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Sammanfattning: 
Då det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är ett av de främsta uppdragen som             
specialpedagog, tillika det utredande och handledande uppdraget, avsåg vi med vårt           
självständiga arbete att ta reda på vad eleverna ser som framgångsfaktorer för en meningsfull              
skoldag. Urvalet för vårt arbete var elever, som inom elevhälsan kommit att benämnas som              
“elever i svårigheter”, ”elever som utmanar” eller “elever i behov av särskilt stöd”. För att               
komma i kontakt med detta urval tog vi kontakt med specialpedagoger på en gymnasieskola              
och en högstadieskola. Våra undersökningar genomfördes via semistrukturerade intervjuer         
och med hjälp av en skattningsskala. Vi hade förmånen att intervjua tolv elever. Alla              
intervjuer transkriberades direkt efter genomförd intervju och förvarades med omsorg, för att            
garantera informanternas anonymitet och för att obehöriga ej skulle kunna ta del av             
materialet. De insamlade elevernas upplevelser av sin skolvardag kategoriserades och          
sorterades efter teman och nyckelord som sedan tolkades och analyserades utifrån vår            
teoretiska ram som var det salutogena förhållningssättet utifrån KASAM-begreppen och          
relationens betydelse för elevens varande i skolan. Fokus var då inte bara den interpersonella              
relationen, utan relationen till den kontext eleven verkar i gällande skolans fysiska och sociala              
miljö. Överraskande i vår undersökning var att det framkom att samtliga informanter lyfte             
vikten av regler i skolan och vikten av kompetens hos pedagogerna att tillse att regler följs.                
Överraskande av den anledningen att i teorin beskrivs elever som utmanar som elever som har               
svårt att rätta in sig efter skolans regler. Valet av metoden semistrukturerade intervjuer             
gjordes då vårt primära syfte och mål var att lyfta betydelsen av att låta elevers röster höras                 
för att skapa en förståelse för hur vi som specialpedagoger kan tänka och anpassa på individ-,                
grupp- och organisationsnivå för att främja elevens möjlighet till måluppfyllelse och           
välmående i en skola för alla.  
 
 
Nyckelord: beteendeproblem, KASAM, relationellt perspektiv, specialpedagogik, utmanande 
elever  
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Inledning  
Som specialpedagoger ingår vi i skolans elevhälsoteam. I huvudsak ingår där även rektor,             
skolsköterska och kurator men även skolläkare och skolpsykologer. Tillsammans möter vi           
pedagoger, elever och föräldrar, med uppdraget att verka för en skola för alla, främja en               
tillgänglig lärmiljö och bidra till bättre förutsättningar på organisations-, grupp- och           
individnivå. Till elevhälsoteamet vänder sig pedagoger, rektorer och föräldrar för stöd och            
hjälp gällande elever som av olika anledningar och på olika sätt innebär en utmaning för               
pedagogerna. Dessa utmaningar kan då grunda sig i att pedagogerna uttrycker ett behov av              
stöd kring elever, som enligt pedagogerna, uppträder med ”dålig och negativ attityd”, ”är             
stökiga och högljudda”, “har oroväckande hög frånvaro” eller ”skolk”, som visar på            
”oroväckande studieresultat”, ”uppträder aggressivt” samt upplevs av pedagoger som         
”omotiverade”, ”lata” eller ”skoltrötta”. Enligt forskning riskerar dessa elever (om åtgärder           
inte påskyndas) utanförskap, psykisk ohälsa, ofullständiga betyg och examen etc.   

 Om elever inte bottnar i den lärande aktiviteten och i relationen med pedagogen och de andra eleverna                 
utvecklas snabbt psykisk och fysisk ohälsa. Barn och ungdomar kan också bli utmattade, utbrända och               
deprimerade för att de inte känner meningsfullhet och sammanhang på sin arbetsplats- skolan.             
(Partanen, 2015, s. 9)  

Att upprätta åtgärder gällande dessa elever innebär inte bara en utmaning för rektorer och              
pedagoger utan i allra högsta grad även en utmaning för oss specialpedagoger och             
elevhälsoteamet. Som specialpedagoger har vi i uppdrag att kartlägga och identifiera           
svagheter och styrkor på individ, grupp och organisationsnivå. Vi ska idka ett förebyggande             
arbete och undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer (SFS 2007:638).  

 Skolan och lärarna måste kunna förhålla sig till att det finns elever som kommer att bli tvungna att leva                   
med svårigheter och begränsade livsmöjligheter, beteendeproblem och svåra livsvillkor. Vi måste därför            
diskutera vad det innebär att utbilda elever till ett värdigt och meningsfullt liv, också de som har många                  
olika problem att brottas med. (Ogden, 2003, s. 63)  

I och med detta ställer vi oss inför detta arbete frågor som: Hur gör vi det i praktiken? Hur kan                    
vi stötta elever och pedagoger i utmaningar som dessa? Det första som slår oss när vi ställer                 
dessa frågor är att vi behöver ta reda på hur dessa elever själva upplever sin skoldag. Tidigare                 
forskning tenderar att studera och belysa rektorer, pedagoger och specialpedagogers          
perspektiv på dessa frågor, men alltför sällan elevernas. Detta har vi tagit fasta på i vår                
undersökning, då vår ambition varit att lyfta fram elevernas egna berättelser kring sin             
skolvardag. Hur ser en skoldag ut då eleverna, trots sina svårigheter eller utmaningar, känner              
sig nöjda, motiverade och klarar av att prestera? D-Wester (2014) lyfter fram barnets röst som               
en oerhört viktig aspekt i det förebyggande och åtgärdande specialpedagogiska arbetet. Med            
vårt arbete önskar vi därmed bidra till en fördjupad förståelse samt fördjupade kunskaper i det               
specialpedagogiska arbetet. 

Vårt gemensamma arbete, litteratursök och författande har skett i ett växeldragande,           
idégenererande och mycket gott samarbete. Intervjuerna har vi gjort var för sig, men ansåg att               
det var av stor vikt för det totala resultatet att vi tillsammans kategoriserade och sorterade alla                
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våra transkriberade intervjuer efter teman och nyckelord samt tolkade och analyserade utifrån            
detta. 

 
Syfte och frågeställning 
Syfte 
Syftet med vårt självständiga arbete är öka kunskaperna kring hur några elever i behov av stöd                
upplever vad som för dem är en meningsfull skolvardag.  
Forskningsfrågor 

● Hur resonerar eleverna i behov av stöd, kring vad som utgör en meningsfull             
skolvardag? 

● Vilka möjligheter och hinder beskriver eleverna? 
 
 
Bakgrund  
I följande avsnitt kommer vi kortfattat belysa vikten av barnets perspektiv och elevinflytande             
utifrån skollagen och barnkonventionen. Därefter definierar och redogör vi för begreppen           
beteendeproblem och elever som utmanar, vilket är urvalsgruppen i detta arbete. I titeln samt i               
vårt syfte och frågeställningar benämner vi denna elevgrupp som elever i behov av stöd.              
Elever i behov av stöd avser då eleverna i denna studie gällande beteendeproblem och elever               
som utmanar. Vidare ger en beskrivning av vad som i detta arbete menas med barnets               
perspektiv. I vår bakgrund redovisar vi även tidigare forskning och teoretisk tolkningsram. 
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Styrdokument 
Styrdokumenten Lgr 11 (Skolverket, 2011) och Gy 11 (Skolverket, 2011) framhåller båda            
vikten av elevens delaktighet i skolan vad gäller den demokratiska processen. Samverkan med             
läraren gällande att skapa och efterleva skolans lagar och regler samtidigt som utrymme ska              
ges för eleven att utifrån egen förmåga påverka sitt lärande och ge uttryck för egna önskemål.                
Att lyfta elevernas egna åsikter och upplevelser betonas även i Barnkonventionen, ett            
styrdokument som präglar såväl skollagen som skolans värdegrund. 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt                
uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande                
till barnets ålder och mognad. (Unicef, 2009, s. 19)  

Elevens röst har också varit föremål för en stor akademisk debatt under de senaste tjugo åren.                
Många länder, däribland Sverige, Danmark, Holland och Brasilien har tagit med ungdomars            
röst vid bildandet av nya lagar och läroplaner i enlighet med FN:s barnkonvention (Unicef,              
2009).  
Vikten av elevinflytande lyfts fram i Lgr 11, Gy 11 (Skolverket, 2011) och de allmänna råden                
är att lärarna ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande.                  
Läraren ska ansvara för att alla elever får ett reellt inflytande på såväl arbetssätt och               
arbetsformer som på innehåll i undervisningen. Läraren ska uppmuntra elever som har svårt             
att framföra sina synpunkter att göra det och ska låta eleverna pröva olika arbetssätt och               
arbetsformer. Tillsammans med eleverna planeras och utvärderas undervisningen. Man kan          
även läsa om elevinflytande på Skolverkets hemsida (Skolverket, 2015). Där lyfts fram att             
elevernas möjligheter att lära och utvecklas ökar när lärare utgår från deras intressen och              
erfarenheter. Därmed bör elevinflytande beaktas när undervisningen planeras, genomförs och          
utvärderas. Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om vilket läromedel           
som ska användas, i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras, vilka arbetsformer man               
ska använda och på vilket sätt en uppgift ska redovisas.  
Genom att låta denna elevgrupp komma till tals och delge sina upplevelser kring sin skoldag               
kan vi bygga vidare på det som eleverna upplever främjar deras delaktighet, lärande och              
utveckling. Det är en utsatt grupp som av omgivningen inte så sällan uppfattas som stökig och                
jobbig och med det ökar risken för stigmatisering och kategorisering. “Vuxna utgår ofta från              
att barn vet vad som förväntas av dem utan att man tydligt har formulerat eller diskuterat det                 
ihop med barnen.”(Kadesjö, 2010, s. 45). Barn som av olika anledningar har svårigheter blir              
ofta mer beroende av vilka förhållanden som råder, både vad gäller hemmiljön och skolan.              
Därmed är det angeläget att identifiera, förstå och hitta strategier för att möta deras speciella               
svårigheter. En del av en sådan kartläggning är att eleven själv får komma till tals (Kadesjö,                
2010). 
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Beteendeproblem  
Beteendeproblem i skolan är elevbeteende som bryter mot skolans regler, normer och förväntningar.              
Beteendet hindrar undervisnings- och lärandeaktiviteter och därmed också elevernas lärande och           
utveckling. Det försvårar dessutom positiv interaktion med andra. (Ogden, 2003, s. 14) 

De problem eller svårigheter eleverna befinner sig i behöver inte enbart visa sig i utåtagerande               
med hot, opålitlighet, impulsivitet eller verbal och högaffektiv argumentation. Ett          
beteendeproblem hos eleven kan lika väl visa sig i ett internaliserande, antisocialt beteende             
som ger sig uttryck i social isolering (Ogden, 2003). 

Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit (2007) kategoriserar och definierar beteendeproblem på tre            
vis. Det ena är beteendeproblem som hindrar lärande och undervisning. Exempel på det är              
elever som uppvisar koncentrationssvårigheter, rastlöshet, som är motoriskt oroliga och          
stökiga, som tenderar att störa både andra och sig själva i inlärningssituationerna. Detta är den               
vanligaste formen av beteendeproblem. Utagerande beteendeproblem är den andra         
kategoriseringen. Där ges exempel på elever som upplevs som fysiskt och verbalt            
utåtagerande, elever som lätt blir arga, argumenterar eller “slänger käft” vid tillsägelser,            
protesterar mot vuxnas krav och som lätt hamnar i bråk och slagsmål. Den tredje              
kategoriseringen är antisocialt beteende/allvarligt normbrytande beteende med exempel, på         
elever som utövar handlingar som tydligt bryter mot normerna och reglerna i den aktuella              
situationen. Elever som är destruktiva, etiskt tveksamma och som bryter mot sociala            
överenskommelser och som begår regelbrott (t.ex. snatterier), utövar våld mot andra fysiskt            
eller psykiskt. 

Kadesjö (2010) beskriver barn med beteendeproblem som “en brokig skara”. En skara barn             
och ungdomar som är missnöjda, otrygga och ledsna och som ofta upplever sig missförstådda.              
“Det är som att de ständigt är beredda att ta strid mot en oförstående omgivning och kämpar                 
med att dölja sin osäkerhet och rädsla”. De tenderar att ofta skylla på andra och har en                 
benägenhet att hamna i samspelssituationer som då ytterligare förstärker omgivningens          
negativa förväntningar på dem. 

Ovanstående begreppsdefinition visar att denna grupp elever är en omfattande och           
svårdefinierad grupp. 

Barnets perspektiv 
Att inta barnets perspektiv är en viktig utgångspunkt i specialpedagogens dagliga arbete och i              
synnerhet i arbetet under handledande samtal kring frågor som främjar tillgänglig lärmiljö och             
en skola för alla där barnets bästa är i centrum (D-Wester, 2014). Barnets röst definieras               
utifrån tre olika perspektiv och som det är viktigt att man håller isär i det specialpedagogiska                
arbetet. Det ena är barnrättsperspektiv, det som avser barnets rättsliga status. Det andra är              
barnperspektivet, som syftar till att den vuxne ska se och ha barnet i åtanke. Och det tredje                 
perspektivet är barnets perspektiv, som innebär att barnet själv, utifrån ålder och mognad, ges              
möjlighet att bidra med erfarenheter, synpunkter och förslag (D-Wester,  2014). 
Målgruppen barn som utmanar eller barn med beteendeproblem blir sällan representerade vid            
undersökningar med syfte att fokusera på elevens egna åsikter. Detta fann vi belägg för i flera                
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av de internationella artiklar vi tagit del av. Om endast de elever med hög måluppfyllelse får                
vara de som får framföra sina åsikter kring skolsituationen riskeras          
demokratiseringsprocessen. Czerniawski (2012) menar att sådana studier riskerar att skapa en           
elit av de välartade och utvalda eleverna medan resterande elever riskerar att kategoriseras             
som de andra.  
 

Tidigare forskning 
Tidigare forskning kring förutsättningar och framgångsfaktorer för en god lärmiljö och           
främjande arbete för elevers känsla av delaktighet och meningsfullhet visade sig vara            
omfattande. Nedan redovisar vi den tidigare forskning vi studerat, som i huvudsak belyser             
elevernas upplevelser kring hur detta arbete kan främjas samt vilka förutsättningar som då             
råder. 
 
Meningsfullhet, lycka och välbefinnande 
Lycka, glädje och välbefinnande främjar inlärning och god hälsa. Detta innebär att om man              
inom skolan fokuserade mer på lycka och välbefinnande i det vardagliga arbetet i skolan så               
skulle lärarnas och elevernas lärande fördjupas. Det skulle dessutom öka möjligheterna till            
minskad upplevelse av stress och mobbning i skolan (Scoffham & Barnes, 2011). 

Förhållandet mellan självkänsla, hälsotillstånd och känsla av sammanhang är faktorer att           
lägga vikt vid i arbete med och vägledning av ungdomar inom skolan. Ur ett salutogent               
perspektiv är det angeläget att ta hänsyn till ungdomars KASAM (Känsla Av SAMmanhang),             
dels för att förstå vilket stöd som behövs i skolan för den enskilde individen och vilka                
kontextuella resurser som behövs. Detta är extra viktigt under perioden högstadiet-gymnasiet,           
då ungdomarna utsätts för många förändringar på olika plan och risken för depression och              
ångest blir extra stor då, om inte de mänskliga resurserna och förmågorna att bibehålla god               
hälsa upprätthålls (Moksnes, Espnes & Lillefjell , 2012; Moksnes & Lazarewicz, 2016). 

Det är inte enbart de kontextuella faktorerna i skolan som påverkar elevernas känsla av              
sammanhang och meningsfullhet, det är även viktigt att förstå och se sammanhang kring hur              
relationer i hemmet påverkar elevens möjlighet att utveckla god hälsa. Om föräldra- och             
ungdomsrelationen inte är god så ökar betydelsen av gott socialt stöd i skolan, framförallt från               
de vuxna som då fungerar som en kompenserande faktor. Slutsatsen blir att den kontextuella              
utformningen kring ungdomarna är viktigt för deras SOC (sense of coherence). För att belysa              
ytterligare en aspekt på SOC skulle studier kunna göras kring resiliens och vad som är               
avgörande faktorer för att upprätthålla hög SOC fastän kontextuella resurser saknas           
(García-Moya, Moreno & Jimenez-Iglesias, 2013). 

Delaktighet 
Delaktighet och påverkan var något som den tidigare forskningen lyfte fram som viktiga             
aspekter. Bland annat Rudduck & Flutter (2000); Nyroos, Ronnberg & Lundahl (2004).            
Dessa forskare lyfter fram vikten av att kunna påverka både inlärningssituationerna men            
också vara delaktiga i planering av uppgifter. Ruddock & Flutter (2000) menar att elever idag               
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lever i ett mycket komplext sammanhang gällande olika familjesituationer, grupptillhörigheter          
och privata ansvar som ställer höga krav på deras förmåga att kunna påverka. Däremot              
tenderar skolväsendet idag underskatta elevernas potential kring att själva kunna ha åsikter            
om hur de lär sig bäst och hur de skulle vilja påverka sin inlärningssituation. 
Nyroos, Ronnberg & Lundahl (2004) menar att på vilket sätt som elever vill undervisas på ser                
så olika ut. Men om vi väl lyssnar på dem och bjuder dem den möjligheten ökar känslan av                  
delaktighet. De menar även att många elever uppskattar att ha större frihet att själva kunna               
planera sitt eget lärande, samtidigt som en del elever kan ha svårt att komma vidare i lärandet                 
efter lärarens genomgångar. De kan då bli osäkra att inte klara av uppgiften om de skulle                
planera upp den själva och att de skulle glömma bort vilka instruktioner som givits.  
Som yrkesutövare i skolan behövs en förståelse för elevernas behov av vägledning.            
Vägledning utifrån vad eleverna själva uttrycker sig att behöva, för att öka deras engagemang              
i lärandet samt för att utveckla behövliga livskunskaper. I teorin finner vi belägg för detta hos                
Vygotskij i Partanen (2015). Han menar att genom vägledande samspel/samtal, via ett            
gemensamt tänkande och språk, utvidgar vi elevens förmåga till resonerande och utveckling            
inom sin proximala utvecklingszon. Internationellt har vi funnit exempel på specifika           
lösningar för att tillgodose detta behov av vägledning. Till exempel i Skottland har speciella              
Guidance-tjänster tillsatts för att vägleda eleverna på gymnasiet. Där fann forskarna att            
elevernas behov av vägledning i det sociala likväl som i det akademiska tillgodoses och att               
vuxna hade tid för denna vägledning skattades högt av eleverna (Boyd & Lawson, 2004). 

Relationer 
För att finna förutsättningar för elever att uppleva sammanhang och delaktighet, för att kunna              
fullfölja sin utbildning, är det av stor vikt att lyssna på eleverna (D-Wester, 2014). Detta för                
att försöka identifiera riskfaktorer för utslagning, att identifiera de unga som löper risk att bli               
utslagna eller att hamna utanför ett sammanhang samt att hitta nycklar till det förebyggande              
och åtgärdande arbetet genom denna identifikation, eftersom det kan vara flera faktorer som             
samspelar och påverkar (Nordahl, Sørlie, Manger, & Tveit, 2007). Svårigheter med den            
sociala interaktionen och förmåga att knyta an och finna förtroende för andra är en riskfaktor               
att ta hänsyn till och hjälpa eleverna med lösa (Kadesjö, 2010). Detta framkom även i en                
undersökning bland elever inom yrkesprogrammet på gymnasiet. Eleverna beskrev hur de           
upplevde svårigheter att kommunicera med andra och att de upplevde en osäkerhet och rädsla              
att göra fel i olika sammanhang. De berättade också om svårigheter att ta kontakt med andra                
elever (Jungerstam, Nyman-Kurkiala, Ström, & Lindholm, 2007). 
Relationen elever emellan och mellan elever-lärare kan även påverka elevens prestationer och            
psykiska mående på sikt. Huruvida relationernas påverkan är positiv eller negativ beror på             
sammanhanget och skolans allmänna atmosfär. Exempel på en sådan positiv påverkan är en             
atmosfär och skolkultur där elever och lärares agerande och interagerande med varandra            
(Granlund, 2014; Wentzel, Battle, Shannon, Russell, & Looney, 2010). 
Även elevers mående, skolans upprätthållande av regler samt skolans allmänna atmosfär har            
betydelse för om elever bryr sig om varandra, både gällande lärandet och gällande att ingripa               
då någon är i knipa. Det är speciellt de som känner att de lyckas i skolan, gillar skolan och                   
känner sig säkra på skolan som är benägna att agera i syfte att hjälpa andra, eftersom de                 
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upplever trygghet vid upprätthållandet av reglerna ( Goldammer, Swahn, Strasser, Ashby, &            
Meyers, 2013).  
Elevens psykiska välbefinnande likväl som deras skolprestationer påverkas, som nämnts          
ovan, av den miljö eleven befinner sig i skolan och det i sin tur påverkar hur eleven agerar i                   
skolan. I ett förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete är det därför av vikt att ta hänsyn               
till det komplexa mönster av faktorer som påverkar eleverna och upprätta planer eller åtgärder              
utifrån detta. I ett sådant kartläggande arbete bör alla professioners kompetens inom            
elevhälsan samarbeta, både vad gäller åtgärder i miljön och på det individuella planet, där              
vikten bör läggas på att lyfta fram friskfaktorer utifrån elevens eget perspektiv och basera det               
förebyggande arbetet på dessa (Granlund, 2014). 
 

Motivation  
Ytterligare en aspekt som spelar in gällande elevers förutsättningar att prestera är            
motivationen. Motivation som oftast bygger på hur pass mycket inflytande eleven ges            
möjlighet till i sin skolsituation. Exempel på hur eleven skulle känna sig motiverad kan ges               
utifrån tre kriterier, nämligen kompetens, klassrumsstruktur (regler) och elevens möjlighet att           
påverka sin skolsituation genom till exempel berättande utvärderingar och den sociala           
interaktionen. Den sociala atmosfär som råder i skola och klassrum påverkar inte bara de              
akademiska resultaten utan påverkar även i hög grad välbefinnandet hos eleverna (Urdan &             
Schoenfelder, 2006). Motivation är inget som helt skapas inifrån eleven själv, utan är en              
kombination av eleven själv och den kontext som motivationen bör infinna sig i. Detta måste               
förstås ut ett specialpedagogiskt perspektiv, att om motivation saknas hos en elev åligger det              
inte enbart eleven att förändras utan i allra högsta grad den miljö och det sammanhang den                
verkar i. Detta förstärker även Partanen (2012) då han beskriver vikten av att kommunicera              
med eleven och ställa sig frågorna direkt till eleven om när det fungerar som bäst för dem i                  
skolan, när eleven kan koncentrera sig riktigt bra och med vilka. Han, likväl som Urdan &                
Schoenfelder (2006) pålyser vikten av återkoppling i den vägledande situationen i syfte att             
hitta de hälsofrämjande friskfaktorer som är framgångsrika för just den eleven. 

 

Teoretisk tolkningsram 
I följande avsnitt kommer vi beskriva de teoretiska verktygen vi använt för att öka vår 
förståelse för våra elevers berättelser och vårt resultat. Den teoretiska tolkningsram vi använt 
oss av är salutogent perspektiv och KASAM samt relationellt perspektiv.  
 
Salutogent perspektiv och KASAM 

“Att erövra kunskap, att få ingå i en gruppgemenskap och att få känna att man är en individ                  
som kan bidra i samhället, är i högsta grad salutogent.” (Schad & Tideman, 2014, s. 203).  
Kadesjö (2010) menar att barn som utsätts för påfrestningar har större chans att möta              
svårigheter på ett konstruktivt sätt då de upplever att de kan överblicka, förstå och se ett                
sammanhang i sin situation. Då barn och ungdomar upplever sin omvärld som begriplig och              
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strukturerad och kan ta tillvara på det resurser eller kompetenser som finns ökar möjligheterna              
att övervinna påfrestningar. Barn och ungdomar behöver även få känna sig delaktiga för att              
känna att de lönar sig att engagera sig. I rapporten av Kadesjö (2010) poängteras dock att det                 
inte bara är hemmiljön som utgör möjlighet till skyddsfaktorer utan belyser även förskolan             
och skolans betydelse för detta. Trygghet, acceptans för olikheter, struktur och begriplighet            
anges som viktiga skyddsfaktorer.  

Antonovskys (1991) KASAM (“Känsla Av SAMmanhang”) innefattar begreppen som         
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Denna teori är grundar sig i en salutogen            
utgångspunkt, med resonemang kring att en av de viktigaste aspekterna är att försöka reda ut               
vad det är som gör att människor lever med god hälsa, snarare än vad det är som gör att                   
människor lever med ohälsa. Det är av stor vikt att ta reda på hur och på vilket sätt vi klarar av                     
stress och påfrestningar. Enligt teorin om KASAM så ger känsla av sammanhang viktig             
motståndskraft när vi står inför påfrestningar (Antonovsky, 1991). 

Begriplighet handlar om individens upplevelse av inre och yttre stimuli som begripliga. Det             
betyder ungefär att ju högre individens känsla av begriplighet är desto bättre förutsättningar             
har individen när denne exempelvis stöter på oförutsägbara eller svåra händelser.           
Hanterbarhet definieras av Antonovsky (1991) som individens upplevelse av de resurser som            
finns när denne ställs inför yttre krav, med andra ord individens känsla kring sin förmåga att                
hantera yttre krav. Det kan också syfta på individens känsla kring sin förmåga att ta tillvara på                 
de resurser som finns omkring individen. I skolans värld skulle dessa resurser då kunna vara               
elevens lärare och kamrater och elevens förmåga att då ta hjälp av dessa. Detta betyder att om                 
elevens upplevelse av hanterbarhet är hög skulle det kunna innebära att eleven inte upplever              
sig som ett offer för orättvisor eller situationer. Hanterbarhet kan också innebära förmåga att              
hantera krav. För höga och orimliga krav minskar känsla av hanterbarhet hos eleven. Det kan               
handla om sociala samspel men även om akademiska prestationer. Sammanfattningsvis kan           
realistiska krav och förväntningar öka möjligheten för elevens upplevelse av hanterbarhet.           
Begreppet meningsfullhet definieras i det här avseendet som individens förmåga att känna            
värde eller motivation till att investera tid och känslor inför någonting. Det skulle kunna              
betyda att om en elev ska kunna känna att prestation i ett ämne är meningsfullt, behöver                
eleven uppleva något positivt, det skulle kunna vara känsla av lyckas i något. Men det kan                
också innebära att känsla av meningsfullhet uppstår då eleven känner uppskattning i sociala             
samspel, dvs. att eleven känner och upplever acceptans i det sociala samspelet och även              
förstår vilka konsekvenser ens handlande leder till. Antonovsky (1991) menar också att            
meningsfullhet inte kan skapas i situationer då individen exempelvis blir tilldelad roller, regler             
eller uppgifter utan snarare uppstår då individen känner sig delaktig och har möjlighet att              
påverka sin plats, sina uppgifter eller de regler som upprättas. I skolsammanhang kan det              
förklaras som en cirkel eller spiral. Där eleven först måste förstå vad uppgiften består i,               
begripligheten. När eleven förstår uppgiften kan eleven själv uppleva de resurser (inre eller             
yttre) som finns att tillgå för att hantera den, hanterbarhet. Då uppstår en känsla av               
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meningsfullhet och elevens förutsättningar för motivation och engagemang ökar         
(Antonovsky, 1991). 

Relationellt perspektiv  
Det relationella perspektivet har ideologiskt och politiskt stöd och är samtidigt förankrat i             
internationella policydokument som Salamancadeklarationen (Aspelin, 2013). Kortfattat kan        
det relationella perspektivet sägas betrakta och förstå elevers svårigheter i relation till            
lärmiljön, jämfört med ett kategoriskt perspektiv där elevers svårigheter snarare betraktas som            
följd av individuella faktorer. Ett individuellt eller kategoriskt perspektiv tenderar att handla            
om att observerbara (och avvikande) beteenden ligger hos eleven själv och leder till att vi på                
förhand har bestämt oss för hur en person är och hur denne ska bli hjälpt. Ett mer situationellt                  
eller relationellt perspektiv handlar om att eleven befinner sig i svårigheter i situationen och              
inte direkt själv är ägare av problemet. Relationell specialpedagogik innebär i praktiken att se              
hinder och möjligheter som den enskilde eleven ställs inför uppstår i mötet med omgivningen.              
Det är i en den relationella situationen som en elev kan uppvisa svårigheter, exempelvis              
genom att inte kunna koncentrera sig, vänta på sin tur eller formulera sig. En viktig aspekt                
inom relationellt perspektiv är att ta reda på vilka möjligheter som eleven ges för att vara                
delaktig. Det innebär även att man, utifrån ett relationellt perspektiv, behöver beakta den             
enskilde individens beteende, tankar och känslor. Exempelvis kring hur eleven förhåller sig            
och hanterar undervisningssituationen men också hur eleven hanterar och tar sig an olika             
arbetsuppgifter och vilka svårigheter som uppstår i dessa situationer (Aspelin, 2013). 

Den vuxnes ledarskapskompetens, samt att visa intresse för eleven, att bekräfta och visa             
empati är viktiga faktorer för barns lärande och utveckling. Även faktorer som att hjälpa              
eleven till beslut utifrån den vuxnes erfarenhet, att den vuxne tar ansvar i sin yrkesroll samt                
har förmåga att överblicka en situation främjar dels den enskilde eleven i lärandet och är               
grunden för trygghet och trivsel i gruppen (Juul & Jensen, 2009). 

Kvaliteten och betydelsen av gott ledarskap och god relationskompetens hos pedagogerna är            
av ännu större betydelse och vikt för de elever som utmanar. Eleven behöver erbjudas              
förutsättningar att utvecklas och bekräftas i syfte att öka sitt egna, sociala ansvarstagande. 

 Det förutsätter en pedagogisk relationskompetens som förutom att vara sensitiv och bekräftande inför de              
sidor av barnets existens som är sammanbundna med sorg, smärta, blint raseri och djup misstro, också                
kan inspirera den vuxne att uppträda som en erfaren sparringpartner och inspiratör - i barnets takt. (Juul                 
& Jensen, 2009, s. 255) 

Interaktionen mellan lärare och elever är en komplex men mycket viktig aspekt menar Gerrbo              
(2012). Det innebär att lärares och elevers samspel med varandra, inom och mellan grupperna,              
sker i olika kontext i skolan. I denna kontext ska relationer och även kommunikation fungera               
väl, vilket i realiteten är komplext och ställer krav på såväl lärare som elever. Gerrbo (2012)                
lyfter också fram det kategoriska perspektivet som en del i hur denna komplexa interaktionen              
kan betraktas. Han menar att när ett problem uppstår i skolan så är risken att eleven belastas                 
med detta och att det sammanhang/miljö som problemet uppstår i alltför sällan            
utreds/undersöks. Även Ahlberg (2013) påvisar vikten av förståelse för hur individens           
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förutsättning starkt är beroende av inflytandet från omgivningen samt att individen formas av             
den kontext den agerar i. Förståelsen för detta fenomen är grundläggande i den             
specialpedagogiska praktiken, vikten av att inte kategorisera och stigmatisera individen, utan           
snarare se agerandet hos densamma i relation till den miljö den agerar i och vilka insatser som                 
kan tänkas sättas in på individ, grupp och organisationsnivå. 

Vi har valt dessa teoretiska utgångspunkter för att försöka förstå, tolka och analysera vårt              
resultat. Det relationella perspektivet tillsammans med ett salutogent perspektiv anser vi varit            
en stor del av det specialpedagogiska perspektivets utgångspunkt under utbildningen samt i            
vårt arbete med elever som utmanar. Vi upplever att de elever vi möter i vår yrkesvardag ofta                 
har bedömts och stigmatiserats efter de brister de anses ha, istället för de styrkor de besitter.                
Risken kan vara att denna stigmatisering kommer till stånd just på grund av bristen på goda                
relationer, därför valdes denna teoretiska ram, för att utröna hur eleverna i undersökningen ser              
på sin skolvardag utifrån olika aspekter på relationer i skolan samt vilka framgångsfaktorer de              
lyfter.  
 

Metod 
I följande avsnitt redogör vi för den forskningsansats vi använt, vårt tillvägagångssätt och vårt              
urval. Vi kommer även att föra en diskussion kring tillförlitlighet, etiska aspekter och             
genomförande.  
 
Forskningsansats 
Studiens syfte är att ta reda på hur elever upplever sin skolvardag och vilka faktorer eleverna                
själva lyfter fram som viktiga framgångsfaktorer för en meningsfull skoldag. Inriktningen på            
elevernas upplevelser och erfarenheter och att urvalet var riktat och begränsat gjorde en             
kvalitativ ansats lämplig. I den slutliga analysen har vi vägt in hur vi i vår roll som forskare                  
kan ha påverkat resultatet vid tolkning och analys genom våra egna erfarenheter, kunskaper             
och yrkesroller (Creswell, 2013).  

 
Datainsamlingsmetod 
Som datainsamlingsmetod har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat            
12 elever genom att använda oss av ett frågeformulär som består av en självskattningsskala              
med efterföljande öppna följdfrågor samt med gott utrymme för uppföljande svar.           
Tillvägagångssättet har under intervjuerna varit att eleverna fått skatta sin upplevelse av det             
efterfrågade utifrån ett förutbestämt antal frågor, som sedan direkt följdes upp genom            
semistrukturerade öppna följdfrågor. Detta för att få större djup och substans i materialet inför              
vår analys av elevernas berättelser. Skattningsverktyget beskrevs av eleverna som en bra            
inledning på varje på varje fråga. Vi genomförde fyra pilotintervjuer under höstterminen 2017             
för att klarlägga de viktigaste aspekterna, pröva skattningsverktyget och testa våra frågor            
(Kvale & Brinkman, 2014). Pilotstudien ledde till vissa justeringar samt en utökning av             
följdfrågor och skattningsverktyget. Inför dessa pilotstudier skickade vi missivbrev till          
eleverna samt till vårdnadshavarna för de elever som var minderåriga. Intervjuerna           
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genomfördes efter parternas medgivande utifrån de förutsättningar som framkom i          
missivbreven (bilaga 1). 
Creswell (2013) ringar in förutsättningarna kring förfarandet vid kvalitativa undersökningar          
och hur intervjuerna kan gå till. Creswell (2013) menar att frågorna kan komma att behöva               
omformuleras efter hand då man intervjuar. Ett sådant exempel kan vara att man under sin               
intervju upplever att man inte får fram den information man önskar. För att komma åt ett                
sådant förfarande kan man då behöva utveckla frågorna eller lägga till följdfrågor. Detta var              
något som vi också upptäckte och som vi i vår analys och diskussion upplevde som berikande                
av våra resultat.  
 
Datainsamlingsverktyg 
Som beskrivits ovan inleddes varje fråga med en skattningsskala (bilaga 3) som sedan direkt              
följdes av öppna men semistrukturerade frågor. De semistrukturerade frågorna visade sig i            
vissa fall behövas kompletteras med öppna följdfrågor under intervjun. Skattningsskalan          
bestod av skalan 1-10. Verktyget användes i syfte att få våra elever att tänka till och värdera                 
sitt svar. Vi ville minimera risken att få kortfattade och omotiverade svar så som “bra” eller                
“inte alls”. Genom att använda skalan upplevde vi att eleverna ”tvingades” motivera och             
redogöra mer utförligt kring varför de skattade högt eller lågt. Efter följdfrågor och påföljande              
diskussion gavs möjligheten för informanten att omvärdera sin siffra. Idén att använda            
skattningsskalan fick vi bland annat inspiration från vårdens “smärtskala” som används då            
grad av smärta hos patienten efterfrågas och dels från Lilja (2017). Frågeformuläret vi             
skapade var byggt på ett antal övergripande frågor om elevens upplevelse kring vissa             
skolrelaterade begrepp och situationer. Efter varje inledande fråga följde utvecklande          
följdfrågor såsom: Kan du ge exempel på situationer? På vilket sätt menar du? Upplever du               
det här ofta? Vad får du din drivkraft ifrån? Hur menar du då? Kan du utveckla? De                 
semistrukturerade följdfrågorna finns antecknade i vårt “manus”, men övriga följdfrågor gick           
inte att förutbestämma utan kom att skapas efter behov vartefter intervjun fortskred. I vårt              
dokument har vi efter varje fråga skapat plats för våra egna anteckningar under intervjun              
(bilaga 2). 
 
Creswell (2013), likväl som Kvale & Brinkman (2014), uppmärksammar just den filosofiska            
aspekten kring forskningsintervjun där de menar att forskaren behöver ta ställning till hur den              
egna förståelsen för det sökta kommer fram eller vägs in i tolkningarna av det insamlade               
materialet. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är intervjuer och samtal, där den som            
intervjuar bör ge sig i vinnlägga sig om att ta elevens perspektiv, en framkomlig väg för att                 
ringa in i vilka situationer eleverna finner lyckanden och i vilken kontext de känner sig               
mindre lyckade i (Gerrbo, 2012). Något vi fann som en fördel för oss under våra intervjuer.                
Detta eftersom våra utvalda elever var i svårigheter av olika slag och därmed också tolkade               
det de upplever utifrån sina tidigare erfarenheter och eventuella diagnoser. 
 
Under datainsamlingen har vi använt oss av de kunskaper vi förvärvat genom övningar och              
litteratur under de kvalificerade samtalskurserna vi tidigare haft på Mälardalens högskola.           
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Exempelvis Tveiten (2014) som beskriver vikten av att var en aktiv lyssnare under ett              
samtal/intervju. Hon talar om det inre lyssnandet, det fokuserade lyssnandet och globala            
lyssnandet. Genom att vara medveten om det inre lyssnandet minimeras risken att våra egna              
tankar och erfarenheter färgar tolkandet av informanternas svar. Genom våra följdfrågor           
speglade vi informanternas svar och lyssnandet blev reflexivt och informanten stod i fokus.             
Med det globala lyssnandet menar hon att vi under samtal aktivt ska registrera och notera               
även det tysta språket som förmedlas med kroppsrörelser och mimik, vilket också förmedlar             
information som kan vara värt att teckna ner som komplement till intervjun, likväl som              
känslomässiga yttringar. Detta hade vi planerat för och därför gjort plats i vårt             
intervjuformulär för stödanteckningar kring vad som hände i rummet och som inte            
registrerades i det inspelade materialet. 
 
Databearbetning 
Transkribering genomförs bäst, enligt Kvale & Brinkman (2014) direkt efter varje avslutad            
intervju, då omständigheterna kring intervjun då är i färskt minne. Detta var något vi tog fasta                
på och har i princip i direkt anslutning till intervjuerna transkriberat. De transkriberade             
intervjuerna har sedan systematiskt och metodiskt bearbetats. Under analysprocessen, som tog           
vid efter att intervjuerna var gjorda och materialet transkriberat, hade vi ett stort ansvar              
gällande förvaringen av både inspelningarna och det skrivna. Det var av vikt att detta              
skyddades, så att anonymiteten hos informanterna säkerställdes och att ingen obehörig kunde            
ta del av materialet (Vetenskapsrådet, 2017). Elevernas självskattningar fördes därefter in i en             
överskådlig tabell och vi reflekterade tillsammans över dessa skattningar. Vi har inte haft för              
avsikt att göra en analys av dessa som en del i resultatet, dock har vi haft avsikt att för oss                    
som forskare införskaffa en överskådlig bild av elevernas självskattningar. 
Vi gick sedan tillsammans metodiskt igenom elev för elev och fann snabbt, vad vi kommit att                
kalla nyckelord. Dessa nyckelord skrev vi sedan ned i ett dokument för att få en mer                
överskådlig bild kring elevernas berättelser. Detta för att se om vi kunde se något mönster i                
elevernas resonemang och berättelser. Utifrån dessa nyckelord kunde vi sedan bilda teman för             
vilka framgångsfaktorer eleverna själva berättade om. Dessa teman har vi, utifrån vår            
teoretiska utgångspunkt, analyserat och utifrån tidigare forskning fört vår diskussion kring. 
 
Urval 
Vad vi bör ha i beaktande då vi talar om våra elever i behov av vårt stöd är hur vi talar, så att                       
inte vi förstärker den kategoriserande och klassificerande synen på individen (Hjörne &            
Evaldsson, 2012). Detta är något vi haft i åtanke under hela undersökningsprocessen och             
bemött våra elever med största respekt och med fokus på framgångsfaktorer och inte             
tillkortakommanden. Urvalet i denna undersökning är strategiskt med ett mycket förbestämt           
och medvetet urval då vi hade för avsikt att undersöka elever som av olika skäl befann sig i                  
svårigheter och som av pedagoger och elevhälsoteam beskrivits som utmanande. Dessa           
utmaningar har varierat i stort och för att försöka förtydliga vilka svårigheter dessa             
utmaningar kan leda till för eleverna själva, och för pedagogerna, så har vi i avsnittet               
bakgrund definierat vad dessa utmaningar kan innefatta (se definition beteendeproblem).          
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Utifrån våra frågeställningar och vårt syfte sökte vi sedan upp vårt urval genom att ta kontakt                
med specialpedagoger och lärare på de aktuella skolorna. Detta var ett viktigt steg eftersom vi               
ämnade ha så stor spridning i urvalet som möjligt och inte riskera att urvalet blev begränsat                
utifrån en specifik diagnos. Vi tänkte oss att specialpedagogerna på de utvalda skolorna skulle              
besitta kunskap om eleverna och därmed som ge oss rätt urval, d.v.s. elever som av               
pedagoger, av olika skäl, upplevs som utmanande. Vi använde oss av detta subjektiva urval              
(Denscombe, 2016) eftersom vår undersökning inbegriper ett begränsat antal elever och då vi             
hade för avsikt att nå elever som på olika sätt utmanar pedagogerna. Eleverna i denna               
undersökning var till synes en mycket “brokig skara”, precis som Kadesjö (2010) benämner,             
elever med beteendeproblem. I vårt urval finner man elever som av olika anledningar av              
pedagoger lyfts fram till elevhälsoteamet. Problematiken eller orsakerna till att eleverna lyfts            
fram till elevhälsoteamet såg mycket olika ut och varierade enormt från elev till elev. I urvalet                
finns alltså elever med som befann sig i varierande svårigheter med olika behov av stöd. Vi                
har intervjuat elever som är högpresterande, elever med god närvaro, elever med diagnoser             
som ADHD och ADD, elever med depression och ångest och som alla på något sätt utmanar.                
Vi har även intervjuat elever med låg måluppfyllelse, elever med frånvaroproblematik, elever            
med “utåtagerande problematik” samt elever med normbrytande beteende.  
Undersökningen gjordes sedan på två helt olika skolor, på geografiskt olika platser i Sverige.              
En av skolorna var en friskola och den andra kommunal. Avsiktligt valde vi även att få                
spridning i urvalet genom att undersöka en högstadieskola och en gymnasieskola. Gällande            
möjligheter och begränsningar i vårt urval så såg vi möjligheter i att vi aktivt skapade               
spridning då vi valde informanter, men begränsningar i att upptagningsområdet för respektive            
skola redan initialt skapar en avgränsning till optimal spridning. Vårt urval i undersökningen             
är det direkt motsatta till det urvalet i den undersökning som Czerniawski (2012) beskriver,              
där det var skolans högpresterande elever som ingick i studien. Vi ansåg att vårt urval var en                 
ytterst intressant grupp elever att lyfta fram, då vi ansåg att dessa elevers medverkan kunde               
bidra till en ökad känsla av delaktighet i den demokratiska processen genom att ge eleverna               
möjlighet att uppleva att de var värda att lyssna på, att deras åsikter var värdefulla.  
 
Tillförlitlighet 
Av den anledningen att vi i vår undersökning enbart avsett att studera ett begränsat antal               
elever, på ett mycket begränsat antal skolor kan vi inte dra några generella slutsatser, vilket vi                
också beaktar i analysen. Vi avser alltså inte påstå att resultatet är allmängiltigt, utan gäller               
endast för eleverna i den här undersökningen (Denscombe, 2016; Göransson & Nilholm,            
2009). 
Enligt Kvale & Brinkman (2014) finns det alltid risker med forskningsintervjuer, vilket även             
vi tagit i beaktande under hela processen. Exempelvis gäller detta vår påverkan av             
informanterna, bland annat genom valet av våra frågor och våra följdfrågor. Men även genom              
vårt förhållningssätt under intervjuerna, samt tonläge och mimik. Men vi beaktar även i hög              
grad dagsformen hos eleven i fråga, då det är en viktig aspekt och som kan ha kommit att                  
påverka resultatet. Elevernas sociokulturella bakgrund, möjlighet till måluppfyllelse i skolan,          
kamratskap och relationer i skolan är andra aspekter vi i vår undersökning diskuterat som              
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eventuella påverkansfaktorer. Det är dock essensen i elevernas subjektiva berättelser om hur            
de upplever en skoldag med mening som är i fokus och inte olikheterna.  
Vid analysen av kvalitativa data fick vi som forskare vara uppmärksamma så att vi inte drog                
slutsatser utifrån vårt begränsade urval och hävda att detta gäller hela populationen. Här finns              
risk för en smygrepresentativitet om vi skulle hävda resultatet som allmängiltigt (Denscombe,            
2016; Göransson & Nilholm, 2009). 
 
Etiska överväganden 
För att få så stor bredd som möjligt i vårt forskningsmaterial hade vi valt ut elever 
med olika bakgrund, erfarenheter och måluppfyllelse, samt varit noga med att välja elever             
som inte hade någon koppling till oss i våra professioner. Detta med hänsyn till eventuella               
maktförhållande som annars kan ha kommit att påverka elevernas öppenhet och berättelser i             
intervjuerna. Det råder alltid en asymmetrisk maktrelation mellan den som intervjuar och den             
som intervjuas, vilket både Kvale & Brinkman (2014) och Creswell (2013) beskriver. Även             
om vi valt elever som vi inte har en direkt relation till i vår yrkesutövning, så är vi som                   
forskare de vuxna, vi är de som ställer frågorna och det är vi som tagit initiativ till intervjun,                  
vilket vi anser kan ha kommit att haft inverkan på den intervjuade. Då intervjuerna inte varit                
ett alldagligt samtal utan en intervju kopplat till en undersökning förstår vi att situationen i sig                
placerar oss och eleverna i en asymmetrisk maktrelation. Vi som forskare har dessutom             
monopol på att tolka det som kommer fram under intervjun och som Kvale & Brinkman               
(2014) beskriver bör denna maktasymmetri beaktas då det insamlade materialet senare ska            
analyseras.  
Forskningsetiskt har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska ståndpunkterna:          
Informationskravet genom att presentera vårt projekt och dess syfte för informanterna och            
deras vårdnadshavare. Samtyckeskravet då vi klargjorde att deltagandet är frivilligt och att            
intervju endast kommer att göras med de som medgivit sitt deltagande konfirmerat av sina              
vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet, där vi tillsåg individens anonymitet och        
nyttjandekravet, att resultatet endast kommer att användas i vårt examensarbete och i inget             
annat syfte (Vetenskapsrådet 2017). Vårdnadshavare och elever informerades också, via          
texten i missivbreven, om att eleven närsomhelst under processens gång kan avbryta sitt             
deltagande i projektet. 
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Metoddiskussion   
Den undersökta gruppen, elever som utmanar, visade sig medföra vissa svårigheter gällande            
intervjusituationerna. Flera av våra informanter hade i stor utsträckning hög frånvaro, vilket i             
vissa fall innebar att de, trots sitt medgivande inte dök upp på avtalad tid. Det ledde till en                  
fördröjd process och tidsaspekten påverkades ytterligare. Även gällande tillgänglighet         
uppstod problem. Då det var av vikt att följa de forskningsetiska principerna samt att              
vårdnadshavare till de informanter som var under 18 år också skulle ge sitt medgivande, fick               
vi inte tillgång till alla de elever vi önskade intervjua. En vårdnadshavare valde att tacka nej                
för sitt barns räkning att medverka, en annan elev drog sig ur av okänd anledning. P g a                  
sådana omständigheter ströks elever i enighet med rekommendationer i Vetenskapsrådet          
(2002):  

Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av det              
förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda            
undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person (s. 5).  

För att vi ändå skulle uppnå antalet informanter vi avsett att intervjua fick vi åter ta kontakt                 
med skolan för att få förslag på ytterligare elever som kunde vara aktuella för vår               
undersökning. 
 
Resultat och analys  
Vi fann flera tydliga och samstämmiga begrepp som eleverna lyfte fram i sina berättelser              
gällande vad som, enligt dem, innefattar en meningsfull skoldag. Dessa har vi valt att redovisa               
nedan utifrån den teoretiska tolkningsram vi utgått ifrån.  

Elevernas resonemang kring en meningsfull skoldag. Möjligheter (framgångsfaktorer) som         
identifieras 
 
Inflytande och påverkan 

...man känner att man redan kan mycket om, procent...kanske jag kan få gå till ett grupprum eller så, får                   
jobba med nåt annat. Ja som man vill hålla på med sitt gymnasiearbete liksom för att man känner att                   
man är i ett flow just då, man är i ett mood. 

En av de tydligaste framgångsfaktorerna eleverna identifierade handlade om elevinflytande          
och påverkan. Elevernas upplevelser av att själva kunna påverka sin skolvardag handlade till             
stor del om deras känsla av att kunna påverka examinationsformer och uppgifter utifrån egna              
förutsättningar eller behov. Eleverna ansåg att det var viktigt att ges möjlighet att själv kunna               
påverka och välja sättet att examineras på. 

Eleverna på gymnasiet nämnde även möjlighet till val av program eller kurser som en viktig               
faktor för en meningsfull skoldag. Eleverna gav då exempel som att de inför gymnasiet har               
möjlighet att välja program och inriktning som de var intresserad av, något som eleverna              
ansåg bidrog till ökad motivation. Eleverna berättade även att de i vissa kurser till viss del                
hade haft möjlighet att påverka både upplägget och innehållet. Ett par av eleverna berättade              
om att de har möjlighet att påverka sin skolvardag utifrån vilken attityd de själva har.  
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Utifrån elevernas berättelser kunde vi också finna situationer som eleverna upplevde var            
svårare att påverka eller ha inflytande över, exempel på det var schemat eller i vilken grupp de                 
placeras i. Vissa elever upplevde dock att det var skönt att det fanns så tydliga och bestämda                 
ramar och strukturer medan andra elever upplevde och önskade sig mer frihet, såsom att              
arbeta mer i egen takt, lägga upp sitt arbete mer själv eller önskade att de kunde påverka mer                  
vilka grupper de skulle ingå i. En av våra informanter på högstadiet diskuterade kring sin               
medvetenhet om läroplanen och de begränsningar den innebar för eleven att kunna påverka.             
Denne menade då att påverka innehållet. Dock fanns här en önskan hos eleverna att vilja               
påverka mer, som till exempel att lägga in fler praktiska moment i undervisningen för att öka                
förståelsen för det teoretiska, eller att de kunde få vara med att planera sin tid på uppgifterna.  

Asså, det är så där typ timefillers, att sitta och göra samma typ av uppgifter, fast man redan kan och                    
förstår principen. Men eftersom jag är en dålig förklarare, det går inte så bra när jag ska försöka förklara                   
vad jag vill, så är det bara att gilla läget och göra som de säger. Folk tar inte mig på allvar. 

Några av våra elever menade att de inte hade någon speciellt stark eller betydelsefull relation               
till sina lärare, eleverna gjorde som de blev tillsagda, utan att ifrågasätta, även om de               
berättade för oss att de ansåg det tilldelade arbetet som mindre meningsfullt och hellre skulle               
vilja lägga tiden på annat. Ett par elever uppgav en uppgivenhet gällande hur de kände att de                 
kunde/ville påverka sin skolvardag. “Asså jag bara kommer hit. Vet inte om jag vill påverka,               
jag är ju inte här så mycket, hur ska jag veta?” eller “ Jag gillar läget och gör det som ska                     
göras bara.” En annan uttryckte det att: “Jag vet inte men typ att inte bli ovän me nån och                   
hålla tiderna typ.” 

Flera av eleverna upplevde att när de hade möjlighet att påverka examinationsformerna så             
ökade deras möjligheter att prestera bättre. Eleverna uttryckte också att de upplevde att de då               
hade möjlighet att påverka deadlines på inlämningarna minimeras upplevelsen av stress.           
Behovet av att själv kunna vara med att påverka sin skoldag, sina examinationer och sina               
arbetsuppgifter finner vi stöd för i den relationella specialpedagogiken som också poängterar            
vikten av att eleverna är delaktiga. I den relationella pedagogiken är det viktigt att ta reda på                 
vilka möjligheter som eleven ges för att vara delaktig, men också huruvida eleven antar och               
förhåller sig till undervisningssituationen så väl som de uppgifter eleven får (Aspelin, 2013).             
Vi tolkar av elevernas berättelser att möjligheten att kunna/vilja påverka i hög grad är              
relationsbunden. Juul & Jensen (2009) synliggör de relationella sambanden mellan elever,           
pedagoger och skolan som institution, genom att belysa samspelet ut två dimensioner:            
innehållsdimensionen, dvs vad som görs och de olika parternas inställningen till det, samt             
processdimensionen- på vilket sätt det genomförs, inte bara pedagogiskt, utan även vilken            
stämning som råder och i vilken grad parterna ges utrymme att påverka.  

Förförståelse och förberedelser 
Att i förtid veta om vad man ska göra, var man ska man vara och vad man ska ha med sig var                      
något som flera elever lyfte fram som viktiga faktorer för en meningsfull skoldag. Eleverna              
uppgav att de då föredrog riktad information för att den inte skulle missas. Samtliga elever               
berättade om en gemensam plattform där information gavs inför prov eller andra aktiviteter i              
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skolan. Denna plattform, tillsammans med kompletterande muntlig eller skriftlig information,          
underlättade för eleverna och ökade möjligheterna för att veta vad som förväntades av dem.              
Detta gällde då praktisk information som rörde skolarbetet generellt men även annan viktig             
information gällande utflykter eller kommande aktiviteter. Det kunde handla om att i förtid få              
veta om datum för prov eller inlämningar men även information om hur de kan arbeta med                
uppgifterna eller var de hittar information till en uppgift. Eleverna uttryckte att när             
information kring uppgifter eller annan praktisk information ges bör den vara väldigt riktad             
för att de inte ska missa den. Om informationen gavs mer allmänt på den allmänna               
plattformen fanns det risk att eleverna missade den. Eleverna uttrycker dock behov av att              
pedagogerna påminner dem regelbundet, då minskar risken för att information tappas bort.            
Eleverna berättar även att kompisar kan vara ett bra verktyg för informationsspridning, via             
“klasschattar” eller sms kommunicerar även elever viktig information mellan varandra. 

Elevernas resonemang om tydlighet innefattade även uppgifter, dessa ansåg eleverna måste           
vara tydliga och avgränsade, gärna med tydliga anvisningar om var de hittar litteratur eller hur               
många sidor som ska skrivas etc. “om jag ska skriva något så vill jag gärna veta vart jag kan                   
hitta svaret eller ja inte svaret men att man får exakt ja förslag på att här och här kan du hitta                     
det där och det där”. Eleverna menade också att de uppskattade då pedagogerna avslutar              
lektionerna med att berätta vad som förväntades av eleverna till nästa tillfälle, vad de ska ha                
med för material och vad lektionen ska innehålla.  

Å så är det överhuvudtaget med den lärarn. Det känns som om han har en plan, både för själva lektionen                    
och för vad som ska hända nästa gång. Han skriver dagens “program” på tavlan, så vi vet hur lektionen                   
ska bli och så avslutar han jämt med att berätta om nästa gång. 

Antonovskys teori om KASAM och begreppet begriplighet innebär att en person, oavsett om             
de möter motgång eller medgång, kan hantera detta genom sin förmåga att ordna och              
strukturera det denne står inför. För att en individ ska kunna uppleva begriplighet och behöver               
denne struktur och en vägledning kring vad som förväntas av denne i situationen. Detta var ett                
behov vi uppfattade att eleverna också uttryckte, eleverna använde då termer som            
förberedelse, förförståelse och god information. Även Antonovskys begrepp, hanterbarhet,         
fann vi vara relevant kopplat till elevernas behov av information och tydlighet. Känslan av              
hanterbarhet, enligt Antonovsky, ökar individens förutsättningar för välmående. Elevernas         
behov av att i förtid veta vad som förväntas av en och vad och hur man ska göra något ökade                    
känslan av meningsfullhet hos eleverna men också ökade det möjligheterna för eleverna att             
prestera bra och då även känslan av välmående hos eleven. Om man sätter begreppet              
hanterbarhet i skolsammanhang så kan man förstå att för höga och orimliga krav minskar              
känsla av hanterbarhet hos eleven. Det kan handla om såväl sociala samspel som akademiska              
prestationer. Realistiska krav och förväntningar öka möjligheten för elevens upplevelse av           
hanterbarhet enligt teorin om KASAM (Antonovsky, 1991). Elevernas önskan om tydlig           
information, såsom powerpoints efter en genomgång eller tydliga instruktioner till en uppgift            
tänker vi kan kopplas ihop med resonemanget om realistiska krav och tydliga förväntningar.             
Eleverna kunde ge exempel på skolornas lärplattformar, där information såsom schema och            
kursupplägg, individuella studieplaner, uppgifter och genomgångar kunde läggas upp till          
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eleverna. Detta var något som flera av eleverna upplevde var ett bra verktyg då informationen               
var lättillgänglig för eleverna samt skapade detta förförståelse för uppgiften, vad som            
förväntades av eleven, hur uppgiften kunde genomföras och redovisas. Dessa ser vi som             
salutogena faktorer som ökar elevernas möjligheter att kunna prestera och lyckas.  
 
Nyttan 

...det är inte bara när det gäller jobb eller möjligheten att få ett jobb eller möjligheten att lära sig                   
någonting, det är också att vad jag kan behöva i mitt liv. Det kan vara även i det privata liksom. 

Flera av de elever vi intervjuade lyfte fram behovet eller “nyttan” som en viktig faktor för att                 
få känslan av meningsfull skoldag. Eleverna berättade att de behövde förstå syftet med det de               
lär sig och vad de ska ha det till. Eleverna pratade också om den bästa skoldagen som när de                   
känner att de klarat av något, ett prov eller en uppgift eller då de gjort något bra för någon                   
annan. Men eleverna menade också att det är av stor betydelse att de känner att läraren vill att                  
de lyckas, samt att läraren har höga förväntningar på eleven. Känslan eleverna får då de               
upplever att en vuxen på skolan ser dem, uppmärksammar och bekräftar dem då de har gjort                
något bra uttrycker de som oerhört viktigt. 

Jag mår bäst i skolan när jag inte känner mig stressad över något jobb, när alla är glada och trevliga. Det                     
är bra när man gör saker på lektionerna som känns meningsfulla och man kan känna att arbetet går                  
framåt, jag gillar känslan när jag känner att jag gjort något bra för någon annan. 

På högstadiet resonerade flera elever kring att det var viktigt att känna att de faktiskt har nytta                 
av det de lärt sig, att de förstår vikten av att göra så bra de kan här och nu men att det också                       
har betydelse för hur det ska gå senare i livet. Eleverna syftade då till måluppfyllelsen i nian                 
och liknande detta som ett nålsöga som de måste igenom för att komma in på gymnasiet. 
Flera av eleverna på gymnasiet pratar också om att skolan blir viktig, betydelsefull och              
meningsfull när de ser nyttan med det de läser eller lär sig. Att det de läser är relevant för dem                    
både studiemässig, för programmet de läser, men också för framtida studier och på det              
personliga planet. Om de som elever hade ett intresse för ämnet så ökade känslan av               
meningsfullhet. “...att jag går från skolan och lärde mig nånting som jag verkligen kommer              
att ha användning för i livet.” 
Detta tolkar vi stämmer överens med begreppet meningsfullhet så som det definieras av             
Antonovsky (1991), vilket handlar om individens förmåga att kunna känna värde eller            
motivation till att investera tid och känslor inför någonting. Teorin om KASAM innebär även              
att om en elev ska kunna känna att prestation i ett ämne är meningsfullt behöver eleven                
uppleva något positivt, det skulle kunna vara känsla av lyckas i något. Känslan av              
meningsfullhet uppstår då individen känner uppskattning i sociala samspel, dvs. då individen            
känner och upplever acceptans i det sociala samspelet (Antonovsky, 1991). I           
skolsammanhang får begreppet relevans kopplat till motivation och intresse. Skolan blir viktig            
och betydelsefull då eleverna upplever att det är värt att lägga ner tid, då eleverna känner att                 
det klarar av att prestera och uppnår målen, men också då eleverna upplever en vits med det                 
de gör, då eleverna känner att det påverkar deras framtid och att de har användning för det de                  
gör. 
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Trivsel och ordningsregler 

...jag känner också att lokalerna gör att man som jag sa, vi känner oss liksom priviligerade, man tar sin                   
skola på allvar om man trivs, om det är rent och fint. Så här seriöst liksom. 

Fysisk miljö visade sig vara en annan viktig aspekt för elevernas upplevelse av en meningsfull               
skoldag. Eleverna lyfte fram saker som vikten av att det är rent och fräscht men också att det                  
är en bra ljudnivå så att de kan koncentrera sig. “Klotterfria” och städade ytor ökade inte bara                 
trivseln i stort utan signalerade även om att eleverna var “värdefulla” och kände sig              
“respekterade”. Men även den sociala miljön var viktigt för eleverna. Flera elever påtalar             
upplevelse av bra relationer med kompisar på skolan och att en liten skola ökar möjligheten               
att känna alla på skolan eller åtminstone veta vilka alla på skola är, det gav en känsla av                  
trygghet. 

En av våra eleverna lyfte fram vikten av bra stämning i allmänhet på skolan, att denne är stolt                  
då gästande vuxna uttrycker att det känns trevligt att komma in på skolan. Regler visade sig                
vara enormt viktigt för eleverna för att uppleva känslan av en meningsfull skoldag, under              
förutsättning att lärarna var konsekventa och att brott mot regler gav konsekvenser. Lärare             
som var konsekventa och tydliga med regler var viktiga och upplevdes av eleverna som att de                
brydde sig om eleverna. Regler innebar trygghet och fungerade som ramar och var något som               
skapade en tydlighet för eleverna. Vilket då bidrog till att eleverna visste vad som förväntades               
av dem eller hur de skulle förhålla sig. Däremot poängterade samtliga elever att om regler inte                
har några konsekvenser så är de meningslösa. “För om folk inte håller sig till reglerna så                
påverkar det ju andra också.” Grundförståelsen för regler som företeelse var           
hundraprocentig. Flera elever gav uttryck för att om regler inte fanns skulle det bli kaos. Det                
var speciellt högstadieelever som relaterade till detta i klassrumssituationen.  
“Utan regler skulle vi ha ännu större anarki än vad det redan är idag. Men det hänger på de                   
vuxna att skapa sådan disciplin i klassrummet att de klarar av att hålla reglerna.”  
Den här eleven ansåg att eleverna i hens klass hade en dalande respekt för lärarna och såg                 
detta som en fara då eleven ansåg att gott ledarskap skapade trygghet i klassen och därmed                
trivsel. 

Elevernas resonemang ovan anser vi bekräftas av Juul & Jensen (2009) som menar att den               
vuxnes ledarkompetens och ansvar i sin yrkesroll samt viljan till gott relationsskapande kan             
vara avgörande för elevens möjlighet till utveckling i skolan. Om den vuxne inte har              
ledarskap som håller måttet, utan hamnar på defensiven, så resulterar det i en kamp som gör                
att eleven blir otrygg, förlorar tilliten till den vuxne och dess ledarskap och i vissa fall även                 
tappar tron till sig själv. Men även Antonovskys teori anser vi kunna relateras till dessa               
resonemang om hanterbarhet och begriplighet, detta då eleverna uttryckte att regler är kopplat             
till deras behov av tydlighet och struktur.  
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Egen prestation  

Jag har en bra morgon, jag fick en bra sömn, jag är inte nere i en sån där period, jag kommer till skolan,                       
det är inget bråk eller hets, det är bra, alltså alla visar respekt mot varandra,ingen skräpar ner, ingen                  
förstör för någon annan, för mig eller jag förstör för andra, lärarna är tydliga och dom visar att dom vill                    
att du ska lyckas och visar det. 

Eleverna påverkades starkt under sin skoltid både gällande relationen med lärarna och            
kamraterna men även i relation till hur skolans atmosfär var. God kommunikation och dialog              
med lärarna var då centralt i elevernas upplevelse, tillsammans med modern teknik och             
omväxlande undervisningsmetoder som uppgavs som viktiga faktorer till att öka elevernas           
möjlighet att prestera bättre. Eleverna gav exempel på att lärare som hade förståelse för              
elevens mående och svårigheter var viktigt. Individanpassade uppgifter, tydliga avgränsade          
uppgifter, god information, individanpassade examinationsformer, tillåtelse till pauser,        
förlängda deadlines var då konkreta exempel som eleverna uppgav. Men även uppmuntran,            
förståelse och stöd från lärarna var något som eleverna lyfte fram. Att prestera och göra något                
bra i skolan ökade, enligt eleverna, känslan av meningsfullhet och det i sig påverkades              
positivt om de fick må bra. Andra faktorer var bra sömn, när eleverna kände att de gjort sitt                  
bästa och de kände sig förstådda. Eleverna menade också att det krävdes att lärare tog sig tid                 
att förklara då de inte förstår och att lärarna visade att de vill att eleverna lyckas. Medicin (vid                  
behov pga. funktionsnedsättning), mat, sömn, rutiner och goda hemförhållanden var andra           
konkreta exempel som eleverna lyfte fram som viktiga gällande möjligheter att prestera och             
som i sin tur ökade känslan av meningsfull skoldag.  

Andra samstämmiga berättelser bland de elever vi intervjuat var att då de som elever känt att                
de haft möjlighet att visa vad de kan, att de hade fått ordet om de räckt upp handen, att de                    
blivit bekräftade av läraren eller då de lyckats på ett prov upplevde känsla av meningsfullhet.               
Även i ovanstående exempel poängterade eleverna pedagogernas betydelse. Pedagoger som          
kunde fånga elevernas intresse bidrog till att eleverna kände motivation och då fann en              
mening i att lära, vilket ledde till att de presterade bättre. Relationen till föräldrar eller               
vårdnadshavare var också en viktig faktor, i synnerhet bland högstadieeleverna. Eleverna           
uppgav att stöd hemifrån i form av “pepp”, bidrog till ökad motivation och ökade              
möjligheten och förutsättningarna för dem att kunna prestera. Föräldrar som regelbundet           
checkade av och hjälpte till med läxor var viktigt tillsammans med att föräldrarna då visade               
förståelse. Eleverna berättade också om vikten av att må bra i övrigt, exempelvis om de fick                
ett extrajobb eller då de tagit körkort så påverkade det skolan positivt. Eleverna menade då att                
de kände sig uppskattade och behövda. Om “livet är i balans” så ansågs möjligheter att               
prestera bättre öka. Detta då det inte bara påverkade deras mående direkt utan även påverkade               
deras sömn, aptit och fokus.  

Utifrån ovanstående resonemang finner vi en koppling relaterat till Aspelins (2013) förklaring            
kring skillnaderna på samverkan och samvaro och att dessa båda mellanmänskliga           
förklaringsmodeller bör interagera för bästa resultat sett ur ett relationellt perspektiv.           
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Samverkan gällande struktur och handling och samvaro för det mer personliga, ömsesidiga            
mötet mellan parterna är av stor vikt och något som de elever vi också intervjuat gav uttryck                 
för. Vi anser även att detta kan relateras till Juul & Jensen (2009) som menar att läraren har                  
ansvar för elevens utveckling av sin självkänsla genom att erbjuda denne bekräftelse och             
erkännande likväl som utvecklandet av elevens självförtroende genom att ge beröm och            
konstruktiv kritik. Detta medför att om eleven får sina prestationer bekräftade av läraren             
förstärker det känslan av meningsfullhet (Juul & Jensen, 2009). 

Relationer 

Relationer med vuxna är faktiskt jättebra här och det här med att man blir sedd av dom flesta, av en                    
vuxen som har tålamod och som vill att vi lyckas, det är viktigt för känslan, för självkänslan att någon                   
tror på en. 

Det som genomsyrade samtliga elevers berättelser och som var återkommande i samtliga            
begrepp som eleverna lyfte fram som framgångsfaktorer, var relationernas betydelse för om            
och hur en skoldag upplevs som meningsfull.  

Gott ledarskap var något vi kunde utläsa att eleverna identifierade som starka och tydliga              
framgångsfaktorer. Att bli sedda, att känna att läraren vill att de lyckas skapade en vilja och                
motivation men också en känsla av trivsel och välmående hos eleverna. Samtliga elever vi              
intervjuade uttryckte vikten av att bli sedda, att pedagogerna visade förståelse och empati.             
Eleverna lyfte då fram exempel på bra och goda relationer och nämner lärare som tar sig tid,                 
lärare som förstår och lärare som ser eleverna, samt lärare som tror på elevernas förmåga.  

Flera av våra elever berättade även om att gott samarbete med andra klasskompisar bidrog till               
ökad trivsel, exempel på det var då eleverna peppade och hjälpte varandra. Goda relationer              
med klasskompisar kunde ha att göra med känslan av att få uppleva “social uppmärksamhet”.              
Känslan av att de hade status eller var delaktiga i det sociala samspelet var, för eleverna,                
viktigt. Det var också viktigt för eleverna att känna att kompisarna lyssnade och visade              
intresse. 

...att vara en populär tjej i klassen som alla vill vara med, som alla vet vem det är då, är det ju                      
meningsfullt, jag tror också att jag förut hade jag som ett behov av att synas och få uppmärksamhet, då                   
jagade jag kanske situationer som för mig kändes, som gav mig mening.  

Flera av elevernas berättelser kring relationernas betydelse var samstämmiga och vi fann ett             
tydligt mönster. Det som genomsyrade högstadieelevernas beskrivningar av en meningsfull          
skoldag, var kopplat till relationer elev-elev. Vad som då var återkommande var att de “har               
roligt”, “man kan snacka med nån”, “man umgås” samt att de allmänt trivdes med sina               
klasskamrater var viktigt. En av eleverna, med mycket hög skolfrånvaro, gav exempel på att              
den enda anledningen till att denne klarade av att komma till skolan var en specifik               
klasskamrat och under de perioder då deras relation inte fungerade, ville eleven            
överhuvudtaget inte komma till skolan. Utöver högstadieelevernas berättelser om vikten av           
“kompisrelationer” uttryckte eleverna även att relationerna med pedagogerna var viktiga.          
Gymnasieeleverna däremot, resonerade mycket mer kring att det var relationerna med de            
vuxna på skolan som var viktigast. Några av eleverna på gymnasieskolan menade att             
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relationer med kompisar var viktigare i år ett på gymnasiet än i år tre och att känslan av att ha                    
goda relationer med pedagogerna blivit viktigare med åren.  

Det var fler elever på gymnasiet som påtalade att skolan fått en annan innebörd med åren och                 
att skolan blivit mer och mer viktig och betydelsefull utifrån att de med åren tänkte mer på                 
“framtiden, utbildning och jobb”, men också för “personlig utveckling”.  

...då vet jag att jag kände ibland så här att usch jag ville inte gå till skolan eller sånt, ville bara skita i allt                        
och då kan man ha känt att det var så skönt efteråt, att man gick för att man kanske ändå fick lite kul                       
eller hade lite kul ändå med kompisar och så, men då var det inte så mycket med att prestera, då mer att                      
jag hade roligt eller så på en rast. 

Förståelse för hur uppgifterna i skolan ska göras, vilka resurser eleven har runt omkring sig               
samt hur eleven ska använda resurserna ökar känslan av meningsfullhet under en skoldag, det              
är något vi funnit som ett återkommande behov hos eleverna. I samband med detta uttrycker               
eleverna starkt att relationen till de vuxna och kompisar också har betydelse för såväl              
prestationer, trivsel och känsla av meningsfullhet. Detta och ovanstående resonemang anser vi            
vara, i likhet med Ahlbergs (2013) resonemang, som påpekar vikten av att de vuxna har               
förståelse för elevernas särskilda behov och förutsättningar både gällande bemötande men           
också när det gäller elevernas prestationer, arbetsuppgifter och förmågor. Delaktighet och           
elevinflytande nämner flera av eleverna som framgångsfaktorer och i samtliga sammanhang           
som eleverna ger exempel på sker detta i dialog med vuxna. Vi tolkar, utifrån våra elevers                
berättelser, att ett relationellt förhållningssätt eller perspektiv ökar förutsättningarna för att           
eleven ska uppleva just detta. Eleverna beskriver vikten av ett förhållningssätt hos den vuxne              
som ser eleven i den miljö denne befinner sig och som är intresserad av att ta reda på hur den                    
enskilde eleven har det. I motsats till vuxna som använder sig av ett förhållningssätt där man                
som vuxen redan har bestämt sig för vad eleven behöver och hur denne är. Något som Aspelin                 
(2013) menar är skillnaderna mellan ett relationellt och kategoriskt perspektiv. Men vi ser             
även liknande resonemang hos författarna Juul & Jensen (2009) i deras diskussion kring             
relationskompetens och dess betydelse för lärande och utveckling. De menar att           
förutsättningarna för en god utveckling och lärande generellt sker i interaktion med vuxna och              
då med vuxna som visar gott ledarskap. Det är den vuxnes egen (relations-) kompetens att               
visa intresse för eleven, att bekräfta och visa empati, som är den centrala faktorn i               
interaktionen. 

 
Vilka hinder identifierar eleverna? 
Eleverna som vi har intervjuat tenderar i det stora hela att fokusera på och lyfta fram                
framgångsfaktorer för en meningsfull skoldag. Det är också dessa framgångsfaktorer som vi            
valt att fokusera på när vi analyserat och diskuterat vårt resultat. Vi vill mena att utifrån                
elevernas resonemang kring möjligheter för en meningsfull skoldag också kan utläsa vad det             
är som eleverna upplever begränsar och hindrar känsla av en meningsfull skoldag. När vi              
dragit slutsatser av elevernas identifierade framgångsfaktorer fann vi även de faktorer som            
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eleverna identifierade som negativa faktorer. Eleverna har även i sina berättelser benämnt            
vissa faktorer som begränsningar eller hinder för att uppleva att skoldagen känns meningsfull.  

Bristande relationer 

...det är liksom man känner att direkt om dom inte vill ta sig tid att lyssna in eller ja förstå en. Dom vill                       
inte förstå en. Som att dom bestämt sig att man struntar i saker för att man liksom är dum eller lat. Hatar                      
lat. Dom säger lat, har ingen motivation. 

Elevernas resonemang kring goda relationers betydelse för prestationer, lärande och känsla av            
meningsfullhet var något vi lyft fram som framgångsfaktorer i avsnittet ovan. När eleverna vi              
intervjuat pratade om faktorer som hämmade prestation, lärande och känsla av meningsfullhet            
nämnde flera elever att icke-fungerande relationer med skolkamrater var en sådan faktor.            
Problem med det sociala samspelet eller problem med kompisrelationer i klassen kunde göra             
att elever stannade hemma, vilket ledde till negativa konsekvenser för måendet och            
måluppfyllelsen.  

Andra faktorer som eleverna menade påverkade deras känsla av en meningsfull skoldag            
negativt, var inkonsekvent ledarskap bland lärarna. Om lärare inte höll på regler eller följde              
de rutiner som fanns, kände eleverna sig mindre respekterade av läraren och tappade tillit och               
förtroende för denne. Eleverna uttryckte att detta också kunde leda till att eleverna själva inte               
respekterade regler eller rutiner och det skapade oro och stök. Eleverna berättar även om att               
olika lärare har olika regler i klassrummet, vilket skapade en känsla av förvirring. Ett sådant               
exempel var den varierande och tillåtande eller icke tillåtande synen på mobilanvändande i             
klassrummet. “För att jag ska prestera bra i skolan och kunna koncentrera mig så ska det                
vara ljud, helst musik i lurar, inte helt tyst för då blir jag störd av minsta lilla.” 
Eleverna lyfte också fram exempel på bemötande från lärare som ett hinder eller             
begränsningar.  

…..dumförklarar en, det där borde du ha lärt dig nu, det där sa jag nyss….lärare som har tålamod och                   
som liksom inte behandlar en kollektivt, bara för att en har fattat betyder det inte att alla har fattat eller                    
tvärtom. 

Även exempel som när lärare betonar “eget ansvar” i alldeles för hög grad så skapades en                
känsla hos eleverna att de “i princip fick skylla sig själv” om den inte klarar en uppgift. Detta                  
kan man tolka som motsatsen till ett relationellt förhållningssätt dvs. ett kategoriskt            
förhållningssätt. Detta då den vuxne upplevs av eleverna som att denne lägger ansvaret hos              
eleven.  

...visst är eget ansvar och ett eget driv också avgörande, det är jätteviktigt, men jag tror att det måste                   
grunda sig i att läraren motiverar och peppar eleven liksom.  

Eleverna gav även exempel på grupparbeten som en negativ faktor, det hade då att göra med                
svårigheter att samarbeta med andra elever. Vilket kan vara en riskfaktor för flera av våra               
elever med anledning av de svårigheter de är i. Grupparbeten bidrog, enligt några elever, till               
att man presterade sämre. 
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Men vet du vad jag hatar? Jag hatar att jobba i grupp. Jag vill jobba själv. Jag snear ur totalt när de säger                       
grupparbete och bara totalvägrar. 

Grupparbeten som påverkades negativt av att eleven hade hög frånvaro, skapade bara dåligt             
samvete gentemot andra gruppmedlemmar. Men det kunde också bero på att ambitionsnivån            
eller förmåga att prestera i gruppen kunde skilja sig åt så pass att eleverna hamnade i                
konflikter, vilket stal energi och lust till att prestera.  

Ovanstående resonemang anser vi kunna relateras till Aspelin (2013) som menar att det inom              
skolan skapas handlingsplaner och modeller för att strukturera och stimulera för interaktioner            
elever och lärare emellan. Detta för att skapa gynnsamma lärmiljöer. Han menar dock att              
elevers mellanmänskliga relationer inte kan formas utifrån medvetna, manual-bundna         
handlingar, utan är mycket ömtåliga och pedagogens interventioner kan lätt skada detta            
fenomen då mellanmänskliga relationer i allra högsta grad är levande och kontextbundna.            
Gynnsamma lärmiljöer bör därför istället skapas utifrån individens och gruppens behov för            
stunden. 

Diskussion 
Vårt resultat har visat att de elever vi har intervjuat och som av olika skäl upplevs av                 
pedagoger och elevhälsoteam som något utmanande, stökiga, omotiverade eller lata trots allt            
själva i hög grad upplever sina skoldagar som mycket meningsfulla och bra. De ger exempel               
på att skoldagarna upplevs meningsfulla och positiva då de kan prestera, vara delaktiga och              
blir sedda. Vi tolkar det som att vi genom elevernas röster kan identifiera faktorer som för                
eleverna verkar främjande, något vi tänker oss ökar våra möjlighet att stötta och hjälpa dessa               
elever, även om det till synes är en utmaning för pedagoger och elevhälsoteamet. Utifrån vårt               
resultat och vår analys redovisar vi nedan vår diskussion. 

Resultatdiskussion 
Vi drar följande slutsatser utifrån vårt resultat: för att stötta och hjälpa vår urvalsgrupp av               
elever är det i första hand av stor vikt att lyssna till den enskilda elevens röst kring vad det är                    
som faktiskt skapar känsla av en meningsfull och bra skoldag. Att även fokusera på det som                
fungerar tänker vi är i linje med det salutogena förhållningssättet och är även vår              
utgångspunkt i detta arbete. Med hjälp av elevernas berättelser, kan vi identifiera vad det är               
som fungerar och sedan som ett stöd för eleven arbeta för att det i skolan görs mer av detta. Vi                    
drar även slutsatsen att, det som gör skillnad i upplevelsen om en meningsfull och bra dag                
jämfört med en dålig dag för för eleverna, till stor del handlar om elevens relation till de                 
vuxna. De elever som vi har intervjuat nämner flera faktorer som bidrar till en bättre och                
meningsfull skoldag, men det som är centralt och som i slutändan alltid har med den enskilda                
faktorn att göra är den vuxne, pedagogen.  

Påverkan och elevinflytande var också något som våra elever tydligt beskrev som viktigt,             
även detta var direkt kopplat till en förstående och flexibel pedagog som visar intresse och               
empati. Vuxna och ansvariga på skolan ska vara lyssnande och de bör vara en vuxen som de                 
kan småprata med om annat än skolan men samtidigt vara en vuxen som bryr sig. De                
eftersöker vuxna som de kan lita på och någon som finns tillgänglig för eleven såväl som i                 
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bokad samtalsform som spontant i korridorer och uppehållsrum. Vikten av att det finns vuxna              
på skolan som agerar rådgivande och med förmåga att lotsa eleven rätt, både akademiskt och               
socialt är också något som Boyd & Lawson (2004) påvisar. 

Exempelvis, trivsel och miljö som eleverna benämner som en viktig faktor är kopplat till ett               
konsekvent och tydligt ledarskap, något som vi även finner stöd för i tidigare forskning.              
Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit (2007) poängterar vikten av att lärare aktivt uppmuntrar             
positivt beteende samtidigt som de vuxna bör vara bekanta med och agera utifrån uppsatta              
regler. Precis som våra elever uttryckte så visar även deras forskning att det är den vuxne som                 
bör ha ansvaret för att disciplinen efterföljs i klassrummet, även om eleverna också ansåg det               
vara betydelsefullt med elevinflytande. Enligt våra elever skapar det trygghet och trivsel,            
vilket även Wentzel et al (2010) och Urdan & Schoenfelder (2006) hävdar. De menar att               
trygghet är en viktigt faktor för eleverna på så vis att då elever upplever konsekvens i                
regelhållandet skapar det en bra atmosfär och miljö för lärandet. Utifrån våra elevers             
berättelser framkom det att regler visade sig vara en enormt viktig aspekt både för ordningens               
och strukturens skull, men också för att regler signalerade trygghet och respekt. Dock var det               
viktigt att regler som inte följs får konsekvenser, annars kunde de lika gärna inte finnas några.                
Lärare som inte var konsekventa då regler inte följs upplevdes som att de inte respekterade               
eleverna. Trots att vi inte hade fysisk miljö eller regler med som specifika             
undersökningsområden i vårt förarbete fanns detta med som aspekt i artiklar kring relationer             
som t ex i Urdan & Schoenfelder (2006) och Wentzel et al (2010). Att agera i en skola som                   
de är stolta över framkom också som en framgångsfaktor för måendet enligt några elever, då               
de berättade hur stolta de var då besökande till skolan gav uttryck för hur trevligt det var att                  
komma dit, både gällande miljön och elevernas bemötande. Betydelsen för hur relationen            
utvecklas elev emellan och mellan lärare-elever beror helt på sammanhang, bemötande och            
skolans allmänna atmosfär befästs även i tidigare forskning (Granlund, 2014; Goldammer,           
Swahn, Strasser, Ashby, & Meyers, 2013; Wentzel, Battle, Shannon, Russell, & Looney,            
2010). 

Vi tolkar elevernas berättelser om “timefillers” och de som egentligen vill/behöver jobba            
med sitt gymnasiearbete, fast läraren vill att de ska jobba med annat, som eleven redan anser                
sig kunna, som om de accepterar sina arbetsuppgifter, dock med föga entusiasm. Detta skulle              
kunna undvikas om relationen och kommunikationen med läraren var öppnare och eleverna            
därmed hade som vana att göra sin röst hörd och föra diskussioner kring upplägg/alternativa              
uppgifter. Detta för att undvika risken för att eleverna tappar känslan av meningsfullhet med              
sitt skolarbete och att trivsel och motivation därmed minskar (Nordahl, Sørlie, Manger, &             
Tveit, 2007). 

Ogden (2003) definierar beteendeproblem som en del i att bryta mot de regler och normer               
som finns på skolan. Det leder oss till en intressant reflektion då samtliga av de elever vi                 
intervjuat poängterar vikten av det konsekventa agerandet av pedagogen, gällande skolans           
regler och normer. Av detta drar vi slutsatsen att, om de vuxna på skolan inte agerar                
konsekvent eller låter regler brytas utan några repressalier, kan eleverna själva också lika bra              
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strunta i reglerna. Regler som finns men inte följs eller regler som finns men som inte är                 
kopplad till någon konsekvens är för eleverna onödiga. I vårt arbete framåt, tänker vi att det är                 
en intressant reflektion i kartläggningar kring beteendeproblem såsom norm- och          
regelbrytande beteende. Kan det vara så att elevens beteendeproblem kring regler och normer,             
som av lärare upplevs utmanande, skulle kunna minimeras om det fanns en tydligare struktur              
och tydliga konsekvenser i ledarskapet hos den vuxne? En annan sak som vi reflekterat över,               
såhär i efterhand, är att vi önskat att vi hade ställt frågor kring hur eleverna själva upplever att                  
de faktiskt följer eller bryter mot regler.  

Prestationer var ytterligare en faktor som eleverna lyfte som viktigt för att känna             
meningsfullhet, även i detta sammanhang är det kopplat till den vuxne. Vikten av hur              
relationen elever emellan och mellan elever-lärare påverkar elevens prestationer. Känslan av           
att kunna prestera och klara av saker var något som flera av eleverna lyfte fram som viktiga                 
framgångsfaktorer för en meningsfull skoldag. Sambandet mellan skolprestationer och         
psykisk hälsa och hur dessa faktorer påverkar varandra i båda riktningarna bekräftas av             
Granlund (2014). Sambanden mellan skolfaktorer som påverkar elevens psykiska hälsa och           
deras skolfungerande är komplexa. Dessa faktorer påverkas i sin tur av skolans miljö och              
atmosfär och medför att då åtgärder ska sättas in vid svårigheter är det av vikt att se på hela                   
sammanhanget, snarare än på enskilda faktorer (Granlund, 2014). Förtroendeingivande vuxna          
som lyssnar och som förstår, både i skolan och i hemmet, tolkar vi vara viktigt för förmåga att                  
prestera. De elever vi intervjuade påtalade även vikten av att få enskilda instruktioner             
muntligt eller skriftligt som viktiga aspekter för prestationen. Det ledde till ökad förståelse för              
vad man som elev ska göra eller vad som förväntas av en, eleverna menade att sådana                
instruktioner bör ske på rutin och då i dialog med den vuxne. Även dessa faktorer fann vi att                  
Granlund (2014); Wentzel et al (2010); Boyd & Lawson (2004) också lyfter fram i sin               
forskning.  

Flera av våra informanter beskrev också motivation som en viktig aspekt för att skolan skulle               
upplevas som meningsfull. Något som också redovisas av Urdan & Schoenfelder (2006). Att             
kunna påverka sin skolgång såsom program eller sin inriktning var viktig för            
gymnasieeleverna, men de menar även att möjligheten att kunna påverka examinationsformer           
eller upplägg utifrån förutsättningar och behov är viktigt för att prestera och känna att skolan               
är meningsfull. Urdan & Schoenfelder (2006) nämner tre kriterier för att eleven skulle känna              
sig motiverad, det var kompetens, klassrumsstruktur (regler) och elevens möjlighet att           
påverka sin skolsituation. Samtliga av våra informanter påtalade vikten av regler och struktur.             
Det var oerhört viktigt både för ordningens skull men även för känslan av respekt. Den sociala                
atmosfären som råder i skola och klassrum påverkar inte bara de akademiska resultaten utan              
påverkar även i hög grad välbefinnandet hos eleverna.  

Våra informanter uttryckte att känslan av att klara av något, att ha gjort något gav en skön                 
känsla för dagen. Vilket motsvarar även tidigare forskning, t.ex. som Schad & Tideman             
(2014) formulerade det: ”Att erövra kunskap, att få ingå i en gruppgemenskap och att få               
känna att man är en individ som kan bidra i samhället, är i högsta grad salutogent.” (s. 203). 
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En av våra informanter, som beskrev sin skoldag som meningsfull då hen fått möjlighet att               
svara och visa vad hen kan, angav också en viss uppgivenhet upplevde vi då hen sa: “men                 
ibland känns det som om de inte tar mig på allvar, eftersom jag är rätt gapig ibland.” Det här                   
upplever vi är något som informanterna i vårt specificerade urval får brottas med. Risken för               
stigmatiserat bemötande från omvärlden, då man tror sig ha en uppfattning om hur en elev               
“är”. Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit (2007) befäster att det finns risk för att dessa elever                
uppfattar en avog inställning från lärarna och att de inte ges samma möjlighet att visa sina                
kunskaper, samt att den enda feedback de får är av negativ karaktär. Eleverna känner sig inte                
sedda, inte lyssnade på och inte omtyckta. Detta kan i sin tur riskera elevens mående, både                
fysiskt och psykiskt enligt både Granlund (2014) och Wentzel et al (2010). Motivation är              
inget som helt skapas inifrån eleven själv, utan är en kombination av eleven själv och den                
kontext motivationen bör infinna sig i. Detta måste förstås ut ett specialpedagogiskt            
perspektiv, att om motivation saknas hos en elev åligger det inte enbart eleven att förändras               
utan i allra högsta grad den miljö och det sammanhang den verkar i (Urdan & Schoenfelder,                
2006). En av våra elever hävdade dock motsatsen och menade att hens motivation var helt               
inifrån styrd och kopplat till yttre motivation såsom betyget och dess relevans för framtiden. 

Flera av eleverna beskrev sitt behov av styrning och riktad information, att de efter en               
gemensam genomgång behövde en extra vägledning för att komma vidare i sitt arbete, vilket              
också framkom i Boyd & Lawson (2004), då eleverna i den undersökningen beskrev att de               
var rädda att inte klara av uppgiften eftersom de behövde hjälp att strukturera upp arbetet, för                
att inte missa något. Likaså i Nyroos, Ronnberg & Lundahl, 2004, där det framkom att de                
eleverna satt stor vikt på lärarnas vägledning och stöd. Att då informationen lades ut på den                
allmänna plattformen var inte information nog för flera av våra elever. De ansåg sig behöva               
mer riktad information och vägledning för att klara sina studier och känna sig förberedda. Här               
förstärks åter vikten av att lyssna på eleven och se till det individuella behovet. Även Kadesjö                
(2010) bekräftar vikten av riktad information just då det gäller elever som utmanar: 
“Föräldrar och lärare behöver lägga ner mer möda på att formulera vad man egentligen              
förväntar sig av barnen och göra det med positiva formuleringar.”(s. 45) 

Elevers mående utifrån bemötande har framkommit hos flera av våra elever. Och då             
bemötande både från sina kamrater i skolan och från sina lärare (Granlund, 2014; Wentzel et               
al, 2010). Hur kan vi då som blivande specialpedagoger undanröja och förebygga den             
stigmatisering som vi har erfarenhet av förekommer i dagens skola gällande utmanande elever             
i svårigheter av olika slag? Vi hade elever i vår undersökning som gav uttryck för detta då de                  
berättade att de inte tog möjligheten att påverka sin situation i skolan, då de upplevde att                
ingen förstod dem eller lyssnade på dem. Lärarna hade redan en förutfattad mening. Ur ett               
specialpedagogiskt perspektiv- hur kan vi få upp ögonen hos pedagogerna för vår utvalda             
grupp elevers styrkor istället för fokus på bristen på relationskompetens? Hur att stärka det              
positiva för att bygga självförtroende hos individen och stärka relationen elev-pedagog?           
Genom att efterfråga elevens egna syn på sin skolvardag och vad som är salutogent har vår                
undersökning givit oss en bra bild på vad som kan vara meningsfullt att bygga vidare på.                
Detta menar Kadesjö (2010) är en av de skyddsfaktorer som bidrar till att barn och ungdomar                
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upplever tillvaron begriplig, då de ges möjlighet till delaktighet och inflytande i sin             
skolvardag som även bör präglas av god grundstruktur. Både Partanen (2012) och Urdan &              
Schoenfelder (2006) menar att återkoppling och intresseskapande för den enskilde eleven,           
dennes resultat och åsikter i syfte att finna vad som är framkomligt och salutogent för just den                 
individen är framgångsfaktorer i det pedagogiska arbetet. 

Det var specifikt högstadieeleverna som lyfte hemmets betydelse för hur motiverade och            
förberedda de var för en ny skoldag. Faktorer som sömn och frukost, samt föräldrarnas              
uppmärksamhet och engagemang kring läxor och examinationer angav flera av          
högstadieeleverna som viktiga för måendet och för att de skulle känna att de hanterade              
kommande skoldag. Även i tidigare forskning av García-Moya, Moreno & Jimenez-Iglesias           
(2013) fann man att relationerna i hemmet är en betydande faktor för elevens möjligheter att               
utveckla god hälsa och finna mening i ett sammanhang. 

Våra elevers resonemang kring miljön pekar på att det är av stor vikt att det var rent och                  
fräscht och inte klottrat eller skräpigt på skolorna. En ren miljö bidrog till ökad trivsel och en                 
känsla av respekt. Det ökade känslan av att vilja prestera och hjälpa andra som i sin tur                 
skapade känsla av välbefinnande. Dessa parametrar anser vi stämmer väl in med det resultat              
som Goldammer, Swahn, Strasser, Ashby, & Meyers (2013) fann i sin undersökning i             
Georgien, nämligen att elever som trivs på sin skola och känner välbefinnande har större              
benägenhet att stå upp för och hjälpa sina kamrater. Även fysisk och social miljö i hemmet                
tillsammans med vårdnadshavarnas engagemang uppgavs som betydelsefull för hur         
meningsfull skoldagen blev. Detta var framträdande även i García-Moya, Moreno &           
Jimenez-Iglesias (2013) studie som lade fokus på förståelsen för hur relationer i hemmet och i               
skolan påverkar elevens möjlighet att utveckla god hälsa. Och på hur kontextuella faktorer             
påverkar elevernas känsla av sammanhang och meningsfullhet. 

I mötet med de elever som anses utmana, både i vårt yrke och i aktuella intervjuer är det åter                   
av vikt att gå in i samtalet/samarbetet med ett salutogent och relationellt synsätt. Att vara               
inkännande och öppen i syfte att skapa en god relation med eleven och med öppenhet               
fokusera på vad eleven förmedlar och ge respons på detta, så att eleven känner sig förstådd                
och lyssnad på och att det hen förmedlar är viktigt. Den grupp elever vi intervjuat är en grupp                  
elever som tenderar att kategoriseras utifrån deras, inte så sällan, problemskapande beteende            
och riskerar därmed att stigmatiseras av sin omgivning. Det leder oss också in på vikten av att                 
de vuxna på skolan inte lägger över ansvaret på den enskilde eleven utan ser på elevens                
beteende i relation till den miljö den agerar och befinner sig i (Ahlberg, 2013; Aspelin, 2013).   

Slutdiskussion och förslag på vidare forskning 
Tillsammans med våra elevers berättelser, arbetets teoretiska tolkningsram och den tidigare           
forskningen har vi nu landat i ett avslut, det är dags att knyta ihop säcken i en avslutande                  
reflektion och med idéeer om vidare forskning. De fördjupade kunskaper vi tar med oss som               
blivande specialpedagoger, och som vi inte nog kan poängtera för mycket, är vikten av att               
lyssna till den enskilda elevens röst. Elever som av omvärlden uppfattas som utmanande och              
problematiska får sällan utrymme att göra sin röst hörd. Omgivningen har istället redan             
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bestämt och författat ideer om hur denna elev “är” och vad den “behöver”. Men om vi tar oss                  
tid får vi möjlighet att bjudas in i en värld med idéer och tankar om vad en meningsfull                  
skoldag för just denna elev innebär. Vi anser att vi genom detta arbete, och genom de elever                 
vi intervjuat, gett dig som läsare en skymt av denna värld. Vi har intervjuat tolv unika                
individer som oberoende av varandra, men ändå så samstämmigt, belyst relationens betydelse            
för vad som för dem utgör en meningsfull skoldag.  

Då vår studie innefattat ett begränsat antal elever skulle den med fördel kunna utvidgas och               
göras på flera skolor, med annat upptagningsområde, men med samma urvalsgrupp. Man kan             
också tänka sig att man skulle kunna anta ett genusperspektiv och studera skillnader kring              
detta beroende på könstillhörighet. Att i betydligt större utsträckning än idag efterfråga hur             
elever upplever sin skoldag ser vi, efter att ha genomfört denna undersökning, som en              
framgångsfaktor i vårt kommande specialpedagogiska arbete. Att ge utrymme för elevens           
egna åsikter och anpassa därefter på individ-, grupp- och organisationsnivå ser vi som en av               
huvuduppgifterna i vår framtida gärning och finner stöd för detta i flera av de källor vi                
hänvisar till, som Boyd & Lawson (2004); D-Wester (2014); Unicef (2009). 

För att vidareutveckla och sprida vikten av att i större utsträckning inta ett elevperspektiv,              
även hos de pedagoger vi har till uppgift att handleda, avser vi att sprida vårt intervjuunderlag                
och tanken med skattningsverktyget, samt plädera för vikten att ta med eleverna i             
resonemangen då vi utvecklar och stödjer ett mer salutogent förhållningssätt i vår framtida             
skola, utifrån vår yrkesroll. Lösningar för att skapa meningsfulla skoldagar för alla, utifrån             
elevens individuella behov. Dessa kan inte finnas utan att vi samtalar med och lyssna på               
eleven. Det finns inget stöd som passar alla, utan de ska skapas utifrån individens behov,               
vilket kan medföra förändringar både på individ, grupp och organisationsnivå. Genom att låta             
elever, som av sin omgivning upplevs som stökiga, omotiverade och lata, få möjlighet att              
uttrycka sina åsikter, främjas inte bara en demokratisk anda, vi ökar även möjligheterna hos              
eleverna att känna delaktighet och elevinflytande. Som specialpedagoger är det därmed av            
stor vikt att lyfta fram elevernas röster, som vi anser bidrar till en ökad förståelse för hur                 
elever i en utsatt (och eftersatt) grupp upplever sin skoldag, sin omgivning och sig själv. Detta                
leder i sin tur till att vi, i vår specialpedagogiska roll och i det åtgärdande och förebyggande                 
arbetet, bättre kan anpassa och möta den enskilda individen utifrån dennes behov och             
förutsättningar, såväl på individnivå som på grupp- och organisationsnivå.  
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                                                                 bilaga 1:1 

Missivbrev Vårdnadshavare.  
  
Hej 
  
Vi heter Cathrin Wrigsell och Camilla Östlund och läser till specialpedagoger vid MDH och 

ska nu genomföra en studie som ingår i vår utbildning. I den vill vi ta reda på hur elever 

upplever sin skolvardag, utifrån hur elever tänker kring trivsel, delaktighet, meningsfullhet 

etc. 

Din son/dotter är en av de elever som blivit utvalda att delta i vår studie. Vi skulle därför, på 

skoltid, vilja träffa din son/dotter för en intervju. Deltagandet i denna studie är helt frivilligt 

och som deltagare kan man när som helst välja att dra sig ur. En av oss och din son/dotter 

kommer att träffas vid ett tillfälle och allt som han/hon berättar under intervjun kommer 

enbart att användas för denna studie. Din son/dotters medverkande är helt anonymt och vi 

kommer att verka för att risken för identifiering minimeras. 

Om du som vårdnadshavare har några frågor eller funderingar går det bra att höra av sig till 

oss på våra respektive mail: cathrinwrigsell@gmail.com, camilla.1.ostlund@gmail.com 

Handledare: gunnlaugur.magnusson@mdh.se 
 
 
Ja, mitt barn…………………………… får vara med i forskningsprojektet och intervjuas. 
 
 
…………………..den………2017 ……………………………………………………. 
                                                           Vårdnadshavares namnteckning 
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   bilaga 1:2 

  

  
Missivbrev elev. 
Hej. 

Vi heter Cathrin Wrigsell och Camilla Östlund och läser till specialpedagoger vid MDH och 

ska nu genomföra en studie som ingår i vår utbildning. I den vill vi ta reda på hur elever 

upplever sin skolvardag, utifrån hur elever tänker kring trivsel, delaktighet, meningsfullhet 

etc. Detta då vi anser att det är viktigt att göra elevernas röster hörda. 

Du har blivit utsedd som deltagare i vår studie och vi skulle därmed vilja träffa dig för en 

intervju. Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och som deltagare kan du när som helst 

välja att dra dig ur. Du och någon av oss kommer att träffas vid ett tillfälle och allt som du 

berättar under intervjun kommer enbart att användas för denna studie. Ditt deltagande är helt 

anonymt och vi kommer att verka för att risken för identifiering minimeras. 

  

Om du som deltagare har några frågor eller funderingar går det bra att höra av sig till oss på 

våra respektive mail:cathrinwrigsell@gmail.com, camilla.1.ostlund@gmail.com 

Handledare: gunnlaugur.magnusson@mdh.se 

  
Ja, jag vill vara med i forskningsprojektet och ställer upp på en intervju. 
 
…………………………….den ………………2017 
 
…………………………………………………………………… 
Elevens namn 
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Frågeformulär till intervjuerna  
            bilaga 2 

● Välkommen!Tidsåtgång och inspelning 
● Vem jag är och varför vi träffas (har informerats om redan i missivbrevet och 

personligen då vi tillfrågar de som pedagogerna på skolorna hjälpt oss att välja ut) 
● Beskriv i stora drag hur en vanlig skoldag ser ut för dig.. 

  
1.På en skala mellan 1-10, vilken siffra anser du motsvarar din möjlighet att påverka din 
skolvardag 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Berätta mer, på vilket sätt och i vilka situationer: 
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2.På en skala mellan 1-10, vilken siffra anser du motsvarar din upplevelse av att i förväg har 
den information och som behövs för den kommande skoldagen? 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Berätta mer, på vilket sätt: 
Vem ger dig informationen och hur? 
Får du ta reda på den själv? Från vem? 
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3.På en skala mellan 1-10, vilken siffra anser du motsvarar hur viktig och betydelsefull din 
skolvardag är? 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Berätta mer, på vilket sätt: 
Viktig och betydelsefull för stunden? Hur? Ur vilken aspekt? 

Viktig och betydelsefull för livet? Hur? 
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4. På en skala mellan 1-10, vilken siffra anser du motsvarar din upplevelse av trivsel i 
skolan? 
a) fysiska miljön 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 
b) relationen med dina kamrater 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 
c) relationen till de vuxna 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Berätta mer, på vilket sätt? 
a) 
 
 
 
b) Gällande relationer med dina kamrater: Den “osynliga kommunikationen” via sociala 
medier. Hur påverkar detta din upplevelse av trivsel med kamrater? Är du själv delaktig? 
 
 
 
c) 
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5. På en skala mellan 1-10, vilken siffra anser du motsvarar dina förutsättningar att prestera i 
skolan? 

1------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Berätta mer, på vilket sätt: 
Vilka faktorer spelar in? I skolan. Hemma. 
Vad är framgångsfaktorerna? 
Vad hämmar? 
Hur har förutsättningarna med måendet att göra? Finns det en koppling? 
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6. På en skala mellan 1-10, vilken siffra anser du motsvarar en meningsfull skoldag? 

a) utifrån den pedagogiska verksamheten? Dvs. det du lär dig, de uppgifter du får och hur 
du får visa dina kunskaper. 

1------------------------------------------------------------------------------------------------10 

b) utifrån den sociala aspekten? Dvs. dina vänner och dina relationer. 

1------------------------------------------------------------------------------------------------10 

c) utifrån den individuella aspekter? Dvs. det du själv kan påverka, förstå och bidra med. 

1-------------------------------------------------------------------------------------------------10 

 Berätta vad: 

 a) du gör för att bidra 

b) lärarna gör för att bidra 

c) dina vänner bidrar med 
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7. På en skala mellan 1-10, vilken siffra anser du motsvarar din förståelse för skolans regler? 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Berätta mer, på vilket sätt: 
Varför har vi regler? Vad ger de för effekt? 

Behövs regler? 

Skulle du vilja påverka/ ändra? I så fall hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Exempel på öppna frågor: 

a) När mår du som bäst i skolan? Vilka omständigheter råder då? Ge exempel. 

b)      Under vilka omständigheter lär du dig som bäst i skolan? När? Var? Med vem? 

Hur? Ge exempel. 

Om du skulle sammanfatta: Hur ser din “bästa skoldag” ut? Då du går från skolan och 

känner dig riktigt nöjd? Hur har dagen varit då och vad har spelat in?  
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   bilaga 3 

Skattningsskalan till intervjufrågorna 
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