgängligt ska kunna jobba och planera då som att vad gör man i vilka årskurser. […] Vi 

har inte ännu kommit så långt med själva elevarbetet […] Vi kör på den här planen nu först. […] 

Vi tänkte att vi vill ha med alla först innan. Annars blir det någonting man gör en viss tid och 

sedan glöms det bort så som många projekt är. Och det här vill man ju ska finnas med hela tiden. 

[…] (Clara) 

 

Clara och Diana berättar att de i deras skolor arbetar hårt för att engagera förutom kollegiet 

också hela skolpersonalen. Många ur skolpersonalen är redan väldigt måna om elevernas 

välmående men målet är att få med alla och att de ska bli mera medvetna om sin egen påverkan. 

 

[…] vi har ju också jobbat jättemycket med kollegorna, att inte bara med eleverna, utan med 

hela... att det har vi gjort mera, jobba liksom med personalen och kollegorna än vad jag har hunnit 

jobba med eleverna. […] Och nu är vårt stora mål att få med hela personalen, att inte bara lärare 

och skolgångshandledare […] köket också, så hoppas vi städ ännu ska komma med och kanske 

också vaktmästaren. […] Så vi vill som att alla ska jobba för det här. Vilket alla gör men just så 

där på ett mera medvetet sätt. […] (Clara) 

 

Clara och Diana lyfter fram exempel på olika vänliga handlingar som de prövat inom deras 

kollegium och med övrig skolpersonal. Det handlar om korta meddelanden och lappar där man 

tackar eller berömmer sina kollegor för deras arbete, anonyma hälsningar och hemliga vänliga 
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uppdrag. Informanterna betonar att det är viktigt att det handlar om små icke-belastande och 

positiva gärningar som gör någon annan glad. 

 

[…] vi har haft bingo till exempel att man ska göra olika saker, vi har haft hemlig vän i kollegiet, 

eller det var hela personalen, man fick en hemlig vän som man skulle göra hemliga uppdrag åt. 

[…] nu har rektorn något sånt här på spåret uppdrag som blir lite sånt här trevligt mellansnack på 

rasterna. […] (Diana) 

 

Tillämpning av tid och planering för arbetet med positiv pedagogik 

Informanterna använder olika mycket tid till att planera arbetet med positiv pedagogik. Astrid 

nämner att det tar tid att planera men på grund av intresset för positiv pedagogik försöker hon 

få in det i arbetet. Bianca har en plan som hon följer men brukar ibland ändra om sin planering 

i sista stund ifall det dyker upp något viktigt att diskutera. Clara har inte hunnit arbeta med 

positiv pedagogik tillsammans med eleverna under året men nämner att hon ska påbörja arbetet 

under våren och då kommer planeringen att ske tillsammans med parallellklassläraren. Diana 

upplever att hon inte planerar arbetet med positiv pedagogik utan försöker införliva det i hela 

undervisningen.  

 

[…] Nå nog tar det ju tid men det gör allt. Med sedan så är det väl lite det där att man brinner 

 för det också, så man tycker att det är så pass viktigt så man vill ha det men det känns så tufft att 

 var man ska få in det när det inte finns tid […] (Astrid) 

 

Astrid nämner att hon brukar baka in positiv pedagogik främst i religion och modersmål men 

också i bildkonst. Vidare nämner Astrid att hon upplever att det är lättare att ta in positiv 

pedagogik i de lägre årskurserna för att ju högre upp eleverna kommer i årskurs desto mer 

ämnesbetonat blir det. Bianca håller en lektion i veckan med årskurs 6 där fokus ligger på 

välbefinnande och positiv pedagogik. Diana lyfter fram att hon arbetar med positiv pedagogik 

i princip varje lektion, specifikt med styrkorna.  
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[…] man tar lite religion för det tycker jag att det har att göra med, hur vi ska vara mot 

 varandra. Lite modersmål […] jag tycker som att de bitar man övar hör under dom […] 

 (Astrid) 

[…] Jag jobbar ju som med det i princip varje lektion. Varje lektion så har jag nog kring 

 styrkorna. Det är väldigt sällan jag inte nämner någon styrka eller ber att eleverna ska som 

 benämna någon styrka […] (Diana) 

 

Även fast informanterna planerar arbetet med positiv pedagogik i olika utsträckning och 

använder det under olika lektioner lyfter alla fram att de försöker arbeta med det hela tiden.  

Bianca och Diana lyfter fram att de försöker ha positiv pedagogik som grund i sin undervisning. 

Astrid lyfter fram att hon ibland får släppa det hon håller på med för att lyfta fram om eleverna 

gör något positivt eller för att använda positiv pedagogik vid konfliktlösning. Clara nämner att 

hon undermedvetet använder sig av positiv pedagogik varje dag i bemötandet av eleverna. Hon 

upplever att hon genom kursen mer medvetet börjat tänka på hur hon kommunicerar och fått 

verktyg för hur man bryter negativa spiraler.  

 

[…] Ja, jag försöker nog ha det som en bas i mitt jobb att det liksom är ett fundament i 

 hela mitt... i mitt... i hela min verksamhet. Det är nog jättejätteviktigt för mig. […] att det 

 genomsyrar egentligen allt mitt jobb tycker jag. […] (Bianca)  

 

I sin planering av arbetet med positiv pedagogik använder informanterna olika typer av 

material. Flera informanter nämner att de använder boken “Öka välbefinnandet i skolan – 

praktiska lektioner i positiv psykologi”. Bianca nämner att hon inte hunnit arbeta så mycket 

med styrkorna ännu men att hon använder andra övningar ur boken. Astrid och Clara nämner 

att de efter kursen fick ta del av det arbete och material som skapats under kursen och att detta 

används i planeringen. Också Pinterest används i planeringen. Bianca nämner att hon brukar 

använda ett häfte för självbedömning och en bok som heter “Min peppbok” i planeringen av 

arbetet med positiv pedagogik.  

 

[…] Sen alla dom här arbetena som vi lämnade in (under kursen) så fick vi också, det heter något 

guldgruva som vi har och där kikar jag, och anteckningarna. Men sen då i höst så kom ju den här 

till skolan (visar upp boken “Öka välbefinnandet i skolan”) och den här skulle jag ju riktigt gärna 

vilja gå sida för sida. Så det är nog lite sånt, sen så är det Pinterest […] (Astrid) 
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I den kommun där några av informanterna arbetar har det skapats en gemensam digital 

materialbank på Office och Teams där lärare både får dela och ta del av tips, material och 

föreläsningsunderlag. Clara nämner att hon och en kollega på deras skola även har skapat en 

fysisk materialbank där de har samlat material, böcker, hinkar och bollar som alla lärare får ta 

del av och använda.  

 

[…] jag och min kollega har börjat göra en sådan där materialbank på skolan där vi har till 

exempel hinkar och bollar och de här böckerna som har nu kommit ut med tips och sådant. Och 

alla möjliga andra tips och sådant som vi har samlat i en fysisk låda. Och sedan har vi också på 

Office en mapp då […] dit alla i personalen har tillgång […] alla skolar i kommun X ska kunna 

sätta dit sitt material så att alla har tillgång till det. […] (Clara) 

 

Astrid, Clara och Diana upplever att pandemin lett till att de inte hunnit eller haft orken till att 

göra så mycket som de egentligen skulle ha velat göra gällande positiv pedagogik.  

 

[…] Ja, jag tänker så där att vi skulle måste på nytt vi nu för vi har kommit av oss 

 lite nu på grund av corona och jag tror nog mycket att man inte orkar som prioritera det 

 för att det är så mycket annat […] men nu har det ju lite som hamnat i skymundan 

 känns det som för att corona är som så där att man måste lösa, man måste som. Så det har lite 

 som lämnat. Så vi hade nog större ambitioner i höstas då vi började på, att vi skulle som hinna 

 med. […] (Diana)  

 

5.2 Lärares beskrivning av relationen mellan arbetet med positiv 

pedagogik och elevers välbefinnande 
 

I studiens andra forskningsfråga undersöktes hur lärarna upplever relationen mellan arbetet 

med positiv pedagogik och elevers välbefinnande. Genom den tematiska analysen skapades 

huvudtemat “Positiva förändringar i elevernas välbefinnande” och via huvudtemat 

identifierades fem subteman: positiva känslor, engagemang, relationer, mening och arbete väl 

gjort. Subteman baseras sålunda på PERMA-teorins fem element med samma namn. Alla 

informanter har lyft fram att det är svårt att mäta välbefinnande och att de upplever att 
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elementen går in i varandra. Informanterna lyfter också fram att det ibland kan vara svårt att 

veta om förändringen beror på arbetet med positiv pedagogik eller om det beror på andra 

faktorer.  

 

Positiva känslor 

PERMA-teorins första element är positiva känslor. Elementet hänvisar till känslor som lycka, 

njutning och stolthet. Ett återkommande tema i informanternas svar är att stämningen i klassen 

de undervisar i har förändrats till det mer positiva. 

 

[…] i klass noterar vi ett större lugn, det var ju en oerhört orolig grupp tidigare,  större 

 ansvarstagande och mer positiva tongångar […] (Bianca) 

 

Informanterna fortsätter att beskriva hur eleverna har fått en större vokabulär och mer konkreta 

redskap för att sätta ord på och handskas med sina känslor sedan de påbörjade arbetet med 

positiv pedagogik. Informanterna anser att eleverna nu har en större förståelse för sina egna 

men också andras känslor samt en vetskap om att inga känslor är dåliga men att eleverna inte 

får agera dumdristigt på grund av hur de känner sig. 

 

[…] Eleverna har mycket lättare att prata om känslor och styrkor. De kan alltså beskriva vad de 

känner och tycker. Och de vet att inga känslor är fel eller att man inte får göra något dumt på 

grund av dem […] (Astrid) 

 

Styrkor nämns också i anslutning till de positiva känslorna. Clara diskuterar hur eleverna 

använder styrkorna för att lyfta sig själva om de till exempel har en sämre dag i skolan. Diana 

beskriver hur arbetet med styrkorna har hjälpt en elev som tidigare har haft svårt för att ha 

självtillit i sitt arbete. Tack vare styrkearbetet kan eleven nu med ord beskriva vilka styrkorna 

är som han eller hon behöver för att uppnå målen i sitt arbete. Diana menar att de positiva 

känslorna kommer fram när man utgår från elevers styrkor i stället för svagheter på det här 

sättet. 
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[…] eleverna har kunnat säga att nu tycker jag nog att idag var jag så trött när jag kom till skolan 

men så tänkte jag på det här eller den här styrkan och så har de som på något sätt kunnat som lyfta 

sig själva […] (Clara)  

[…] Hen (elev) hade som väldigt svårt de första gångerna att säga vilka styrkor hen använt sig 

av. Efter några gånger så var det just den här eleven som påminde om att säga styrkorna om jag 

glömde! Det har varit fint att se att från att denna elev oftast uttryckt hur hen misslyckats nu har 

ord för att beskriva hur hen gör för att lyckas. […] vi har ju jobbat med olika styrkor i skolan som 

till exempel vänlighet, tacksamhet... Och i samband med det här lyfts ju de positiva känslorna 

fram. […] (Diana) 

 

Informanterna framhåller att eleverna har mer förståelse för varandra och peppar varandra i 

arbetet. De lyfter även fram varandras styrkor och ger beröm. Informanterna tror att arbetet 

med positiv pedagogik kan vara en bidragande faktor till den ökade förståelsen som eleverna 

uttrycker gentemot varandra. Eleverna förstår att alla människor har olika styrkor och svagheter 

men att alla duger och är värdefulla som de är. 

 

[…] De positiva känslorna ökade också då eleverna mer aktivt berömde varandra och försökte 

peppa varandra […] jag upplevde också att eleverna var mer empatiska och lättare kunde sätta 

sig in i en annans situation. En ökad förståelse helt enkelt. […] (Clara) 

 

De positiva känslorna syns också i arbetet. Eleverna är överlag mera positivt inställda till 

skolarbetet, menar informanterna, och de arbetar mer engagerat med uppgifterna.  

 

[…] Eleverna är lugnare, de är mera harmoniska, de kan ge mera arbetsro […] att ge inte upp, har 

de sagt själva att liksom de har ett sån här mantra åt sig att ge inte upp […] (Bianca) 

 

Engagemang 

Det andra delmomentet i PERMA-teorin är engagemang. Informanternas erfarenheter av hur 

engagemanget hos eleverna har förändrats sedan de inledde arbetet med positiv pedagogik i 

klassen ser olika ut. Astrid väljer att beskriva de förändringar hon har sett med hjälp av ett 

exempel. Exemplet handlar om en gymnastiklektion där eleverna skulle skida. 
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Gymnastikläraren gav klassen en gemensam utmaning att skida 80 varv sammanlagt runt 

skidspåret. Eleverna kom överens om att tillsammans försöka uppnå detta. Alla elever deltog i 

utmaningen oavsett tidigare erfarenhet av skidning och tillsammans skidade de 205 varv och 

eleverna uppmuntrade och hejade på varandra under hela den tiden.  

 

[…] vi har allt från tävlingsskidare till dom som står på skidor bara i skolan och så hade dom 

börjat skida och peppa varandra. […] och när det började vara slut på orken så hade dom sagt, att 

om du skidar ett så lovar jag att skida två varv. Och dom kom till, jag tror det var 205 varv. […] 

Det var det otroligaste jag varit med om. Och det är ju engagemang. […] (Astrid) 

 

Bianca väljer att lyfta fram styrkorna och deras inverkan på engagemang. I hennes klass finns 

några få elever som är aktiva under lektionerna medan andra inte är det. Bianca nämner att 

diskussioner om styrkor fängslar och intresserar även de minst aktiva eleverna.  

 

[…] då jag ställde de här frågorna, att liksom vilka styrkor behöver en lastbilschaufför, vilka 

behöver en läkare. Jättekul att se hur diskussionen spann i gång där, och också de här killarna 

som kanske inte annars alltid är lika aktiva, för det är en sån här handfull elever som alltid är upp 

med handen […] så man ser ju nog att det fängslar dem. […] (Bianca) 

 

Även Diana säger att hon tror att styrkorna bidrar till förändring i elevernas engagemang. När 

eleverna känner till styrkespråket och använder det på samma sätt som läraren så motiveras 

elever och läraren tillsammans att arbeta utifrån styrkan som behövs för lektionen. Detta tror 

Diana är motiverande och engagerar eleverna på ett positivt sätt. 

 

[…] i matematikgruppen, där tycker jag att jag får dem lättare att faktiskt vara engagerade och de 

använder det här samma språket som jag gör. För de vill ju kunna säga när lektionen är slut att jo, 

jag använde nog styrkan uthållig att inte vill man ju säga nej, jag använde inte styrkan alls inte, 

att det är som motiverande på ett positivt sätt även om stoffet kan vara jätteutmanande för dom. 

[…] (Diana) 
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Informanterna upplever att arbetet med positiv pedagogik har bidragit till att elevernas 

delaktighet i skolarbetet har ökat. Bianca berättar till exempel att många av eleverna tidigare 

har haft svårt att komma ihåg läxorna. Hon upplever att skolengagemanget nu har ökat tack 

vare diskussioner om läxrutiner som de har haft tillsammans där eleverna aktivt har fått delta. 

När eleverna får vara med och fundera samt planera kring sin egen inlärning ökar 

engagemanget, tror informanterna. 

 

[…] kanske just som det där med delaktighet, att de känner sig kanske lite mera delaktiga i arbetet 

eftersom de får vara med lite och fundera och planera så ökar det ju engagemanget. […] (Clara) 

 

Eleverna är även uthålligare och ger inte upp lika lätt när de stöter på utmaningar i skolarbetet. 

Det finns också en annan förståelse hos eleverna gällande varför vissa behöver träna längre på 

vissa saker och andra behöver träna längre på andra saker. 

 

[…] man blir som förstående för andra och engagerad också förutom i sitt eget lärande också i 

andras […] jag tycker att de är mer motiverade och just den här eleven som har nu svårt, väldigt 

svårt i matematik så ger inte upp och hen vet att hen behöver vara lite mer uthållig än andra […] 

(Diana) 

 

Relationer 

Relationer är det tredje elementet i PERMA-modellen. Astrid och Clara lyfter fram hur 

eleverna tack vare vokabulären som introducerats i styrkearbetet har fått redskap för att ge 

konstruktiv feedback utan att såra varandra.  

 

[…] och just det att dom vet hur dom ska lösa situationer och att dom får säga nej att nu räcker 

det […] och just de där konstruktiva svaren, att inte såra […] (Astrid)  

 

Eleverna är även mer toleranta för varandras behov eftersom de är mer medvetna om varandras 

styrkor och behov och kan uttrycka dem i ord, beskriver Astrid och Clara. 
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[…] just det där att det har blivit så mycket bättre när det krisar sig, när jag ska reda upp så kan 

dom förklara för mig och varandra varför blir jag ledsen nu att varför blir jag arg, varför slog jag. 

[…] (Astrid) 

[…] de har blivit bättre på att se varandras styrkor och lyfta varandra och hjälpa varandra […] 

och om de märker att en kompis har haft en jättedålig dag så kanske de som har kunnat gå och 

säga något vänligt eller positivt för att lyfta den […] (Clara) 

 

Astrid och Bianca beskriver också hur arbetet med positiv pedagogik bidrar till ett mer 

accepterande klimat i klassen. Eleverna är vänliga mot varandra och ingen döms för att man 

inte kan. 

 

[…] Nemen att de är som schyssta med varandra kring det där att man inte kan. Det är som inget 

sånt där att “kan inte du det här?!” och att man som sträcker på sig […] (Bianca) 

 

Astrid för fram att arbetet med positiv pedagogik för det mesta fungerar bra i klassen och att 

relationerna överlag har stärkts som resultat av arbetet. Hon berättar också att detta dessvärre 

glöms bort ganska fort när eleverna blir tävlingsinriktade. 

 

[…] men så är det ju så där, i klassen kan dom det här men sedan kan ju nog dom också himla 

med ögonen åt varandra. Så det är ju det svåra, att faktiskt få in det så att allt skulle vara frid och 

fröjd. […] men i klassen jo då kan vi, vi vet hur vi ska vara mot varandra och vi vet hur vi vill att 

andra ska vara, men en het fotbollsmatch då har jag nog att göra efter, eller på gympan när de blir 

tävlingsinriktade. […] (Astrid) 

 

Bianca nämner att elevernas relationer till varandra är det som de har arbetat mest med sedan 

de inledde arbetet med positiv pedagogik och att det är relationerna som de fortsättningsvis 

kommer behöva arbeta hårdast med. 

 

[…] de har ganska stora bekymmer med att de nu går och säger till höger och vänster att du är 

gay, du är lesbo, och liksom skällsord […] Så att relationerna där är nog det mesta att jobba med. 

[…] (Bianca) 
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Mening   

Alla informanter har sett en förändring i elevernas mening som handlar om upplevelsen av att 

vara en del av något större. Astrid och Diana lyfter fram att de upplever att eleverna har blivit 

mera motiverade. Eleverna är mera drivna och ger inte upp lika lätt. Att motivera eleverna kan 

ibland vara svårt men om en stor del av gruppen blir motiverade kan det smitta av sig på resten 

av gruppen. Genom diskussioner i klassen har Astrid lyft fram varför man behöver kunna läsa, 

skriva och räkna i olika yrken och detta har lett till att eleverna blivit mera motiverade. Astrid 

nämner också att hon upplever att eleverna har ett bra driv när de ska göra uppgifter.  

 

[…] då började vi fundera att kanske man nog måste kunna räkna. […] samma sak med att 

 läsa och skriva diskuterade vi varför. […] och det motiverade verkligen dem. (Astrid) 

  

Att medvetandegöra eleverna om varför de gör vad de gör kan bidra till förändring i elevernas 

upplevda mening. Genom att medvetandegöra eleverna om varför de gör vad de gör kan det 

leda till att eleverna upplever mening och inte funderar, på ett negativt sätt, varför de måste 

göra vissa saker. Samtidigt som informanterna sett en förändring i elevernas mening lyfter 

Bianca fram att hon skulle behöva jobba mera med det tillsammans med eleverna eftersom hon 

upplever att eleverna saknar mening med mycket. 

 

[…] Att de som ska vara medvetna om varför de gör det här. […] Så jag tycker som sällan att 

 de numera faktiskt frågar att varför måste vi ha det här. (Diana) 

  

Arbete väl gjort  

Att använda styrkorna för att lära sig nya saker och uppmuntra eleverna lyfts fram som en del 

av elementet arbete väl gjort. Clara upplever att hon sett en förändring i att vissa elever 

uppmuntrar sig själva mera gällande uppgifter i skolan. 

  

[…] nå det kan jag se, inte bland alla elever, men vissa som kan få den där peppen att nu måste 

 jag vara uthållig eller nu måste jag vara lite nyfiknare, att de som kan peppa sig själva, eller jag 
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 kan också säga att vilken styrka behöver du ta till nu för att orka räkna femton minuter till 

 matte, så där kanske på det sättet. Letar att peppa. (Clara) 

  

Astrid lyfter fram att hon sett förändring i hur elever ser på sina arbeten som de gjort på 

bildkonst och slöjd. Eleverna är mera nöjda med vad de gjort och kan bättre lyfta både sina 

egna arbeten och andras. 

                      

[…] och sedan när teckningen kommer upp på väggen beundrar man sitt egna, men utan att 

 skryta. Man ser på eleverna att dom är nöjda. […] det finns som ingen som skulle komma och 

 säga att någon annans är fult. […] Dom har blivit mycket nöjdare med vad dom  producerar. 

 (Astrid) 

 

Bianca och Clara lyfter fram att de har arbetat med att lägga upp mål och att detta har bidragit 

till förändring hos eleverna. Lektionerna har blivit lugnare och mer strukturerade när eleverna 

vet vilka målsättningar som finns för lektionen. 

 

[…] men att just det där med att ha tydligare mål och visa att hit kommer vi redan bara 

 på en lektion. […] och jag märker ju nu när jag gör det med dom här yngre (eleverna) så är 

 också timmen mycket lugnare och mer strukturerad och de är mera som målmedvetna. […] 

 (Clara) 

 

5.3 Lärares beskrivning av hur arbetet med positiv pedagogik kunde 

utvecklas 
  

I studiens tredje forskningsfråga undersöktes hur lärarna beskriver att arbetet med positiv 

pedagogik kunde utvecklas. Genom den tematiska analysen skapades huvudtemat “Lärares 

utvecklingsförslag till arbetet med positiv pedagogik” och via detta huvudtema skapades tre 

subteman: vårdnadshavarnas delaktighet, skolpersonalens delaktighet och hela 

skolverksamhetens delaktighet 
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Vårdnadshavarnas delaktighet  

Alla informanter lyfter fram förslag på hur arbetet med positiv pedagogik kunde utvecklas med 

tanke på vårdnadshavarna. Astrid nämner att det är viktigt att vårdnadshavarna är delaktiga i 

arbetet kring positiv pedagogik eftersom skolan och hemmet tillsammans bör arbeta för 

elevernas välbefinnande. Diana lyfter fram vikten av att informera vårdnadshavarna om vad 

positiv pedagogik är och hur skolan arbetar kring det. 

  

[…] Men visst ska dom vara med. Det är ju hemmet och skolan tillsammans som gör att eleverna 

mår bra. […] (Astrid) 

  

Astrid och Bianca lyfter fram att arbetet med positiv pedagogik kunde utvecklas genom att 

använda positiv pedagogik i kommunikationen med vårdnadshavarna. Astrid nämner att det 

skulle vara bra att vårdnadshavarna känner till styrkorna och skulle kunna använda styrkorna i 

kommunikationen med sina barn. Om både skolan och hemmen använder styrkorna i 

kommunikationen med barnen underlättar det för barnen. Bianca lyfter fram vikten av att inte 

bara fokusera på utmaningar i kommunikationen med vårdnadshavarna utan att det också bör 

fokuseras på det positiva. Hon lyfter också fram att det vore viktigt att ha tätare kontakt med 

vårdnadshavarna. 

  

[…] Tänk vad bra om dom också skulle kunna säga ja men vilken styrka behöver du nu när du 

inte vill göra läxorna men du måste få dem gjorda. Så då pratar vi ju samma språk. […] (Astrid) 

[…] Nå jag tänker att vi lärare kanske behöver ha det tydligare framför oss, liksom som en bild 

när man pratar med vårdnadshavare. […] en del lärare har en tendens att lyfta väldigt mycket 

elevernas svårigheter, just det där what’s wrong with you. […]  så kanske det att man skulle ta 

tätare kontakt och så sen att man inte bara säger kort och så MEN, utan mera two stars and a wish 

[…] (Bianca) 

  

Diana och Clara lyfter fram möjligheten att engagera hem och skola mera i arbetet med positiv 

pedagogik i samarbete med vårdnadshavarna, genom att låta dem ordna föreläsningar och 

kurser om ämnet. Clara nämner också att hon tror att arbetet med att engagera vårdnadshavare 

kommer att vara viktigt efter corona-pandemin eftersom skolan inte kunnat ordna några 

julfester och inte kunnat bjuda in vårdnadshavare de senaste åren.  
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[…] Vi har haft möten med hem och skola och de har varit jätteintresserade […] och det som jag 

tänker skulle vara vidare nu då att till exempel hem och skola skulle också kanske ordna 

föreläsningar eller bjuda in en föreläsare […] kickstarta kanske på hösten på något sätt då man 

igen kan börja samla människor så där i större grupper. […] (Clara) 

  

Skolpersonalens delaktighet  

Informanterna lyfter fram att det skulle vara viktigt att hela skolans personal arbetar med 

positiv pedagogik. Bianca lyfter dock fram att hon redan tycker att de har ett lösningsfokuserat 

kollegium med positiv stämning men menar ändå att det alltid finns saker att arbeta för och 

förbättra.  

 

[…] Janå min så att säga dröm skulle ju vara att alla lärare på vår skola skulle som tycka att det 

 här är viktigt, att vi som faktiskt skulle få alla med på tåget. […] ett förhållningssätt som jag 

 skulle vilja att alla som jobbar i skolan skulle ha. Alltså alla - vaktmästare, städare, kök. […] 

 (Diana) 

  

Samtidigt lyfter Astrid och Diana fram att det är en utmaning att få med hela personalen. Astrid 

och Diana nämner att de förstår att det kan vara svårt att få alla att bli intresserade av positiv 

pedagogik. I skolan finns det många andra projekt också och olika projekt intresserar lärare 

olika mycket. Diana och Astrid nämner att de själva anser sig vara frälsta av positiv pedagogik 

medan någon annan lärare kan vara frälst av något annat. 

  

[…] för det är jättesvårt att försöka frälsa alla för vi frälsta tror ju på det (skratt). Men att få med 

hela kollegiet är ju nog som... hopplöst (skratt). […] (Astrid) 

[…] Det går som inte att tvinga det här på någon, och hur gör man då när man som skulle vilja 

 att det är ett förhållningssätt i hela skolan men man får som inte med alla på tåget. […] Och det 

 tänker jag ju lite är en utopi för det kan man ju som inte ja […] Det är som jättesvårt att få alla 

 med. Jag är ju lite frälst jag. […] (Diana) 
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Clara lyfter fram vikten av att göra saker utanför jobbet också. Genom att kollegiet gör saker 

utanför arbetstid stärks gemenskapen. Clara nämner även att hon tror att arbetet med positiv 

pedagogik har lett till att också köks- och städpersonalen under hösten velat delta i 

personaljulfesten, som de tidigare år inte deltagit i. 

  

[…] vi har inte haft så mycket personalfester och sånt där men nu hade vi en här före julen när 

 det var lite lugnare coronaläget och då kom dom också faktiskt med från köket och städ och det 

 har inte hänt förr så det var också som en sån här positiv effekt på något sätt från det här arbetet, 

 och dom tyckte själva också att det var jätteroligt. […] Så, jag tror också på det här stärka 

 gemenskapen med hela personalen, att inte bara dom där kaffepersonalmötena ibland utan göra 

 något kul utanför också, att alla känner sig viktiga. […] (Clara) 

  

Hela skolverksamhetens delaktighet  

Informanterna nämner att det skulle vara viktigt att hela skolan arbetar med positiv pedagogik. 

Diana nämner att det vore viktigt att också till exempel hemmen, kuratorn och 

skolhälsovårdaren skulle vara delaktiga i arbetet. Clara lyfter fram att för att arbetet med positiv 

pedagogik ska ha någon långtidsverkan räcker det inte med att bara några enstaka elever och 

lärare arbetar med det utan hela skolan behöver vara delaktig. Diana nämner att hon skulle vilja 

att positiv pedagogik blir ett förhållningssätt i skolan som alla känner till och vet vad det går ut 

på. Bianca nämner att om grunden för hur positiv pedagogik tillämpas finns i skolan behöver 

man inte lägga tid på det utan fokus kan i stället läggas på det praktiska arbetet i skolan.  

 

[…] ett förhållningssätt för elevernas välbefinnande som ska inkludera alla vuxna kring eleven

 […] Min önskan är att vi skulle få in det i skolans ryggrad på något sätt. Lika naturligt som 

 läroplanen så skulle det här finnas som vår skolas, ja, förhållningssätt till eleverna. […]

 (Diana) 

[…] Eh så det tycker jag kanske att är en sån där, att faktiskt som, för att det ska ha en 

 långtidsverkan att det inte bara blir att någon elev, någon lärare på någon skola jobbar med det 

 utan att man faktiskt behöver tänka större, åtminstone som hela skolan och inte bara att jag vill 

 göra det här, för det är ju sällan man följer en klass från ettan till sexan så för att få någon 

 kontinuitet i det så behöver man också jobba med det. […] (Clara) 
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Astrid och Diana tycker att det skulle vara viktigt att alla skulle gå fortbildningen Styrka, Glädje 

och Medkänsla. På detta vis skulle alla ha grundkunskapen i arbetet med positiv pedagogik. 

Diana nämner att det skulle vara viktigt att alla nya lärare skulle gå kursen före de börjar arbeta 

och hänvisar till Geelong Grammar School. Hon tänker att arbetet med positiv pedagogik 

stannar upp ifall en ny lärare inte har kunskapen om positiv pedagogik. 

  

[…] Att vi alla skulle gå kursen... Det är väl det, att vi skulle ha den där grundkunskapen. […] 

 (Astrid) 

  

Clara nämner att det skulle vara bra att om några år få träffa alla som deltagit i fortbildningen 

Styrka, Glädje och Medkänsla för att få dela med sig av hur arbetet gått och reflektera kring 

hur de kan arbeta vidare.  Clara upplever att ibland efter fortbildningar stannar arbetet upp lite 

men genom en ny träff om några år skulle lärare få ny inspiration till arbetet med positiv 

pedagogik.  

  

[…] det skulle också vara roligt att om ett år, två år att dom skulle ordna igen en sån här, för som 

samma gäng i princip som har redan gått grundkursen eeh att man skulle få träffas igen och kanske 

få ännu mera tips, för alltid då man går på något så kickstartar det ju en att man blir lite lat 

emellanåt och så behöver man igen komma igång, för då utvecklar det ju också skolan, det får ju 

som ringar på vattnet då om man som typ leder det, får ny input och så ger man det vidare. […] 

(Clara) 

  

Astrid och Diana nämner att en utveckling i arbetet med positiv pedagogik skulle vara att alla 

i skolan pratar samma språk gällande positiv pedagogik och att alla använder samma metoder. 

Detta skulle innebära att alla känner till arbetet med styrkor, arbetsmetoder som finns inom 

positiv pedagogik samt hur man löser konflikter. Ifall detta fungerar i skolan skulle arbetet med 

positiv pedagogik underlättas. 

 

  […] vi skulle vilja få in att alla skulle jobba med det i skolan, att det skulle bli ett sånt här språk 

 som vi pratar. Att om en lärare säger vänlig så vet alla vad som menas med vänlig. […] Jag är 

 som inne på det här med de här metoderna att vi ska använda oss av samma typer av metoder 

 allihopa. Att eleven ska veta att vi löser konflikter på det här sättet vi. […] (Diana) 
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Informanterna nämner att de upplever att det skulle vara bra att ha en plan för positiv pedagogik 

som hela skolan följer. Flera av informanterna är redan i gång med att bygga upp en plan i sina 

skolor men upplever att det finns mera att göra. Informanterna lyfter fram att en plan skulle 

underlätta arbetet med positiv pedagogik eftersom alla i personalen då skulle ha samma grund 

att stå på. Clara lyfter också upp det kommunala arbetet med positiv pedagogik. Förhoppningen 

är att planen för positiv pedagogik ska genomsyra hela kommunen. Arbetet med positiv 

pedagogik skulle också underlättas ifall det skulle finnas insatt i skolans timplan att lärare ska 

arbeta med det. Om det inte finns insatt i timplanen kan det lätt bli så att arbetet med positiv 

pedagogik faller bort eftersom lärare själva behöver komma ihåg att baka in det i resten av 

undervisningen. 

  

[…] Mm…alltså min dröm är ju att man skulle ha liksom en tydlig gång från ettan till sexan där 

 man skulle jobba med det målmedvetet hela tiden och där man skulle kunna bygga på men hur 

 sjutton man skulle göra det, det vet jag inte. […] (Bianca) 

  

Flera informanter nämner att de upplever att de skulle behöva mera tid för arbetet med positiv 

pedagogik. Det finns mycket annat att göra i skolan och många andra projekt att upprätthålla 

och därför skulle det vara bra ifall det skulle finnas färdigt inplanerad tid till att arbeta med 

positiv pedagogik. Diana nämner att corona-pandemin har gjort så att arbetet med positiv 

pedagogik har stannat av och hon upplever att de skulle behöva sätta tid på att försöka få i gång 

arbetet igen. Clara nämner att skolan har fått arbetstid från kommunen att arbeta med positiv 

pedagogik men hon hoppas att de får ännu mera tid. På grund av corona-pandemin och annat 

är lärare trötta och skulle behöva få tid insatt för att arbeta med positiv pedagogik i stället för 

att arbeta och planera utanför arbetstid. Astrid hänvisar till tidningen Läraren som lyft fram att 

positiv pedagogik ska finnas insatt som en veckotimme per vecka. Astrid nämner också att det 

skulle behövas tid för att hinna sätta sig ner och planera arbetet med positiv pedagogik inför 

hösten redan på våren. 

  

[…] Ja... Så... Det är som den där tiden på något sätt. Att man skulle som få tid för det. Och 

 sedan är det ju liksom inte bara det, utan vi ska ju fortbilda oss inom andra saker också 

 hela tiden. […]  Jå, och för oss nu så har vi ju som hela hela... att vi skulle behöva få den här 
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 planen färdig att vi har som en struktur, nu har den blivit och ligga för att vi inte  har tid och 

 igen som på något vis den här tiden, det är alltid det. För nu funderar vi på nästa läsår, nu 

 kommer som det. Att det är som alltid något sådant som behöver lösas i stunden, så 

 mm. […] Att vi skulle ha tid för det, att vi skulle som faktiskt veta att... Precis som vi har 

 gymnastik så har vi faktiskt positiv pedagogik […] (Diana) 

[…] Ja, som de skriver i Läraren (tidningen). En veckotimme per vecka ska in i läroplanen och 

 det ska finnas en läroplan om det […] Om man skulle sätta sig nere på våren och  planera 

 hösten, så att det inte bara kommer över en sedan. För det finns ju oändligt med möjligheter 

 om man vill. […] (Astrid)  
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6 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till den teori och tidigare forskning som 

presenterades i kapitel 2 och 3. Resultatdiskussionen har sammanställts utgående från de 

huvudteman som identifierades i resultatredovisningen: tillämpning av positiva pedagogiska 

arbetssätt, positiva förändringar i elevers välbefinnande samt lärares utvecklingsförslag till 

arbetet med positiv pedagogik. Därefter diskuteras studiens metod och tillvägagångsätt. 

Slutligen presteras studiens slutsatser och förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter av arbetet med positiv pedagogik. 

Alla fyra informanter arbetar i finlandssvenska skolor som lärare i de lägre årskurserna i 

grundskolan och har deltagit i Folkhälsans fortbildning Styrka, Glädje och Medkänsla. 

Utgående från syftet formulerades tre forskningsfrågor som undersöker de positiva 

pedagogiska arbetssätten som lärarna tillämpar, vilka positiva förändringar lärarna har sett i 

elevernas välbefinnande sedan arbetet med positiv pedagogik inleddes samt vilka 

utvecklingsförslag lärarna har gällande arbetet med positiv pedagogik. Undersökningen följer 

ett kvalitativt tillvägagångssätt och semistrukturerade intervjuer har använts som 

datainsamlingsmetod.  

 

6.1.1 Tillämpning av positiva pedagogiska arbetssätt 

Arbetet med positiv pedagogik är något som inbegriper förutom planering och genomförande 

av undervisning också det kollegiala samarbetet och kontakten till vårdnadshavarna. Resultatet 

som framkom i studien tyder på att alla fyra informanter upplever att de har använt arbetet med 

positiv pedagogik som en grund att stå på och att det sålunda införlivats i hela undervisningen 

på ett sätt eller annat, vilket stämmer överens med Norrish m.fl. (2013) som diskuterar att den 

positiva pedagogiken bör ses som ett förhållningssätt. Det framgick ändå att en av 

informanterna specifikt valt att arbeta med positiv pedagogik under endast en lektion i veckan. 

De andra informanterna berättade att de inte planerar in arbetet under någon särskild lektion 

utan att de i stället inför det under varje lektion. Skillnaderna i hur informanterna arbetar tror 

vi bland annat kan bero på hur långt hunna de representerade kommunerna är i införandet av 
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arbetet med positiv pedagogik eller på hur organiserat och planerat lärare vill bygga upp arbetet 

med positiv pedagogik.  

Karaktärsstyrkorna 

Till den positiva psykologin hör arbetet med de 24 karaktärsstyrkorna (Peterson & Seligman, 

2004). Alla informanter var överens om att arbetet med styrkorna är en central och viktig del 

av den positiva pedagogiken och i resultatet framgick att informanterna använder styrkorna, i 

olika grad, förutom i undervisningen även i kontakten till vårdnadshavarna. Även i tidigare 

magisteravhandlingar som publicerats inom ämnet har skribenterna utifrån resultatet 

konstaterat att styrkearbetet är en stor och viktig del av arbetet med den positiva pedagogiken 

i de finländska skolorna (Ala-Luopa, 2020; Isopahkala, 2019; Sandholm, 2020). Alla 

informanter i vår studie var bekanta med styrkearbetet och i resultatet framkom att de 

vanligaste sätten att arbeta utifrån styrkorna under lektioner var genom diskussioner om 

elevernas egna, deras klasskompisars men också olika karaktärers och yrkespersoners styrkor. 

Vissa informanter lyfte även fram hur man genom diskussioner om styrkor, men även 

svagheter, kan medvetandegöra elever om att det är okej att ha olika utmaningar och behov av 

stöd. Detta stämmer överens med de arbetssätt som nämns av Vuorinen m.fl. (2019). Utgående 

från The Strengths Gym Programme, utvecklat av Proctor m.fl. (2011), skapade Vuorinen m.fl. 

(2019) en intervention med lektionsplaner, uppgifter och hemläxor som utgick från styrkor och 

positiva pedagogiska arbetssätt. Denna intervention utfördes därefter i finländska skolor och 

arbetssätten som räknas upp i rapporten för studien är mycket lika de arbetssätt som nämns i 

resultaten för vår studie. Informanterna i vår studie beskrev dessutom att de har haft stor nytta 

av styrkevokabulären när de gett feedback åt eleverna.  

Kontakten till vårdnadshavarna är viktig och i vår studie diskuterade några informanter att 

styrkearbetet även används under lärandesamtal, samtal om stödnivåer för elever och vid 

feedback om hur det har gått för eleverna. Sandholm (2020) lyfter också fram den positiva 

pedagogikens betydelse vid återkoppling eller lärandesamtal där föräldrarna medverkar. I 

resultatet för vår studie framgick dock också att en av informanterna själv upplever att det blir 

styltat att ta in styrkearbetet alltför mycket i kontakten till vårdnadshavarna och att hon därför 

valt att inte göra det i så stor grad. I resultatet framgick också att informanter först vill arbeta 

med positiv pedagogik tillsammans med eleverna innan de tar in exempelvis styrkespråket i 

kontakten till vårdnadshavarna. Vi tolkar sålunda resultatet som att tillämpandet av positiva 



   
 

   
 

59 

pedagogiska arbetssätt i kontakten mellan hem och skola är viktigt och ska göras men att 

lärarna först och främst behöver befästa arbetssätten i undervisningen. 

 

Metaforen hinkar 

Alla informanter nämnde metaforen hinkar när de diskuterade tillämpandet av arbetssätt i 

undervisningen. Enligt Rath och Clifton (2004) hör metaforen hinkar också till den positiva 

psykologin och handlar om påfyllande och tömmande av imaginära hinkar där positiva ord och 

handlingar fyller hinkarna medan negativa ord och handlingar tömmer hinkarna. Informanterna 

sade att de upplever att metaforen är bra men att den är mer lämpad för yngre elever. Hinkarna 

brukar användas vid konflikthantering. Andra sätt att ta med positiv pedagogik vid utredande 

av konflikter som informanterna nämnde var användningen av BUS-modellen och konstruktiva 

svar som på ett konkret sätt ger verktyg och vokabulär för eleverna att uttrycka sina känslor 

och behov. Informanterna upplevde även att styrkepratet fungerar som bra grund vid hantering 

av konflikter. Detta stämmer överens med alla de arbetssätten som Sandholm (2020) lyfter 

fram i sina resultat relaterade till positiv pedagogik i samband med konflikthantering.  

Relationer och samarbete 

Positiva relationer är ett av välbefinnandeteorin PERMA:s delelement och relationer samt 

uppbyggandet av dem är något som hör till den positiva psykologin och den positiva 

pedagogiken (Norrish m.fl., 2013; Seligman, 2011). I resultatet för vår studie lyfter 

informanterna fram många sätt att stärka relationer inte enbart i klassen med eleverna utan även 

bland skolpersonalen och mellan hem och skola, exempelvis genom olika former av samarbete 

och vänliga handlingar. Några av informanterna nämnde att det i deras skolor satsas väldigt 

hårt på att få med hela skolpersonalen i arbetet med positiv pedagogik men i resultatet framgick 

dessvärre också att en av informanterna upplevde sin situation som mera ensam där enbart hon 

och två andra kollegor i skolan tagit in och tillämpat arbetet med positiv pedagogik. Av de två 

representerade kommunerna i studien hade det inom den ena kommunen satsats mycket på 

kollegialt lärande där lärare från olika skolor inom kommunen hade träffats och planerat 

tillsammans. Detta sätt att arbeta på stämmer överens med principerna för The Geelong 

Grammar School Model for Positive Education som talar för ett gemensamt synsätt där målet 

är att införliva den positiva pedagogiska filosofin i hela skolverksamheten och bland hela 

skolpersonalen (Hoare m.fl., 2017).  
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Plan för arbetet med positiv pedagogik 

Informanterna i vår studie diskuterade att det inom kommunen dessutom håller på att utvecklas 

ett verktyg för hur tillämpandet av positiv pedagogik ska ske i de olika skolorna och 

årskurserna. Verktyget, eller planen som informanterna också kallar det, ska göra arbetet med 

positiv pedagogik mera gripbart och långsiktigt. Ifall det inte finns en färdig plan och om inte 

hela skolan är engagerad samt vet hur arbetet med positiv pedagogik ska implementeras är det 

lätt hänt att arbetet rinner ut i sanden efter en viss tid (Hoare m.fl., 2017). I resultatet 

framkommer att informanternas upplevelser och arbetssätt skiljer sig ganska mycket beroende 

på vilken av kommunerna informanterna är verksamma i. I den kommun där det antas ett 

gemensamt synsätt kring arbetet med positiv pedagogik fortskrider arbetet i snabb takt. 

Informanter som är verksamma i den andra kommunen där skolorna inte tillämpar det 

gemensamma synsättet beskrivs arbetet med positiv pedagogik däremot som ganska ensamt 

och som att det går långsamt framåt. Vi tolkar därför resultatet så att för att skolor ska kunna 

implementera och tillämpa positiva pedagogiska principer i hela skolverksamheten behövs det 

mer än enskilda lärares arbetsinsatser. Om målet är att den positiva pedagogiken ska genomsyra 

hela skolverksamheten behöver den sålunda införas som en kommunal satsning där hela 

skolpersonalen är engagerad. 

 

6.1.2 Positiva förändringar i elevers välbefinnande  

I denna studie definierades välbefinnande enligt PERMA-teorin som består av elementen 

positiva känslor, engagemang, relationer, mening och arbete väl gjort. Resultatet visar att alla 

informanter har sett positiva förändringar i elevers välbefinnande sedan arbetet med positiv 

pedagogik började. Också tidigare forskning (bl.a. Owens & Waters, 2020; Shoshani & 

Steinmetz, 2013; Shankland & Rossett, 2017) som undersökt effekten av positiv pedagogik, 

även fast den inte baserats på PERMA-teorin, har visat att arbetet med positiv pedagogik har 

lett till positiva förändringar hos elever. Informanterna i vår studie har sett positiva förändringar 

i alla element i PERMA-teorin, vilket också Smith m.fl. (2020) konstaterade i deras studie som 

baserades på PERMA-teorin.  

I vår studie framkom det dock att det kan vara svårt att veta om de positiva förändringarna 

enbart beror på arbetet med positiv pedagogik eller om andra faktorer har bidragit till 

förändringarna. Informanterna lyfte även fram att de redan före fortbildningen arbetade med 

att stärka elevernas välbefinnande. Med detta i åtanke går det att reflektera kring om positiv 
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pedagogik faktiskt behövs som en skild del av pedagogiken. I Glgu 2014 nämns det att en av 

skolans uppgifter är att stärka elevernas välbefinnande (Utbildningsstyrelsen, 2014). Eftersom 

detta lyfts fram i läroplanen kan det antas att alla lärare arbetar för att stärka elevers 

välbefinnande även fast de inte använder sig av positiv pedagogik. Enligt det som framkommer 

i vårt resultat verkar det ändå som att positiv pedagogik kan vara ett bra sätt att arbeta kring 

välbefinnande eftersom det är en metod som innehåller konkreta verktyg som är lätta att 

implementera i skolvardagen. 

Förändringar i elevers positiva känslor 

Positiva känslor i PERMA-teorin handlar om att känna känslor som lycka, stolthet, glädje och 

njutning (Seligman, 2011). Informanterna i denna studie upplever att arbetet med positiv 

pedagogik har lett till förändringar i elevers positiva känslor, vilket stämmer överens med Roth 

m.fl. (2017), Shoshani m.fl., (2016), Smith m.fl. (2020) och Suldo m.fl, (2015) som också i 

sina studier kom fram till att elevers positiva känslor ökade genom arbetet med positiv 

pedagogik. I denna studie lyfter informanterna fram att förändringar i positiva känslor tar sig 

uttryck i att de fått en positivare stämning i klassen och att eleverna är mera positivt inställda 

till skolarbetet. Eleverna har också fått en större vokabulär gällande känslor samt fått konkreta 

verktyg för hur de ska sätta ord på och handskas med sina känslor. Också i Karlssons (2018) 

studie framkom det att eleverna fått verktyg för att öka välbefinnandet efter att de arbetat med 

positiv pedagogik. I vår studie framgick det också att det har skett en förändring i förståelsen 

för både sina egna och andras känslor. Eleverna har också blivit mera förstående gentemot 

varandra och blivit bättre på att lyfta varandras positiva egenskaper.  Styrkorna har också varit 

en påverkande faktor gällande förändringen i elevernas positiva känslor. Eleverna kan med 

hjälp av styrkorna lyfta sig själva och ha självtillit i skolarbetet. 

Förändringar i elevers engagemang 

Engagemang, enligt PERMA-teorin, handlar om en känsla av att vara helt och hållet försjunken 

i en aktivitet. Detta brukar också kallas för flow (Seligman, 2011). Informanterna i denna studie 

beskriver positiva förändringar i engagemang gällande uthållighet och delaktighet i skolarbete. 

Att prata om styrkorna engagerar eleverna under lektionerna. I likhet med Institute of Positive 

Education (2019) som rapporterat om att elever som deltagit i interventioner i positiv 

pedagogik lättare kan möta motgångar, lyfter informanterna i denna studie fram att eleverna 

inte ger upp lika lätt när de möter utmaningar i skolan. Att kunna möta motgångar och hantera 

dem på ett bra sätt grundar sig i människans resiliens och mindset (Dweck, 2008; Uusitalo-
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Malmivaara & Vuorinen, 2018). Om människan har ett dynamiskt mindset försöker hon hitta 

lösningar om hon misslyckas (Dweck, 2008) samt klarar av att möta utmaningar (Uusitalo-

Malmivaara & Vuorinen, 2018), vilket lärarna lyfter fram att eleverna klarar av bättre efter 

arbetet med positiv pedagogik. 

Förändringar i elevers relationer  

Relationer är det tredje elementet i PERMA-teorin och handlar bland annat om att människan 

har pålitliga relationer och känner sig trygg i relationerna (Seligman, 2011). Informanterna i 

denna studie har sett positiva förändringar gällande relationerna mellan eleverna. Detta har 

också konstaterats i Institute of Positive Educations tioårsrapport (2019), i en studie gjord av 

Shoshani m.fl. (2016) och i en studie gjord av Smith m.fl. (2020). I vår studie framkom det att 

eleverna har blivit mera accepterande och toleranta mot varandra efter arbetet med positiv 

pedagogik. Söderlund (2019) konstaterade i sin studie att det skett en förändring i elevers 

förståelse och agerande gentemot andra efter att ha arbetat med hinkar i undervisningen. I vår 

studie framgick det dock att i vissa situationer kan acceptansen och toleransen gentemot 

varandra glömmas bort, till exempel när eleverna blir tävlingsinriktade. Genom arbetet med 

styrkorna har eleverna fått redskap för hur de kan ge konstruktiv feedback utan att den andra 

tar illa upp. Eleverna har också blivit mera medvetna om varandras styrkor och kan använda 

detta för att lyfta varandra. Också i Söderlunds studie (2019) visade resultatet att arbetet med 

styrkorna lett till en ökad medvetenheten gentemot andra. 

Förändringar i elevers upplevda mening  

Till PERMA-teorin hör elementet mening som handlar om att människan upplever att hon är 

en del av något större (Seligman, 2011). I vår studie har informanterna sett en ökning i 

elevernas upplevda mening, vilket också Smith m.fl. (2020) konstaterade i deras studie. 

Fagerlund (2021) nämner att en viktig del av lärarens arbete är att medvetandegöra eleverna 

om meningen med det de gör och det de lär sig. I denna studie framkom det att informanterna 

upplever att elevernas upplevda mening får en positiv förändring om eleverna medvetandegörs 

om varför de gör vad de gör. Om eleverna är medvetna om varför de gör vad de gör leder det 

till att de inte reflekterar kring det de gör på ett negativt sätt. I studien framkom det också att 

informanterna upplever att elevernas upplevda mening har förändrats genom att eleverna har 

blivit mera motiverade och inte ger upp lika lätt som förut.  
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Förändringar i elevers inställning till skolarbete  

Det sista elementet i PERMA-teorin kallas arbete väl gjort och handlar om att uppnå mål och 

vägen till att uppnå målet (Seligman, 2011). I resultatet framgick det att uppgörandet av 

målsättningar för lektionerna har lett till att lektionerna har blivit lugnare och mer 

strukturerade. Fagerlund (2021) lyfter fram att det i processen mot att uppnå mål är viktigt att 

eleverna upplever att de kan utvecklas och växa samt att de upplever att de gör framsteg. I 

denna studie framgick det att lärare sett en förändring i att eleverna är mera nöjda med de 

arbeten de gör och kan samtidigt lyfta också andras arbeten, jämfört med tidigare då vissa 

elever knappt ville visa upp sina arbeten åt andra. Enligt vår tolkning har det således skett en 

utveckling i elevernas process att utvecklas, växa och göra framsteg. Också Smith m.fl. (2020) 

fann en ökning i elementet arbete väl gjort i deras studie.  

 

6.1.3 Lärares utvecklingsförslag till arbetet med positiv pedagogik  

För att arbetet med positiv pedagogik ska framskrida upplever informanterna, i enlighet med 

The Geelong Grammar School Model for Positive Education (Hoare m.fl., 2017), att hela 

skolans personal skulle behöva arbeta med positiv pedagogik. I vår studie framgick det att ett 

sätt att få hela skolans personal engagerade i arbetet med positiv pedagogik skulle vara att alla, 

både nya och de som redan arbetar i skolan, skulle gå en fortbildning i positiv pedagogik, vilket 

också erbjuds i Geelong Grammar School (Hoare, m.fl., 2017). Samtidigt som informanterna 

lyfter fram vikten av att göra hela skolans personal delaktig som ett utvecklingsförslag nämns 

det att detta är en utmaning, vilket också Isopahkala (2019), Sandholm (2020) och Vuorinen 

m.fl. (2019) lyfter fram som en utmaning.  Informanterna i vår studie lyfter fram att en 

anledning till att det är en utmaning är att lärare har olika intressen och olika arbetssätt och 

projekt som de brinner mera eller mindre för.  

Gemensamt synsätt inom skolverksamheten 

Fagerlund (2021) lyfter fram att arbetet för att stärka elevers välbefinnande behöver vara 

långsiktigt och konsekvent. Detta uppnås bäst ifall hela skolan har samma förhållningssätt. 

Arbetet med positiv pedagogik kunde enligt informanterna utvecklas, i deras skolor, genom att 

hela skolan arbetar med positiv pedagogik. Detta skulle innebära att också inkludera till 

exempel hemmen, skolhälsovården och kuratorn. Positiv pedagogik borde vara ett 

förhållningssätt i hela skolverksamheten. I resultatet framgår det att om det i skolorna ska 
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uppnås en långtidsverkan med positiv pedagogik räcker det inte att enstaka lärare och elever 

arbetar med det. Hoare m.fl. (2017) betonar att ifall personalen har samma kunskap om positiv 

pedagogik är det lättare att uppnå en skolverksamhet som genomsyras av positiv pedagogik. 

Den gemensamma kunskapsmässiga aspekten nämns i vår studie genom att informanterna 

lyfter fram att arbetet med positiv pedagogik skulle underlättas av att alla pratar samma språk 

och använder samma metoder gällande positiv pedagogik. Alla informanter lyfter fram vikten 

av att utveckla en plan för att hela skolan skulle ha en gemensam grund gällande arbetet med 

positiv pedagogik. För att kunna utveckla arbetet med positiv pedagogik och uppnå ett 

gemensamt synsätt skulle det behövas mera tid, vilket stämmer överens med vad Isopahkala 

(2019) och Sandholm (2020) kommit fram till. Resultatet visar att informanterna önskar färdigt 

inplanerad tid för arbete med positiv pedagogik eftersom, i enlighet med Institute of Positive 

Education (2019) och Sandholm (2020), lärares personliga resurser inte alltid räcker till för 

planering då det också finns många andra projekt som tar tid i skolan.  

Vårdnadshavarnas delaktighet 

Alla informanter var överens om att det är viktigt att inkludera och informera också 

vårdnadshavarna om arbetet med positiv pedagogik. Detta stämmer överens med Fagerlund 

(2021) som diskuterar att lärare gärna ska informera vårdnadshavarna om och när arbetet med 

positiv pedagogik samt lektioner om välbefinnande inleds. Vårdnadshavarna kan då hjälpa och 

stöda barnet med barnets hemuppgifter och de blir medvetna om att deras roll som 

vårdnadshavare är viktig för arbetet. Dubroja m.fl. (2016) samt Hoare m.fl. (2017) diskuterar 

hur en gemensam kunskap och ett gemensamt språk kan skapa en bättre sammanhållning 

mellan hem och skola, vilket är något som informanterna i vår studie också valde att lyfta fram. 

Förslag som informanterna nämnde var att genom föreläsningar och kurser om positiv 

pedagogik informera och engagera vårdnadshavarna i arbetet. Andra utvecklingsförslag som 

nämndes gällande vårdnadshavarna var att hålla en tätare kontakt mellan hem och skola samt 

att i kommunikationen inte enbart fokusera på utmaningar utan även på sådant som fungerar 

bra. Efter en lång tid med corona-pandemi och distans då vårdnadshavare inte varit välkomna 

till skolan är det även särskilt viktigt att, i takt med att pandemin mattas av, engagera 

vårdnadshavarna i arbetet, diskuterade några av informanterna. Det är nämligen dessvärre lätt 

hänt att vårdnadshavarnas engagemang för och känsla av samhörighet avtar om arbetet med att 

inkludera hemmet i arbetet med positiv pedagogik minskar (Dubroja m.fl., 2016).  
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6.2 Metoddiskussion  

För vår studie valdes en kvalitativ metod. Valet av metoden lämpade sig väl för vår 

undersökning eftersom syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter av att arbeta 

med positiv pedagogik. Enligt Jacobsen (2007) ger en kvalitativ metod informanter möjligheter 

att uttrycka sig och diskutera sina upplevelser utan för mycket inblandning och påverkan av 

forskaren, vilket vi anser att vi har lyckats med i vår studie. Alternativt kunde en kvantitativ 

metod valts för studien. Nätbaserade enkäter som datainsamlingsmetod kunde eventuellt ha 

lockat flera informanter att delta i studien, vilket troligen skulle ha visat på en större variation 

i resultatet.  

Som analysmetod för studien valdes tematisk analys. Big Q inriktningen som valdes för den 

tematiska analysen betonar forskarens aktiva och flexibla roll under forskningsprocessen då 

forskningsdesignen och de teoretiska ramarna kan ändras och anpassas flera gånger under 

processens gång (Clarke m.fl., 2015). Ett preliminärt syfte lade grunden för de tre 

forskningsfrågorna som formades för vår studie. Forskningsfrågorna utgjorde i sin tur riktlinjer 

för den teoretiska grunden. För analysen för studien tillämpades en tematisk analys med 

abduktiv ansats. Det insamlade materialet hade störst betydelse vid genomförandet av analysen 

samt uppgörandet av teman för forskningsfrågorna 1 och 3 medan forskningsfråga 2 grundar 

sig i välbefinnandeteorin PERMA och sålunda har kategoriserandet och uppgörandet av teman 

även grundat sig i teorin. Det slutliga syftet för studien bestämdes först efter att den tematiska 

analysen hade slutförts och redovisats.  

Clarke m.fl. (2015) diskuterar bra och dålig praxis vid användandet av tematisk analys. I en 

tematisk analys är det viktigt att forskaren har en bra balans mellan dataextrakt och analytisk 

berättelse samt att han eller hon varierar och använder dataextrakt från olika informanter, vilket 

är något som vi upplever att vi har lyckats med. Vidare diskuterar Clarke m.fl. (2015) att 

dataextrakten som presenteras ska stämma överens med forskarens analytiska berättelse och 

påvisa övertygande mönster och betydelser i data. Det är även viktigt att alla resultat som 

väcker uppenbara tolkningar av data beaktas och lyfts fram. I vår studie deltog fyra 

informanter. Alla informanters upplevelser lyftes fram i ungefär lika stor mån i 

resultatredovisningen. När vi redogjorde för resultatet lyfte vi fram både det som alla 

informanter hade gemensamt men även sådant som enbart en informant diskuterade, om det 

upplevdes vara relevant med tanke på den ställda forskningsfrågan, så det kunde ske tolkningar 

även där. Detta var möjligt på grund av det ringa antalet informanter som deltog i studien. 
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Clarke m.fl (2015) diskuterar också att uppbyggandet av subteman bör ske på ett sådant sätt att 

de är tillräckligt relevanta med tanke på huvudtemat samt att det inte sker överlappningar 

mellan teman för att undvika att analysen blir osammanhängande. Vi anser att vi har lyckats 

skapa för studien väsentliga teman som bygger upp och ger struktur åt den analytiska 

berättelsen utan att det sker överlappningar eller upprepningar. Clarke m.fl. (2015) påstår att 

tematisk analys inte är lika tillförlitlig som den kvantitativa forskningen syftar till att vara men 

att en studie med tematisk analys som ansats likväl kan vara av god kvalitet. Kvaliteten är dock 

beroende av forskarens subjektivitet, noggrannhet och kunskap. Trots att vi som forskare hela 

tiden eftersträvat att hålla en god forskningspraxis och kvalitet genom studien kan det ändå 

förekomma brister i studien till följd av icke uppmärksammade misstag som gjorts under 

forskningsprocessen. 

Till denna studie valdes kvalitativ forskningsintervju som datainsamlingsmetod. Dalen (2015) 

lyfter fram att en kvalitativ forskningsintervju är lämplig när man vill få en uppfattning om 

människors erfarenheter. Eftersom syftet med denna avhandling var att undersöka lärares 

erfarenheter av arbetet med positiv pedagogik anser vi att kvalitativ forskningsintervju var en 

lämplig datainsamlingsmetod. Intervjuerna hölls i form av semistrukturerade intervjuer (Dalen, 

2015), vilket gav oss möjligheten att följa upp informanternas svar samtidigt som 

informanterna fick möjlighet att utveckla sina tankar (Denscombe, 2018). Inför intervjuerna 

skapades en intervjuguide, vilket Dalen (2015) lyfter fram som en viktig del av den 

semistrukturerade intervjun. Vår intervjuguide blev relativt lång men vi upplever ändå att 

mängden frågor var passande. Alla frågor bidrog med relevant information till studiens resultat 

och intervjuguiden fungerade således bra. Intervjuerna hölls på distans via Zoom, vilket vi 

anser var passande med tanke på det rådande pandemiläget.  

I vår pilotintervju konstaterades att det skulle ha varit bra att på förhand ha kunnat förbereda 

sig inför intervjun. Vi valde således att delge informanterna några punkter kring hur de kunde 

förbereda sig inför intervjutillfället om de ville det. Informanterna hade möjlighet att förbereda 

sig genom att fundera kring hur de arbetar med positiv pedagogik med eleverna, kollegorna 

och vårdnadshavarna. Informanterna kunde också förbereda sig genom att fundera kring vilka 

förändringar de sett i elevernas välbefinnande. Gällande förändringsfrågan tipsade vi 

informanterna om att de kunde ta hjälp av PERMA-teorin om de ville. Beslutet om att delge 

informanterna punkter att reflektera kring före intervjuerna kan ha påverkat vårt resultat och 

studiens tillförlitlighet ifall någon informant förberedde sig inför intervjun och någon 

informant valde att inte förbereda sig inför intervjun. Vi upplever dock att vi fick mera ingående 
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svar under intervjuerna än vad vi fick under vår pilotintervju och kan anta att detta beror på att 

informanterna fick möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Under alla intervjuer tittade 

informanterna i något skede i sina anteckningar och vi kan därför anta att alla informanter hade 

förberett sig inför intervjun.   

I vår studie deltog fyra informanter. I en tematisk analys rekommenderar Clarke m.fl. (2015) 

ett urval på 5–15 informanter beroende på omfattningen. Det skulle ha varit önskvärt med flera 

informanter i vår studie. Vi gjorde flera försök till att hitta informanter men dessvärre 

resulterade det inte i fler än fyra informanter. Vår undersökning genomfördes under 

coronapandemin. Flertalet artiklar (Bäck, 2022; Engström, 2021; Karlsson, 2021) som 

publicerats under corona-pandemin visar på att lärare är trötta och upplever större arbetsmängd 

just nu. Flera av informanterna som deltog i vår studie lyfte också fram att pandemin har lett 

till att orken att arbeta med positiv pedagogik har minskat. Vi kan anta att en anledning till att 

fler informanter inte deltog i vår undersökning beror på pandemin. Det ringa antalet 

informanter kan påverka studiens tillförlitlighet. En annan sak som kan påverka studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet är att välbefinnande är svårt att mäta och att resultatet i denna 

studie baseras på lärares upplevelser och observationer. Det har således inte funnits någon 

kontrollgrupp.  

Vår studie baseras nästan enbart på teori och tidigare forskning som gjorts av personer som 

förespråkar positiv pedagogik. För att få en mera kritisk syn på positiv pedagogik kunde vi 

således ha haft med tidigare forskning som förhåller sig mera kritiskt till positiv pedagogik. 

Eftersom vår studie baseras på teori och tidigare forskning som gjorts av personer som 

förespråkar positiv pedagogik kan det ha gjort att vi själva fått en positiv bild av positiv 

pedagogik och objektiviteten i denna studie kan således ifrågasättas. Värt att notera är också 

att eftersom alla informanter har stort intresse för positiv pedagogik bidrar också detta till att 

den mera kritiska aspekten gentemot positiv pedagogik faller bort i denna studie. Resultatet 

skulle antagligen sett helt annorlunda ut ifall vi valt att intervjua personer som förhåller sig 

kritiskt till positiv pedagogik. Resultatet kunde också ha sett annorlunda ut ifall vi intervjuat 

personer som inte deltagit i fortbildningen, eftersom det kan vara så att informanterna i denna 

studie har en positiv syn på positiv pedagogik eftersom de gått fortbildningen.  

Jacobsen (2007) betonar att det inom kvalitativ forskning är svårt att generalisera resultatet 

eftersom urvalet i undersökningen oftast är litet och urvalet oftast på förhand är utvalt. Om 

urvalet är litet ska man i de flesta fall förhålla sig försiktig till generalisering. Vidare nämner 
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dock Jacobsen (2007) att det går att argumentera för generalisering ifall man hittar stöd för sitt 

resultat i andra undersökningar. Ifall flera studier inom samma område har kommit fram till 

samma resultat kan man till viss del påstå att resultatet kan generaliseras till en större grupp. 

Eftersom vårt resultat stämmer överens med tidigare forskning kan vi till viss mån, trots det 

ringa antalet informanter och det faktum att informanterna var från endast två kommuner, påstå 

att resultatet är generaliserbart åtminstone till de lärare som gått samma fortbildning som 

informanterna. 

 

6.3 Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter av att arbeta med positiv pedagogik. 

Resultatet som framkom i vår studie visar på vikten av att arbeta så att positiv pedagogik 

genomsyrar hela skolverksamheten. I den kommun där det håller på att utformas en plan för 

hur kommunens skolor ska implementera arbetet med positiv pedagogik är lärarna av den 

åsikten att det är hela skolpersonalens ansvar att arbeta enligt positiva pedagogiska principer. 

Även samarbetet med vårdnadshavarna upplevs vara viktigt för lärarna för att arbetet med 

positiv pedagogik ska fungera bra. När alla vuxna samarbetar för att stärka elevers 

välbefinnande på det här sättet så ger det även resultat. Alla lärare som deltog i studien har sett 

positiva förändringar i elevers välbefinnande inom alla av välbefinnandeteorin PERMA:s 

delmoment. Till de vanligaste arbetssätten hör olika övningar med karaktärsstyrkor och 

metaforen hinkar samt diskussioner och vänliga handlingar av olika slag.  

Vår studie bidrar både med resultat som stärker tidigare forskning men som också bidrar med 

nya insikter om hur lärare anser att arbetet med positiv pedagogik ytterligare bör utvecklas. 

Resultatet betonar vikten av att se positiv pedagogik som ett förhållningssätt som genomsyrar 

hela skolverksamheten. I den ena av de två representerade kommunerna är arbetet med 

utvecklandet av en plan i full gång för hur positiv pedagogik ska implementeras i kommunens 

alla skolor. I fortsatt forskning om positiv pedagogik vore det således intressant att följa med 

och undersöka hur en hel skola eller en hel kommun arbetar för att implementera positiv 

pedagogik så att det genomsyrar hela skolverksamheten eller hela kommunen. Utifrån våra 

resultat kan vi inte dra slutsatser om huruvida alla skolor borde gå in för att implementera 

positiv pedagogik eller inte, men vår studie tillför resultat som stärker tidigare resultat som 

betonar betydelsen av att arbetet med positiv pedagogik är något som genomsyrar hela 
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skolverksamheten och som alla i skolpersonalen behöver arbeta för om det ska fungera och 

bestå. 

De lärare som deltog i vår studie hade alla gått fortbildningen Styrka, Glädje och Medkänsla 

och de hade alla ett stort intresse för den positiva pedagogiken. Med tanke på detta skulle det 

vara relevant att undersöka lärare som förhåller sig mera kritiskt gentemot positiv pedagogik. 

I resultatet för vår studie framkommer det att lärarna upplever att kollegors bristande 

engagemang för positiv pedagogik kan vara en utmaning när det görs försök om att 

implementera positiv pedagogik i skolan. Det vore därför intressant att i fortsatt forskning ta 

reda på vilka andra faktorer som spelar in på hur arbetet framskrider när man försöker 

implementera positiv pedagogik i ett större sammanhang. Vårdnadshavarna spelar också en 

viktig roll i arbetet med positiv pedagogik och det skulle därför vara intressant att undersöka 

vårdnadshavares upplevelser av positiv pedagogik. 
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Bilaga 1: Inlägg i Facebook-gruppen  

 

Hej!  

Vi är två speciallärarstuderande som skriver vår magistersavhandling om positiv pedagogik 

inom projektet “Styrka, glädje och medkänsla”. I vår avhandling vill vi undersöka lärares 

erfarenheter av att arbeta med positiv pedagogik och hur arbetet inverkat på elevernas 

välmående och skolprestationer. Utöver detta vill vi även undersöka lärares tankar kring hur 

arbetet med positiv pedagogik ännu kunde utvecklas.  

Vi tänker oss en kvalitativ studie där vi använder intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Deltagandet är frivilligt och du är helt anonym. Du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

Intervjun bandas in men efter att resultatet har sammanställts raderas intervjun. Intervjuerna 

genomförs i höst, endera på distans eller på plats beroende på pandemiläget eller din hemort. 

Vi vill med detta inlägg redan nu kolla intresse för deltagandet i undersökningen. Vi hoppas 

du vill bidra med dina erfarenheter eftersom det skulle vara mycket värdefull kunskap för oss 

och andra lärarstuderande. Om du är intresserad av att delta i undersökningen får du gärna 

meddela intresse via Facebook eller mail! 

Med vänliga hälsningar,  

Iselinn Kanckos, iselinn.kanckos@abo.fi  

Emilia Kansa, emilia.kansa@abo.fi 
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Bilaga 2: Mejl 1 
 

Hej! 

Vi är två speciallärarstuderande som skriver vår magisteravhandling om positiv pedagogik. I 

vår avhandling vill vi undersöka lärares erfarenheter av att arbeta med positiv pedagogik och 

hur arbetet har inverkat på elevernas välbefinnande. Utöver detta vill vi också undersöka hur 

lärare upplever att arbetet med positiv pedagogik ännu kunde utvecklas.  

Vi söker nu informanter som jobbar som klasslärare eller speciallärare i åk 1-6 till vår studie 

och undrar om du skulle vara intresserad av att delta i en intervju. Intervjuerna hålls via Zoom 

om det är möjligt för dig och tar ungefär 1-1,5 h. Deltagandet är frivilligt och du är anonym.  

Dina tankar och erfarenheter, positiva som negativa, är viktiga och bidrar med betydande 

insikter för oss och andra blivande lärare.  

Har du frågor eller är intresserad av att ställa upp på intervju får du gärna så snabbt som möjligt 

meddela oss så diskuterar vi vidare.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Emilia Kansa & Iselinn Kanckos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



   
 

   
 

 

Bilaga 3: Mejl 2  

 

Hej igen       

Vi hörde av oss förra veckan angående informanter till vår studie om positiv pedagogik. 

Eftersom vi inte fått tillräckligt med informanter hör vi av oss igen för att kolla intresset. Dina 

erfarenheter om positiv pedagogik är mycket viktiga. Vi förstår att arbetsbördan för lärare är 

stor just nu men om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på intervju skulle vi vara 

tacksamma. Vi bifogar texten från vårt tidigare mail här under.  

Hej! 

Vi är två speciallärarstuderande som skriver vår magisteravhandling om positiv pedagogik. I 

vår avhandling vill vi undersöka lärares erfarenheter av att arbeta med positiv pedagogik och 

hur arbetet har inverkat på elevernas välbefinnande. Utöver detta vill vi också undersöka hur 

lärare upplever att arbetet med positiv pedagogik ännu kunde utvecklas.  

Vi söker nu informanter som jobbar som klasslärare eller speciallärare i åk 1-6 till vår studie 

och undrar om du skulle vara intresserad av att delta i en intervju. Intervjuerna hålls via Zoom 

om det är möjligt för dig och tar ungefär 1-1,5 h. Deltagandet är frivilligt och du är anonym.  

Dina tankar och erfarenheter, positiva som negativa, är viktiga och bidrar med betydande 

insikter för oss och andra blivande lärare.  

Har du frågor eller är intresserad av att ställa upp på intervju får du gärna så snabbt som möjligt 

meddela oss så diskuterar vi vidare.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Emilia Kansa & Iselinn Kanckos 

 

 

 
 

 



   
 

   
 

 

Bilaga 4: Intervjuguide 
 

Forskningsfråga 1 - Hur beskriver lärare tillämpningen av positiv pedagogik i det pedagogiska 

arbetet? 

1. Beskriv hur du arbetar med positiv pedagogik. 

2. Hur planerar du arbetet med positiv pedagogik? 

3. Hur ofta arbetar du med positiv pedagogik? Vilka lektioner? 

4. Har positiv pedagogik ändrat ditt sätt att undervisa, i så fall hur? 

5. Vad är det centrala i positiv pedagogik enligt dig? 

6. Beskriv hur du arbetar för att stärka elev-elevrelationerna i klassen. 

7. Beskriv hur du arbetar för att stärka elev-lärarrelationen i klassen. 

8. Hur arbetar du tillsammans med dina elever för att hitta och utveckla deras styrkor? 

9. Hur arbetar du på andra sätt individuellt med eleven utgående från positiva pedagogiska 

arbetssätt?  

10. Beskriv hur ni arbetar med positiv pedagogik inom kollegiet. 

11. Hur använder du positiv pedagogik i kontakten med vårdnadshavarna? 

 

Forskningsfråga 2 - Hur beskriver lärarna relationen mellan arbetet med positiv pedagogik 

och elevers välbefinnande? 

12. Beskriv vilka förändringar du har sett i elevernas välbefinnande av arbetet med positiv 

pedagogik 

13. Beskriv vilka förändringar i elevers känslor du har sett av arbetet med positiv pedagogik 

14. Beskriv vilka förändringar i elevers engagemang du har sett av arbetet med positiv 

pedagogik.  

15. Beskriv vilka förändringar i relationer i klassen du har sett av arbetet med positiv 

pedagogik.  

16. Beskriv vilka förändringar i elevernas motivation/upplevda mening av skolarbete du 

har sett av arbetet med positiv pedagogik.  

17. Beskriv vilka förändringar i elevers arbetssätt du har sett av arbetet med positiv 

pedagogik. (Svår fråga, prestation som vitsord eller arbetssätt?) 

 



   
 

   
 

 

Forskningsfråga 3 - Hur beskriver lärarna att arbetet med positiv pedagogik ännu kunde 

utvecklas? 

18. Hur tycker du att arbetet med positiv pedagogik ännu kunde utvecklas? 

19. Hur tycker du att arbetet med positiv pedagogik ännu kunde utvecklas? 

20. Hur tycker du att arbetet med positiv pedagogik bör utvecklas med tanke på eleverna? 

21. Hur tycker du att arbetet med positiv pedagogik bör utvecklas med tanke på 

lärarkollegiet? 

22. Hur tycker du att arbetet med positiv pedagogik bör utvecklas med tanke på 

vårdnadshavarna? 

23. Hur tycker du att arbetet med positiv pedagogik bör utvecklas med tanke på hela 

skolverksamheten? 

 

 

 

 

 


