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Sammanfattning 

En sammanhängande skolgång är viktig för elever då omfattande skolfrånvaro kan begränsa 

möjligheterna för elever senare i livet. Syftet med studien är att undersöka och förstå vilka 

faktorer som några elever och specialpedagoger anser är betydelsefulla för att elever ska trivas 

i skolan, finna sina studier meningsfulla samt känna motivation att komma till skolan. Studien 

utgår från Antonovskys KASAM-teori och antar en kvalitativ forskningsansats, men 

innehåller också vissa kvantitativa inslag. Metoden som använts i studien är semistrukturerad 

intervju i par eller enskilt. Data kring området trivsel och skolfrånvaro samlades in från 13 

elever och 8 specialpedagoger. I analysen av intervjuerna identifierades fyra övergripande 

teman. Dessa övergripande teman samstämde, till stor del, mellan eleverna och 

specialpedagogerna och innefattade skolans fysiska och psykiska miljöer, strukturer och 

anpassningar i undervisningssituationer, relationer samt känslan av trygghet. Studien visar att 

specialpedagogerna hade en god insikt i vad eleverna uttryckte som betydelsefullt för trivseln 

i skolan. Studien visar också att känslan av trygghet uppfattades som det viktigaste för att 

uppnå trivsel för eleverna. Enligt elever och specialpedagoger är det exempelvis viktigt att det 

finns en förutsägbar struktur i elevers skolsituation, trygga platser att vistas på samt att 

skolans personal lägger kraft vid att bygga positiva relationer mellan elever och personal.  

 

Nyckelord: Elevtrygghet, skolfrånvaro, specialpedagog, trivsel. 
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Inledning 

Skolväsendets uppdrag grundas i att alla elever ska få möjlighet att utveckla kunskaper och 

värden. Uppdraget säger att skolan ska främja elevernas utveckling och lärande samt skapa en 

livslång lust att lära (Skolverket, 2017). I skolan får eleverna en möjlighet att utveckla såväl 

sina kunskaper och förmågor som sin sociala förmåga vilket är av stor betydelse för 

individens personliga utveckling. Trots detta finns det många elever som av en eller annan 

anledning under långa perioder stannar hemma från skolan. Enligt en utredning av Statens 

offentliga utredningar (SOU, 2016:94) var det under 2015 så många som 20 000 elever i 

Sverige som inte gick till skolan under någon period under höstterminen. Denna problematik 

är växande och allvarlig och behöver förebyggas och lösas. Redan under 1970-talet kom de 

första studierna som kopplade ihop skolfrånvaro med ökad risk för ohälsa och negativa 

beteenden (Eaton, Brener, & Kann, 2008). Att det obligatoriska skolväsendet arbetar 

förebyggande för att elever inte ska hamna i problematik som innefattar långvarig 

skolfrånvaro är angeläget då tillbakagången för de elever som hamnar i problematiken ofta är 

lång, svår att överkomma och skapar en osammanhängande skolgång för den enskilda eleven 

med svåra negativa konsekvenser som följd. Den viktigaste faktorn för elevens utveckling och 

framtid är nämligen att klara sig genom grundskolan (SOU, 2016:94). 

Vi som skriver denna studie har arbetat inom skolan som lärare mellan 17 och 25 år. Vi 

påbörjade vår vidareutbildning till specialpedagog hösten 2015 och förväntas bli färdiga med 

utbildningen under 2018. Under våra år som lärare har vi upplevt att problematiken med 

elever som stannar hemma från skolan ökat och enligt vår erfarenhet upplevs elever i denna 

problematik som sköra och i sämre mående. Detta har fått oss att fundera kring hur man kan 

stärka dessa elever och få dem att finna sin skolgång meningsfull. 

Därför syftar denna studie till att undersöka och förstå vilka faktorer som elever och 

specialpedagoger ser som betydelsefulla för att elever ska trivas i skolan, finna sina studier 

meningsfulla samt känna motivation att komma till skolan. För att skolan ska kunna verka 

förebyggande kring långvarig skolfrånvaro krävs att skolans personal är medveten om samt 

lägger vikt vid det som eleverna i skolan uppfattar som viktigt. I denna studie har vi haft 

möjlighet att undersöka vad elever finner meningsfullt och vad de anser att de behöver för att 

trivas i skolan. Vi har också undersökt vad specialpedagoger anser är betydelsefullt för att 

elever ska trivas i skolan och om det hos specialpedagoger finns kännedom om vad som 

eleverna finner betydelsefullt. Vi, som blivande specialpedagoger, finner det som mycket 
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viktigt att veta vad elever behöver för att trivas. Både i förhållande till elever men också i vårt 

kommande specialpedagogiska arbete gentemot lärare och övrig personal i skolan. Det är 

framförallt genom denna kunskap som vi specialpedagoger kan göra verklig skillnad i elevers 

skolsituation och motverka frånvaro såsom skolk i skolan. 

I förarbetet till studien bearbetades tidigare forskning inom problemområdet skolfrånvaro för 

att ge en grund till den problematik som vi avsåg att undersöka. I vår förberedelse fann vi att 

forskning kring vad elever behöver för att trivas är mycket svår att finna. Mycket av den 

tidigare forskningen exempelvis Karlberg (2011), Havik, Bru & Ertesvåg (2015) samt Strand 

(2013) har istället fokuserats på varför elever faller ifrån sin skolgång och hamnar i långvarig 

skolfrånvaro. Vi har valt att i denna studie utgå från forskning kring frånvaro men genom att 

se på frånvaroproblematiken i skolan från en annan synvinkel på ett nytt sätt bidra till 

kunskapen kring elever som riskerar att hamna i skolfrånvaro. Målsättningen med denna 

studie är därför att öka förståelsen kring långvarig frånvaroproblematik genom att undersöka 

vad det är som gör att elever trivs i sin skolsituation och därför väljer att gå till skolan. 

 

Bakgrund 

I bakgrunden definieras en del av de uttryck som förknippas med långvarig skolfrånvaro. Här 

beskrivs också den teoretiska bakgrund i vilken studien har sin grund. Bakgrunden ger vidare 

en inblick i hur frånvaroproblematik beskrivs utifrån dagens styrdokument och skolväsendets 

rekommendationer samt vad tidigare forskning på området visat. Inom den tidigare 

forskningen beskrivs tre olika forskningsstudier mer ingående och därefter ges dessutom en 

snabb inblick i övrig forskning som behandlats kring ämnet. Bakgrunden avslutas med 

studiens syfte och frågeställningar. 

Definitioner av begrepp förknippade med långvarig skolfrånvaro 

Det begrepp som närmast beskriver problematiken som denna studie behandlar är skolverkets 

begrepp långvarig skolfrånvaro som innebär att en elev har giltigt eller ogiltigt varit 

frånvarande från skolan till 100 % under en tidsperiod av minst en månad under ett läsår. 

Frånvaro som är icke sammanhängande benämns av skolverket som ströfrånvaro (Skolverket, 

2008). 

I forskning och litteratur som behandlar begreppet långvarig skolfrånvaro möter vi många 

olika begrepp såsom hemmasittare, skolkare, korridorsvandrare och skolvägrare. I 
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internationell forskning är begreppen ännu fler. Där möter vi orden truancy [skolk, på 

svenska], school refusal [skolvägran, på svenska], school avoidance [skolundvikande 

beteende, på svenska] och school phobia [skolfobi, på svenska]. De flesta av dessa begrepp 

har liknande innebörd och innefattar elever som i de flesta fall uppvisar någon form av 

ångestproblematik som gör det svårt för eleven att vistas i den ordinarie skolmiljön. De 

begrepp som skiljer sig i innebörd i jämförelse med övriga uttryck är begreppet skolkare samt 

det motsvarande engelska begreppet truancy där innebörden på samma sätt är att eleven väljer 

att utebli från undervisning, men där frånvaron speglar ett val utan att ångestproblematik 

återfinns hos eleven. 

I denna studie återfinns flera av dessa begrepp relaterade till skolfrånvaro. I de fall 

forskningen som hänvisas till använder ett specifikt begrepp har detta begrepp använts. Likaså 

i den tidigare forskningen samt i den teoretiska bakgrunden och i styrdokumenten återfinns 

det begrepp som forskaren eller författaren själv använt sig av. I de delar av studien som inte 

refererar till annan litteratur används begreppet långvarig skolfrånvaro enligt Skolverkets 

definition. 

Begreppet helhetssyn återkommer vid ett flertal tillfällen i studien. Helhetssyn innebär att ett 

elevperspektiv antas där alla delar av elevens sammanhang ges påverkansutrymme istället för 

att fokusera på ett enskilt område kring eleven. Helhetssynen omfattar såväl skolsituation som 

hemsituation, fritid och de relationer som finns kring eleven i dessa tre sammanhang. I 

helhetssynen tas också hänsyn till elevens individuella förutsättningar i samspel med dess 

omgivning. 

Skolväsendets styrdokument och rekommendationer 

Det svenska skolväsendets läroplan är tydlig med att lärarna ska anpassa sin undervisning 

efter varje elevs behov och förutsättningar (Skolverket, 2011). Läroplanen beskriver vidare att 

detta är ett led i att göra den ordinarie skolundervisningen likvärdig för alla elever. Att 

skolundervisningen ska vara likvärdig innebär dock inte att den bör utformas lika för alla 

elever eller att elever ska ha tillgång till samma resurser utan det betyder att när anpassningar 

i undervisningen sker ska särskild hänsyn tas till de elever som av olika anledningar har 

svårare att nå målen samt de behov som eleven har. Trots detta finns det elever som inte får 

sin rätt till utbildning tillgodosedd. Detta kan leda till ett stort samhällsproblem då elever 

lämnar skolan utan behörighet till vidare studier eller fullständig utbildning. Det är elevens 

hemkommun som har ansvaret för att alla elever får sin rätt till utbildning tillgodosedd 
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(Skolverket 2008). Att elever är frånvarande under perioder av sin utbildning är ett problem. 

Barnkonventionen (2009) påpekar vikten av att skolan vidtar nödvändiga åtgärder för att 

uppmuntra regelbunden närvaro och minska risken för studieavbrott. Detta är något som 

också Skollagen (SFS, 2010:800) beskriver där det finns tydliga riktlinjer för hur skolan ska 

agera när en elev av ogiltig anledning är frånvarande från skolan. Då det i den ordinarie 

skolundervisningen för grundskolan i Sverige är skolplikt ligger huvudansvaret på 

vårdnadshavare för att en elev ska delta i skolundervisningen. Trots att huvudansvaret finns 

hos elev och vårdnadshavare beskriver Skollagen (SFS, 2010:800) tydligt de åtgärder som 

skolan har ansvar att utföra när en elev hamnar i ogiltig frånvaro. Dessa åtgärder sträcker sig 

från mindre åtaganden som att kontakta hemmet samt att ogiltig frånvaron ska signaleras till 

kommunen till mer omfattande åtgärder som i särskilt svåra fall kan leda till vite för 

vårdnadshavare (SOU, 2016:94). Elever i det ordinarie skolväsendet ska ges inflytande över 

sin skolsituation utifrån ålder och mognad (SFS, 2010:800). Även i skolinspektionens rapport 

(2016) står det tydligt att för att kunna ge rätt stöd till eleverna är det avgörande att ta reda på 

de bakomliggande orsakerna till skolfrånvaron. Detta innebär att elever i behov av särskilt 

stöd bör få möjlighet att ta del av processen kring hur åtgärder utifrån deras behov utformas 

för att ge skolan möjlighet till rätt riktade insatser kring eleven. 

Enligt Skolverket (2010) ses skolfrånvaro främst utifrån två olika perspektiv där det ena 

perspektivet fokuserar på individen medan det andra fokuserar på den strukturella miljön i 

skolan. Det är sällan en faktor som förklarar skolfrånvaro, ofta är det flera faktorer som 

dessutom påverkar varandra. Det kan exempelvis vara ungdomar som skolkar, elever som blir 

mobbade eller mobbar andra, elever som har sociala eller psykosociala svårigheter eller 

liknande. Elever med funktionsvariationer är också en stor utmaning för skolorna att arbeta 

med.  Att dessa elever får rätt stöd i sin utbildning är avgörande för att ge dem möjlighet att 

lyckas i deras fortsatta skolgång (Skolverket, 2008; SOU, 2016:94). 

Skolverkets allmänna råd kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2014) beskriver vikten av att insatser för elever i behov av särskilt stöd sätts in 

tidigt samt att åtgärderna är väl genomtänkta och adekvata för att eleverna ska ges möjlighet 

att utvecklas mot utbildningens mål. Även här skiljer man mellan två former av stödinsatser 

för att möta elevers individuella behov; dels individuella stödinsatser och dels generella 

förändringar kring eleven och elevgruppen. I arbetet med stödinsatser är det viktigt att inte 

enbart se till elevens problematik utan också hur skolan kan skapa förutsättningar för eleven 

genom att förändra sin organisation och resursfördelning. I Skolinspektionens rapport (2016) 
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finns det många faktorer inom skolan som påverkar elevers frånvaro och närvaro markant. 

Dessa faktorer delas in i pedagogiska, organisatoriska och sociala områden. Inom det 

pedagogiska området ingår elevers undervisningsbehov, exempelvis hur lektioner är 

anpassade så att eleven kan tillgodogöra sig kunskaper på ett begripligt sätt. Inom det 

organisatoriska området ingår personaltäthet och hur den fysiska skolmiljön är utformad samt 

elevens tillgång till resurser via exempelvis elevhälsan. Det tredje området bearbetar den 

sociala miljön. Detta område innefattar exempelvis trivsel i skolan samt relationer till 

klasskamrater och lärare. Att eleven känner samhörighet till skolan och sin klass är av stor 

betydelse för elevens framgång i skolan. 

Utöver dessa områden påverkar också faktorer i elevens hem närvaron i skolan såväl positivt 

som negativt. Även giltig frånvaro kan enligt Skolinspektionen (2016) dölja problematik och 

svårigheter som kan ge allvarliga konsekvenser för den enskilde eleven samt vara tecken på 

kommande frånvaroproblematik. Giltiga skäl för frånvaro kan bland annat vara sjukdom, eller 

av skolan beviljad ledighet. Skolinspektionen (ibid) menar att giltig skolfrånvaro kan ha 

bakomliggande faktorer som exempelvis psykisk ohälsa samt psykosocial problematik. Denna 

sorts oroande giltig frånvaro förekommer i alla årskurser. Elevers korttidsfrånvaro i de yngre 

åren kan vara en indikation på och generera långtidsfrånvaro när eleverna kommer upp på 

högstadiet. Oavsett om frånvaron anses giltig eller ogiltig, kan elevens frånvaro innebära att 

eleven förlorar mycket tid i sin skolsituation och därmed inte når så långt i sin 

kunskapsutveckling, som eleven borde ha gjort (Skolinspektionen, 2016). Utifrån 

Skolinspektionens rapport (ibid) har det skett en stor ökning av upprepad ströfrånvaro jämfört 

med tidigare skolinspektionsrapporter. Den största ökningen har skett bland elever i de lägre 

årskurserna, från skolstart upp till årskurs sex. Trots detta återfinns den största frånvaron hos 

eleverna i årskurs 7-9 eftersom frånvaron där är mest utbredd.  

Cirka 18 000 av eleverna i Sveriges grundskolor uppvisar upprepad ströfrånvaro vilket är ett 

stort problem samt indikerar att fler stödinsatser behövs i skolan. I utredningen (SOU, 

2016:94) konstateras också att elevers skolfrånvaro ofta uppmärksammas för sent vilket är en 

brist eftersom, utvecklingen då redan kan vara på väg mot att bli omfattande och en långvarig 

skolfrånvaroproblematik vilken är svårare att komma tillrätta med.  

Enligt Skolverket (2010) är det betydligt vanligare med långvarig skolfrånvaro efter skolans 

sjätte år. En förebyggande åtgärd är att det finns ett bra system för att rapportera frånvaron i 

skolan samt att detta används på ett strukturerat och regelbundet sätt. Att hitta och ringa in 

elever med ogiltig eller giltig frånvaro för att sedan i ett tidigt stadium fånga upp och arbeta 
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förebyggande så att eleven inte hamnar i en negativ trend med ökande frånvaro är viktigt. 

Samverkan med elevens vårdnadshavare gällande närvarokontroll är betydande för att komma 

tillrätta med problematiken. Skolans elevhälsoteam samt andra agerande personer är också 

viktiga samarbetsaktörer för att hitta specifika lösningar för eleven (Skolverket, 2008). För att 

lyckas med att eleven kommer tillbaka till skolan efter långvarig frånvaro behövs också en 

god förståelse och kunskap om de samverkande aktörernas kompetens för att kunna ge bästa 

stöd till eleven. Detta samarbete är viktigt för att eleven ska ha möjlighet att lyckas även i 

framtiden, i såväl sociala sammanhang som i arbetslivet (SOU, 2016:94). Det är inte enbart 

skolans ansvar att arbeta med elever med stor skolfrånvaro för att se till att eleven får sin 

utbildning tillgodosedd. För att komma till rätta med omfattande frånvaro behöver alla 

berörda aktörer se och ta sitt ansvar i frågan. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för detta 

och behöver se över vilka rutiner som finns och hur de fungerar mellan samarbetsaktörer och 

skola. Den enskilda skolan och skolans elevhälsa ska inte lämnas ensamma i arbetet med 

frånvaron utan istället kunna få relevant stöd av huvudmannen (Skolinspektionen, 2016). 

Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i Antonovskys teori KASAM - Känsla Av 

SAMmanhang (Antonovsky, 1991). Teorin grundas i tanken att det hos alla människor finns 

generella motståndsresurser med förmåga att motverka riskfaktorer eller stressorer som 

människan möter i sin omgivning och i sina sammanhang. Den stressor som har störst 

påverkan på individen är personens livssituation samt den dagliga situationen människan 

befinner sig i. 

Begreppet KASAM har sin grund i en salutogen modell som menar att i varje människa finns 

egenskaper och kvalitéer som är goda och därför bör individen få goda möjligheter att 

utveckla dessa egenskaper (Antonovsky, 1991). Det salutogena synsättet innebär att det 

fokuseras på de friskfaktorer som finns hos individen. Inom KASAM finns tre olika 

huvudkomponenter som både individuellt och i samspel påverkar upplevelsen av den situation 

som människan befinner sig i. Den första huvudkomponenten är begriplighet som beskriver 

hur personen upplever inre eller yttre stimuli som begripbara, sammanhängande, strukturerade 

och tydliga. Begripligheten påverkar personens förståelse för sin omgivning och sitt 

sammanhang samt skapar en förutsägbarhet i denna. Nästa huvudkomponent är hanterbarhet 

som beskriver i vilken grad som personen upplever känslan att ha resurser att möta de krav 

som personen ställs inför. Hanterbarheten påverkar personens känsla av att kunna och ha 
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förmåga att hantera sin omgivning och sitt sammanhang. Den sista huvudkomponenten i 

KASAM är meningsfullhet som beskriver upplevelsen av att situationen har en känslomässig 

innebörd och är värd engagemang. Meningsfullheten påverkar personens känsla av att känna 

sig delaktig, inkluderad och engagerad i sin omgivning och sitt sammanhang (Antonovsky, 

1991). Tillsammans samspelar dessa huvudkomponenter till att individen kan hantera och 

behärska sin situation och kan mobilisera de motståndsresurser som krävs för att inte påverkas 

negativt av den stress som uppstår i konfrontation av omgivande stressorer. Genom ett starkt 

KASAM kan personen lättare hantera den stress som uppstår i situationen. Vidare menar 

Antonovsky att KASAM inte är en inneboende egenskap utan ett förhållningssätt där de olika 

huvudkomponenterna kan vara olika starka och behöva mer eller mindre yttre stöd 

(Antonovsky, 1991). 

Tidigare forskning 

I detta stycke beskrivs frånvaroproblematik djupare utifrån tre olika forskares studier på 

området. Forskningen utgår från skolväsendet i Sverige och Norge. Vi valde att läsa en 

avhandling från Norge för att få en inblick i deras forskning kring problematisk skolfrånvaro 

och om den forskningen kan ge oss nya infallsvinklar i vår studie. Norge är vårt grannland 

med liknande traditioner, kultur och språk och därav intresse att få en inblick om hur deras 

forskning ser ut i detta område. 

Därefter följer en kortare inblick i övrig forskning som behandlats samt en sammanfattning av 

samtlig tidigare forskning. 

Problematisk frånvaro 

I Norge finns ingen officiell statistik kring frånvarorapportering av elever med skolfrånvaro 

samt orsaker till detta. Det är på grund av detta svårt att finna information om elever som av 

olika anledningar har stor skolfrånvaro. Havik, Bru och Ertesvåg (2015) har utifrån detta gjort 

en studie som syftade till att ta reda på olika anledningar till skolfrånvaro hos elever i 

grundskolan och gymnasieskolan i Norge. Studien visar små skillnader av orsaker till 

skolfrånvaro mellan könen, elevers betyg och elever i behov av särskilt stöd. Den största 

skillnaden till skolfrånvaro hittades mellan elever i behov av särskilt stöd och skolkrelaterade 

orsaker. I studien framkommer fyra typer av frånvaroorsaker. Det är orsaker relaterade till 

somatiska symptom som exempelvis förkylning, feber eller liknande. En annan närbesläktad 

frånvaroorsak är anledningar relaterade till subjektiva orsaker såsom huvudvärk, magont, 
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muskelvärk. Havik, Bru och Ertesvåg (2015) fann också skolkrelaterade skäl som tråkiga 

lektioner/arbetsområden samt att eleven valde att vara med kompisar hellre än att gå till 

skolan vilket skilde sig från den närbesläktade frånvaroorsaken skolrelaterade anledningar där 

exempelvis oro att vistas i skolan, rädsla för att inte förstå och göra bort sig bland kompisar 

återfanns. 

Elever som har stor skolfrånvaro och/eller uteblir från undervisningen har olika 

frånvaroorsaker men uppvisar också olika symptom. Många av dessa elever visade sig vara 

mycket känsliga för stress i skolan vilket resulterade i negativa känslor för skolan. Elever med 

dessa symptom väljer ofta att inte delta i undervisningen för att slippa dessa känslor (Havik, 

Bru, & Ertesvåg, 2015).  

De första indikationerna på giltig och/eller ogiltig frånvaro var när eleven började vara 

hemma i större utsträckning på grund av problem med magont, huvudvärk eller andra 

subjektiva hälsoskäl menar Havik, Bru och Ertesvåg (ibid). Dessa symptom kan vara svåra för 

lärare att i ett tidigt stadium identifiera och veta anledning till. Cirka 5-28% av alla skolelever 

som återfanns i studien hade någon gång haft giltig eller ogiltig skolfrånvaro vilket motsvarar 

cirka 2 elever i en klass på 25. En orsak till att elever stannar hemma är om skolmiljön är 

förutsägbar på ett negativt sätt vilket gör att eleverna känner stort obehag att vistas där. Hur 

skolmiljön är organiserad påverkade elevernas skoldag på olika sätt. Ostrukturerade lektioner 

samt dålig arbetsro i klassen kan skapa en mycket otrygg, osäker och stressad situation för 

vissa elever visade studien. Studien visade också att elever som stannar hemma kortare eller 

längre perioder är både flickor och pojkar samt både elever med och utan 

inlärningssvårigheter. Elever med inlärningssvårigheter har ofta svårare med den sociala 

relationen såsom att hitta och skaffa nya vänner samt behålla dem. Hemmasittande elever har 

större tendens att vara blyga, känslomässiga och har dessutom ofta någon form av 

neuropsykiska svårigheter samt är mer socialt återhållsamma än andra i samma ålder (Havik, 

Bru, & Ertesvåg, 2015). 

En annan norsk studie av samma forskare (Havik, Bru, & Ertesvåg, 2013) visar att mobbning 

enligt föräldrarna i studien är ytterligare en anledning till att elever stannar hemma från 

skolan. Studien visar att det finns en stor oro hos föräldrar över att deras barn utsatts för 

mobbning i skolan vilket också kan vara en anledning till skolvägran. Utifrån 

föräldraperspektivet är det av stor vikt att deras barn har skolkamrater. Föräldrarna menar 

vidare att det är viktigt att känna samhörighet och tillhöra en grupp. En förebyggande faktor 

är därför att skapa bra relationer vilket flera av eleverna kan ha svårigheter med samt behöva 
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stöd kring. Studien visar att relationen mellan lärare och elev är mycket viktigt för att minska 

risken för eller hindra att elever blir långvarigt hemmasittande. Bemötandet av eleven och 

dess svårigheter är betydelsefulla för elevens skolsituation och kan minska stress och negativa 

känslor för skolan (Havik, Bru & Ertesvåg, 2013). Utifrån statistik (Havik, Bru, & Ertesvåg, 

2015) finns det skolfrånvaro i alla åldrar men problematiken är större bland högstadieelever 

än bland lågstadieelever. Det behövs information och kunskap om skälen till skolfrånvaro för 

att kunna utveckla och arbeta fram framgångsrika, tidiga och rätt riktade stödinsatser. 

Systemkrafter 

Genom att granska skoldokument och intervjua elever med stor skolfrånvaro utfördes under 

åren 2012 och 2013 flera studier för att få förståelse av elevers syn på skolfrånvaro. Flera 

studier kring frånvaro exempelvis Strand (2012), Strand, Anbäcken & Granlund (2013) samt 

Strand & Granlund (2015) samlades i en avhandling av Strand (2013). Strand utgick i sin 

avhandling från elevers hela skoltid och identifierade olika systemkrafter som påverkar 

elevers skolsituation positivt eller negativt. Systemkrafterna var faktorer som brist på upplevt 

stöd, avsaknad av utmaningar, åtgärdsprogram eller socialt stöd där de två föregående är 

systemkrafter med en negativ påverkan på elevens skolgång medan de två senare visade sig 

ha en positiv påverkan på elevens skolgång (Strand 2013). Genom att koppla de systemkrafter 

som återfunnits till elevers egna perspektiv kunde Strand dra slutsatser om hur elevers 

skolsituation utvecklas och vilka faktorer skolan bör uppmärksamma i arbetet med elever som 

hamnar i långvarig skolfrånvaro. 

Antalet elever som skolkar eller är frånvarande från skolan mer än halva skoltiden utan giltiga 

skäl har ökat över hela Sverige konstaterar Strand och Granlund (2015). Eftersom sådan 

skolkproblematik ofta uppfattas som ett socialt problem borde den kunna hanteras utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv (ibid). I och med att eleven hamnar i en avvikande roll gentemot 

såväl övriga elever som personal, får eleven ofta en känsla av utanförskap. Dagens skola 

fokuseras utifrån kunskapsmål och hur dessa uppnåtts mer än utifrån elevers välbefinnande 

menar Strand (2013). 

Det finns många olika faktorer som bidrar till att elever kommer till eller håller sig borta från 

skolan. Exempel på faktorer kan vara relationer till lärare eller andra elever, skolklimat eller 

dokumentation som exempelvis åtgärdsprogram och frånvarorapportering. De elever som 

uteblir från skolan har ofta olika känslor knutna till sin skolmiljö och kan uppleva känslor som 

stress, utanförskap, obegriplighet och liknande, menar Strand (2013). 
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Såväl inom som utanför skolsystemet finns systemkrafter som kan användas för att vända en 

negativ skolfrånvaro till närvaro. Strand (2012) delar upp systemkrafterna i två delar; dels de 

som håller eleverna borta från skolan som utanförskap som brist på upplevt stöd, avsaknad av 

utmaningar eller begripliga instruktioner samt mobbning och dels de som drar eleverna till 

skolan som externt psykosocialt stöd, stöd från specialpedagog/speciallärare, åtgärdsprogram, 

extra stöd som till exempel hämtning samt stödfaktorer som grundar sig i elevens och 

skolpersonalens relationer. 

I resultatet av avhandlingen kunde Strand (2013) visa att det inte fanns något tydligt samband 

mellan de insatser som erbjudits och andelen skolk eller skolfrånvaro hos eleven. Det som 

däremot var tydligt var att om elevens upplevelse av insatsen var positiv eller inte var av stor 

vikt. Studien visar tydligt dokumenterade insatser för elever där eleven själv inte uppfattat 

insatsen som stöd i sin skolsituation vilken då varit verkningslös utifrån elevens problematik 

och behov av stöd.  

Strand (2013) visar också att elever själva lade störst vikt vid de sociala aspekterna av de 

insatser som de fått ta del av. Eleverna upplevde ett större stöd av relationsbyggande insatser, 

uppmuntran i studiesituationerna och liknande än av insatser som var mer riktade mot deras 

kunskapsmässiga behov. Särskilt tydligt blev detta i de fall där eleven känt ett stort 

utanförskap. När dessa elever upplevde att en vuxen person i skolan engagerade sig i deras 

situation förändrades upplevelsen av skolan från exkluderande till inkluderande och de 

upplevde en känsla av stor delaktighet. 

Resultatet av studierna (Strand, 2012; Strand, Anbäcken & Granlund, 2013; Strand & 

Granlund, 2015) visar en inkonsekvens i resultatet mellan behov, insatser och mål för eleven. 

Trots att elever fått tillgång till samma insatser är resultatet varierande. Detta beror enligt 

Strand (2013) på individens mottagande av insatsen vilket innebär att eleven själv måste 

uppleva att den får stöd för att önskvärda resultat ska kunna uppnås. Strand (2012) visar att de 

elever som kommit tillbaka till regelbunden skolgång efter långvarig skolfrånvaro i de flesta 

fall upplever en vändpunkt i situationen där exempelvis en lärares engagemang tydligt visats 

eller där en annan vuxen i exempelvis hemmiljön starkt visat engagemang och uppmuntrat 

eleven att fortsätta sina studier. Gemensamt för dessa elever är att de alla upplevt sig stöttade i 

sin skolsituation såväl psykiskt som akademiskt vilket i samtliga fall resulterade i bättre 

resultat såväl akademiskt som socialt. Att stödet kommer hemifrån kan vara lika viktigt som 

att stöd ges i skolan, menar Strand, Anbäcken och Granlund (2013), helhetssynen på eleven är 

viktig. Det är i stort sett omöjligt att komma tillrätta med långvarig skolfrånvaro om man inte 
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arbetar med såväl socialt stöd i klassrumssituationen, som i övrig skolsituationen samt med 

socialt stöd utanför skolan (Strand, Anbäcken & Granlund, 2013). Genom ett socialt stöd får 

eleven möjlighet att bygga relationer till skolans personal vilket kan överbrygga en i övrigt 

negativt associerad skolsituation för eleven. 

Elever med beteendeproblem 

Karlberg (2011; personlig kommunikation, 2017) menar att elever med stor frånvaro riskerar 

att i högre grad än andra inte slutföra sina studier. En grupp elever i riskzonen för detta är 

elever med beteendeproblem vilket innebär att eleverna ofta har svårigheter med relationer 

med sin omgivning eller befinner sig i ett sammanhang som inte fungerar. Orsaker till 

skolfrånvaro kan se olika ut men börjar ofta med att eleven kommer sent på morgonen. 

Utvecklingen av detta är senare att eleven ofta blir giltigt/ogiltigt frånvarande delar av 

skoldagen vilket kan övergår till att eleven blir frånvarande hela skoldagar. När skolfrånvaron 

blir större är risken stor att eleven inte fullföljer sin skolgång. Godkänt uppnådda 

kunskapskrav i grundskolan är en tydlig indikation för hur framtiden utvecklas för eleven. Det 

finns en risk att elever som tidigt hamnar i utanförskap senare hamnar i arbetslöshet och/eller 

kommer att lida av fysisk och psykisk ohälsa. Det är inte bara ett misslyckande och lidande 

för eleven, föräldrar och lärare utan för hela samhället. 

Karlberg (2011) skriver i sin avhandling om att projektet Skol-Komet syfte är att minska 

elevers störande beteende i klassrummet genom att göra lärare medvetna om hur deras eget 

beteende påverkar eleverna. I projektet används metoderna ignorering, belöning samt positiv 

förstärkning för att få till en förändring i elevers beteende. Syftet är att lärare ska bli bättre på 

att kommunicera med eleven vilket på sikt ska leda till en bättre relation mellan den vuxna 

och eleven.  

Karlberg (2011) menar att läraryrket är komplext och att läraren ofta möter elever med olika 

attityder, intressen, förmågor och social anpassning. Genom att läraren uttrycker 

förväntningar, uppmärksammar gott beteende och själv är en bra förebild påverkar läraren 

eleverna genom att vara prosocial och förebygga goda relationer och beteenden. I en grupp 

som har gemensamma normer skapas en gemenskap där individen förväntas bete sig utifrån 

dessa normer. De elever som inte följer gruppens eller skolans normer, som att uppvisa ett 

visst beteende eller bemötande gentemot andra, riskerar att hamna i utanförskap. I denna 

grupp återfinns ofta elever som inte har liknande uppfattning om hur man beter sig samt är i 

behov av vägledning kring detta. Många elever med normbrytande beteende utvecklar på 
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grund av beteendet svårigheter att skapa kamratrelationer. Elever med dessa svårigheter 

behöver tidiga stödinsatser och yttre stöd för att inte riskera att hamna i utanförskap. Det mest 

effektiva i arbetet kring att förändra oönskat beteende är att läraren ger positiv förstärkning 

och tar fasta på när eleven gör bra saker. Karlberg (2011) menar att det ibland kan vara bra att 

ignorera när eleven gör fel saker, så länge det inte handlar om hot, kränkningar eller liknande. 

Sådant beteende får lärare eller skolpersonal aldrig acceptera. 

Goda närvarorutiner med regelbundna uppföljningar, tidigt upptäckt skolfrånvaro samt tidiga 

insatser är viktiga aspekter i det förebyggande arbetet mot att elever riskerar att bli långvarigt 

hemmasittande (Karlberg, 2011). För att kunna sätta in rätt riktat stöd krävs en bra 

kartläggning med både handlings- och vårdplaner för eleven anser Karlberg (personlig 

kommunikation, 2017). Svårigheter som elever visar avseende skolprestationer, sociala 

relationer och psykisk ohälsa går att förebygga genom starkt yttre stöd menar Karlberg 

(2011). Tidiga insatser är dock inte vanliga och det finns vissa samband som visar att elever i 

svårigheter i tidig ålder även utvecklar svårigheter som vuxen. Samarbete och goda relationer 

mellan skola och hem har avgörande påverkan på huruvida stödinsatserna blir lyckade. 

Hemmets insatser är en stor påverkansfaktor kring elevens uppförandeproblem och om dessa 

kommer att minska. Insatser i hemmet har också visat sig ha positiva effekter på 

skolprestationer, att förebygga psykisk ohälsa och på sociala färdigheter som 

relationsskapande till vuxna och skolkamrater.  Skolan/läraren bör lägga vikt vid att skapa 

goda relationer med eleven för att åtgärderna ska bli gynnsamma. Positiv förstärkning har 

visat sig vara effektivt både gällande sociala färdigheter och skolprestationer. 

Övrig tidigare forskning 

Att det finns många aspekter att ta hänsyn till i arbetet kring elever i skolfrånvaro är tidigare 

forskning överens om. Många forskare menar att helhetssynen på eleverna är viktig. I 

helhetssynen tas hänsyn till elevens individuella förutsättningar och samspelet mellan eleven 

och de som finns runt eleven. Under 1990-talet när problematiken med frånvaro började 

uppmärksammas konstaterade Corville-Smith, Ryan, Adams och Dalicandro (1998) vikten av 

att skolan samarbetade med hemmen kring eleven. Vidare menade Corville-Smith m.fl. (ibid) 

att åtgärderna kring eleven bör anpassas efter aspekter som elevens psykiska mående och de 

sociala förhållanden som eleven befinner sig i. Även om långvarig skolfrånvaro är ett problem 

som ökat drastiskt under de senare åren (Strand, 2013) har skolfrånvaro länge betraktats som 

en riskfaktor. Eaton, Brener och Kann (2008) visar att redan under 1970-talet gjorde studier 

som kopplade ihop skolfrånvaro med allmänt riskbeteende som våldsbeteende, missbruk och 
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negativt psykiskt mående. Eaton, Brener och Kann (2008) menar att även hos elever med 

giltig skolfrånvaro i tidiga år är sannolikheten större att eleven i senare skolår kommer att 

utveckla ett riskbeteende än hos elever utan skolfrånvaro. Att tidiga förebyggande åtgärder är 

av största vikt är många forskare överens om samt att elevens mående är en viktig faktor i 

arbetet för att förebygga skolfrånvaro. Maynard, Heyne, Esposito Brendel, Bulanda, 

Thompson och Pigott (2018) menar att elever med stor skolfrånvaro som får psykosocialt stöd 

i sin situation förbättrar sin skolnärvaro eftersom ångestproblematik ofta är en stor del i varför 

elever uteblir från sin skolsituation. Att skolpersonal såväl som föräldrar är uppmärksamma 

på diffusa sjukdomssymptom som återkommande huvudvärk, magont och liknande är av stor 

betydelse enligt Elsherbiny (2017) som i en studie i Egypten visat att dessa 

sjukdomssymptom minskar med socialt förebyggande arbete i skolmiljö.  

Oavsett bakgrund och skolsituation är skolfrånvaro något som bör ses som en riskfaktor. 

Även hos de elever som har goda sociala förutsättningar och befinner sig i en privilegierad 

skolsituation finns ett tillräckligt stort samband mellan skolfrånvaro, akademiska resultat och 

psykiskt mående att all skolfrånvaro behöver tas på största allvar (Hancock, Lawrence, 

Shepherd, Mitrou & Zubrick, 2017). Elsherbiny (2017) visar dessutom att en god preventiv 

faktor är att skolpersonal och föräldrar visar förståelse för elevens skolsituation. Att ha god 

förståelse för elevernas situation skapar en välkomnande miljö för eleven som riskerar att 

hamna i långvarig skolfrånvaro och genom att arbeta med strukturen i elevens skolsituation 

samt bygga upp sociala relationer mellan elever och mellan elever och personal skapas bättre 

förutsättningar att bryta ett mönster av ökande skolfrånvaro (Casoli-Reardon, Rappaport, 

Kulick, & Reinfeld, 2012). Casoli -Reardon m.fl. (ibid) poängterar vidare värdet av att elever 

som fallit ifrån undervisningen får fortsätta att inkluderas i klassaktiviteter som utförs på eller 

utanför skoltid eftersom eleven då ges möjlighet att bibehålla sina relationer till kamrater och 

skolpersonal. När eleven tillhör en grupp sker processer som påverkar individen på olika sätt 

utifrån vilken roll individen har och vilka förväntningar som finns hos individen. Sahin, 

Arseven och Kilic (2016) kopplar också de starkt ihop skolfrånvaro med relationer då de i sin 

studie från Turkiet kan relatera skolfrånvaro till fyra större områden kring eleven. De fyra 

områdena är orsaker till frånvaron grundat i familjeförhållanden, orsaker till frånvaron 

grundat i beteenden och attityder från skolpersonal och lärare, orsaker till skolfrånvaron 

grundat i hur skolan är organiserad samt individuella orsaker till frånvaron. Elever agerar 

utifrån regler, normer, åsikter och hur väl eleverna känner varandra i gruppen. Vissa av dessa 

effekter påverkar gruppen och individen negativt respektive positivt vilket innebär att 
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grupprocessen kan vara ett hinder eller ett yttre stöd som påverkar det sociala livet för eleven i 

skolan (Thornberg 2006).  

Ekstrand (2015) har studerat 155 rapporter som behandlar skolfrånvaro från hela världen och 

kan konstatera att problemet är ökande över hela världen samt att individuella lösningar anses 

vara nödvändiga för att komma tillrätta med problemen. Ekstrand menar vidare att i de flesta 

fall av skolfrånvaro, oavsett ursprung till problemet, har skolan misslyckats med att göras 

meningsfull för eleven. Ekstrand menar också att skolan måste lyckas på tre olika områden för 

att komma tillrätta med skolfrånvaro. Elevens skolsituation måste vara strukturerad på ett sätt 

som gör den begriplig och hanterbar för eleven, skolan måste se till att det finns vuxna som 

eleverna kan knyta an till samt att skolan på ett tidigt stadium kan lära elever grundkunskaper 

och förmågor kring hur de kan utvecklas såväl socialt som akademiskt för att göra skolan 

meningsfull för eleven. Att lärares förväntningar har påverkan på elevernas akademiska 

resultat visar även Rubie-Davies, Hattie och Hamilton (2006). Lärares påverkan är dock ofta 

större än så. Thornberg (2006) menar att det ställs stora krav på lärarnas kompetens för att 

kunna se och förstå elever i olika situationer samt för att på ett respektfullt sätt kunna sätta 

gränser. Att det är viktigt med relationer till vuxna och jämnåriga poängterar också 

Gustavsson (2016) som menar att i de fall som eleven har stödjande vuxenrelationer under 

skoltiden så klarar eleven sig i regel också bättre senare i livet. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

I den tidigare forskningen finns många gemensamma faktorer. Även om de redovisade 

studierna i stor utsträckning skiljer sig från varandra verkar liknande faktorer visa sig 

betydelsefulla. All tidigare forskning visar också på värdet av tidiga insatser för att snabbt 

kunna förebygga en mer negativ utveckling av skolfrånvaro. Det är tydligt att såväl de sociala 

faktorerna som relationer mellan elever, elever och lärare som skolan och hemmet är av stor 

betydelse i arbetet kring elever som riskerar att hamna i skolfrånvaro. Ytterligare aspekter 

som verkar avgörande för att tidigt kunna uppmärksamma begynnande frånvaroproblematik 

är att vara uppmärksam på all sorts frånvaro samt elevens mående i sin skolsituation. Yttre 

sociala faktorer som exempelvis mobbning nämns i flera studier som en avgörande faktor att 

förebygga för att eleven inte ska känna utanförskap. Att verka för att eleven är delaktig och 

inte hamnar i ett utanförskap verkar avgörande för att säkerställa att eleven ska komma till 

skolan. Att eleven känner sig delaktig och involverad i sin skolsituation samt att det finns 

vuxna att knyta an till i skolsituationen tycks också vara avgörande för att eleven inte ska 

hamna i långvarig skolfrånvaro. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och förstå vilka faktorer som några elever och 

specialpedagoger anser är betydelsefulla för att elever ska trivas i skolan, finna sina studier 

meningsfulla samt känna motivation att komma till skolan. Utöver detta syftar studien till att 

undersöka om de specialpedagoger som arbetar med åtgärder för att förebygga skolfrånvaro är 

medvetna om vilka faktorer som eleverna finner betydelsefulla. Studiens forskningsfrågor är 

följande: 

- Vilka faktorer uppfattar elever respektive specialpedagoger är av vikt för att elever ska 

vilja gå till skolan?  

- Vilka faktorer är mest betydelsefulla utifrån elevens perspektiv när det handlar om att 

komma till skolan och vilja vara där?  

- Vilka faktorer är mest betydelsefulla utifrån specialpedagogens perspektiv när det 

handlar om att få elever att finna sin skolsituation meningsfull och önskvärd? 

- På vilket sätt är specialpedagoger medvetna om vilka faktorer som elever anser som 

betydelsefulla för att elever ska trivas i skolan och finna sin skolsituation meningsfull? 

 

 

Metod 

I metoddelen beskrivs metodval samt deltagare, urval och samtyckesprocess i studien mer 

ingående. En kort beskrivning ges av den pilotstudie som utfördes inför studien och därefter 

följer de etiska övervägandena som tagits hänsyn till i studien samt de etiska aspekterna kring 

samtyckesprocessen i studien. Metoddelen avslutas med en beskrivning av hur materialet i 

studien har analyserats och bearbetats. 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats där syftet är få möjlighet att möta individers 

upplevelser av fenomenet skolnärvaro samt vilka faktorer som främjar denna. Genom att 

använda en kvalitativ ansats ges möjlighet att mer på djupet upptäcka vad de olika individerna 

i studien anser betydelsefulla kring trivsel och skolnärvaro. I en kvalitativ forskningsansats är 

den enskilde individens upplevelser och erfarenheter det som skapar förståelse kring ett 

fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Hela arbetet med studien har genomförts av oss båda två och vi har varit lika engagerade i alla 

delar. Vi har jämnt fördelat antalet intervjuer oss emellan till antalet även om Anne har 

genomfört fler intervjuer med specialpedagoger och Ellinor har genomfört fler elevintervjuer. 
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Analysen av intervjuerna har dock genomförts gemensamt och arbetet i sin helhet är 

gemensamt framskriven. 

Metodval 

I studien har datainsamlingsmetoderna semistrukturerad intervju samt semistrukturerad 

parintervju använts. Intervjuerna har genomförts muntligt eller skriftligt. Vissa av 

respondenterna såväl elever som specialpedagoger har valt att svara på intervjufrågorna 

enskilt och skriftligt istället för att delta i en muntlig intervju. Ursprungligen var tanken att 

använda metoderna fokusgruppsintervjuer samt semistrukturerade enskilda intervjuer i 

studien (Wibeck, 2010; Kvale & Brinkmann, 2014). Då elevrespondenterna var negativa till 

att samtala i grupp kring ämnet skolnärvaro ändrades metoden till semistrukturerade enskilda 

intervjuer eller parintervjuer. Åtta elevrespondenter intervjuades i par och fem 

elevrespondenter intervjuades enskilt. Alla parintervjuer genomfördes muntligt och av de 

enskilda intervjuerna valde fyra av fem elever att genomföra intervjun skriftligt. Samtliga åtta 

specialpedagoger som deltog i studien intervjuades enskilt. Av dessa valde fem 

specialpedagoger att genomföra intervjun skriftligt.  

Anledningen till valet av semistrukturerade intervjuer var att få möjlighet att fokusera på 

specifikt valda områden samt att få möjlighet att i intervjuerna få jämförbara svar att 

analysera (Kvale & Brinkmann, 2014). I de skriftliga intervjuerna fick respondenterna svara 

på ett urval av frågor kring trivsel och närvaro i skolan. I de muntliga intervjuerna ställdes 

samma frågor till respondenterna men i dessa intervjuer gavs också möjligheten att följa upp 

respondenternas svar med följdfrågor som förtydligade svaren. I intervjuerna med 

specialpedagoger ställdes ett liknande urval av frågor som till elevrespondenterna för att 

fastställa vilka faktorer som specialpedagogerna finner betydelsefulla för elevernas trivsel och 

skolnärvaro. Intervjuerna med specialpedagoger utfördes genom öppna frågor kring deras syn 

på vad som är betydelsefulla faktorer för elever. Detta tillvägagångssätt skapade möjligheter 

att såväl få inblick i specialpedagogernas syn på problematiken som att få möjlighet att följa 

upp de svar som eleverna vid ett tidigare tillfälle gett och se hur medvetna specialpedagogerna 

var kring vilka faktorer som elever ser som betydelsefulla (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Frågorna som ställdes återfinns i bilaga 6. 

Deltagare, urval och samtyckesprocess 

Studien baseras på intervjuer med elever i år åtta och nio i kommunal grundskola samt 

yrkesverksamma specialpedagoger anställda i en kommunal grundskola. I studien deltog åtta 
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specialpedagoger samt tretton elever. Samtliga respondenter valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval. Det innebär att urvalet av respondenter gjordes ur grupper som var 

tillgängliga för oss som utförde studien (Denscombe, 2016). 

Specialpedagogerna i studien är yrkesverksamma på fyra olika skolor i en mellanstor 

kommun i centrala Sverige. Eleverna som deltog i studien studerar på två olika kommunala 

grundskolor i samma kommun. Eleverna fick erbjudande att vara med i studien samt 

information kring studiens syfte i större grupp. Urvalet i studien motsvarar de elever som 

visade intresse för att delta i de grupper som fick erbjudandet. Inga krav ställdes kring 

elevernas förförståelse och/eller erfarenhet om frånvaroproblematik och det har inte heller 

undersökts eller framkommit huruvida elevrespondenterna har egen erfarenhet inom området 

eller inte. Skriftligt samtycke har givits av samtliga som deltog i studien såväl elever, 

vårdnadshavare till elever och specialpedagoger. Samtyckesblanketterna återfinns i studiens 

bilagor; nummer 2 och 3. 

Alla respondenter i studien var innan deltagandet informerade om studiens syfte och upplägg. 

Information om studien skickades hem till eller överlämnades direkt till alla respondenter 

samt vårdnadshavare till de elevrespondenter som deltog i studien. Detta kompletterade den 

muntliga informationen som getts inför studien. Missivbrevet, det brev som eleverna tog del 

av samt samtyckesblanketter kan ses i bilagorna 1 - 4. De elevrespondenter som deltog i 

parintervjuerna och de enskilda intervjuerna är alla i åldersgruppen skolår åtta eller nio och på 

grund av detta har såväl elever som vårdnadshavare givit sitt samtycke till deltagandet i 

studien. Elevrespondenterna i studien är alla utom två yngre än femton år vilket innebär att 

elva av elevrespondenterna behöver samtycke från vårdnadshavare enligt de etiska 

principerna för studier (Vetenskapsrådet, 2011). I samtliga fall togs personlig kontakt med 

vårdnadshavare via telefon eller mail, utöver detta har vårdnadshavare samt elever fått 

skriftlig information kring studiens syfte, genomförande och samtyckesprocess. Samtliga 

vårdnadshavare för elevrespondenterna samt eleverna själva har skriftligt givit sitt samtycke 

till att deltaga i studien. 

Pilotstudie 

I förarbetet till studien har två pilotstudier genomförts för att fastställa att det metodval som 

gjordes väl passade den planerade studien. I pilotstudierna provades metoderna 

fokusgruppsintervju samt semistrukturerad enskild intervju. Pilotstudierna riktade sig enbart 

till vuxna respondenter för att underlätta samtyckesprocessen. 
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Fokusgruppsintervjuerna upplevdes oftare ge nya infallsvinklar och en mer öppen diskussion 

utifrån det området som diskuterades än de enskilda intervjuerna. Detta var anledningen till 

att ursprungstanken för elevintervjuerna var att genomföra fokusgruppsintervjuer. Metoden 

enskilda intervjuer valdes på grund av att de enskilda intervjuerna i pilotstudierna fungerade 

väl i avseendet att kunna diskutera valda områden. 

Etiska överväganden samt etiska aspekterna kring samtycke 

Att hänsyn tas till etiska frågor såväl under planeringsstadiet som att de aktualiseras under 

hela forskningsprocessen är av stor vikt. I studien har hänsyn tagits till de övergripande fyra 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

I samband med förfrågan om deltagande i studien skickades eller överlämnades ett missivbrev 

med information om studiens syfte, anonymitet samt en samtyckesblankett till deltagarna. I 

informationen som lämnades till respondenterna muntligt och skriftligt framgick hur studien 

skulle genomföras samt hur materialet som insamlats skulle behandlas. I informationen till 

respondenterna fanns också tydligt beskrivet möjligheten att tacka nej till deltagande i studien 

i det fortlöpande arbetet av studien. Genom detta tillvägagångssätt uppfylls såväl 

informationskravet, till respondenter samt vårdnadshavare för respondenterna som 

samtyckeskravet och nyttjandekravet till studien (Vetenskapsrådet, 2002). I studien togs 

hänsyn till de forskningsetiska principerna vad det gäller anonymitet om deltagarnas namn 

och skola. Ytterligare en viktig aspekt när flera personer intervjuas vid samma tillfälle är 

konfidentialitetskravet gäller även mellan intervjupersonerna (Wibeck, 2010). Genom att 

tydligt beskriva hur materialet skulle bearbetas efter intervjuerna kunde också denna aspekt 

påpekas muntligt inför varje intervju. En viktig del i den etiska aspekten av forskning är hur 

personer som deltar som respondenter ska skyddas från kränkningar eller skador i samband 

med samverkandet i studien. Genom att beskriva för respondenterna hur materialet skulle 

avidentifieras samt skyddas från obehöriga uppfyller studien också konfidentialitetskravet för 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002, 2011).  

Till elevrespondenterna som deltog i studien valdes parintervjuer som metod. Denna form av 

intervju är mer etisk tilltalande än individuella intervjuer. Det kan vara ett sätt för eleven att 

göra sin röst hörd på ett mer avslappnat sätt till skillnad från enskilda intervjuer med en 

vuxen. I en intervjusituation måste man vara medveten om maktassymetrin som alltid finns 

(Kvale & Brinkmann, 2017). Genom att intervjua elevrespondenterna i par där eleverna kunde 
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stärkas av en positiv kamratrelation upplevdes en jämnare intervjusituation är vad som 

troligtvis hade uppstått vid enskilda intervjuer. 

Allt vetenskapligt material bör granskas kritiskt genom att se till om och hur studien 

genomförts utifrån dess syfte samt vilket resultat som presenteras. I detta arbete är det viktigt 

att uppmärksamma hur många personer som deltagit i studien och utifrån detta dra en slutsats. 

I det kritiska granskandet krävs uppmärksamhet på ifall det förekommer felaktigheter utifrån 

generaliseringar (Göransson & Nilholm, 2009). I denna studie har enbart ett fåtal elever och 

specialpedagoger deltagit vilket gör det svårt att göra några generaliseringar. Därför är det 

viktigt att i analysen ta hänsyn till att de resultat som framkommit endast kan spegla dessa 

individers syn på problematiken som undersökts. 

Analys 

I studien har det insamlade materialet analyserats och tolkats i skriftlig form. Tolkningsarbetet 

har haft sin grund i de övergripande teman som framkom i bearbetningen av intervjuerna samt 

influerats av Antonovskys (1991) KASAM-teori samt de begrepp som återfinns i denna.  

Det insamlade materialet från elev- och specialpedagogintervjuer har bearbetats enligt 

analysmetoden tematisk analys såsom beskrivs av Cresswell och Poth (2013) samt Kvale och 

Brinkmann (2017). Detta innebär att intervjusvaren har analyserats och kategoriserats utifrån 

olika teman som framstått betydelsefulla utifrån studiens syfte. Efter genomförda intervjuer 

transkriberades intervjuerna från ljudfiler inspelade med mobiltelefon eller Ipad för att sedan 

läsas och analyseras noggrant ett flertal gånger. De intervjuer som genomfördes skriftligt har 

bearbetats på samma sätt som de transkriberade intervjusvaren. Under analysen markerades 

betydelsefulla och intressanta stycken i olika färger vilka senare analyserades och 

kategoriserades för att finna mönster i de respondenternas intervjuer. Varje kategori fick en 

rubrik som beskrev området som framkommit av betydelse i studien. I textmängden som 

kategoriserades återfanns såväl skillnader som likheter hos såväl intervjuade eleverna som 

specialpedagogerna samt mellan dessa två intervjugrupper. Jämförelser mellan de 

transkriberade intervjuerna gjordes först då att alla intervjuer var färdigbearbetade enskilt. I 

analysen gjordes också vissa kvantitativa bedömningar som återfinns i resultatet där det 

redovisas hur vanligt förekommande de olika temana var i respektive intervjugrupp. Det 

betyder att denna kvalitativt inriktade studie innehåller kvantitativa inslag. 
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Resultat 

Resultatet av studien presenteras uppdelat i två sektioner där elevernas och 

specialpedagogernas intervjuer presenteras separat. I varje avsnitt har fyra övergripande 

teman identifierats som betydelsefulla. De övergripande teman som återfinns i elevernas 

intervjuer är (1) fysisk miljö och kritiska platser, (2) struktur och stödinsatser, (3) relationer, 

vänskapsband och lärare som bryr sig samt (4) känslan av trygghet. De teman som återfanns 

hos specialpedagogerna är (1) fysisk och psykisk skolmiljö, (2) struktur och anpassningar, (3) 

relationer och social tillhörighet samt (4) känslan av trygghet. De övergripande teman som 

identifierats i de olika intervjugrupperna har stora likheter mellan elever och specialpedagoger 

och har därför fått liknande rubriker och presenteras i samma ordning. Varje tema är 

presenterat som en underrubrik där elevers respektive specialpedagogers intervjuer redovisas. 

Efter de två avsnitten följer en kortare sammanfattning av elevernas respektive 

specialpedagogernas intervjuer.   

Elevrespondenternas intervjuer 

Övergripande teman i elevrespondenternas intervjuer identifierades med lätthet. Eleverna var i 

många fall mycket samstämmiga oavsett ålder och skoltillhörighet. Här nedan presenteras de 

teman som identifierats utan inbördes ordning. Det tema som skiljer sig från de övriga är 

temat känslan av trygghet som presenteras sist. Det temat skiljer sig i den mån att det fungerar 

som ett paraplytema under vilket övriga övergripande teman passar in. 

Fysisk miljö och kritiska platser 

Ett övergripande tema som framkom i analysen av intervjuerna är skolans fysiska miljö. Flera 

av eleverna menar att skolans fysiska miljö har stor betydelse för deras trivsel i skolan. Av de 

nio intervjuer som genomfördes med elever var det endast två intervjuer som inte nämnde den 

fysiska miljön i någon form. Sanna i år nio berättade: ”För att man som elev ska kunna trivas 

på en skola bör det vara en god skolmiljö - det vill säga rena och välorganiserade klassrum, 

icke stökiga och onödigt högljudda skolkorridorer eller matsalar samt goda toner mellan 

elever.” 

Flera elever menar att en god skolmiljö med rena lokaler är en stor bidragande orsak till att de 

vill komma till skolan. Flera av skolans områden har stor betydelse för trivseln hos elever: 

Matsalen är ett av dessa områden. Eleverna menar att det är väldigt viktigt att matsalen är väl 

organiserad för att undvika att det blir stökigt kring matsituationen. Om matsalen upplevs 
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stökig väljer elever ofta att inte äta. Hur skolans toaletter är placerade var också ett område 

som kom upp i intervjuerna med eleverna. Vissa elever menade att toalettens placering mer 

avskilt är av betydelse eftersom toaletter som placeras mer centralt i sociala miljöer där elever 

rör sig mycket upplevs obehagliga att använda. 

Ett annat område i den fysiska skolmiljön som gavs stor betydelse var korridorerna. Eleverna 

menar att dessa ofta upplevs röriga med hög ljudnivå vilket påverkar elevens känsla av trivsel 

negativt. Korridorerna var ett område som flera av eleverna också nämnde som grogrund för 

konflikter eller otrygghet. Flera av eleverna poängterar betydelsen av att skolan har lokaler 

som uppehållsrum och/eller aktiviteter som eleverna kan ta del av eller vistas i den fria tiden 

av skoldagen såsom raster samt innan och efter skoldagens slut. Amanda i årskurs åtta 

uttryckte: 

 jag kan inte sitta still om jag inte har något att göra och det gör att det blir problematiskt typ… 

det blir ofta så här att man går förbi något vid fel tillfälle och då blir jag indragen i saker 

eftersom jag går runt och så… 

I de fall det inte finns aktiviteter för eleverna blir korridorerna de områden där elever rör sig 

vilket ofta enligt elevrespondenterna skapar konflikter mellan elevgrupper som då möts utan 

sysselsättning, otrygghet när man ensam ska röra sig förbi stora grupper av elever samt är ett 

område som är svårt för skolpersonal att överblicka. 

Struktur och stödinsatser 

Nästa övergripande tema som framkom i analysen av elevernas intervjuer är starkt kopplat till 

skolans undervisning samt rutinerna på skolan. Detta område berördes i samtliga intervjuer 

med elevrespondenter. Området fick samlingsnamnet struktur och stödinsatser och syftar till 

att beskriva hur undervisningen organiseras.  

Samtliga elever lade stor relevans vid hur skolans undervisning organiseras. Eleverna menar 

att en av de största anledningarna till att elever går till skolan är för att de vill lära sig saker, få 

goda betyg samt goda framtidsutsikter. Flera elever poängterar betydelsen av att lärarna på 

skolan har god koppling mellan sin undervisning och kunskapskraven i läroplanen. Eleverna 

menar att det är mycket viktigt att man som elev förstår såväl det område som undervisningen 

bearbetar som konsekvensen av vad som händer om man inte uppfyller kunskapskravet för 

området. Något som alla elever berör är betydelsen av tydlighet från läraren så att 

undervisningen organiseras på ett sätt som är begripligt för eleven med tydlighet kring 

arbetsuppgifterna, samt att läraren kan förklara och berätta på ett sätt så att eleverna förstår 



ann15002, eln15014         SQA111 

25 

innehållet, syftet och arbetet mot kunskapskravet. Mohamud i år nio beskrev “Det är viktigt 

med tydlig struktur på arbetsuppgifterna och bra förklaringar så man förstår vad man ska göra 

och varför.” 

Även den övergripande strukturen är något som flera elever berör i sina intervjuer. 

Genomgående i intervjuerna återfinns praktiska områden som eleverna menar skapar 

förståelse och trygghet i skolsituationen. Dessa praktiska områden innefattar exempelvis 

strukturen av skoldagen, schemat, klassrumsplacering, gruppindelning, förberedelsetid inför 

uppgifter, konstruktiv feedback, variation av arbetsuppgifterna för att nå alla elever, 

strukturerad föräldrakontakt samt bufferttid för att få möjlighet att arbeta ikapp när eleven inte 

hunnit klart ett arbetsområde .  

Ett område inom struktur som eleverna lade stor vikt vid var att skolan bör ha en plan för hur 

de ska hjälpa elever som har behov av stöd. Flera av eleverna menar att det är viktigt att 

läraren vet såväl elevens styrkor som när eleven behöver extra stöd i sin skolsituation. Samir i 

år åtta uttryckte: 

om eleven inte sköter sig och gör det den ska, så måste läraren vara sträng och säga till att nu ska du 

jobba. Då känner eleven kanske att jag gillar inte han men sen när man ser resultatet då blir eleven glad 

av att läraren var sträng. Då tänker man vad bra att han sa åt mig att jobba. För jag fick bra resultat och 

då blir man stolt. 

Eleverna menar också att det är viktigt att skolan har ett fungerande strukturerat arbetssätt när 

det gäller elever som faller ifrån skolan och uppvisar en långvarig skolfrånvaro. Det som 

eleverna i detta arbete lägger störst vikt vid är att skolan utreder varför problemet uppstått och 

kommer tillrätta med orsaken till vad som skapat problemet. Flera elever poängterar att skolan 

behöver anpassa sitt arbete för att få tillbaka eleven till skolan utifrån grundproblemet som 

uppstått. När Amanda i år åtta fick frågan om hur skolan bör agera när en elev stannar hemma 

från skolan suckade hon, himlade med ögonen och sa: “Det beror ju på vad det är som gör att 

eleverna stannar hemma. Ifall det är trivseln i skolan eller om det är pressen eller så, så blir 

det ju olika. Man måste lyssna på eleven VAD problemet är.” 

Relationer, vänskapsband och lärare som bryr sig 

Nästa övergripande tema som framkom i analysen av intervjuerna är kopplat till hur personal 

och elever i skolan förhåller sig till och behandlar varandra. Samtliga elever berörde i sina 

intervjuer området som fått samlingsnamnet relationer, vänskapsband och lärare som bryr sig. 
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En av de största anledningarna till att elever går till skolan eller stannar hemma från skolan är 

enligt elevrespondenterna relationerna till de andra eleverna som finns i skolan. Flera av 

eleverna menar att en av de viktigaste orsakerna till att elever trivs i skolan är om man har 

vänner i skolan. Flera av eleverna menar också att en av de största anledningarna till att elever 

inte går till skolan är att man är ensam och saknar vänner eller att man hamnat i konflikt med 

en eller flera elever på skolan. Markus som får en fråga kring vad som är det viktigaste för att 

trivas i skolan uttryckte “relationer till vuxna och klasskompisar är det viktigaste. Att man är 

sams med kompisarna, att man är en i gänget.” 

Relationen till lärare och annan skolpersonal värderas också högt av eleverna som menar att 

det är viktigt att man har en god relation till lärarna för att man ska trivas i skolan. Flera 

elever poängterar värdet av att lärarna tycker om och/eller bryr sig om sina elever. Det är 

viktigt för eleverna att de vet att lärarna lyssnar på dem samt finns där för eleverna när de 

kommer till lärarna med ett problem, önskemål eller liknande. “Att ha en god relation till sina 

lärare gör jättemycket, jag känner att jag kommer bra överens med mina lärare - med dem kan 

jag prata om vad som helst i princip och det är jätteskönt” (Sanna, år nio). Flera av eleverna 

menar också att det är viktigt att lärarna förstår sig på sina elever och vet vad de tycker är 

viktigt i sin skolmiljö för att eleverna ska kunna trivas i skolan. Genom att förstå de elever de 

möter samt ha en relation till dessa menar elevrespondenterna att lärare kan motivera elever 

och få elever att uppleva skolan som meningsfull. Flera elever poängterar också betydelsen av 

att läraren inte bara fokuserar på kunskaperna utan också kan vara mer öppen och möta 

eleverna på ett mer personligt plan i undervisningen för att göra undervisningen mer 

intressant, varierande och underhållande för eleverna. Miranda i år åtta uttryckte: 

Lärare ska vara engagerade i vad de gör...om en lärare inte är liksom bara jobb, att den liksom har 

humor... För om man har SO i 90 minuter och hon bara ska stå där och prata SO hela tiden då är det 

såhär att det blir långtråkigt men om hon lägger in lite humor i det då blir det liksom som att man kan 

lära sig och ha kul samtidigt. 

Flera av eleverna menar också att det är bra om läraren är lite sträng och sätter höga mål för 

eleverna samt i viss mån pressar eleverna till att prestera mer i skolan eftersom eleven då kan 

känna sig stolt över sin prestation och känna att den lyckas i skolan vilket gör att eleven trivs 

och vill gå i skolan. 

Hur lärarna förhåller sig till sina elever är viktigt menar flera av elevrespondenterna som 

beskriver att det är viktigt för stämningen på skolan att bli bemött med respekt, rättvist 

behandlad och att känna sig som en del av en helhet på skolan. I en intervju poängterade ett 
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elevpar (Miranda och Emelie) att det är viktigt för trivseln att det inte finns skillnader i rang 

mellan elevgruppen och personalen utan att skolan istället bör arbeta för att alla på skolan är 

som en helhet tillsammans. “alla lärare ska liksom vara ett med eleverna. Inte liksom att det 

där är lärare och det där är elever...” Emelie visade olika nivåer med händerna, förde sedan 

ihop nivåerna och fortsatte “utan de ska liksom smälta ihop mer. Alla ska ha samma nivå, 

typ.”. 

Flera av eleverna påpekar också betydelsen av att skolans personal och elever, i det preventiva 

arbetet med skolfrånvaro, uppmärksammar elevers mående samt negativa gruppbeteenden 

som mobbning, utfrysning och liknande på skolan. Genom att arbeta förebyggande kring detta 

med exempelvis gruppstärkande aktiviteter såväl inom klasser som på skolan i sin helhet 

skapas istället trivsel och trygghet. 

Känsla av trygghet 

Det fjärde övergripande temat som identifierats i analysen av intervjuerna är området 

trygghet. Samtliga intervjuer berörde området som till stor del bygger på de övriga teman som 

identifierats. 

Känsla av trygghet är enligt eleverna det viktigaste för att elever ska trivas och vilja gå i 

skolan. Flera av eleverna menar också att bristen på trygghet är den största anledningen till att 

elever väljer att inte gå till skolan. Eleverna särskiljer i sina intervjuer på två större aspekter 

inom området trygghet. Dels poängterar de den fysiska skolmiljöns påverkan och dels påpekar 

de hur den psykiska miljön i skolan påverkar elevernas känsla av trygghet. Av dessa två läggs 

större vikt på den psykiska miljön av eleverna. Den psykiska miljön påverkas enligt 

elevrespondenterna bland annat av ojusta kamratrelationer, mobbning och liknande men också 

av den stress som uppkommer i elevernas skolsituation där elevrespondenterna menar att 

arbetsbelastningen i skolan upplevs som alltför omfattande och där skolan i många fall 

upplevs ha ett alltför högt tempo. Sofie i år åtta uttryckte “Alltså när vi kom upp i högstadiet, 

då blev allt mycket svårare direkt...det är svårare uppgifter och man har mycket mer mål att 

uppfylla och så... då blev allt jättestressigt så här, då började man bli sönderstressad.”. 

Eleverna gör också en stark koppling i sina intervjuer mellan trygghet, relationerna i skolan 

och elevernas känsla av trivsel. Då det uppstår konflikter eller grupperingar mellan elever 

eller elevgrupper i en skola menar elevrespondenterna att elevernas känsla av trygghet 

drastiskt minskar.  
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Flera av eleverna menar att detta är något som skolan behöver arbeta aktivt med för att 

undvika. Sandra i år åtta beskrev: 

Jag skulle vilja att man gör vissa grejer tillsammans… man kan vara hela skolan och göra typ samma 

sak. På min gamla skola åkte vi med hela skolan med sjuor , åttor och nior och körde massa lekar och 

utmaningar och så och efter det började alla prata med varandra i korridorerna. 

Vissa elever kopplar också tryggheten i klassen till skolresultatet då de menar att elever i regel 

presterar sämre i sin skolsituation när de inte är trygga med de övriga eleverna som finns runt 

omkring eller som eleven förväntas arbeta tillsammans med. 

Ytterligare en aspekt av trygghet som de intervjuade elevparen trycker på är betydelsen av ett 

skolklimat där eleverna tillåts ha egna åsikter och får möjlighet att vara sig själva. Lava i år 

åtta elev menade “det viktigaste är väl att man kan säga som man tycker och så. Och typ att 

man får ha olika åsikter och vara sig själv. Då är man trygg om man får vara sig själv.”  Flera 

av de intervjuade eleverna menar att elever i skolan behöver få känna sig sedda och lyssnade 

till och att detta är två av de viktigaste aspekterna för att elever ska känna sig trygg i sin 

skolsituation och vilja komma till skolan. 

Sammanfattning av elevrespondenternas intervjuer 

Eleverna som deltog i studien var helt eniga i att det viktigaste för att elever ska känna trivsel 

i skolan är att eleven upplever känsla av trygghet. Tryggheten är viktig för att elever ska trivas 

och kunna prestera i sin skolsituation. Även de fysiska lokalerna i skolan kan bidra till trivsel 

och känslan av trygghet, bristen på god fysisk miljö kan istället skapa otrygghet eller 

vantrivsel i skolan. En aspekt av skolan som eleverna värderade högt var goda relationer 

mellan lärare och elever. Att läraren som undervisar är kunnig i sitt ämne och har en god 

undervisningsstruktur är viktigt för eleverna men också att läraren ger sig tid att skapa en 

relation till eleven. Eleverna ansåg att detta var viktigt både ur perspektivet att läraren ska 

kunna hjälpa eleven i sina studier men också för att eleven ska känna sig delaktig och 

värdefull i sin dagliga skolsituation. I de fall där elever hamnat i långvarig skolfrånvaro 

menade eleverna att skolan behöver ha en utarbetad metod för hur eleven ska hjälpas tillbaka 

till kontinuerlig skolgång. I detta arbete värdesätter eleverna den personliga relationen samt 

påpekar värdet av att skolan använder rätt riktade insatser mot ursprungsproblemet till elevens 

bortfall från undervisningen. 
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Specialpedagogernas intervjuer 

I specialpedagogernas intervjuer återfanns liknande teman som hos eleverna. Det som skilde 

sig från elevrespondenterna var att specialpedagogerna i sina samtal kring den fysiska miljö 

också lade stor vikt på elevernas psykiska mående och vilken påverkan den fysiska miljön har 

på måendet hos eleven. I intervjuerna med specialpedagogerna återfinns vissa begrepp 

kopplade till diagnoser hos elever. Dessa begrepp är AST-problematik som innefattar elever 

som är i ett autismspektrumtillstånd (AST) och NPF vilket betyder neuropsykiatriskt 

funktionsvariation och innefattar elever med ADHD (attention deficit and hyperactivity 

disorder), Tourettes syndrom samt språkstörning. 

Fysisk och psykisk skolmiljö 

Liksom eleverna menar de flesta av specialpedagogerna att den fysiska skolmiljön som 

matsalen, korridorer och klassrum starkt påverkar elevernas trivsel i skolan eller inte. Flera av 

specialpedagogerna berättar att de upplever att klassrumsmiljön är den miljö som främst 

påverkar elevernas trivsel i skolan. För elever i behov av särskilt stöd är det vanligare att en 

mer tillgänglig lärmiljö erbjuds. Flera specialpedagoger berättar att det på skolorna finns olika 

alternativa stödverksamheter för elever i behov av särskilt stöd. Det kan exempelvis vara 

verksamhet där undervisningen sker enskilt eller i ett mindre sammanhang och/eller där den 

fysiska miljön är anpassad efter elevens behov. Det kan exempelvis finnas så kallade tysta 

bord eller skärmar för att reducera störande ljud.  

Linda som arbetar som specialpedagog berättar att de på skolan har anpassat lärmiljön genom 

att ta hänsyn till de elever som lätt blir distraherade av ljud. På skolan används ett tekniskt 

hjälpmedel kallat Redcats i klassrummet. Redcats fungerar som ett surroundsystem där 

läraren pratar i en liten mikrofon och en högtalare speglar ljudet så att eleven upplever att det 

låter som att läraren står bredvid eleven oavsett var i rummet läraren eller eleven befinner sig. 

På så sätt har elever lättare att utesluta andra störande ljud som finns runtomkring och 

möjligheten att fokusera på undervisningen ökar.  En annan specialpedagog, Camilla menar att 

om lärmiljön inte är anpassad utifrån elevernas olika förutsättningar ökar risken att elever 

känner sig exkluderade. Att elever känner sig exkluderade eller annorlunda skapar utmaningar 

i skolan menar en specialpedagogen Jana som beskriver att det finns elever som inte förstår 

undervisningen eller inte kan ta den till sig. Även när elever erbjuds stöd så kan eleven välja 

att inte ta emot stödet eftersom den inte vill visa omgivningen att den inte förstår. Man vill 

vara som alla andra menar Jana. Detta kan också vara en av anledningarna till att eleven i 
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vissa fall väljer att stanna hemma istället för att delta i skolan med risk att utsätta sig för 

misslyckanden.  

Om den fysiska skolmiljön inte är tillgänglig påverkar det elevers psykiska mående. 

Flera av specialpedagogerna menar att den höga stressen i sammanhanget gör att många 

elever mår psykiskt dåligt. Detta gäller både sammanhanget runt eleven i skolan och på 

fritiden. Eleven känner att den ska prestera bra och få betyg, samtidigt ska eleven vara aktiv 

på sociala medier och visa att man är alert, duktig, häftig och så vidare. “Det kan vara too 

much” sade specialpedagogen Anna.  

Majoriteten av specialpedagogerna tycker att kring elever som drabbats av psykisk ohälsa, 

oro, ångest, depression och därmed har svårt att gå i skolan behöver samverkan ske med andra 

aktörer utanför skolan. En kartläggning och ett samarbete med Barn och Ungdomspsykiatrin 

samt socialtjänsten är önskvärt för att kunna stötta eleven på olika sätt i ett helhetsperspektiv. 

Specialpedagogen Linda menade att det också är nödvändigt att någon samordnar insatserna 

och uttryckte: ”Var och en gör sitt arbete på sin kammare, det finns liksom inget uttalat 

samarbete mellan skola, BUP och socialtjänsten hur vi ska jobba tillsammans”. 

Struktur och anpassningar 

Samtliga intervjuade specialpedagoger menar att det är viktigt att eleverna har en känsla av 

sammanhang samt att de känner att de är delaktiga och förstår varför de är i skolan, vad de ska 

göra och syftet med det för att skolan ska bli begriplig för eleverna. Det krävs en tydlighet i 

uppgifterna samt att eleverna har tillgång till material anpassat utifrån deras behov. Detta gör 

att eleverna i större mån är motiverade i sin skolsituation och när eleverna är motiverade blir 

de i större mån delaktiga. En annan specialpedagog, Minna uttryckte: ”Jag tror att tydlighet är 

en viktig del. Både vad det gäller att visa var gränsen går och när det gäller strukturen av 

dagen”. 

Specialpedagogerna menar att det är viktigt att synliggöra målen för eleverna så de vet vad de 

ska göra. Struktur och tydlighet är viktiga faktorer i detta arbete, genom att skapa en 

förutsägbar skolmiljö skapas ett tryggt klimat i elevgruppen samt ger möjlighet till arbetsro. 

Specialpedagogerna menar att elever behöver ha lagom högt ställda krav för att inte skapa 

stress och ångestsymtom. Vissa elever i skolan är studiemotiverade och gör kopplingen till 

vidare studier och arbete relativt tidigt, medan andra kommer till skolan primärt för det 

sociala sammanhanget. 
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Specialpedagogerna menar att lektioner bör anpassas efter elevers behov så att eleverna möter 

rätt sorts utmaningar. Många elever behöver mycket struktur och läraren kan också behöva 

lära ut studieteknik i sitt ämne samt hur elever kan ta till sig innehållet för att nå så många 

elever som möjligt. Specialpedagogen Camilla menade att ”Elevernas tillvaro ska vara 

begriplig på så sätt att de förstår när lärarna undervisar. Meningsfullt på så sätt att eleven 

känner att undervisningen är viktig, att eleven lär sig saker och kan klara av skolämnen”. 

Specialpedagogen påpekar att det inte finns någon universallösning som passar alla, utan att 

skolan måste se till varje enskild individ och sedan göra insatser utifrån detta samt göra de 

anpassningar utifrån elevens behov som krävs i klassrumssituationen. Exempel på 

anpassningar kan vara att se till att eleven sitter på rätt ställe eller fylla elevens behov av 

koncentrationshjälpmedel eller tekniska hjälpmedel. Det är också viktigt att hitta olika 

metoder och lösningar som passar eleven menar specialpedagogerna. En annan viktig aspekt 

kring struktur är att ämnets uppgifter är anpassade utifrån om det finns elever med 

funktionsvariationer. En specialpedagog, Inger menade att det är viktigt att skolsituationen är 

”hanterbar på så sätt att jag som elev klarar av att vara där och att jag får utvecklas både i 

skolämnen och i min personlighet”. 

Alla intervjuade specialpedagoger anser att det är viktigt med tidiga insatser och anpassningar 

samt att särskilt stöd ska sättas in så tidigt som möjligt. Slutligen konstaterade 

specialpedagogen Karin om stödåtgärder ”Det är inget som är enkelt och sedan är ju alla 

olika”. 

Relationer och social samhörighet 

Nästa övergripande tema som identifierats är relationer och social tillhörighet för eleven. Alla 

respondenter anser att relationer mellan lärare och elev samt relationer mellan elev och elev 

starkt påverkar elevens trivsel på skolan. För att eleverna ska känna sig trygga behövs goda 

relationer och att det i skolan finns vuxna som bryr sig. 

Specialpedagogerna tar upp att lärare behöver arbeta aktivt med att skapa goda och nära 

relationer till eleverna. De vuxna i skolan behöver visa att de bryr sig om eleverna, bemöta 

eleverna med respekt samt ha förståelse för elevernas situation och person. Några av de 

intervjuade specialpedagogerna menar att det behövs utbildning och kunskap för att kunna 

bemöta varje enskild elev utifrån deras situation. Specialpedagogen Camilla menade att 

”Undervisande lärare behöver ha mer kunskap än i dagsläget om exempelvis elever med NPF, 

för att kunna bemöta dessa elevers reaktioner med förståelse”.  
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Samtliga specialpedagoger anser att elever kommer till skolan för att de känner att de ingår i 

ett sammanhang som skapar mening. Specialpedagogen Gunilla berättade: ”De behöver känna 

att de är en del av en social gemenskap, att de vill vara med en grupp/klass men också att de 

tas emot av en grupp/klass”. Gemensamt för samtliga specialpedagoger är att de upplever att 

kompisrelationerna i skolan är mycket viktiga. Det är viktigt att få känna en tillhörighet till 

kompisgänget eller klassen. Många av eleverna kommer till skolan för att de vill tillhöra en 

social gemenskap, det är viktigt för eleven att finnas i ett sammanhang med kompisar. Några 

av specialpedagogerna menar att om eleven inte har bra kamratrelationer kan det vara en 

hindrande faktorer när det kommer till elevernas närvaro. Vidare menar specialpedagogerna 

att elever i psykisk ohälsa och/eller neuropsykiska svårigheter kan vara hindrade från eller ha 

svårt att skapa relationer till andra elever. Detta beror till stor del på att de har svårt att tolka 

sociala koder och samspel och misstolkar ofta övriga elever. Två specialpedagoger (Anna och 

Linda) menar att på mindre skolenheter med lite personalomsättning finns större möjligheter 

att se alla elever, alla känner alla och det är ofta stabila relationer mellan de lärare som arbetar 

på skolan. Dessa respondenter menar att det i större sammanhang blir tuffare för elever. 

Känslan av trygghet 

Alla intervjuade specialpedagoger tar upp att trygghet är en av de absolut viktigaste faktorerna 

för att eleverna ska trivas och komma till skolan. För att skapa trygghet i skolan behövs en 

trygg och stabil personal. Personal som finns där för eleverna och ser varje enskild individ. 

Det är viktigt med vuxna som finns och ser eleverna menar specialpedagogerna. 

En specialpedagog tar upp vikten av att de vuxna i skolan agerar om något händer på skolan. 

Det skapar trygghet hos eleverna att de vuxna visar att skolan aktivt handlar och bryr sig.  

Specialpedagogen Minna svarade utifrån frågan vad som är det viktigaste för att elever ska 

känna att de trivs: 

Trygghet, vuxna som finns för dem och ser dem. Kanske lyhörda också för deras önskemål 

ibland eller deras behov som dyker upp. Men framför allt trygghet tror jag är viktigt. Att 

känna sig sedd och vara en som man ser.  

Samtliga intervjuade specialpedagoger är överens om att struktur och tydlighet skapar 

trygghet. Elever behöver få rimliga krav med anpassade uppgifter som de klarar av men även 

utmaningar som de får kämpa lite med. Flera specialpedagoger menar att eleverna behöver få 

lyckas men också stöd så att de klarar av att misslyckas. Genom att klara att misslyckas 

utvecklas förmågan att våga utmana sig men detta bör ske tillsammans med tydliga pedagoger 
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som uppmuntrar och stöttar eleverna i deras utveckling och lärande, pedagoger som i detta 

arbete också har förmågan att skapa arbetsro och trygghet i gruppen.  

Två av specialpedagogerna (Anna & Linda) menar att elever behöver bli sedda för att känna 

sig trygga, vilket är det absolut viktigaste för att eleverna ska må bra i skolan.  

Specialpedagogen Karin menar också att det förebyggande arbetet är viktigt när det gäller 

trygghet och känslan av att känna sig trygg i skolan. Skolan ska vara en trygg punkt i 

elevernas vardag.  

”Det är viktigt att vara tidigt ute. Förebyggande arbete med tryggheten i skolan och skapa bra 

rutiner för att kartlägga elevernas upplevelser av trygghet”.  

Sammanfattning av specialpedagogernas intervjuer 

Den viktigaste övergripande faktorn för att elever ska trivas i skolan är enligt 

specialpedagoger att elever känner sig trygga i sin skolsituation. Det är också viktigt med 

skolpersonal som visar att de finns där för eleverna, att de finns till och ser varje enskild 

individ samt att de är tydliga pedagoger som uppmuntrar och stöttar elever i sin utveckling 

och sitt lärande samt har förmågan att skapa en bra och trivsam arbetsro och trygghet i 

elevgruppen. För att elever ska känna sig trygga och trivas i skolan behövs goda relationer 

mellan lärare och elever samt mellan eleverna sinsemellan. Kompisrelationer är jätteviktiga 

för elevers trivsel menar specialpedagogerna. Det är viktigt att eleven känner att tillhörighet i 

ett socialt sammanhang. Det är också viktigt att det finns en struktur som guidar elever under 

skoldagen. Elever behöver tydlighet kring vad som händer under skoldagen och vilka regler 

som gäller samt individanpassade arbetsuppgifter utifrån deras egen förmåga och 

livssituation. Om elever inte förstår undervisningen och de sociala koderna är risken stor att 

de känner sig exkluderade från ett sammanhang. Elever behöver känna att skolsituationen är 

begriplig, meningsfull och hanterbar. 

 

Diskussion 

Diskussionen inleds med en återkoppling till studiens syfte och är därefter uppdelad i två 

delar med metoddiskussion där upplägget och metoden av studien diskuteras samt 

resultatdiskussion där resultaten från elevintervjuer och specialpedagogintervjuer vidare 

diskuteras och jämförs. I resultatdiskussionen återfinns underrubriker som är kopplade till de 

olika teman som identifierats i resultatet. Resultatdiskussionen inleds med kopplingen mellan 

resultatet och den teoretiska bakgrunden i studien.  
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Syftet med studien var att undersöka och förstå vilka faktorer som några elever och 

specialpedagoger anser som betydelsefulla för att elever ska trivas i skolan, finna sina studier 

meningsfulla samt känna motivation att komma till skolan. Utöver detta syftade också studien 

till att undersöka om de specialpedagoger som arbetar med åtgärder för att förebygga 

skolfrånvaro var medvetna om vilka faktorer som eleverna finner betydelsefulla. 

Metoddiskussion 

Denna studie hade en kvalitativ ansats men innehöll även vissa kvantitativa inslag, 

exempelvis redovisades hur många av respondenterna som berört de identifierade teman som 

framkom i analysen av resultatet. Genom att redovisa detta avsågs att visa på skillnader 

mellan de olika temanas tyngd hos respondenterna.  

En svårighet i en kvalitativ ansats är att resultatet utgår från få individer vilket gör resultatet 

starkt knutet till de respondenter som deltar i studien. Detta hindrar från att göra 

generaliseringar utifrån resultatet vilket Göransson och Nilholm (2009) menar att forskaren 

bör vara medveten om för att inte tolka in för mycket i de resultat som framkommit. 

Genom att använda metoden semistrukturerad intervju, med i förhand bestämda frågor och 

områden som berördes, gavs en djupare förståelse av problemområdet som undersöktes ur 

intervjupersonens eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Det gavs dessutom större 

möjlighet att få jämförbara svar inom såväl som mellan de olika respondentgruppernas 

intervjuer. 

Målsättningen var att få både elevers och specialpedagogers bild av hur de upplever elevers 

bild av sin skolsituation och vad som påverkar deras trivsel i skolan. Respondenterna valdes 

genom ett bekvämlighetsurval vilket gjorde att deras förförståelse kring området varierade 

vilket i viss mån begränsade resultatet och intervjuernas inriktning. Intervjufrågorna som 

utarbetades blev på grund av detta av mer allmän art än om urvalet skett enbart utifrån 

respondenter med erfarenhet inom problemområdet som undersöktes. Genom att utföra 

elevernas intervjuer innan specialpedagogernas intervjuer gavs möjlighet att i slutet av de 

muntliga intervjuerna med specialpedagoger beröra elevernas intervjusvar för att undersöka 

om specialpedagogerna var medvetna om elevernas syn på området som undersöktes.  

Elevrespondenterna i studien fick valet att genomföra intervjuerna enskilt eller i par samt fick 

dessutom välja på att genomföra intervjun muntligt eller skriftligt. Detta tillvägagångssätt 

ökade elevernas kontroll över situationen vilket gjorde att flera elever valde att genomföra 
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intervjun trots att det initialt fanns en viss osäkerhet i grupperna som tillfrågades inför att 

delta i studien. Att vissa av respondenterna, inom såväl elevgruppen som 

specialpedagoggruppen, valde att svara skriftligt upplevdes som ett hinder i tolkningsarbetet 

eftersom möjligheten att få följa upp frågan och få respondentens utvecklade svar saknades. 

Detta gjorde att det i vissa fall krävdes tolkningar av de skriftliga intervjusvaren utifrån egen 

förförståelse. I de muntliga intervjuerna fanns däremot goda möjligheter att få utvecklade svar 

vilket gjorde att respondenterna genom att få följdfrågor fick möjlighet att både definiera 

begrepp, förklara sina tankar utförligare samt att omformulera sig då vi uppfattat 

resonemanget felaktigt. Trots att respondenterna i studie haft olika tillvägagångssätt i sina 

svar anser vi att jämförbarheten mellan de olika intervjuerna var relativt god eftersom såväl de 

skriftliga som muntliga intervjusvaren byggde på samma frågeställningar. 

Ursprungligen var intentionen att använda fokusgruppsintervjuer för elevintervjuerna i studien 

men då respondenterna inte var villiga att diskutera området som undersöktes i grupp 

ändrades metoden till parintervjuer eller enskilda intervjuer utifrån val av respondenten. 

Respondenterna delades i par utifrån hur bekanta de var med de övriga respondenterna vilket 

gav respondenterna möjlighet att diskutera och influeras av den andre respondentens svar. 

Parintervjuerna upplevdes ge eleverna utrymme till mer  personliga och utvecklade svar då de  

befann sig i en situation där de var trygga i sina intervjuer samt tillsammans med en kamrat 

som de kände väl.  

I studien användes en tematisk analys enligt Cresswell och Poth (2013) samt Kvale och 

Brinkmann (2017). De övergripande teman som identifierades var tydligt framträdande i 

intervjuerna hos såväl elevrespondenter som specialpedagogrespondenter. De övergripande 

temana framstod dessutom mycket närbesläktade mellan elevrespondenternas intervjuer och 

specialpedagogrespondenternas intervjuer vilket till viss del förvånade men också 

underlättade jämförelserna mellan dessa två resultat. I jämförelserna behövde dock viss 

hänsyn tas till de olika intervjumetoderna. Parintervjuerna skapade en annan intervjusituation 

som till viss del skilde sig från de enskilda intervjuerna utifrån trygghet och maktfördelning 

mellan respondent och intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2017). De enskilda intervjuernas 

genomförande skilde sig också mellan muntlig och skriftlig form vilket till viss mån 

påverkade resultatet. I analysarbetet behandlades dock resultaten på liknande sätt även om 

insamlingsmetoderna skilde sig från varandra. 
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Resultatdiskussion 

Att det finns skillnader mellan vad elever i den svenska grundskolan finner betydelsefullt i sin 

skolsituation och skolväsendets syn på skolans huvudsakliga uppdrag i dagens obligatoriska 

grundskola är uppenbart. Den här studien visar att det också finns skolpersonal som i mycket 

hög grad förstår vad elever värdesätter och finner meningsfullt i skolan. De övergripande 

teman som identifierats i resultaten hos såväl elever som specialpedagoger ligger mycket nära 

varandra i respektive grupp; detta tyder på att de intervjuade specialpedagogerna har en god 

bild av vad elever i den svenska grundskolan behöver för att trivas i sin skolsituation. Att 

specialpedagoger uppvisar denna kunskap inger hopp kring att det förebyggande arbetet mot 

att färre elever hamnar inom långvarig skolfrånvaro kan utvecklas i högre grad. En fråga som 

kan väckas efter detta arbete är hur denna kunskap kan förankras hos övrig skolpersonal och 

på vilket sätt kunskapen och förståelsen kan användas för att skapa skillnader i elevernas 

skolsituation.  

I vår studie ingick såväl elever som specialpedagoger och vi har till viss del jämfört dessa 

gruppers intervjuer. Elevrespondenterna skiljer sig dock till viss del från 

specialpedagogrespondenterna eftersom vi i vår studie fokuserat syftet till att främst 

undersöka elevperspektivet. Detta gör att elevernas bild av sin skolsituation i denna studie 

blivit styrande i såväl elevernas intervjuer som specialpedagogernas intervjuer samt i analys 

och resultatdiskussion. 

Resultatdiskussionen nedan presenteras först utifrån kopplingen mellan resultatet och den 

teoretiska bakgrunden. Därefter fortsätter presentationen utifrån de övergripande teman som 

identifierats i denna studie.  

Resultatets koppling till det teoretiska ramverket 

De tre huvudbegreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet från Antonovskys teori 

KASAM (1991) kan återfinnas i alla de övergripande teman som identifierats i 

respondenternas intervjuer. Hos specialpedagogerna återkommer och används vissa av 

KASAMs begrepp direkt i intervjusvaren medan eleverna inte bokstavligt använder 

begreppen men där begreppens innebörd tydligt speglas i det sagda. När skolans 

undervisningsstruktur eller relationer till lärare kommer på tal skulle dessa områden kunna 

bytas ut mot begreppet begriplighet. Hanterbarheten återfinns bland annat i svar som 

innefattar relationen till läraren samt när elever och specialpedagoger påpekar vikten av att 

läraren måste kunna förklara på ett bra sätt eller att varje elev måste få det stöd som den har 
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behov av. Meningsfullhet som paraplybegrepp innefattar alla de identifierade övergripande 

teman men återfinns också starkt när det talas om elever som av en eller annan orsak fallit 

ifrån den ordinarie undervisningssituationen. Såväl elever som specialpedagoger menar att för 

att elever ska trivas i skolan måste eleven få känna sig sedd och lyssnad på. Detta kan också 

beskrivas med att skolan för eleven behöver vara begriplig, hanterbar och meningsfull. 

Genom att utgå från Antonovskys KASAM-teori (1991) kopplades studien till den sociala 

aspekten av elevernas studiesituation vilken också var tongivande i de svar som såväl elever 

som specialpedagoger lämnade. Den sociala aspekten är en viktig del i specialpedagogers 

yrkesutövande både i förhållande till elevers situation och där specialpedagogens möter annan 

skolpersonal i sin yrkesroll. 

Fysisk och psykisk miljö i skolan samt kritiska platser 

Att såväl den fysiska som den psykiska miljön påverkar elevens mående i sin skolsituation är 

något som både elever och specialpedagoger poängterar. Specialpedagogerna talar mer 

allmänt om skolans miljö och lägger stor vikt vid tillgängligheten i skolmiljön för att skapa en 

hanterbarhet för eleverna medan eleverna är mer konkreta i sitt resonemang och diskuterar 

miljön utifrån specifika fysiska kritiska platser. Att i skolan lägga vikt vid skolmiljön verkar 

dock avgörande utifrån elevers trivsel. Ett intressant resultat är att både specialpedagoger och 

elever diskuterar konsekvenser av brister i skolmiljön som ett utvecklingsområde i skolan. I 

det förebyggande arbetet kring elevers mående verkar skolmiljön vara en viktig faktor. Som 

exempel kan man nämna elevernas resonemang kring korridorerna i skolan. Om skolan väljer 

att se korridorerna som eleverna uttrycker det som en plats som är grogrund för konflikter blir 

det viktigt att anpassa miljön eller skapa en större personaltäthet för att undvika att konflikter 

uppstår. Den fysiska klassrumsmiljön var också ett område som både elever och 

specialpedagoger nämnde som betydelsefull. Eleverna talar om rena och välorganiserade 

klassrum och specialpedagoger lägger stor vikt kring att skapa en tillgänglig lärmiljö genom 

att göra anpassningar utifrån elevers olika förutsättningar. Elevernas uttryck välorganiserade 

klassrum motsvarar det som specialpedagogerna uttrycker med tillgänglig lärmiljö och båda 

uttrycken har sin grund i att göra skolan hanterbar och begriplig för eleven vilket borde bidra 

till att skolsituationen blir en meningsfull tillvaro för eleven (Antonovsky, 1991). 

Struktur, anpassningar och stödinsatser 

I temat struktur gjorde både elever och specialpedagoger starka kopplingar mellan elevers 

mående och trivsel och hur undervisningen i skolan struktureras. Havik, Bru och Ertesvåg 
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(2015) menar att ostrukturerade lektioner skapar otrygghet hos eleverna. Detta styrks av att 

båda intervjugrupperna menade att det finns en tydlig koppling mellan hur trygghet, elevers 

arbetsinsats och motivation ökar när läraren är tydlig kring arbetsuppgiftens syfte och 

upplägg. Inom området struktur betonas också vikten av att skolan har en arbetsgång kring 

elever i behov av särskilt stöd. Läraren ska veta elevers styrkor och svagheter så att läraren 

kan ge rätt stöd till eleven menar eleverna och specialpedagogerna talar om vikten av att 

läraren gör anpassningar utifrån elevens behov i klassrumssituationen. Att stöd som elever 

uppfattar som rätt riktat ges är av yttersta vikt för elevers skolsituation menar Strand (2013). 

Även detta styrks av att elever i denna studie uttrycker att läraren ska veta elevers styrkor och 

svagheter för att kunna ge stöd, vilket tyder på liksom Strand skriver att stöd till elever 

behöver uppfattas som rätt för eleverna för att fylla sin funktion. Att skolan har utarbetat 

rutiner och har ett förutbestämt strukturerat sätt att arbeta med elever som faller ifrån 

undervisningen menar eleverna i studien är viktigt. Detta överensstämmer väl med 

skolverkets (2010) bild av hur rutiner kring närvarorapportering samt handlingssätt för elever 

med frånvaro bör genomföras regelbundet och strukturerat för att ha god effekt i arbetet med 

fråvaroproblematik. 

”Läraren ska vara som en bror, typ” 

Eleverna belyser att goda relationer mellan elev och lärare är mycket viktigt. Att bli bekräftad 

är ett av de viktigaste behoven hos en elev menar både elever och specialpedagoger. 

Respondenterna upplever att det är viktigt för eleverna att ingå i ett socialt sammanhang där 

eleven bland annat har sina kompisar och menar att kompisar är en betydande anledning till 

att eleven går till skolan. De menar att känslan av tillhörighet i skolan ökar elevens 

välbefinnande som en betydande faktor. Att ta tillvara på tillhörigheten menar Casoli-

Reardon, Rappaport, Kulick, och Reinfeld, (2012) är en viktig faktor för att bryta negativa 

mönster som begynnande frånvaro. Genom att få eleven att känna en tillhörighet till såväl 

skolkamrater som skolpersonal skapas goda möjligheter att få eleven tillbaka till en 

fullständig skolgång. Att relationerna i skolan är av yttersta vikt visar också Strand (2012) 

samt Karlberg (2011) som båda menar att relationen till och engagemanget hos läraren är en 

avgörande faktor för att eleven ska trivas och vilja vara i skolan. Samir i år åtta uttrycker i vårt 

resultat vikten av att läraren har en god relation till sina elever vilket gör att elever har vuxna i 

skolan som de kan vända sig till när de behöver. Samir beskriver att läraren “ska vara som en 

bror, typ.” och att om en elev har en god relation till läraren så är det självklart som eleven 

går till lärarna så fort den känner oro, rädsla eller liknande negativa faktorer som i annat fall 
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kan göra att eleven avstår från att komma till skolan. Att befinna sig i ett gott skolklimat med 

goda relationer, både mellan elever men också mellan elever och personal, påverkar såväl 

elevens mående som dess skolprestationer visar Statens offentlig utredning (SOU 2016:94) 

Studiens resultat visar också på vikten av att arbete läggs på att skapa en tillitsfull relation 

med eleverna. 

Känslan av trygghet 

Utifrån de teman som framkommit i analysen av det insamlade datamaterialet är det ett 

övergripande tema som sticker ut bland de övriga. Något som alla respondenter såväl elever 

som specialpedagoger berörde var vikten av att eleven känner en trygghet i sin skolsituation. 

Övriga teman framstår i analysen som pusselbitar som tillsammans bildar en helhetsbild som 

innebär känsla av trygghet för eleven. Att få känna sig trygg i sitt sammanhang verkar helt 

avgörande för elevens trivsel och vilja att vara i skolmiljön enligt de intervjusvar som samlats 

in i studien. Att tryggheten är viktig visar också Havik, Bru och Ertesvåg, (2013) som menar 

att en viktig faktor till att elever stannar hemma från skolan är på grund av att de känner sig 

otrygga eller utsatta i sin skolsituation. Även Thornberg (2006) menar att tryggheten i 

gruppen är viktig för att elever ska trivas i skolan. I temat trygghet ryms också faktorer som 

att eleven har behov att bli sedd i sin dagliga situation. Detta är något som såväl 

specialpedagoger som elever berör i sina intervjusvar. Eleverna poängterar också vikten av ett 

öppet skolklimat där eleven får möjlighet att uttrycka sina åsikter som en viktig faktor för 

tryggheten i skolsituationen. I detta framstår tryggheten som något större och mer 

övergripande än tidigare nämnda teman. Ett öppet skolklimat kräver exempelvis goda 

relationer och en förutsägbar struktur och skolmiljö vilka tillsammans bildar en trygghet där 

elever och skolpersonal finns och ges möjlighet att utvecklas. Att bli sedd i sin dagliga 

situation är något som också specialpedagogrespondenterna lägger stor vikt vid. Denna faktor 

återfinns hos Sahin, Arseven och Kilic (2016), Elsherbiny (2017), Ekstrand (2015) och 

Karlberg (2011) som alla talar om vilken påverkan bemötande och attityder inom skolan har 

på elevers mående och trygghet.  

Tryggheten framstår som den tyngst vägande faktorn kring elevers trivsel i dagens skola, både 

om i avseende till den tidigare forskningen och till resultatet av denna studie. Tillsammans 

skapar många faktorer den känsla av trygghet som alla elever bör få uppleva i sin 

skolsituation. För att få känna trygghet bör därför skolan arbeta för att alla elever ska få 

möjlighet att befinna sig i en begriplig, hanterbar skolsituation som med hjälp av exempelvis 

goda relationer kan upplevas trygg och meningsfull (Antonovksy, 1991). 
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Den missade frågan 

En aspekt som enbart specialpedagogerna berörde var helhetssynen på elevens sammanhang. 

Flera av specialpedagogerna poängterade vikten av samarbete utifrån elevens individuella 

behov och situation. För att nå fullt ut i de åtgärder som sätts in kring eleven krävs ett 

samarbete med såväl andra aktörer som Barn och Ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten men 

också med elevens främsta sammanhang - familjen. Detta är något som styrks av den tidigare 

forskningen som vi tagit del av. Flera av forskarna som Karlberg (2011), Strand, Anbäcken 

och Granlund (2015) samt Havik, Bru och Ertesvåg (2013) betonar vikten av att samarbeta 

med hemmet för att åstadkomma rätt riktade insatser kring eleven. Trots att hemmets viktiga 

roll har uppmärksammats genom arbetet med studien var skolans roll i sammanhanget det 

som vår studie fokuserade på. Vid en närmare granskning av resultatet insåg vi att detta var en 

aspekt vi inte uppmärksammat i datainsamlingen vilket kan ses som en brist i vad denna 

studie kan bidra med.  

 

Avslutande reflektioner 

I de avslutande reflektionerna återfinns de slutsatser som dragits under arbetets gång samt hur 

tankar kring hur denna studie skulle kunna utvecklas i vidare forskning  

En anledning till denna studies uppkomst var en hos oss ogrundad övertygelse kring att den 

ökande problematiken kring elevers närvaro delvis beror på att skolpersonal i det ordinarie 

skolväsendet inte har förståelse för vad elever i den svenska grundskolan värdesätter och ser 

som meningsfullt. Intentionen med studien var att bidra till kunskapen kring 

frånvaroproblematik ur elevernas perspektiv för att sedan koppla detta till specialpedagogens 

yrkesroll.  

I förarbetet till studien kom insikten att trots att närvaroproblematik är ett område som i allt 

större utsträckning beforskas så fanns inom området ingen forskning, så vitt vi vet, som 

behandlar frånvaroproblematik utifrån vad elever finner meningsfullt i sin skolsituation. 

Genom att undersöka skolfrånvaro ur detta omvända perspektiv upplever vi att vår studie 

bidragit till att öka förståelsen kring uppfattningar kring frånvaroproblematik i skolan av idag. 

Det är i dag fastställt att elever med problematisk skolfrånvaro är ett ökande problem som 

sjunker i åldrarna enligt skolinspektionens rapport (2016). Det kan också utifrån rapporten 

konstateras att problematisk skolfrånvaro är en komplex fråga som beroende på situation 
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kräver individuella lösningar. Genom att intervjua både elever och specialpedagoger framkom 

en god bild av vad elever samt specialpedagoger anser att elever behöver för att trivas i 

skolan. Elever har i denna studie fått göra sina röster hörda och detta resultat kan bidra till 

ökad kunskap om vad som är viktigt ur elevernas perspektiv. Vår ogrundade idé om att liten 

kunskap fanns från skolpersonalens sida kring vad elever finner betydelsefullt i skolan föll 

också med förståelsen om att yrkesgruppen specialpedagoger i stor utsträckning förstår vad 

som elever värdesätter i sin skolsituation. 

Något som skapat vidare förståelse hos oss i arbetet med denna studie är kunskapen kring 

vikten av de sociala faktorerna i skolan samt hur dessa också starkt kan kopplas till 

specialpedagogens roll genom specialpedagogens uppdrag att arbeta med övrig skolpersonal 

utifrån förståelse för elevers individuella behov, gemensamma behov (våra teman) och 

skolsituation. Detta är ett område som behöver få ta plats i den vidare forskningen kring 

dagens skola i Sverige. Att undersöka hur specialpedagogernas kunskap kring elevers behov 

visar sig i dokumentationen kring elever i behov av särskilt stöd skulle kunna vara ett område 

att gå vidare kring. Ett annat forskningsområde som skulle kunna bidra till förståelse kring 

elevers behov och deras skolsituation skulle kunna vara att undersöka hur specialpedagogers 

kunskap kring elevers skolsituation förmedlas från specialpedagoger till övrig skolpersonal 

och om detta får några synliga effekter i elevers skolsituation ett annat. 

Att dagens svenska grundskola är en grogrund för elevers utveckling såväl akademiskt och 

socialt som mentalt glöms ibland bort när dagens debatt cirkulerar främst kring uppnådda 

kunskapskrav och ordning och reda i skolan. Trots att dessa aspekter också visat sig viktiga i 

denna studie upplever vi att den sociala aspekten av skolan ofta kommer i andra hand. Kanske 

är det där vi i vår yrkesroll som blivande specialpedagoger kommer att möta vår största 

utmaning, i att visa på vikten av den sociala aspekten av skolan samt hur den sociala aspekten 

kompletterar och stärker det akademiskt fokuserade skolväsendet av idag. 
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Missivbrev om ett småskaligt forskningsprojekt     Bilaga 1 

Därför går jag till skolan 
En studie om vad elever i och utan behov av extra stöd behöver för att trivas i skolan 

Hej! 

Vi är två blivande specialpedagoger som heter Ellinor Larsson och Anne Nordström som ska 

avsluta vår utbildning genom att göra ett examensarbete under våren 2018 på Mälardalens 

högskola.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka och förstå vilka faktorer som elever och 

specialpedagoger anser viktiga för att elever ska (1) trivas i skolan, (2) finna sina studier 

meningsfulla samt (3) känna motivation att komma till skolan. Utöver detta syftar studien till 

att undersöka om de specialpedagoger som arbetar med åtgärder för att förebygga 

skolfrånvaro är medvetna om vilka dessa faktorer som eleverna finner viktbärande. 

För att kunna ta reda på detta behöver vi intervjua elever och specialpedagoger. Så här går det 

till när vi intervjuar elever: Vi  kommer att genomföra fokusgruppsintervjuer 

(gruppintervjuer) med elever i årskurs 7-9 där 4-5 elever ingår i en intervjugrupp. Intervju 

metoden har valts på grund av att den är väl anpassad för att få många synpunkter i området 

om viktiga faktorer. Eleverna intervjuas på skolan på en tid som passar dem och som inte 

medför frånvaro från skolan. Vi spelar in intervjuerna på ljudfil. 

Så här går det till när vi intervjuar specialpedagoger: De enskilda semistrukturerade 

intervjuerna kommer att genomföras med specialpedagogerna för att undersöka vad de anser 

elever behöver för att trivas i skolan. Dessa intervjuer spelas också in. 

Vi vill nu med detta brev be er som föräldrar om  vi får genomföra fokusgruppssamtal med ert 

barn. Vi tror att pedagoger i skolan har mycket att lära av eleverna själva när det gäller 

faktorer som spelar roll för att de ska trivas och vilja att komma till skolan. 

Vi vill också fråga er som arbetar som specialpedagoger eller speciallärare om ni har 

möjlighet att medverka i en intervju. 

Det är frivilligt att delta och eleven/specialpedagogen kan avbryta deltagande när som helst.  

Intervjumaterialet kommer endast att användas till studien och alla deltagares namn och skola 

kommer att avidentifieras. Inspelningarna förvaras på ett sätt säkert sätt. 

Vi hoppas att ditt barn vill och får vara med i vår studie då eftersom deras erfarenheter är 

mycket viktiga för oss att få ta del av. Vi hoppas även att du som specialpedagog vill vara 

med. 

Vid frågor kan ni kontakta oss. 

Med vänlig hälsning: 

 

Ellinor Larsson, xxx-xxxxxx                      Anne Nordström, xxx-xxxxxx 

Handledare: Johanna Lundqvist, Universitetslektor i specialpedagogik. Mälardalens högskola. 

Västerås. 
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Samtyckesformulär till deltagande i studien.                                                         Bilaga 2 

 

Härmed samtycker jag till att mitt barn får deltaga i studien  

”Därför går jag till skolan” 

Mitt barn  ________________________________________(barnets namn) får delta i en 

fokusgruppsintervju tillsammans  med sina kamrater. 

Mitt barns ålder är __________________________ och hans/hennes skola heter 

_________________________________. 

 

___________________________________________________________________________ 

Vårdnadshavarens namn:                                                                  Vårdnadshavarens namn: 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift:                                                                                      Underskrift: 

___________________________________________________________________________ 

Telefonnummer:                                                                                Telefonnummer: 
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Samtyckesformulär till deltagande i studien.                                                         Bilaga 3 

 

Härmed samtycker jag till att deltaga i studien  

”Därför går jag till skolan” 

 

Skola:___________________________________________________________ 

Telefonnummer (för eventuell kontakt vid förhinder, sjukdom eller liknande): 

________________________________________________________________ 

  

Namn:___________________________________________________________ 

Underskrift:_______________________________________________________ 
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Hej!                                                                                                             Bilaga 4  

Vi är två blivande specialpedagoger som ska göra en studie på din skola. Vår studie handlar 

om vad elever anser vara viktigt för att de ska kunna trivas i skolan. Den handlar också om 

vad det är som gör att en del elever inte vill komma till skolan. 

Det är jätteviktigt att de vuxna som arbetar på skolorna förstår vad eleverna behöver för att 

må bra och trivas. Vuxna som vet det kan hjälpa elever att trivas och vilja komma till skola. 

För att kunna veta varför elever går till skolan och för att kunna veta vad som är viktigt för 

dem i skolan behöver vi prata med elever. Vi bjuder därför in dig till att vara med i våra 

samtal. 

Studien går till så här: Vi samtalar med elever i år 7-9. Samtalen sker i grupp och i varje 

grupp deltar ungefär fyra elever. Samtalen tar omkring 30 minuter och sker under skoltid på 

skolan men leder inte till ogiltig frånvaro. Rektor och lärarna vet om att ni deltar i studien. 

Vi spelar in samtalen för att kunna skriva ner dem på papper och läsa vad ni sagt. Ingen får 

höra samtalen förutom vi som är med. Samtalen leds av någon av oss. 

Om du tackar ja till att vara med, men sedan ångra dig kan du avbryta ditt deltagande utan att 

berätta varför. 

Vi hoppas du vill vara med och berätta om vad elever tycker är viktigt i skolan för att de ska 

trivas och vilja komma dit. Det går bra att ringa till oss om du vill fråga något. 

 

Med vänlig hälsning: 

Ellinor Larsson, xxx-xxxxxx                                                       Anne Nordström, xxx-xxxxxx 

  

  

Jag vill vara med i studien och berätta om vad elever behöver för att må bra och kunna trivas i 

skolan. 

Mitt namn:__________________________________________________________________                                                                                
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Intervjufrågor med elever                                               Bilaga 5 

 

Vad behöver elever för att kunna trivas i skolan? Ge exempel. 

  

Varför är just det viktigaste? 

  

Vad tror ni gör att elever går till skolan? Berätta. 

  

Vad är det allra viktigaste för att eleverna ska trivas i skolan? Ge exempel. 

  

Vad händer om detta saknas i skolor? 

  

Vad kan lärare som arbetar på skolor göra för att skolan ska kännas meningsfull för elever? 

  

Det finns elever som väljer att inte gå till skolan trots att de egentligen måste: Hur kommer 

det sig? 

  

Vad kan lärare och andra vuxna som arbetar på skolor göra för att elever ska komma tillbaka 

till skolan? Ge exempel. 

  

Vad kan lärare/skolor göra för att elever ska uppskatta att gå i skolan? 
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Intervjufrågor till specialpedagog/lärare                                         Bilaga 6 

  

Vad behöver elever för att må bra i skolan? Ge exempel. 

  

Vad är det som gör att elever vill komma till skolan? 

  

Finns det elever som inte vill komma till skolan? Varför är det så? 

  

Hur hjälper ni elever som är hemmasittare? Ge exempel. 

  

Hur kan skolan förebygga ogiltig skolfrånvaro? 

 

 

 

 

 

 

 


