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1 Inledning 
 

Ett fungerande samarbete mellan skolan och föräldrar är en viktig del av elevens 

skolframgång och bidrar till trygghet (Axford et. al., 2019; Wilder, 2014; Epstein, 2016; 

Hornby, 2011; Adam et.al, 2016; Gren-Landell et.al., 2015; Dor, 2018; Havik et.al, 2014 

& LGP, 2014). Samarbetet mellan hemmet och skolan är också en viktig del av arbetet 

med att förebygga problematisk frånvaro (Gren-Landell et.al., 2015 & Havik et.al, 2014).  

 

I en ny studie från Finland uppmärksammas ett allt vanligare fenomen där elever stannar 

hemma i månader från skolan ofta på grund av mental ohälsa (Määttä et al., 2020). 

Forskningsresultatet tyder på att minst 4 000 barn i årskurserna 7–9 är borta från skolan 

under så långa tider att det krävs specialarrangemang från skolans sida. Problematisk 

skolfrånvaro är inget marginellt fenomen vilket studien lyfter fram, de skolvägrande 

eleverna blir allt fler (Määttä et al., 2020).  

 

Genom kommunikation kan tidiga tecken på problematisk frånvaro upptäckas och 

stödåtgärder kan läggas in för att trygga skolgången och välmående. Det framkommer 

dock att lärare saknar kunskap om problematisk skolfrånvaro och därmed sätts 

interventioner in först då frånvaron eskalerat (Havik et al., 2014). Rätta stödåtgärder är 

också en förutsättning för en lyckad intervention och för att förebygga allvarlig 

frånvaroproblematik, men forskningen kring detta är tills vidare knapp (Määttä et al., 

2020 & Gren-Landell et.al., 2015).  

 

Under våren 2018 utförde Förbundet Hem och Skola i Finland tillsammans med Suomen 

Vanhempainliitto och Åbo akademi en enkätundersökning där teman som barnets 

välmående, skolgången, den nya läroplanen och samarbetet mellan hemmet och skolan 

togs upp. I det insamlade data förekom även föräldrar som angett att deras barn sällan 

eller aldrig gärna går till skolan. Jag har i min studie analyserat dessa föräldrars svar 

gällande tre frågor; samarbete mellan hemmet och skolan, välmående i skolan och 

stödåtgärder. Den första frågan har jag besvarat genom en deskriptiv rapport av de 

insamlade svaren av föräldrar som angett att deras barn sällan eller aldrig gärna går till 

skolan. Svaren på de två följande frågorna har jag nått genom att analysera de öppna 

svaren med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Jag vill i min studie uppmärksamma 

dessa föräldrar och låta deras röster bli hörda för att förstå hur de upplever att samarbetet 

fungerat och om de upplever att deras barn fått det stöd som de behöver.  
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2 Teoretisk referensram 
 
Avhandlingens teoretiska ram ligger i begreppet samarbete och vidare definierat 

samarbete mellan hemmet och skolan. Även begreppet välmående eller välbefinnande 

hos barn samt stöd för lärandet ligger som grund för avhandlingens teoretiska ram.  

Nedan kommer jag att beskriva tidigare forskning inom ämnet samarbete mellan hemmet 

och skolan samt hur detta påverkar förtroendet mellan läraren och föräldrarna. Jag 

kommer att använda termen föräldrar men denna innefattar, alla som har en vårdande 

roll över barnet. Vidare lyfter jag fram barns välmående i skolan och hur detta påverkar 

skolgången. Jag diskuterar också riskfaktorer som kan leda till problematisk frånvaro 

samt kort om förebyggande arbete. Sist öppnar jag upp de olika stödnivåer som erbjuds 

av skolan. 

2.1 Samarbete mellan hemmet och skolan 

Ett fungerande samarbete mellan hemmet och skolan har en stor betydelse för elevens 

utvecklig både socioemotionellt som akademiskt (Axford et. al., 2019; Wilder, 2014; 

Epstein, 2016; Hornby, 2011; Adam et.al, 2016; Gren-Landell et.al., 2015; Dor, 2018; 

Havik et.al, 2014; LGP, 2014). Adams et al. (2016) definierar samarbete som två eller 

fler parter som arbetar mot ett gemensamt mål. Hur effektivt samarbetet är beror på hur 

mycket jobb alla lägger ner för att nå målet. Hornby (2011) definierar föräldrasamarbete 

som föräldrars delaktighet i barnets inlärningsprocess och upplevelser. Samarbetet 

innefattar en aktiv roll hemma genom att stödja och uppmuntra inlärningen, men också i 

skolan genom att delta i aktiviteter på skolan så som föräldramöten eller lärandesamtal.   

Enligt läroplanen är det utbildningsanordnaren som ansvarar för att utveckla 

förutsättningarna för samarbetet mellan hemmet och skolan. Det är även lagstadgat, 

grundläggande utbildning 3 § 3 momentet, att utbildningen ska genomföras i samband 

med hemmen (LPG, 2014 & Finlex, 628/1998). Föräldrasamarbete innefattar alla som 

har en vårdande roll över barnet. Föräldraengagemang och studieframgång 

Forskning har påvisat att föräldrars intresse och engagemang korrelerar positivt med 

barnets skolframgång (Wilder, 2014 & Axford et al., 2019). Resultaten har också kunnat 

visa motstridiga uppgifter beroende på av vilken aspekt av föräldraengagemang som 

undersöks eller vilka framsteg som är fokus för studien (Fan & Williams, 2009). Mycket 

av detta beror på att definitionen för föräldrasamarbete kan innefatta så mycket. Den 

generella definitionen för föräldraengagemang är föräldrars intresse och arbete för att 
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stödja barnets akademiska och sociala utveckling (Fan & Williams, 2009). Det finns stöd 

bland forskare för användningen av en multidimensionell definition på grund av att den 

befintliga rymmer så mycket tolkning (Fan & Williams, 2009). Fan & Williams (2009) lyfter 

fram att samarbetet och kontakten mellan hemmet och skolan och elevens motivation 

och prestation påverkades olika beroende på orsaken till kontakt. Blir hemmet kontaktat 

på grund av problem i skolan påverkas den akademiska framgången negativt medan 

kontakt till hemmet i mer allmänna ärenden har en positiv inverkan (Fan & Williams, 

2009). 

 

Enligt Wilder (2014) och Axford et al. (2019) påvisar forskning att föräldrarnas 

engagemang och barnens akademiska prestationer korrelerar positivt, oavsett definition 

av engagemanget eller måttet på prestationen. Vidare kan man se ett positivt samband 

mellan föräldraengagemang och studieframgång då engagemanget definierades som 

föräldrarnas förväntningar på barnets akademiska prestationer. Förväntas föräldrarna 

endast fungerar som läxhjälp är korrelationen svag (Wilder, 2014 & Axford et al., 2019). 

Wilder (2014) förklarar det negativa sambandet mellan behovet av läxhjälp hemma och 

en negativ studieframgång med att föräldrar eventuellt saknar kunskap i ämnet eller den 

pedagogiska kunskap som skulle behövas. Vidare kan den negativa trenden mellan 

läxhjälp och skolframgång förklaras med att de barn som kämpar akademiskt ofta också 

är de barn som begär hjälp hemma (Wilder, 2014).  

 

Enligt Wilder (2014) finns det tecken på att föräldrar engagerar sig mer i barnets 

skolgång under de första skolåren. Axford et al. (2019) studie påvisar också att 

fadersstöd i de första årskurserna korrelerar med tidig inlärning, detta oberoende av 

socioekonomisk ställning. Det minskade engagemanget från föräldrar gällande äldre 

barn förklaras med att ungdomar vill frigöra sig från sina föräldrar och därmed vill de inte 

att föräldrarna involverar sig i deras skolgång på samma sätt som när de var yngre 

(Wilder, 2014). Gemensamt är dock att föräldrarnas intresse för skolan och samarbete 

med skolan spelar en nyckelroll i barnets akademiska prestationer oberoende av årskurs 

(Axford et al., 2019).  

 

2.1.1 Lärares förväntningar på samarbete 

 
Gemensamt för alla elever är att de har familjer, men familjekonstellationerna kan se 

väldigt olika ut. Familjen är en del av barnet och därmed har läraren och skolan implicit 

kontakt med familjen varje dag (Epstein, 2016). Läraren bör ha förståelse för i vilken 

kontext eleven lever. Utan denna förståelse är det svårt att skapa ett fungerande 
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partnerskap med viktiga personer i elevens liv. Utan samarbete ignoreras barnet som 

helhet och delas in i olika identiteter, det vill säga barnet som skolelev, barnet hemma 

och barnet på fritiden (Epstein, 2016). För ett lyckat samarbete krävs att läraren är 

medveten om vilken form av samarbete som passar bäst för enskilda familjer. 

 

Enligt Epstein (2016) finns det förväntningar hos en del lärare att föräldrarna automatiskt 

ska involvera sig i sina barns skolgång. Dessa föräldrar får då en status som ”bra” 

föräldrar medan de föräldrar som inte visar samma engagemang ses som oansvarsfulla, 

ointresserade och dåliga föräldrar. Det finns också lärare och föräldrar som förväntar sig 

handfasta instruktioner av skolan som föräldrarna sedan följer (Epstein, 2016). Ingen av 

ovanstående fungerar särskilt bra, inte outtalade förväntningar eller dikterade 

handlingssätt.  Samarbetet och hur engagerade föräldrarna är beror mycket på skolan 

och hur väl skolan informerar och involverar föräldrarna i vardagen i skolan (Epstein, 

2016). För ett fungerande samarbete krävs ett partnerskap där båda parterna, skolan 

och föräldrarna, är likvärdiga (Epstein, 2016; Hornby & Blackwell, 2018).  

Epstein (2016) lyfter fram konkreta önskemål från både lärare, föräldrar och elever på 

hur majoriteten skulle se ett fungerande samarbete mellan hemmet och skolan. Lärarna 

önskar att familjen hjälper, vägleder och sporrar eleven till att engagera sig i sitt arbete. 

Föräldrarna skulle vilja ha vägledning till hur stödja sitt barn på bästa sätt och eleverna 

önskar att hemmen skulle ha insikt i skolan och kunna stödja dem i skolfrågor. Det råder 

dock oenighet och förvirring om vilken praxis och engagemang som är viktigt och hur 

man kan få alla familjer att delta. (Epstein, 2016.) 

Trots uppriktiga försök kan samarbetet misslyckas om läraren och föräldern inte når 

varandra, till exempel på grund av väldigt olika åsikter. Detta läge kan skapa spänningar 

i relationen och påverka barnet negativt (Adams et al., 2016). Föräldrarnas förväntningar 

på skolan, lärarna, ämnen och undervisning i allmänhet överförs ofta till barnen. Barnen 

delar därmed föräldrarnas uppfattning om skolan (Wilder, 2014 & LPG, 2014). 
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2.1.2 Grunder för ett fungerande samarbete mellan hem och skola 

Enligt nya forskningsresultat, som handlar om vikten av föräldrasamarbete och hur detta 

förverkligas, kan man se framsteg under en tioårs period (Hornby & Blackwell, 2018). 

Skolor har sett samarbetet med hemmet som en viktig del av arbetet men hur detta 

förverkligas har framskridit från retorik till handling (Hornby & Blackwell, 2018). Hornby 

& Blackwell (2018) lyfter fram sex nyckelfaktorer som anses stöda arbetet i att engagera 

föräldrarna till att stödja barnets välbefinnande och inlärning. 

1. Skolan är väl insatt i att elevernas skolframgång påverkas starkt av vad som 

händer på fritiden, hemma och i samhället. Föräldrarnas insats har en betydande 

roll i barnets skolframgång.   

2. Skolan ska på olika sätt försöka sporra föräldraengagemanget.  

3. Skolan ska bygga konstruktiva och förtroendefulla relationer med föräldrarna 

som stöder barnens välmående och inlärning 

4. Dialog och förståelse mellan skolan och föräldrarna skapar en trygghet för barnet 

och därmed skapas förutsättningar för framgång. 

5. Rektorn och ledningen är centrala för att driva föräldrasamarbetet.  

6. Samarbetet mellan hemmet och skolan ska utvecklas och förverkligas som en 

gemensam linje för hela skolan. 

Ett framgångsrikt förhållande mellan lärare och föräldrar bygger på frivillighet, delade 

resurser, ansvarsfullt gjorda beslut, gemensamma mål, tydligt uppdelade roller samt tillit 

och respekt (Adams et al., 2016). Vid ett fungerande samarbete ska läraren och 

föräldrarna tillsammans avgöra vilka utvecklingsområden som behöver stödjas och vilka 

mål som kunde vara rimliga (Adams et al., 2016). Kommunikationen får inte bli ensidig, 

båda parterna ska anses jämlika och kommunikationen ska vara öppen. Då läraren och 

föräldrarna delar intresset och ansvaret för eleven med tydliga rollindelningar och 

förväntningar, gynnas eleven på bästa sätt (Adams et al., 2016). Fungerande samarbete 

är särskilt viktig gällande elever med special behov (Adams et al., 2016). För att 

förverkliga fungerande samarbeten krävs tålamod, planering och en tydlig struktur. 

 

2.1.3 Lärarutbildningen 

Utbildningsanordnare ser föräldrasamarbete som en viktig del av arbetet som lärare, 

men trots det påvisar studier att nyutexaminerade lärare är dåligt förberedda på detta 

(Epstein, 2018; de Bruine, 2014). Under utbildningen lär sig lärarna att undervisa i olika 



 

 6  
 

ämnen, men är oförberedda på samarbetet med familjerna (Epstein, 2018; de Bruine 

2014).  

Den finländska lärarutbildningen satsar mer på att förbereda sina studenter på 

föräldrasamarbete i jämförelse med många andra länder (Alanko, 2018). Enligt aktuell 

forskning framkommer det att finska utbildningsanordnare rapporterar att det inom 

lärarutbildningen undervisas i föräldrasamarbete både i enskilda kurser och som 

delmoment i olika moduler (Alanko, 2018). Samtidigt lyfts det fram att inom de 

medverkande universiteten är kursinnehållet gällande föräldrasamarbete i 

lärarutbildningen beroende av de enskilda lektorerna, det vill säga hur djupgående 

föräldrasamarbete behandlas är upp till den undervisande lektorn. Vidare framkommer 

att undervisningspersonalens egna erfarenheter av föräldrasamarbete kan påverka hur 

ämnet diskuteras (Alanko, 2018). De utexaminerade studenterna i Finland beskrivs som 

”ganska förberedda” för sin nya roll som lärare (Alanko, 2018 & Epstein, 2018). De 

nyutexaminerade lärarna har förberedande kunskaper för arbetet med elevernas 

familjer, men en djup förståelse och kunskap skapas endast med tid och erfarenhet 

(Alanko, 2018 & Epstein, 2018).    

Många nyutexaminerade lärare saknar dock kunskap om hur de kan utveckla och 

upprätthålla ett samarbete med föräldrarna, ett samarbete som informerar och involverar 

alla familjer under barnets hela skolgång (Epstein, 2018). Forskning visar även att en del 

av de nyutexaminerade lärarna upplever föräldrasamarbetet som skrämmande (de 

Bruine, 2014 & Alanko, 2018). Epstein (2018) efterlyser program inom lärarutbildningen 

där fokus ligger på hur man jobbar konstruktivt med familjer och hur man jobbar med så 

väl olika elever och olika föräldrar för ett positivt resultat. Under utbildningen skulle 

studerandena också dra nytta av att träffa föräldrar och öva på dessa möten under 

vägledning av utbildare (de Bruine, 2014). Alanko (2018) lyfter fram att det inom den 

finska utbildningen också finns ett behov av att utveckla samarbetet med 

övningsskolorna så lärarstuderanden har möjlighet att närmare bekanta sig med 

föräldrasamarbete under sin praktik.  Nyutbildade lärare behöver förstå mångfalden 

bland familjer, samhällsresurser, elevens erfarenheter både i och utanför skolan och hur 

använda sig av alla tillgängliga resurser för bästa resultat för samarbetet (Epstein, 2018; 

de Bruine, 2014). En viktig aspekt för ett fungerande samarbete är förtroende mellan 

föräldrarna, läraren och skolan (Santiago, et al. 2016). 
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2.1.4 Förtroendet mellan föräldrar och lärare  

 
Enligt LPG (2014) är förutsättningarna för ett fungerande samarbete mellan hemmet och 

skolan förtroende, jämlikhet och ömsesidig respekt. Santiago et al. (2016) definierar 

förtroende som en tilltro till att den andra parten möter de förväntningar som finns 

kopplade till rollen, i detta fall lärarrollen, och är öppen, ärlig, välvillig och pålitlig. Enligt 

Santiago et al. (2016) är forskningen kring föräldrars förtroende till lärare och skolan 

knapp trots att tilliten är en kritisk komponent gällande relationen mellan hemmet och 

skolan under grundskoletiden. Föräldrars förtroende till läraren korrelerar med mängden 

samarbete och engagemang från föräldrarnas sida. Man kan även se att 

beteendeproblematiken hos elever minskar med ett tätt samarbete, det vill säga ju mer 

tillit desto färre problem (Santiago et al., 2016).  

 

Enligt Hornby (2011) väljer många lärare att hålla en professionell distans till 

vårdnadshavarna, vilket kan upplevas som en avsaknad av empati. Denna känsla kan 

skapa ett minskat förtroende för läraren. Lärarna behöver visa personen bakom den 

professionella ytan (Hornby, 2011). Lärarna behöver också beakta föräldrarnas åsikter 

och önskemål och respektera dessa. Den viktigaste aspekten för ett produktivt 

samarbete är empati och förmågan att se elevens situation ur vårdnadshavarnas 

synvinkel. Kan läraren visa att hen förstår vårdnadshavarna skapas även ett förtroende 

mellan båda parterna (Hornby, 2011). 

 

Tanken kring kärnfamiljen med två föräldrar ses enligt Santiago et al. (2016) fortsatt som 

en norm i skolan. Detta påverkar bemötandet av till exempel ensamförsörjande vilket har 

en negativ inverkan på förtroendet. Enligt Dor (2018) är lärarna vana vid skilda föräldrar 

medan andra familjekonstellationer som till exempel samkönade föräldrar eller ensamma 

föräldrar gör lärarna osäkra. Om läraren ignorerar mångfalden i klassen påverkas både 

barnet och familjen, känslan av delaktighet uteblir (Dor, 2018).  

 

Lerkkanen et al. (2013) har studerat mödrars förtroende för barnets lärare i första klass 

i Finland och Estland. Studien påvisar att förtroendet var högre för lärare med en 

elevcentrerad undervisning än lärare som använde sig av mer lärarstyrda metoder. 

Vidare framkom att mödrar med en hög utbildningsnivå litade mer på läraren än i 

jämförelse med mödrar med lägre utbildningsnivå (Lerkkanen et al., 2013). Som en 

förklaring till detta sågs ett tätare samarbete mellan läraren och de högutbildade 

mödrarna, vilket i sin tur påverkar stärkande på tilliten. En annan förklaring kan vara 

förälderns/moderns egna positiva erfarenhet av lärare och skolan. Lärare och 
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högutbildade föräldrar kanske oftare delar en liknande erfarenhet och värdegrund, vilket 

även ökar förtroendet. (Lerkkanen et al., 2013.) 

 

Förtroendet påverkas även av lärarens tillit till föräldern. Ett haltande samarbete påverkar 

negativt tillitsbygget åt båda hållen. Enligt forskning har det visat sig att klasstorleken 

inte har någon inverkan på hur förtroendet mellan föräldern och läraren utvecklas 

(Lerkkanen et al., 2013). Lärare som förespråkar samarbete, delat ansvar och respekt 

når föräldrarna på ett positivt sätt. Klassrumsklimatet påverkar däremot tilliten. Om 

barnet mår bra i skolan och känner sig tryggt, så ökar också föräldrarnas tillit till läraren 

och skolan. Finländska resultat visar att föräldrarna till barn som ogillar att gå till skolan 

upplevde att positiv respons från skolan på barnens prestationer var knapp (Mertaniemi, 

2018). Föräldrarna saknade även tillit till läraren (Mertaniemi, 2018). Forskningen visar 

vidare att elevcentrerad undervisning hjälper läraren att uppfatta elevens individuella 

behov oftare och därmed stöds elevens utveckling på ett ändamålsenligt sätt (Lerkkanen 

et al., 2013).  

 
 

2.2 Barns välbefinnande 
 
Det finns varierande definitioner av begreppet barns välbefinnande. 

Världshälsoorganisationen (WHO, 1945) har definierat hälsa som ett ständigt 

välbefinnande på ett så väl fysiskt, psykiskt och socialt plan och inte enbart som 

avsaknad av sjukdom. Minkkinen (2013) sammanfattar barns välbefinnande enligt 

följande ”en dynamisk process där personens fysiska, mentala, sociala och materiella 

situation oftare är positiv än negativ, samt som ett resultat av en intrapersonell, 

interpersonell, samhällelig och kulturell process.” 

 

Enligt Cho och Yu (2020) kan barns välbefinnande klassas i objektivt och subjektivt 

välmående. Objektivt välmående refererar till yttre faktorer som kan mätas statistiskt 

medan subjektivt välmående är balansen mellan positiva och negativa känslor samt 

livsglädjen. Vidare är välmående kopplat till en känsla av mening och samhörighet. Efter 

år 2010 har studierna fokuserat mer på subjektivt välmående (Cho och Yu, 2020).  

 

Utmaningarna med att teoretisera begreppet välmående beror på att välbefinnande 

handlar om ett multidimensionellt fenomen (Cho & Yu, 2020; Asher et al., 2013 & 

Minkkinen, 2013). Definitionen för barns välbefinnande är vidare komplicerat. Barnet 

växer och utvecklas, men påverkas av sin omgivning, både inom familjen och av det 
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omkringliggande samhället och dess sociala strukturer (Cho & Yu, 2020 & Asher et al., 

2013).   

 

Minkkinen (2013) bidrar till den teoretiska diskussionen genom att presentera den 

strukturella modellen av välbefinnande hos barn. Modellen har sin grund i WHO:s 

koncept och Bronfenbrenners (1979) ekologiska utvecklingsteori. Den ekologiska 

betoningen ligger i behovet att vidga forskningsfokus från resultat och processer inom 

en enda socialiseringsmiljö (familj, klassrum, kamratgrupp) till att inkludera relationer 

mellan olika miljöer och hur dessa återspeglas i individens beteende och utveckling 

(Bronfenbrenner, 1981). Fokus ligger då i interaktionen mellan olika miljöer och 

interagerandet mellan personerna ur dessa. Gällande samarbetet mellan hemmet och 

skolan är barnet en del av båda sammanhangen och påverkas av samarbete mellan 

föräldern och läraren.    

 

 
Figur 1. Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteori (Guy-Evans, 2020) 

 
 

I Minkkinens (2013) strukturella modell för välbefinnande presenteras de centrala 

dimensionerna för välmående samt sambandet mellan de olika dimensionerna; de 

interna förutsättningarna för välbefinnande, subjektiva handlingar och samhälleliga 

ramar för välmående. Alla dessa dimensioner påverkar varandra och därmed 

förverkligandet av totalt välmående. Den strukturella modellen för välbefinnande har sin 

centrala punkt i det sociala, mentala och fysiska välmående samt det materiella behovet. 

Den följande dimension består av subjektiva handlingar det vill säga både interna och 

externa handlingar som leder till välmående. Riskbeteende ligger också på denna nivå, 

men har då en motsatt effekt. De samhälleliga dimensionerna är indelade i tre olika 

nivåer; omsorg, samhälleliga strukturer och kultur. Dessa dimensioner bygger på den 
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ekologiska utvecklingsteorin där barnet uppmärksammas som en medlem i samhället 

som interagerar och påverkas av samhället och den kultur barnet lever och växer upp i. 

 

 

 
Figur 2. Strukturella modellen för välbefinnande (Minkkinen, 2013). 
 

 

2.2.1 Välmående i skolan 
 
Grundläggande för barn och ungas välmående är möjligheten att stöda utvecklingen och 

delaktigheten i den gemenskap där de växer upp (Ristikari et.al., 2018). Det gäller i stor 

utsträckning även skolan där de känslomässiga och sociala färdigheterna spelar en stor 

roll både för den enskilda individens hälsa, men också för hela gruppens välmående 

(Ikonen & Helakorpi, 2019). Genom att stärka de här färdigheterna i skolan, kan man 

skapa en positiv inverkan på bland annat inlärningen, självkänslan och 

kamratrelationerna.  Samarbete mellan skolan och hemmet, som också är ett lagstadgat 

krav, främjar arbetet med elevernas känslomässiga och sociala färdigheter (Ikonen & 

Helakorpi, 2019).  

 

I skolan skall eleverna ha tillgång till elevhälsotjänster, det vill säga möjligheten att träffa 

skolhälsovårdaren, kuratorn eller skolpsykologen. Syftet med dessa tjänster är att främja 

elevernas hälsa och välbefinnande då hälsoproblem hos eleverna kan influera såväl 

inlärningen som studietakten (Ikonen & Helakorpi, 2019). En välmående skolgemenskap 

ökar tillit och öppenhet, men detta kräver samarbete. Så väl barn, ungdomar som 

vårdnadshavare ska känna sig delaktiga och uppleva att de får sin röst hörd.  För att 

stödja delaktigheten krävs en känsla av att kunna påverka, känna sig trygg i skolan samt 

få information om skolans och elevhälsans verksamhet. 

 

Positiv respons hjälper att bygga elevens självbild. Genom att uppmärksamma den 

enskilda elevens styrkor bygger man en positiv inlärningsmiljö och kan förebygga 

frånvaro. Arbetsmängden för eleven måste också ligga på en optimal nivå för att främja 

inlärning om arbetet blir för betungande är det hälsoskadligt och kan leda till stress och 
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utmattning och därmed vara en bidragande faktor till skolfrånvaro (Ikonen och Helakorpi, 

2019). Skolfrånvaro kan ibland även vara tecken på inlärnings- eller 

anpassningssvårigheter, mobbning, mental ohälsa eller missbruksproblematik (Ikonen & 

Helakorpi, 2019; Määttä et al., 2020; Gren-Landell et al., 2015 & Kearney, 2008). Skolan 

spelar en stor roll i barnets utveckling både på ett socioemotionellt plan, i skapandet av 

den egna självbilden och i barnets byggande av självförtroendet.  

 

2.2.2 Tidigare forskning gällande skolintresse 
 
Enligt Ristikari et.al. (2018) klarar dock inte skolan av att jämna ut de skillnader som 

bakgrundsfaktorerna skapar. För en del barn hopar sig problemen redan i ett tidigt skede 

där bland annat barnets hälsa och studieframgång korrelerar starkt med 

familjeförhållandena (Ristikari et al.,2018). Ekonomiska svårigheter i familjen har enligt 

studier en tydlig inverkan på barnets hälsa, framförallt den mentala hälsan (Ristikari et 

al.,2018). Situationen är påfrestande och skapar stress i familjens vardag.     

 

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (2018) lider 4–11 % av unga i Finland av 

ångestsyndrom, till vilken social ångest eller social fobi räknas. Rädsla för sociala 

sammanhang uppkommer oftast under barndomen eller i ungdomsåren och försvårar 

därmed studierna. Känslorna kan vara sammankopplade med arvsfaktorer men kan 

också vara resultatet av lärda mönster eller av ett bakomliggande trauma. Som en 

allvarlig konsekvens kan personen som lider av social fobi isolera sig från omvärlden för 

att undkomma den ångestkänsla som sociala möten framkallar (Suomen 

mielenterveysseura, 2019). Detta påverkar skolgången negativt. (Boström, 2019.)   

 

Enligt enkäten Hälsa i skolan, genomförd av Institutet för hälsa och välfärd, kan man se 

en ökning mellan åren 2017 och 2019 av elever i åk 4 och 5 som anger att de ganska 

lite tycker eller inte alls tycker om att gå till skolan. Pojkar som angett att de ganska lite 

tycker om att gå till skolan har ökat med 2,4% och för de som angett att de inte alls tycker 

om att gå till skolan har det skett en ökning på 1,1%. För flickor är motsvarande siffror 

4,6% och 0,9%, se figur 2. I åk 8–9 ses en liten minskning 1,4% bland pojkar som angett 

att de ganska lite tycker om att gå till skolan, men däremot en ökning 0,7% bland de som 

inte alls tycker om att gå till skolan, se figur 3. (Ikonen & Helakorpi, 2019.)  

 

 



 

 12  
 

 

Figur 3. Procentuella skillnader i hur barn i åk 4–5 angett att de tycker om att gå till skolan 
med svarsalternativen ganska lite och inte alls (Ikonen & Helakorpi, 2019). 
 

 

Figur 4. Procentuella skillnader i hur barn i åk 8–9 angett att de tycker om att gå till skolan 
med svarsalternativen ganska lite och inte alls (Ikonen & Helakorpi, 2019). 
 

I Föräldrabarometern 2018 meddelade cirka 5% av föräldrar till barn i åk 1–6 och knappt 

10% av föräldrar till barn i åk 7–9 att deras barn sällan gärna går till skolan. De som 

aldrig gärna går till skolan var under en procent. De barn i materialet som sällan eller 

aldrig gärna går till skolan var oftare pojkar än flickor (Mertaniemi, 2018). 

 

2.2.3 Frånvaro och problematisk frånvaro 
 
Enligt resultat från Föräldrabarometern 2018 trivdes största delen av barnen i skolan 

(Mertaniemi, 2018), vilket går i linje med enkätundersökningen Hälsa i skolan 2019 

(Ikonen & Helakorpi, 2019). Enligt föräldrabarometern 2018 går 35,8% av barn i åk 1–6 

alltid gärna till skolan och 58,5% går oftast gärna till skolan. Motsvarande siffror för barn 

i åk 7–9 är 27,4% och 62%. Rapporten för hälsa i skolan lyfter fram att 78% av elever i 

åk 4–5 och 60% av elever i åk 8–9 tycker om att gå i skolan och upplever att lärarna 

intresserar sig för deras välmående. Fortsättningsvis förekommer dock mobbning, trots 

en minskning på en tio års period. Enligt enkätundersökningen Hälsa i skolan 2019 har 

1–8% av respondenterna upplevt veckovis mobbning (Ikonen & Helakorpi, 2019). 

Mobbning är orsaken till en tredjedel av fallen med problematisk skolfrånvaro (Gren-

Landell et al., 2015).  
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Enligt Gren-Landell (2018) kan man dela in frånvaro i skolan i giltig och ogiltig frånvaro. 

Giltig frånvaro innebär att frånvaron är anmäld eller beviljad medan den ogiltiga 

frånvaron inte är det. Kearney (2008) har delat in skolfrånvaro i fyra olika kategorier. Den 

första handlar om skolvägran (school refusal) där eleven inte klarar av att gå till skolan 

på grund av emotionella svårigheter, så som ångest och depression. Föräldrarna är ofta 

medvetna om problematiken och försöker få eleven att återvända till skolan. Den andra 

kategorin handlar om skolk (truancy); eleven uteblir från enskilda lektioner eller hela 

skoldagen. Problematiken ses ofta i form av yttre faktorer, som till exempel 

beteendeproblematik. När det gäller skolk är föräldrarna ofta omedvetna om frånvaron. 

Den tredje kategorin handlar om att föräldrarna håller barnet hemma från skolan (school 

withdrawal). Föräldrarna vill till exempel att barnet stannar hemma för att sköta hemmet 

eller småsyskon. Orsaken kan också vara att föräldrarna försöker dölja vanvård, de 

upplever separationsångest eller att de straffar barnet genom detta beteende. Den fjärde 

kategorin gäller relegering (school exclusion) där frånvaron motiveras av skolan som en 

disciplinär åtgärd.  (Kearney 2008.) 

 

Skolvägran har använts som ett paraplybegrepp för såväl skolk, skolfobi som för 

skolvägran, vilket gör definitionen besvärlig (Keraney, 2008). Havik et al. (2014 sid 318) 

definierar skolvägran som; “school refusal is considered illegitimate school non-

attendance related to the experience of strong negative emotions when attending school” 

det vill säga en ickegodkänd frånvaro som oraskas av starka negativa känslor hos eleven 

som upplevs kopplade till skolgången. Gren-Landell (2018) definierar frånvaro som är 

kopplat till att eleven har stora svårigheter att delta i skolan och vars frånvaro har en 

negativ inverkan på hela familjen med begreppet problematisk frånvaro. Hon utvecklar 

användningen av det svenska begreppet problematisk frånvaro med preciseringen att 

frånvaron är problemet inte barnet. Enligt Gren-Landell (2018) kan all frånvaro bli 

problematisk även den godkända ifall den ofta upprepas. Frånvaro behöver inte leda till 

problem, men på grund av att man inte på förhand kan veta vilken frånvaro blir 

problematisk och vilken inte, måste skolan vara uppmärksam på tidiga tecken som kan 

leda till problematisk frånvaro (Gren-Landell, 2018). Kearney (2008) har utarbetat en 

modell som uppmärksammar beteendemönster som kan ses hos barn som riskerar 

utveckla en problematisk frånvaro, figur 5. 
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Figur 5. Eskalerande beteende hos unga med risk för problematisk skolfrånvaro. 
(Kearney, 2008). 
 

Kearney (2008) definierar problematisk frånvaro som att (1) eleven missat åtminstone 

25% av lektionerna under en två veckors period, (2) skolnärvaron under en två veckors 

period upplevs extremt svår och skapar svårigheter för barnet eller familjen, (3) att barnet 

är frånvarande åtminstone tio dagar på en 15 veckors period (Kearney, 2008; Heyne et 

al., 2019; Gren-Landell et al., 2015). Problematisk frånvaro innefattar så väl godkänd 

som icke godkänd, delvis- eller heltids frånvaro med negativa konsekvenser på såväl 

skolframgång som hälsan (Gren-Landell et al., 2015). 

 

Avsaknaden av gemensamma definitioner för frånvaro i skolan kan orsaka stora 

mörkertalet för detta problem (Gren-Landell, 2018; Määttä et al., 2020 & Havik et al., 

2015). Vidare försvåras ocskå jämförandet av forskningsresultat både nationellt som 

internationellt (Gren-Landell, 2018 & Heyne et al., 2019). För att fånga elever innan 

problematiken eskalerat krävs riksomfattande riktlinjer, till exempel ett signalsystem som 

leder till åtgärder (Gren-Landell, 2018 & Havik et al., 2015 & Heyne et al., 2019). 

 

2.2.4 Orsaker till problematisk frånvaro 
 
Orsakerna till problematisk frånvaro kan variera och bör granskas ur olika vinklar och på 

olika nivåer. Det vill säga, orsakerna kan finnas a) hos individen, b) hos föräldrarna, c) i 

skolmiljön eller på d) samhällsnivå (Havik et al., 2014; Määttä et al., 2020; Kearney, 

2008).  Ofta finns det flera anledningar till problematisk skolfrånvaro, en del kan ge 

upphov till frånvaron medan andra upprätthåller den (Gren-Landell, 2015).  
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a) På individnivå kan orsakerna till problematisk frånvaro vara att stanna på klassen, 

inlärningssvårigheter, mental ohälsa eller missbruksproblematik. b) Föräldra- eller 

familjeorsaker kan bero på en låg socioekonomisk ställning, brister i föräldraskapet 

eller hälsoproblem i familjen som inkluderar mental ohälsa. c) Frånvaro, där orsakerna 

finns i skolans kontext (eller på skolnivån) kan vara exempelvis dålig skolmiljö, stort 

elevantal i klassen eller i skolan, en negativ personkemi mellan elev och lärare samt 

umgänge med skolkande kamrater. d) Orsaker på samhällelig nivå kan igen vara en 

otrygg levnadsmiljö eller brister i social- och hälsovårdstjänsterna. (Kearney, 2008; 

Määttä et al.,2020).  

 

Forskningsresultat kring orsaker till problematisk frånvaro i relation till skolmiljö är knapp 

(Havik et al. (2014), men de resultat som finns visar att det finns en korrelation mellan 

problematisk frånvaro och skolmiljö. I skolan möts barnet av såväl akademiska som 

sociala utmaningar som därmed påverkar barnets känsloliv (Havik et al. (2014). En del 

elever upplever situationerna så stressfyllda att de väljer det som är för dem det enklaste 

eller det enda sättet att handskas med situationen: Det vill säga, de stannar hemma från 

skolan. Forskningsresultat tyder på att elever med inlärningssvårigheter stannar hemma 

på grund av rädslan att misslyckas, framförallt känslomässigt känsliga elever (Havik et 

al. 2014). Även i Föräldrabarometern 2018 framkommer att de barn som inte trivs i 

skolan oftare var barn som fick intensifierat eller särskilt stöd (Mertaniemi, 2018). En 

bidragande faktor till problematisk skolfrånvaro är även en otrygg skolmiljö där disciplin 

saknas, där klassrumssituationen är orolig och där det förekommer våld (Havik et al., 

2014).  

 

Socioemotionella utmaningar hos barn kan försvåra skapandet av vänskapsrelationer. 

Avsaknaden av nära vänner kan bidra till risken för problematisk frånvaro men en 

utmärkande orsak till frånvaro är mobbning (Havik et al., 2014 & Gren-Landell, 2015). 

Stadiebyten anses också som risker för elever med tendens för problematisk frånvaro, 

men här kan ett välfungerande lärarstöd verka som en skyddande faktor (Havik et al., 

2014). Ett välfungerande samarbete mellan eleven och läraren, men också med hemmet 

skapar trygghet i vardagen. För elever med risk för problematisk skolfrånvaro är regler 

och rutiner viktiga samt en anpassad undervisning för elevens individuella behov (Havik 

et al., 2014).  

 

Det finns inga exakta siffror på hur många barn i högstadieåldern som har en 

frånvaroproblematik i Finland, men Määttä et al. (2020) uppskattar att det rör sig om 
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minst 4 000 elever på nationell nivå. Den inhemska forskningen kring detta problem är 

tillsvidare knapp och samma gäller interventionsforskning i de nordiska länderna, trots 

att indikationer tyder på att det är ett växande problem (Määttä et al., 2020; Gren-

Landell, 2018; Havik et al., 2014). Elevens frånvaro, som framkom i Määttä et al. 

(2020) forskning, hade i 45 procent av fallen överstigit två år. Orsakerna till frånvaron 

grundade sig i problem på individnivå så som psykiska sjukdomar, intressen utanför 

skolan och fysiska symptom. Hemmaförhållanden och kamratförhållanden sågs också 

som orsak till den sporadiska, men även till den återkommande frånvaron. Till enskilda 

orsaker räknades rubbad dygnsrytm och social ångest. Inlärningssvårigheter var även 

allmänt förekomna hos de elever som uppvisade en problematisk frånvaro. (Määttä et 

al., 2020.) 

 

2.2.5 Förebyggande arbete gällande problematisk frånvaro 

Samarbetet mellan hemmet och skolan är en viktig del av arbetet med att förebygga 

problematisk frånvaro (Gren-Landell et al., 2015 & Havik et al., 2014). Genom bra 

kommunikation ökar förståelsen och kunskapen om elevens problematik. Därmed kan 

även tidiga tecken på problematisk frånvaro upptäckas och ett tidigare stöd läggas in. 

Det framkommer dock att lärare saknar kunskap om problematisk skolfrånvaro och 

därmed har skolan sämre möjlighet att ingripa och interventionen sker först då frånvaron 

eskalerat (Havik et al., 2014). I de finländska skolorna finns inga gränser för hur många 

frånvarotimmar en elev ska ha förrän skolan tar tag i saken, men enligt Määttä et al. 

(2020) anger majoriteten att de agerar när frånvarotimmarna är mellan 31–50.  

Forskningsresultaten visar vidare att föräldrarna upplever att olika faktorer i skolan spelar 

en roll i de familjer där det förekommer problematisk skolfrånvaro (Havik et al. (2014). 

Bland dessa faktorer som föräldrarna upplever att orsakar problematisk frånvaro är 

skolvardagens oförutsägbarhet och uteblivet stöd. Föräldrarna saknar även en känsla 

av att känna sig uppskattad (Havik et al., 2014). Vidare nämner föräldrarna vikten av ett 

välstyrt klassrum där även klassrumsklimatet är positivt (Havik et al., 2014). En positiv 

klassanda kan fungera stödjande för eleven, samt minska mobbning bland eleverna 

(Ikonen & Helakorpi, 2019 & Havik et al., 2014). Eleverna upplever också oftare att 

orsakerna till frånvaron ligger i skolmiljön medan skolan lägger större vikt i faktorer som 

gäller hemmet (Gren-Landell et al., 2015). 

Enligt Gren-Landell et al. (2015) upplever lärarna att problemen oftare ligger i hemmet 

eller hos individen än i skolmiljön, vilket framkommer i studien där lärare i årskurs sex till 

nio fick delge sin åsikt över vilka faktorer som spelade störst roll gällande skolfrånvaro. 
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Studien lyfter även fram att lärares syn på orsaker till frånvaro är ett mindre forskat 

område men att resultat går i linje med tidigare studier. Skolan ser oftare problemen ligga 

i faktorer i hemmet än i skolfaktorer. Faktorer som lyfts fram är ogynnsamma 

hemmaförhållanden, missbruksproblematik eller mental ohälsa hos föräldrarna (Gren-

Landell et al., 2015.)    

Många forskare lyfter fram vikten av tidiga interventioner vid tecken på problematisk 

skolfrånvaro (Kearney, 2008; Havik et al. 2014; Gren-Landell et al, 2015). Viktigt är också 

att arbeta mångprofessionellt (skolan, hälsovården och socialvården) för att förebygga 

begynnande problematik eller arbeta med frånvaro som redan uppstått (Gren-Landell, 

2015). Alla bör dock vara insatta i de vanligaste orsakerna till frånvaro samt vara öppna 

för att förstå att det kan finnas många olika orsaker som bidrar till frånvaron. Orsakerna 

kan ligga både i skolan men också hos individen eller i hemmet. Enligt Gran-Landell et 

al. (2015) fastnar man ofta för endast en orsak och lägger all fokus på den (Gren-Landell 

et al., 2015). Med en öppen kommunikation och kunskap om de generella orsakerna till 

problematisk frånvaro finns möjligheter att planera och förverkliga rätt form av stöd och 

nå positiva resultat (Gren-Landell et al., 2015).   
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2.3 Stöd för lärandet  
 
En viktig aspekt som även framkommer i den grundläggande läroplanen för 

grundundervisningen (LPG, 2014) är den ökade betydelsen av samarbete mellan hem 

och skola då eleven är i behov av stöd för sin inlärning. Vårdnadshavarna och eleven 

ska få information om de olika stödformerna som finns tillgängliga. Stödet för eleven ska 

planeras och elevens framsteg ska regelbundet utvärderas i samarbete med 

vårdnadshavarna. (LPG, 2014.)    

 

Enligt lagen om grundläggande utbildning 16 § - 17a § är alla elever berättigade till 

specialundervisning vilket även LPG (2014) uppmärksammar. Alla elever har rätt att få 

stöd för sitt lärande under hela den grundläggande utbildningen (LPG, 2014). Stödet kan 

vara tillfälligt eller långvarigt och ska erbjudas genast då behovet uppstår så att elevens 

lärande och välbefinnande tryggas. Skolan ska möta dessa behov genom att anpassa 

undervisningen eller stödet till en nivå som motsvarar elevens behov. Eleven har rätt till 

stöd på tre nivåer; allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Stödet ges på en nivå 

åt gången. Stödet kan ordnas till exempel genom flexibla gruppindelningar, 

specialundervisning på deltid eller assistenttjänster (Utbilningsstyrelsen, 2021). 

 

2.3.1 Allmänt stöd 
 
Det första steget på stödstigen är allmänt stöd. Denna stödnivå kräver ingen form av 

pedagogisk eller annan utredning och ska förverkligas genast då behovet uppstår (LPG, 

2014). Detta steg ordnas i samarbete med lärare och personal samt i nära samarbete 

med eleven och vårdnadshavaren. Utformningen för ett kortvarigt behov kan till exempel 

innefatta specialundervisning på deltid eller stödundervisning. Stödundervisning eller 

specialundervisning på deltid ordnas vid sidan av den övriga undervisningen. Om 

resultat inte nås genom dessa åtgärder flyttas eleven till följande nivå, det vill säga 

intensifierat stöd. (LPG, 2014.)    

 

2.3.2 Intensifierat stöd  
 
Intensifierat stöd kräver en pedagogisk bedömning och ett nära samarbete med 

elevvården, vårdnadshavaren och eleven i fråga (LPG, 2014). Vid behov av intensifierat 

stöd upprättas en plan för elevens lärande i samarbete med professionella, så som 

speciallärare, skolpsykolog och kurator, inom elevvården. Intensifierat stöd planeras 

som en helhet och ska regelbundet följas upp och utvärderas. Det intensifierade stödet 

är mer kontinuerligt än stödet på den allmänna nivån och kan innefatta flera olika former 
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av stöd. Om behovet ändras eller stödåtgärderna inte gett någon nytta ska 

stödåtgärderna justeras och planen för elevens lärande bör uppdateras. Den 

intensifierade stödnivån ökar betydelsen av specialundervisning på deltid, individuell 

handledning samt samarbete med hemmet. (LPG, 2014.) 

 

2.3.3 Särskilt stöd 
 
Om eleven inte kan nå målen för växande, utveckling eller lärande trots tidigare 

stödnivåer är eleven berättigad till särskilt stöd. För att överföras till särskilt stöd krävs 

ett förvaltningsbeslut baserat på en pedagogisk utredning, vilket förklaras noggrannare i 

nästa stycke (LPG, 2014). Särskilt stöd är en övergripande och systematisk stödform för 

eleven, så att hen ges möjlighet att fullgöra läroplikten och att bygga grunden för fortsatta 

studier (LPG, 2014). En individuell plan (IP) för elevens lärande upprättas av 

specialläraren i samarbete med alla de undervisande lärarna. I den individuella planen 

ska framgå hur undervisningen och stödformerna ordnas. Eleven kan studera enligt 

allmän lärokurs eller enligt en individualiserad lärokurs och hen har rätt till alla 

lagstadgade former av stöd (LPG, 2014). Målsättningen med stödet är att stärka elevens 

självkänsla, studiemotivation och möjlighet att uppleva glädje över att lyckas. Stödet ska 

även stärka elevens delaktighet och förmåga att ta ansvar för sina studier. 

Undervisningen ordnas i enlighet med den för eleven skapade individuella plan med 

individuella mål. (LPG, 2014.) Siffror från Statistikcentralen visar att var femte 

grundskoleelev, det vill säga 20,1 procent av eleverna i grundskolan, fick intensifierat 

eller särskilt stöd hösten 2019. Från året innan kan man se en ökning på 0,9 

procentenheter gällande elever som fick intensifierat stöd och 0,4 procentenheter för 

motsvarande inom särskilt stöd (FOS, 2020). 

 

Beslut om särskilt stöd 

För att en elev överförs till nivån särskilt stöd och hen därmed följer en individuell plan 

för lärandet måste hen i regel följt stödstigen och genomgått de tidigare stödnivåerna. 

Enligt lagen om den grundläggande utbildningen 17 § 3 momentet ska en pedagogisk 

utredning upprättas (Utbildningsstyrelsen, 2021). Bedömningen om behovet av särskilt 

stöd görs på basen av denna. Utredningen innefattar en bedömning över framsteg i 

lärandet gjord av den ansvariga läraren samt en utredning av elevvårdsteamet över 

elevens tidigare stödformer samt en helhetsbild över den nuvarande situationen. Till 

utredningen kan även tilläggas utlåtanden från sjukvården eller sociala utredningar. Om 

eleven på grund av till exempel funktionsnedsättning, sjukdom, försenad utveckling eller 
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liknande orsak inte kan ta del av undervisningen utan stödinsatser tillåter lagen 

övergången till särskilt stöd utan föregående stödnivåer. (Utbildningsstyrelsen, 2021.) 

 

Enligt Utbildningsstyrelsen (2021) ska följande framgå i fastställandet av särskilt stöd: 

• elevens huvudsakliga undervisningsgrupp 

• eventuella tolknings- och biträdestjänster 

• andra tjänster som avses i 31 § i lagen om grundläggande utbildning, såsom 
hjälpmedel som eleven behöver eller stödperioder i Valteri-skolan 

• eventuella individualiserade lärokurser i ett eller flera läroämnen och huruvida deras 
antal ska minskas eller ökas 

• om undervisningen ordnas med en annan läroämnesindelning än den som avses i 
11 § i lagen om grundläggande utbildning 

• om eleven befrias från undervisningen i något läroämne 

• andra särskilda undervisningsarrangemang som beslutas om med stöd av 18 § i 
lagen om grundläggande utbildning, såsom arrangemang som berör 
undervisningens innehåll eller ordnandet av undervisningen 

• beslutet om förlängd läroplikt 

• undervisning enligt verksamhetsområde (Utbildningsstyrelsen, 2021.) 

 

När ett beslut för överförandet till särskilt stöd ska tas är det också viktigt att involvera 

föräldrarna. Skolan ska bjuda in föräldrarna och eleven till ett möte där de har möjlighet 

att framföra sina synpunkter samt få information om vad beslutet om särskilt stöd innebär 

i praktiken. Innan mötet ska föräldrarna och eleven ha möjlighet att ta del av de 

utredningar som ligger till grund för beslutet. Enligt utbildningsstyrelsen har skolan dock 

rätt och skyldighet att fatta ett beslut som gynnar eleven trots motsättningar från 

föräldrarna. Föräldrarnas rätt att bli hörda i sak betyder inte att skolan måste ha deras 

godkännande för att gå vidare. I sådana fall handlar det enligt Utbildningsstyrelsen om 

att ”utöva administrativt tvång enligt 91 § i kommunallagen.” För ett beslut om särskilt 

stöd krävs då beslut av en nämnd eller ledningsgrupp. Med detta sagt är det dock alltid 

bättre med tanke på fortsatt samarbete och tillit att försöka komma till samförstånd 

genom diskussion. (Utbildningstyrelsen, 2021.)  

 

Har eleven flyttats till särskilt stöd betyder det inte att eleven kommer att behöva 

undervisning på denna stödnivå genom hela sin utbildning. Beslutet om särskilt stöd 

granskas innan eleven flyttas till årskurs tre (3) och innan årskurs sju (7) eller om 

stödbehovet ändrat. Om eleven inte mer är i behov av särskilt stöd fattas beslutet om att 

avsluta stödet och eleven flyttas till intensifierat stöd. (Utbildningstyrelsen, 2021.) 
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2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
Ett fungerande samarbete mellan hemmet och skolan ligger som grund för elevens 

välmående och utveckling både socioemotionellt som akademiskt (Axford et. al., 2019; 

Wilder, 2014; Epstein, 2016; Hornby, 2011; Adam et.al, 2016; Gren-Landell et.al., 2015; 

Dor, 2018; Havik et.al, 2014; LGP, 2014). Samarbetet är även lagstadgat och lägger 

ansvaret hos skolan för att förverkligas. Fungerande samarbete är särskilt viktig gällande 

elever med special behov (Adams et al., 2016). Föräldrarna ska ha möjlighet att ta del 

av vardagen i skolan samt involveras i planerandet och förverkligandet av stödformer för 

inlärning för eleven. Även eleven har rätt att bli hörd. Eleven är också berättigad att få 

stöd genast då behovet uppstår. Dock visar studier att många föräldrar anser att 

stödbehovet uppmärksammas allt för sent (Havik et al., 2014). Oberoende problematik 

kan de negativa konsekvenserna redan eskalerat. En ny studie från Finland 

uppmärksammar ett allt vanligare fenomen där elever stannar hemma i månader från 

skolan ofta på grunda av mental ohälsa (Määttä et al., 2020). Problematisk skolfrånvaro 

är inget marginellt fenomen vilket studien lyfter fram, de skolvägrande eleverna blir allt 

fler (Määttä et al., 2020).  
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3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Med avstamp i tidigare forskning är syftet med min studie att lyfta fram 

föräldraperspektivet gällande samarbetet mellan skolan och hemmet. Jag vill i min studie 

fokusera på de föräldrasvar i Hem och Skolas enkätundersökning, Föräldrabarometern 

2018, där barnet sällan eller aldrig gärna går till skolan. På basen av dessa svar 

uppmärksammar jag hur föräldrarna upplever att samarbetet mellan hemmet och skolan 

har fungerat, hur de önskar vara med och stödja barnens välmående i skolan och hur 

föräldrarna upplever att de stödåtgärder som skolan erbjudit barnet har fungerat. 

 

 

Mina forskningsfrågor är följande: 

 

1. Hur upplever föräldrar till svenskspråkiga barn som sällan eller aldrig 

gärna går till skolan att samarbetet fungerar mellan hemmet och skolan?  

 

2. Hur vill föräldrarna till svenskspråkiga barn som sällan eller aldrig gärna 

går till skolan stödja barnens välmående i skolan? 

 

3.  Hur upplever föräldrar till svenskspråkiga barn som sällan eller aldrig 

gärna går till skolan att stödåtgärderna erbjudna av skolan har fungerat? 

 

För att få svar på den första frågan har jag gjort kvantitativ analys medan de två följande 

frågorna baserar sig på öppna svar av respondenterna och har analyserats med hjälp 

av kvalitativ innehållsanalys.  
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4 Genomförande 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för val av metod. Vidare kommer jag att beskriva 

datamaterialet och respondenter samt redovisa för de etiska övervägandena. Jag 

öppnar även upp analysprocessen, det vill säg jag beskriver hur datamaterialet har 

bearbetats. 

 

4.1 Forskningsmetod 

Forskningsansatsen för min studie är kvantitativ och baserar sig på det empiriska 

materialet för den elektroniska enkätundersökningen Föräldrabarometern 2018. I 

analysen av materialet har jag använt mig av så väl kvalitativ som kvantitativa inslag. 

Det som skiljer kvantitativa och kvalitativa forskningssätten åt är tanken om att 

forskningsresultatet inom kvantitativa metoder är oberoende av teori eller forskare samt 

att svaren är mätbara, medan kvalitativa metoder baserar sig på forskarens egen 

tolkning (Puusa & Juuti, 2020). Metoderna används som verktyg för problemlösning. Val 

av metod är beroende av vilken fråga man ställer och därmed hur man på bästa sätt kan 

besvara denna. Målet i kvantitativ forskning är att testa hypoteser medan man inom 

kvalitativ forskning beskriver det studerade fenomenet (Puusa & Juuti, 2020). Centralt 

för kvalitativ forskning är den studerades upplevelser där studiens syfte är att skapa en 

teoretisk tolkning av det studerade fenomenet (Puusa & Juuti, 2020). 

 

Föräldrabarometern 2018 baserar sig på en elektronisk enkätundersökning med 

mätbara resultat. Enkät används i kvantitativa studier då de medverkande är många till 

antalet och svaren av dessa kan omformas till mätbara variabler (Tähtinen et al., 2020). 

Enkät passar som verktyg för datainsamling då man i forskningen är intresserad av 

respondenternas åsikter, värdegrunder eller erfarenheter (Tähtinen et al., 2020). 

Enkäten Föräldrabarometern 2018 var utformad att fånga föräldrars upplevelser av den 

nya läroplanen, LP 2016, och dess inverkan på skolvardagen samt verksamhetskulturen 

i skolan. Frågorna i enkäten hade mätbara svarsalternativ, men också öppna frågor där 

respondenterna hade möjlighet att fritt formulera sig. Fördelen med att genomföra en 

elektronisk enkät är att man kan samla ett stort sampel vilket inverkar på resultatets 

generaliserbarhet. Enkäten begränsar dock fördjupade svar eller tilläggsfrågor (Tähtinen 

et al., 2020). Alternativet med öppna frågor ger respondenten möjlighet att även 

formulera sig mer fritt för att besvara vissa frågor. Enligt Tähtinen et al. (2020) finns en 

risk för att dessa frågor lämnas obesvarade eller respondenten besvarar frågan men 

endast med korta svar om hen är ovan att uttrycka sig i skrift. Att delta i en 

enkätundersökning kräver också att respondenten är läs- och skrivkunnig.    
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Jag har i min studie valt ut tre teman från Föräldrabarometern, som jag formulerat som 

tre forskningsfrågor. Den första frågan, som gäller samarbetet mellan hemmet och 

skolan, har analyserats kvantitativt med hjälp av deskriptiv statistik. De två följande 

frågorna som handlar om hur föräldrarna vill stödja barnens välmående i skolan och hur 

föräldrarna upplever att stödet som skolan erbjudit har fungerat baserar sig på öppna 

svar av respondenterna och de har analyserats kvalitativt med innehållsanalys.  

 

4.2 Datamaterial 

Datamaterialet som användes i den här studien baserar sig på uppgifter från en 

enkätundersökning; Föräldrabarometern 2018 (bilaga 1) som kunde besvaras under 

tiden 17.4–21.5.2018. Enkätundersökningen gjordes i samarbete med Suomen 

Vanhempainliitto, Förbundet Hem och Skola i Finland och Åbo Akademi. Förbunden 

Suomen Vanhempainliitto och Förbundet Hem och Skola i Finland har tidigare genomfört 

separata enkäter riktade till föräldrar, men år 2018 genomfördes enkäten för första 

gången som ett samarbete. Enkäten samlade 9 842 svar, varav antalet svenskspråkiga 

svar var 1 775 (18%). Föräldrabarometern 2018 innehöll 51 frågor indelade i fyra olika 

delområden. Föräldrarna ombads dela sina åsikter om barnets välmående, skolgången, 

den nya läroplanen och samarbetet mellan hemmet och skolan. Av de 51 frågor i enkäten 

gavs respondenterna möjlighet att på sju (7) öppna frågor., det vill säga att 

respondenterna hade möjlighet att fritt formulera sina svar. De resterande frågorna var 

utformade med svarsalternativ mätbara på en Likertskala (1–5). På basen av 

enkätmaterialet publicerades en deskriptiv rapport, Föräldrabarometern 2018 

(Mertaniemi, 2018).  

 

I rapporten har svaren delats in i skolstadier, det vill säga svaren av föräldrar till elever i 

åk 1–6 och svaren av föräldrar till elever i åk 7–9. Skolstadierna har sedan jämförts med 

varandra. Om svaren tydligt skiljt sig mellan flickor och pojkar har även skillnaderna 

uppmärksammats. Rapporten jämför även svaren av föräldrar med barn i finska och 

svenska skolor. De fritt formulerade svaren i enkäten i rapporten har sammanställts som 

allmänna trender.  

 

I min studie har jag analyserat en fråga (Ta ställning till följande påstående gällande 

samarbetet mellan hemmet och skolan) där svaren mättes på en Likert skala 1–5. Jag 

har i tillägg analyserat två öppna enkätfrågor (Hur vill du som förälder vara med och 

stödja barnens välmående i skolan? och Om ditt barn får intensifierat eller särskilt stöd, 
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berätta om hur detta har fungerat?). Jag har avgränsat min studie genom att jag fokusera 

på svar av de föräldrar som uppgett att deras barn går i en svenskspråkig skola men valt 

att inte skilja på de två skolstadierna (lågstadium eller högstadium). En annan 

avgränsning var att jag valde ut svar, där föräldrarna hade svarat att barnet sällan eller 

aldrig gärna går till skolan.  

 

4.2.1 Respondenter i Föräldrabarometern 2018 
 
Ur rapporten Föräldrabarometern 2018 kan man utläsa att majoriteten som svarat hade 

finska som modersmål (83%). De svenskspråkigas andel var 15,6% och 1,4% av 

föräldrarna uppgav som modersmål något annat språk. De tre största kategorierna av 

utbildningsnivå hos respondenterna var universitets- eller högskoleexamen (32,6%), 

yrkesutbildning (29,3%) och yrkeshögskoleexamen (26,7%). Bland de svenskspråkiga 

föräldrarna angav nästan hälften (47,6%) att de hade en universitets- eller 

högskoleexamen medan en femte del hade yrkeshögskoleexamen (20,9%) eller 

yrkesutbildning (20%).  Rapporten lyfter fram att högutbildade föräldrar var 

överrepresenterade i barometermaterialet jämfört med statistiken om befolkningens 

utbildningsstruktur, där endast drygt 10 procent av den finsk- eller svenskspråkiga 

befolkningen i Finland har avlagt högre högskoleexamen eller universitetsexamen 

(Mertaniemi, 2018). Ur rapporten framgår även att största delen av föräldrarna som 

svarade bodde i hushåll med två föräldrar (83,5%). Enföräldersfamiljerna (14,1%) var 

underrepresenterade i enkätmaterialet i jämförelse med statistikcentralens 

befolkningsstatistik från 2017 (22%) (Mertaniemi, 2018). 

 

Könsfördelningen mellan flickor och pojkar i både lågstadiet och högstadiet var jämna. 

47,8 procent var föräldrar till en flicka i åk 1–6 och 52 procent till en pojke. I åk 7–9 var 

motsvarande procent 46,9 och 52,9. Svarsalternativet ”Annat” hade använts av 0,2 

procent av föräldrarna.    

 

Majoriteten av de föräldrar som svarat på enkäten hade barn i åk 1–6 (71,2%) medan 

28,8% av de föräldrar som svarade hade barn i åk 7–9. Svaren fördelades relativt jämt 

mellan de olika årskurserna. För föräldrar till barn i högstadiet var svarsprocenten högre 

bland föräldrarna till barn i åk 7 (11,5%), än i åk 8 och 9, där procentandelen var under 

10. När man jämförde den geografiska fördelningen av svaren kunde man se att en 

tredjedel av de svarande bodde i Nyland vilket också motsvara elevantalet i Nyland år 

2017. (Mertaniemi, 2018.) 
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4.2.2 Respondenter i min studie 

 
Det material som jag analyserat för att få svar på mina forskningsfrågor bestod av svaren 

av (N=80) respondenter i Föräldrabarometern 2018 som svarat på frågan ”Mitt barn går 

gärna till skolan” med sällan (89%) eller aldrig (11%) och som angett att barnets 

skolspråk var svenska. För att få svar på min första forskningsfråga: ”Hur upplever 

föräldrar till svenskspråkiga barn som sällan eller aldrig gärna går till skolan att 

samarbetet fungerar mellan hemmet och skolan?” har jag analyserat de svarsalternativ 

som föräldrarna valt för att besvara frågan; ”Ta ställning till följande påstående gällande 

samarbetet mellan hemmet och skolan” i materialet.  Frågan hade 11 olika 

svarsalternativ och mättes på en Likertskala (1–5).  För att besvara de två följande 

forskningsfrågorna: ”Hur vill föräldrarna till svenskspråkiga barn som sällan e ller aldrig 

gärna går till skolan stödja barnens välmående i skolan? och ”Hur upplever föräldrar till 

svenskspråkiga barn som sällan eller aldrig gärna går till skolan att stödåtgärderna 

erbjudna av skolan har fungerat?” har jag analyserat frågor där respondenterna själva 

fått formulera sina svar. Den ena frågan lyder: ”Hur vill du som förälder vara med och 

stödja barnens välmående i skolan?” (N=38). Den andra frågan lyder: ”Om ditt barn får 

intensifierat eller särskilt stöd, berätta om hur detta har fungerat?” (N=17). 

 

Respondenterna som svarat att deras barn sällan eller aldrig gärna går till skolan var i 

majoriteten kvinnor (91%). Även kontakten till skolan sköttes till mesta dels av 

mammorna (74%) pappornas andel var 2% och bägge föräldrarna lika mycket 24%.  

 

 
Figur 6. Kontakten till skolan  
 

Som modersmål uppgavs av 71% svenska och 29% finska. Huvudparten av 

respondenterna var bosatta i södra Finland (56%) och levde i en familj med två föräldrar 

76%. Utbildningsnivån bland majoriteten var universitets- eller högskoleexamen (48%), 

yrkesutbildning (26%) eller yrkeshögskoleexamen (16%). Av materialet framkom även 

att merparten av barnen som sällan eller aldrig gärna går till skolan var pojkar (71%) 

medan flickorna representerar en mindre grupp i det här materialet (28%). 1% hade inte 
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könsbestämt sitt barn och valt alternativet ”Annat”. Pojkarna i detta material fick även 

oftare intensifierat eller särskilt stöd.  

• Pojkar: Intensifierat 7%, Särskilt 9%, Specialklass 6%, Inget 73%. 

• Flickor: Särskilt stöd 9%, Inget 91%. 

 

 
Figur 7. Könsfördelning 

 
 

Bland barnen som sällan eller aldrig gärna går till skolan fanns alla årskurser 

representerade men följande årskurser utgjorde majoriteten: 20% i årskurs 5, 19% i 

årskurs 8 och 15% i årskurs 3.  

 
Figur 8. Årskursfördelning 
 

 

4.3 Analysmetod 
 
Den första forskningsfrågan, som baserar sig på frågan gällande samarbete mellan 

hemmet och skolan i enkätmaterialet, mättes med hjälp av en Likertskala 1–5. För den 

första frågan har jag förlitat mig på kvantitativ innehållsanalys (Schreier 2012). Svaren 

har jag presenterat med hjälp av diagram.  

 

För de två följande forskningsfrågorna har jag förlitat mig på kvalitativ innehållsanalys då 

mitt intresse ligger i hur föräldrar till barn som ogärna går till skolan skulle önska kunna 

stödja sitt barns välmående i skolan samt hur de upplever att det av skolan erbjudna 

stödet fungerar (Schreier 2012).  
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Kvalitativ innehållsanalys används då materialet kräver tolkning. Vi tolkar och lägger 

mening i allt vi läser, men innebörden påverkas av personliga erfarenheter, behov och 

känslor. Med kvalitativ innehållsanalys går man djupare och kontrollerar om analysen är 

konsekvent (Schreier 2012). Denna metod är systematisk och flexibel och är en metod 

där forskningsfrågorna styr analysen. Metodens systematiska karaktär framkommer i att 

forskaren granskar allt material för att bestämma vilka aspekter som passar in i 

kodningsramen. I och med detta reduceras materialet till endast de aspekter som platsar 

inom den kodningsram som forskningsfrågorna bildar, det vill säga analysmetoden 

kräver specificerade frågor som ställs till materialet (Schreirer, 2012). Allt annat som inte 

svara på forskningsfrågorna läggs åt sidan. Enligt Tuomi och Sarajärvi (2018) måste 

man välja en snäv infallsvinkel trots att materialet kan innehålla många intressanta 

ämnen. Dessa får lämnas till en annan studie. Kvalitativ innehållsanalys tvingar forskaren 

att välja huvudaspekterna och fokusera på dem.   

 

Analysen inom kvalitativ forskning kan enligt Tuomi och Sarajärvi (2018) delas in i två 

grupper. En där en teoretisk eller epistemologisk ansats styr och en som är mer obunden 

och öppen för olika teoretiska eller epistemologiska utgångspunkter. Innehållsanalys hör 

till den senare gruppen (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Innehållsanalys är en metod som 

används för att analysera så väl kvalitativt som kvantitativt data. Metoden är passande 

för material, både i text och bildform, som kräver tolkning. Innehållsanalys kan tillämpas 

genom en induktiv eller deduktiv ansats (Elo & Kyngäs, 2008). Den induktiva ansatsen 

rekommenderas då den tidigare forskningen är knapp eller fragmentarisk medan 

deduktiv innehållsanalys används då studien ämnar testa tidigare teorier (Elo & Kyngäs, 

2008). Den induktiva analysen rör sig från att hitta återkommande fragment i materialet 

till att bilda helheter. I motsats bygger den deduktiva analysen på tidigare teorier och 

analysen går från det generella mot det specifika. Detta innebär att induktiv analys bildar 

nya teorier medan deduktiv analys prövar tidigare teoriers tillförlitlighet. Tuomi och 

Sarajärvi (2018) lyfter fram en tredje vinkel som kallas abduktiv analys. Denna 

analysmetod ligger mellan den induktiva, där materialet bildar nya teorier, och den 

deduktiva där teorin styr analysen. Abduktiv analys tar intryck av både teori och 

materialet. Analysens uppgift är inte att testa en tidigare teori, men teorin kan fungera 

som stöd för nya tankemönster (Tuomi & Sarajärvi, 2018).  

 

Enligt Elo och Kyngäs (2008) följer analysprocessen, inom både den deduktiva och den 

induktiva ansatsen, tre steg: förberedelse, organisering och rapportering. Trots detta har 

forskaren en stor frihet i analysskedet då metoden inte har en generell modell som man 
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kan följa, det är upp till forskaren att bestämma vad som är viktigt i materialet och bygga 

kategorierna efter det (Schreirer, 2012). Innehållsanalys är alltså en flexibel analysmetod 

där forskaren själv bygger sin kodningsram. Forskningsfrågorna är de som styr hela 

processen. Detta betyder att analysprocessen följer en linje som stakats ut av 

forskningsfrågorna. Forskaren beaktar endast det i materialet som är relevant för just de 

frågor som ställs (Elo & Kyngäs, 2008 & Schreirer, 2012). 

 

Jag valde att förlita mig på kvalitativ innehållsanalys för att besvara två av mina 

forskningsfrågor och jag stöder min analys av materialet på den induktiva principen. 

Denna metod är passande då syfte med studien är att beskriva materialet i detalj 

(Schreirer, 2012).   

 

4.4 Bearbetning av kvalitativ data och analys 
 
I min analys följde jag de steg som Schreirer (2012) beskriver som nära kopplade till 

analysprocessen inom grounded theory, men där grounded theory är ute efter att 

generera teorier är innehållsanalysens uppgift att beskriva fenomenet.  

Första steget var att göra en öppen kodning, det vill säga beskriva materialet med ord 

eller meningar som reflekterar innehållet. Jag startade analysprocessen med att läsa 

svaren i materialet. Jag upprepade detta ett antal gånger för att få en känsla av vad 

materialet innehåller, vilka eventuella teman som stiger fram. Detta steg ger en första 

bild av vad respondenterna vill förmedla med sina svar (Tuomi & Sarajärvi, 2018).  

 

Jag började lägga märke till återkommande ord och meningar där innebörden var den 

samma. Den öppna kodningen är en strategi för att finna olika begrepp i datat. 

Konceptualiseringen av koder baserar sig på frågor som vad, hur och vem (Schreirer, 

2012). Jag läste svaren igen, men denna gång gjorde jag mina första anteckningar. Mina 

första öppna koder började ta form. Enligt Elo & Kyngäs (2008) kan koderna bestå av 

meningar eller endast ord, är meningen lång kan innebörden platsa under flera 

kategorier medan endast ett ord kan bli fragmentariskt och tappa sin innebörd. Jag 

delade upp svaren i mitt material i meningar med samma innebörd. 

 

Jag fortsatte granska mitt material från olika perspektiv för att avgöra vilka begrepp som 

kunde anses relevanta för min fråga. I detta skede är det forskarens tolkning som styr 

vilka koder som platsar under vilka kategorier, vilka begrepp som hör samman (Elo & 

Kyngäs, 2008). Liknande begrepp grupperas samman till kategorier. Under vilken 

kategori koden läggs bestäms genom att koderna jämförs med varandra (Elo & Kyngäs, 
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2008). Koder med samma mening tillhör samma kategori medan koder med olika 

meningar bildar nya kategorier. I detta skede måste kodningsramen byggas så att en 

kod endast passar in under en kategori (Schreirer, 2012). Detta betyder att kategorierna 

inte kan tangera samma ämne, alla måste bygga på egna innebörder. Mängden koder 

kan variera beroende på materialet, vilket även gäller antalet kategorier (Schreirer, 

2012).  

 

Jag fortsatte analysen genom att strukturera kategorierna in i subkategorier och 

huvudkategorier, vilka bildade en hierarkisk struktur. Definitionen för kategorin baserar 

sig på vilken gemensam koppling som kan finnas mellan de olika koderna. Genom att 

formulera en allmän beskrivning av de olika kategorierna kan nu flera underkategorier 

platsa under samma subkategori (Elo & Kyngäs, 2008).  

 

 

 

 
Figur 9. Kodningsram för forskningsfråga 2. 

 
Figur 9 öppnar kodningsprocessen för forskningsfrågan om stödjandet av välmående i 

skolan. Subkategorin samarbete generade två underkategorier det vill säga koder som 

passade under kategorin samarbete med skolan och samarbete med andra föräldrar. 

Respondenternas svar bildade koderna delaktighet, dialog och information.  

Föräldrarna nämnde i sina kommentarer att de ville vara delaktiga i beslut, både i 

vardagen och i skolan. De ville föra en öppen dialog med skolan med ett fokus på 

barnets välmående. I svaren efterfrågades mer information om händelser på skolan 

och barnets framsteg i skolan. Bland respondenternas svar framkom också en önskan 
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om mer samarbete med andra föräldrar och evenemang ordnade av skolan där de 

kunde lära känna varandra. 

Följande subkategori är att stödja hemma vilken bildades av koderna diskussion, 

socialt samspel, självbild, välmående och motivation. Respondenterna kommenterade 

att de diskuterade hemma med sitt barn. En del av respondenterna utvecklade svaren 

vidare och nämnde att diskussionerna kunde tangera socialt samspel där de hjälpte 

barnet att bättre förstå situationer som hänt under skoldagen och hur det egna 

beteendet även kunde påverka hur andra reagerade. Att stärka självbilden var också 

ett av diskussionsämnena samt att öka motivationen och stödja välmående. Den sista 

subkategorin bildades av koden uppgivenhet där föräldrarna upplevde att de inte kunde 

påverka det som hände under skoldagen. 

 

 
 

 
Figur 10. Kodningsram för forskningsfråga 3. 

 
Figur 10 visar kodningsramen för forskningsfrågan hur föräldrar upplever att stödet som 

barnet fått hade fungerat. Jag kunde redan i första skedet jag läste svaren se att 

majoriteten var negativa. Jag grupperade svaren i bra, varierande och dåligt. Två av 

respondenterna valde att svara bra men motiverade inte svaret mer till följd att detta inte 

genererade några följdkoder. En kommentar upplevde stödet varierande, men 

tyngdpunkten låg mot det negativa.  

 

Resterande kommentarer bildade grunden för subkategorierna; Bristande 

kommunikation, Pedagogiska lösningar, Resurser och barnens välmående. 

Kommunikationen nämndes som bristfällig mellan personalen där informationen om 

barnets behov inte nådde alla lärare. Även kommunikationen från skolan till hemmet 
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upplevdes bristfällig, föräldrarna saknade information om barnet och vardagen i skolan. 

Pedagogiska lösningar grundar sig på koderna kontinuitet, inklusion och 

rekommendationer. En avsaknad av kontinuerligt stöd framkom bland 

respondentkommentarerna samt att en inkluderande undervisning inte alltid 

realiserades. Vidare framkom kommentarer om att rekommendationer, av till exempel 

psykologer, inte följdes av skolan.  

 

Subkategorin resurser baserar sig på koderna; stödformer och personal. I materialet 

fanns kommentarer om många personalbyten eller för lite personal. Också 

förverkligandet av stödet kunde falla på resursfrågor. Den sista subkategorin barnens 

välmående genererades av koderna; motivation och skolvägran. Respondenterna 

nämnde att barnet var omotiverat på grund av svårigheter men även att mental ohälsa 

lett till skolvägran. 

 

Analysen gjordes med hjälp av programmet Atlas.ti och i Microsoft Word. Frågan hur 

föräldrarna upplevde att de stödformer som skolan erbjudit hade fungerat gjordes 

analysen i Atlas.ti medan analysen för frågan gällande hur stödja välmående i skolan 

startade i Atlas.ti, men på grund av tekniska orsaker slutfördes i Word.    

 

4.5 Etiska överväganden 
 
Enligt Forskningsetiska delegationen (2012) kan en forskning sägas vara tillförlitlig och 

resultaten valida om forskaren följt riktlinjerna för en god vetenskaplig praxis. Centralt för 

detta är att resultaten presenteras och bedöms öppet, ärligt och grundligt. Forskningen 

ska vara grundligt planerad, utförd och presenterad. Det insamlade materialet ska 

förvaras så sekretessfrågor beaktas men kan även förstöras enligt överenskommelse 

efter forskningens avslut.  

 

Föräldrarna fick information om enkätundersökningen via lokala föräldraföreningar och 

sociala medier. Utbildningsstyrelsen sände även ut ett meddelande till grundskolornas 

rektorer som förde informationen vidare till föräldrarna. Föräldrarna valde sedan själva 

om de var intresserade att delta eller inte. Föräldrabarometerns respondenter har vid 

medverkan, i enlighet med Forskningsetiska delegationens anvisningar (2019), fått 

information om materialets användningsområde och att deltagandet är anonymt. 

Vid medverkan i undersökningen fanns det möjlighet att lämna personuppgifter för att 

delta i en utlottning av ett presentkort för 100 euro till lippu.fi. Respondenterna 

informerades om att personuppgifterna inte kopplades samman med svaren i enkäten.  
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Jag fick med ett så väl muntligt som skriftligt tillstånd av förbundsordföranden för Hem & 

Skola tillgång till det insamlade materialet som Föräldrabarometern 2018 baserar sig på. 

Enligt Forskningsetiska delegationen (2019) grundar sig humanforskning i att förstå 

människan och dess verksamhet vilket förutsätter ofta behandling av personuppgifter. 

Dessa är ytterst viktiga att skydda för att bibehålla anonymiteten hos de medverkande. 

Det, till mig, överlämnade materialet innehöll inga personuppgifter eller annat som kunde 

röja informanternas identitet. Jag valde dock att i min studie vidare anonymisera 

materialet, för att vara säker på att anonymiteten bevaras. Citaten jag använt i min 

avhandling avslöjar varken skola eller region.  
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5 Forskningsresultat och tolkning av resultaten 
 
Nedan kommer jag att beskriva tillvägagångsätt och resultatet av min analys. Jag har 

delat upp resultaten enligt forskningsfrågorna. 

 

5.1 Föräldrarnas upplevelser gällande samarbetet med skolan 
 
Som svar på forskningsfrågan ”Hur upplever föräldrar till barn som sällan eller aldrig 

gärna går till skolan att samarbetet mellan hemmet och skolan fungerar?” har jag genom 

att granska svaren av föräldrarna som angett att deras barn sällan eller aldrig gärna går 

till skolan kunnat konstatera att föräldrarna inte upplever samarbetet som fungerande. 

 

Föräldrarna upplevde att skolan poängterar samarbetet som en viktig del av arbetet (figur 

11) där också svarsalternativen helt av samma åsikt (31,6%) och delvis av samma åsikt 

(38%) stöder detta påstående. Medan följande påstående om att skolan uppmuntrade 

föräldrarna till att hålla kontakten med skolan (figur 12) delade respondenternas åsikter 

men trots detta var de flesta positiva till påståendet. Resultaten visar dock att föräldrarna 

inte kände sig särskilt välkomna att besöka skolan under skoldagen. Detta framkommer 

av svaren i figur 13 där en rätt så stor del (43,1%) av respondenterna är helt av annan 

åsikt gällande påståendet om att skolan uppmuntrar föräldrarna att besöka skolan under 

skoldagen. Rektorns handlingar upplevdes heller inte stöda påståendet om vikten av 

samarbete där majoriteten (32,9%) av svaren var delvis av annan åsikt (figur 14). 

 

 
Figur 11. Skolan syn på samarbete  
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Figur 12. Hålla kontakten med skolan 

 

 
Figur 13. Besöka skolan under skoldagen 
 

 
Figur 14. Rektorns handlingar 

 
 

Föräldrarna upplevde att skolan inte lyssnar på dem vilket framkommer av svaren på 

påståendet över att skolan lyssnar på föräldrarnas åsikter och är öppen för 

utvecklingsförslag (figur 15) där 37,4%, det vill säga majoriteten, av svaren är delvis av 

annan åsikt. Förtroendet till skolan och den egna läraren hade också påverkats negativt 

(figur 16). Trots att svarsalternativet delvis av samma åsikt samlat procentuell 

övervägande svar (31,6%) bildar svaren för delvis av annan åsikt (30,4%) och helt av 

annan åsikt (20,2%) en större andel. Hurdan responsen på barnet var, delade även här 

åsikterna mellan föräldrarna. En liten majoritet upplevde dock att de fick positiv respons 

om sitt barn där 19% var av helt samma åsikt och 31,7% delvis av samma åsikt (figur 

17).  

32.9
24 25.3

16.5
1.3

0

20

40

Helt av samma
åsikt

Delvis av samma
åsikt

Delvis av annan
åsitk

Helt av annan åsikt Vet ej

Skolan uppmuntrar föräldrarna att hålla kontakten med skolan (%)
n=79 median 2 

Sällan/Aldrig

7.6
17.7 21.5

43.1

10.1

0

20

40

60

Helt av samma
åsikt

Delvis av samma
åsikt

Delvis av annan
åsikt

Helt av annan åsikt Vet ej

Skolan uppmuntrar föräldrar till att besöka skolan under skoldagen (%)

n=79 median 4

Sällan/Aldrig

19
29.1 32.9

17.7

1.3
0

20

40

Helt av samma
åsikt

Delvis av samma
åsikt

Delvis av annan
åsikt

Helt av annan åsikt Vet ej

Skolans rektor visar tydligt med sina handlingar att föräldrar är en viktig 
samarbetspart (%)

n=79 median 3 

Sällan/Aldrig



 

 36  
 

 

 

 
Figur 15. Lyhördhet för föräldrarnas åsikt 

 

 
Figur 16. Förtroende för skolan och lärare 
 

 
Figur 17. Positiv respons 
 

Trots att föräldrarna i huvudpart kände sig delaktiga i barnets skolgång, där 46,1% var 

delvis av samma åsikt (figur 18), fördelades svaren starkare (32,9%) till sidan som 

upplevde delvis sakna tillräcklig information gällande skolgången (figur 19). Majoriteten 

(39,7%) av föräldrar saknade också konkreta förslag på hur de kunde stöda sitt barns 

skolgång (figur 20).  
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Figur 18. Känsla av delaktighet i barnets skolgång 

 

 

 
Figur 19. Information om barnets skolgång 

 

 
Figur 20. Konkreta förslag 
 
 

Gällande föräldramöten upplevde föräldrarna (36,3%) till barn som ogillade att gå till 

skolan att det delvis inte reserverades tillräckligt med tid till att bli bekant med andra 

föräldrar i klassen, till ock med 29,9% ansåg att denna tid uteblev helt (figur 21). 
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Figur 21. Föräldramöten 
 

 
 

 

5.1.1 Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis visar resultaten att föräldrarna till barn som sällan eller aldrig går till 

skolan upplever att det finns mer att önska av samarbetet med skolan. Föräldrarna 

känner sig inte så värst välkomna att besöka skolan under skoldagen och mer än hälften 

upplever endast delvis eller inte alls att skolan lyssnar på dem. Trots att resultatet visar 

att skolan poängterar samarbete och ser det som viktigt och uppmuntrar föräldrarna att 

hålla kontakten realiseras detta inte helt optimalt i verkligheten. Vidare anser föräldrarna 

att rektorns handlingar inte helt stöder påståendet att föräldrarna skulle vara en viktig 

samarbetspartner. Detta har delvis en negativ inverkan på föräldrarnas förtroende både 

till skolan och den egna läraren.  

 

Föräldrarna känner att de är delaktiga i barnets skolgång, men saknar till en viss del 

positiv respons på barnet samt mer information om barnets skolgång. En majoritet av 

föräldrarna skulle gärna motta mer konkreta förslag från skolan om hur de kunde stödja 

barnets skolgång. Föräldrarna uttrycker vidare en önskan om mer tid till att bekanta sig 

med andra föräldrar under föräldramöten.  

 

5.2 Hur stödja barns välmående i skolan? 
 
Genom analysen av de 38 öppna svaren på frågan Hur vill du som förälder vara med 

och stödja barnens välmående i skolan? kunde jag finna följande huvudkategorier: 

Samarbete, Stödja hemma och Kan inte påverka.  
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Samarbete 
 
Den största kategorin med 22 kommentarer gällde samarbete. Föräldrarna vill 

samarbeta mer med både skolan och andra föräldrar. Ur kommentarerna framkommer 

en önskan om att vara delaktig i upprättandet av olika stödplaner, skolvardagen samt att 

skapa samhörighet mellan föräldrarna i klassen. En förälder har svarat: 

 

”Jag vill veta vad som händer och kommer att hända i skolan. Jag skulle också vilja ha 

en möjlighet att påverka i skolan.” (fritt översatt från finska) 

 

Av kommentarerna framförde 16 föräldrar en tydlig önskan om en öppen kommunikation 

med skolan och personalen, där alla parter ses jämställda. Fyra respondenter ville ha en 

bättre möjlighet att kontakta läraren eller annan personal i olika ärenden. Fyra av 

respondenterna hade också en önskan om att kunna föra en öppnare dialog. Nedan har 

två föräldrar beskrivit detta:  

 
”Jag vill ha en öppen kontakt med skolan. Kunna ringa/maila i små och stora funderingar” 
 
”Öppen dialog med alla” 

 

Av respondenterna ville 12 stycken ha mer information från skolan samt en tätare kontakt 

mellan skolan och hemmet. Fyra av föräldrarna nämnde att de ville ha mer information 

om vardagen i skolan, om både barnets framsteg och trivsel samt information om 

kommande händelser, exempel på kommentarer av två föräldrar: 

 
”vill veta om framsteg” 

 
”Jag vill få mera info om vad som händer i skolan” 

 

En önskan om starkare samarbete för barnets bästa framkom bland fyra av svaren. Det 

fanns en önskan om att skolan skulle se och lyssna på barnen och ta deras problem på 

allvar. Citat av två respondenter: 

 
”Jag skulle önska att lärarna på rasterna hade tid att se att ingen elev står ensam!” 
 
”Det känns tråkigt när barnet upplever att lärarna inte lyssnar och tar på allvar” 

 

 En del av respondenterna upplever att stödet i skolan är ställvis otillräckligt och att 

stödåtgärderna behöver anpassas enligt behov. En kommentar nämner till och med att 

man måste kämpa för sitt barns rätt.  

 
”Skolan erbjuder inte alltid det stöd som skulle behövas…Det är få som står på barnets 
sida och för dess talan, som förstår och kämpar för det.” 
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”Eftersom hen är jobbig behöver hen kanske just därför extra hjälp att komma underfund 
med sig själv och sina relationer” 

 

Sex tydligt negativa kommentarer gällande samarbetet kunde utläsas där skolan ansågs 

utesluta föräldrarna och att de kände att de inte fick vara med och påverka som de skulle 

önskat. Respondenterna upplevde skolan motsträvig till samarbete, exempel på detta av 

två föräldrar: 

 
”Föräldrarna får inte vara med” (fritt översatt från finska) 

 
”Få vara delaktig i till exempel plan för värdegrunder, nu har skolan gjort dem” 

 

Fyra av kommentarerna lyfte fram en önskan om mer samarbete mellan föräldrarna där 

skolan kunde hjälpa till att ordna diskussionstillfällen eller träffar där föräldrar och barn 

kunde delta. Två citat gällande detta ur materialet: 

 
”Bättre kontakt med andra föräldrar” 
 
”Bjuda in föräldrarna att göra något tillsammans med barnen” 

 
 
Stödja hemma 
 
Åtta av respondenterna lyfte fram att de stödde sitt barns välmående genom att diskutera 

hemma. Det framkom att man jobbade hemma på att stärka barnets självbild och hjälpte 

barnet med frågor gällande sociala relationer. Tre av respondenterna tog upp att de 

diskuterar om betydelsen av socialt samspel, hur barnet själv kan påverka 

kompisrelationer och förstå varför det uppstår konflikter i vardagen. Citat av en 

respondent: 

 
”vi diskuterar hemma socialt samspel, känslors betydelse i olika interaktioner… det egna 
förhållningsättet och dess inverkan” (fritt översatt från finska) 
 

 

Man försökte genom diskussion öka motivationen för skolan då motivation sågs stödja 

välmående. Föräldrarna beskrev sig stödja sitt barn även genom att visa intresse för 

barnets vardag och välmående. En förälder lyfte fram att de ville stödja sitt barns 

välmående genom att barnet skulle må bra hemma: 

 
”Genom att mitt barn skall få må bra hemma”  

 
”Fråga hur han mår” 

 



 

 41  
 

Kan inte påverka 
 
Fem respondenter upplever också att det är svårt att stödja sitt barns välmående i skolan 

då det som händer under skoldagen är utom deras kontroll, en förälder har svarat 

följande: 

 
” Det är väldigt svårt. Skoldagarna är fulla av stressande situationer vilka du som förälder 
inte kan påverka” 

 

 
5.2.1 Sammanfattning 

 
På forskningsfrågan ”Hur skulle föräldrar till svenskspråkiga barn som sällan eller aldrig 

gärna går till skolan vilja stöda sitt barns välmående i skolan” framkom följande.   

Föräldrarna önskade mer samarbete med både skolan och andra föräldrar. De ville ha 

en möjlighet att vara delaktiga i såväl vardagen i skolan som i upprättandet av olika 

planer, till exempel jämställdhetsplaner eller antimobbningsplaner. Föräldrarna ville föra 

dialog med skolan och ha en möjlighet att enklare kontakta både lärare och annan 

personal gällande olika ärenden. Vidare ville föräldrarna gärna se ett aktivare tag från 

skolans sida i att informera om kommande händelser, men även om vardagen i skolan 

och om hur barnen trivs. Det framkom också en önskan från föräldrahåll om att barnen 

skulle få sina behov tillgodosedda i skolan i form av rätta stödformer, vilket föräldrarna 

upplevde fattas för tillfället. Föräldrarna stödde sitt barns välmående även genom 

diskussion hemma. Diskussionerna handlade om att stärka motivationen och självbilden 

hos barnet samt att hjälpa barnet att förstå olika sociala situationer och handlingar bättre. 

Barnets välmående stärktes även genom trygghet i hemmet. Det fanns också de 

föräldrarna som upplevde en viss förtvivlan i att de inte hade verktyg för att stödja sitt 

barns välmående i skolan. En del upplevde att de inte kan påverka det som händer under 

skoldagen. 

 

5.3 Föräldrarnas upplevelser gällande stödformer  
 
Respondenterna hade möjlighet att med öppna svar kommentera hur de upplever att 

stödet, som deras barn fått, hade fungerat. Svaren som den här frågan genererat var 

ganska få, 17 till antalet (14%), men detta förklaras av att majoriteten av respondenterna 

(62 stycken/77%) uppgav att deras barn inte fått intensifierat eller särskilt stöd. 

 

Resultaten visar att majoriteten (15) av de 17 svar var negativa. Föräldrarna upplever 

inte att det stöd som barnet fått i skolan varit fungerande. Två svar uppgav att stödet 
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fungerade men utvecklade inte svaret desto mer. En respondent uppgav att stödet var 

varierande.  

Analysen av svaren på forskningsfrågan uppdelades i fyra huvudkategorier. Den första 

huvudkategorin namngavs som Resurser och den andra som Bristande kommunikation. 

Den tredje huvudkategorin handlar om Pedagogiska lösningar och i den fjärde samlades 

svaren som är kopplade till Barnens välmående. 

 

Resurser 

Bristen på tillräckliga resurser steg tydligt fram i analysen. Elva kommentarer tangerade 

resurser. Bristen på resurser sågs i hur stödformerna förverkligades, det vill säga många 

upplevde att deras barn inte fått det stöd barnet varit i behov av. Föräldrarna tog upp 

saker som för få timmar med specialläraren och för få assistenter i klassen. 

 

”Vi har intyg på läs och skrivsvårigheter … men inte fått de stöd han behöver.” 
 

”Han har hjälp av en assistent i klassen 4h i veckan med detta räcker inte till.” 

 

 

Bristande kommunikation 

Kommunikationen upplevdes bristfällig så väl mellan skolan och hemmet men också 

mellan personalen. Nio kommentarer tangerar kommunikation. Föräldrarna upplevde att 

de inte automatiskt fått den information från skolan som de behövde. De saknade initiativ 

från skolan och upplevde ställvis skolan som motsträvig till samarbete. Stödformerna 

presenteras, enligt föräldrarna, dåligt och framstegen blev oklara. Ovissheten kunde ses 

tära på förtroendet mellan hemmet och skolan. Två kommentarer tog även upp att 

kommunikationen mellan lärarna fungerar dåligt, alla var inte medvetna om vilka 

stödåtgärder eleverna var berättigade till eller andra tillfälliga arrangemang. 

 

”Kommunikationen med skolan är svår, skolan vill inte kommunicera med föräldrar om 
stödet och dess former” (fritt översatt) 

 
”Antagligen vet inte alla lärare var eleven är … kommer röda rutor i Wilma”  
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Pedagogiska lösningar 

I analysen framkommer att föräldrarna upplevde att de pedagogiska lösningarna som 

skolan eller läraren gjort inte gagnade barnets lärande. Detta framkommer i fem 

kommentarer. Föräldrarna upplevde att stödåtgärderna saknade kontinuitet, inklusionen 

av olika elever i klassrummet uteblev och föräldrarna förstod inte varför 

rekommendationer inte följts. Två föräldrar belyser: 

 

”Psykologutlåtande om stöd med arbete i liten klass i vissa ämnen som skolan själv 
ändrat till stöd i stor klass” 
 
”Barnet är avskilt från resterande klass under en av lektionerna och sitter i korridoren och 
jobbar tillsammans med en handledare” (fritt översatt från finska) 
”Lapsi on eristetty avustajan kanssa opiskelemaan käytävälle osaksi aikaa tunneista.” 

 

 

Barnens välmående 

Starkt kopplat till både otillräckliga resurser och pedagogiska lösningar är Barnens 

välmående. Detta framkommer i fem kommentarer där föräldrarna lyfter fram att barnet 

mår dålig, är omotiverat eller totalt vägrar gå till skolan på grund av att det erbjudna 

stödet inte varit tillräckligt. Det lyfts fram att man måste först misslyckas för att få det stöd 

som behövs. 

 

”Eleven känner frustration och missnöje, känner sig dålig och trivs inte i skolan/klassen.”  
 
”Man måste först misslyckas totalt för att få instuderingsfrågor inför prov.” 
 

”Borde få hjälp i tid”  

”Lärarna borde bry sig mer”  
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5.3.1 Sammanfattning 
 
Resultaten för forskningsfrågan Hur upplever föräldrar till svenskspråkiga barn som 

sällan eller aldrig gärna går till skolan att stödet som barnet har fått i skolan har fungerat 

visar att många föräldrar upplever att stödet fungerat dåligt. Det framkommer även att 

många av de barn som sällan eller aldrig gärna går till skolan inte får intensifierat eller 

särskilt stöd. Resultatet visar tydligt att föräldrarna upplever kommunikationen från 

skolans sida som bristfällig. Många föräldrar upplever skolan motsträvig till samarbete, 

de upplever att de inte får den informationen som de skulle önska. Föräldrarna nämner 

att de skulle vilja veta mer om bland annat stödformer och få information om barnets 

studieframgångar. De stödåtgärder som erbjuds anses otillräckliga och föräldrarna 

upplever att de pedagogiska lösningarna känns ogynnsamma. Orsaken till detta 

upplever föräldrarna vara bland annat resursbrist hos skolpersonalen. Vidare 

framkommer det av föräldrarnas svar att konstanta misslyckanden på grund av bristande 

stöd tär på elevernas välmående. Detta har lett till, enligt föräldrarna, att barnet visat en 

motvilja till att gå till skolan eller i värsta fall vägrat helt.   
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6 Tillförlitlighet 
 
Nackdelen med enkätundersökningar, där samma mätbara frågor ställs till alla 

respondenter, är att det sällan uppkommer oväntade svar (Grankvist, 2019). Genom att 

ge möjligheten att öppna upp svaren med öppna frågor ges respondenterna större 

möjligheter till att precisera sin åsikt. Validiteten för forskningens resultat ökar med att 

forskaren får svar på sina forskningsfrågor samt med svarsfrekvensen.  Enkäten för 

barometermaterialet hade relativt många frågor, vilket också en del av respondenterna 

upplevde på basen av svaren, vilket kan ha påverkat intresset att delta trots att enkäten 

samlade ett stort antal svar. Sammanlagt samlade enkäten 9842 svar varav 1772 av 

respondenterna angett att deras barn går i en svenskspråkig skola. Tidigare 

enkätundersökningar har inte gjorts som samarbete mellan Suomen Vanhempainliitto 

och Hem och Skola eller med marknadsföringshjälp av Utbildningsstyrelsen. Den finska 

enkäten samlade ett fyrdubbelt (n=7825) antal svar från tidigare enkät medan den 

svenskspråkiga (n=1775) samlade 371 svar mindre i jämförelse till enkäten 2015 

(Mertaniemi, 2018). De högutbildade föräldrarna var överrepresenterade i materialet i 

jämförelse med statistiken om befolkningens utbildningsstruktur (Mertaniemi, 2018). 

Enföräldersfamiljer var underrepresenterade i enkätmaterialet i jämförelse med 

befolkningsstatistiken från 2017 (Mertaniemi, 2018).  

 

Inom innehållsanalys bestäms validiteten av att tolkningen är konsekvent och att den 

baserar sig på forskningsfrågorna, det vill säga kategorierna bygger på innehållet i 

materialet och representerar svar på forskningsfrågorna (Schreier, 2012). Analysens 

reliabilitet kan värderas genom att kodningsramen genererar samma resultat av olika 

personer eller vid olika tidpunkter (Schreier, 2012). Jag valde att hålla en paus från 

arbetet och sedan utvärdera analysen igen. Detta resulterade i att jag kunde gå ännu 

djupare in i analysen och justera kodningsramen därefter, men så att tolkningen och 

analysen fortsatt stödde varandra.  Forskningsfrågan gällande samarbete besvarades 

genom en deskriptiv rapport över de svarsalternativ som föräldrar till barn som sällan 

eller aldrig gärna går till skolan hade valt på frågan; ”Ta ställning till följande påståenden 

gällande samarbetet mellan hemmet och skolan”. De två följande forskningsfrågorna 

besvarades genom att utföra en innehållsanalys på två frågor ur barometermaterialet; 

”Hur vill du som förälder vara med och stödja barnens välmående i skolan?” samt ”Om 

ditt barn fått intensifierat eller särskilt stöd, berätta om hur detta har fungerat?” där 

respondenterna hade möjlighet att besvara frågan med egna ord.  
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Min tredje forskningsfråga ”Om ditt barn fått intensifierat eller särskilt stöd, berätta om 

hur detta har fungerat?” hade genererat endast 17 svar av 80 respondenter. Detta 

förklaras med att (62 stycken/77,5%) uppgav att deras barn inte fått intensifierat eller 

särskilt stöd. Svaren på denna forskningsfråga kan inte generaliseras på grund av den 

låga svarsprocenten men ger en bild av att det finns ett visst missnöje bland föräldrar till 

barn som ogillar att gå till skolan och stödformerna som erbjudits av skolan. För mer 

tillförlitliga svar krävs en närmare studie som fokuserar på föräldrars upplevelse av hur 

fungerande de av skolan erbjudna stödformerna varit.    
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7 Diskussion 
 
Syftet med studien var att lyfta fram de föräldrars röster som angett att deras barn sällan 

eller aldrig gärna går till skolan. Intresset låg i hur dessa föräldrar upplevde att 

samarbetet mellan hemmet och skolan fungerade. Vidare fanns ett intresse för frågan 

hur föräldrarna skulle önska stödja barnens välmående i skolan och hur de upplever att 

de stödåtgärder som erbjudits av skolan har fungerat. I detta kapitel diskuteras studiens 

resultat i jämförelse med teori och tidigare forskning.  

 

7.1.1 Samarbete 
 
Den här studien visar att föräldrarna överlag var nöjda med samarbetet mellan hemmet 

och skolan. Skolan poängterade samarbetet med hemmet som en viktig del av arbetet i 

skolan, men en del av föräldrarna upplevde ändå att detta inte alltid realiserades. Det 

framkom även att en del av föräldrarna, som var fokus för studien, inte alltid kände sig 

välkomna att besöka skolan under skoldagen och ansåg sig inte alltid bli hörda. Även 

föräldrarnas tillit till skolan och barnets lärare hade påverkats bland annat av bristande 

kommunikation och ogynnsamma pedagogiska lösningar. Kommunikationen nämndes 

flera gånger av föräldrarna som den svaga länken. Föräldrarna upplevde att 

kommunikationen ställvis är bristfällig såväl inom skolan som mellan skolan och hemmet. 

En del av föräldrarna ville få mer information om både vardagen och kommande 

händelser i skolan. Liknande resultat framkommer även i Mertaniemis (2018) rapport 

trots att majoriteten av föräldrarna i rapportresultaten var nöjda med kommunikationen.  

 

En öppen dialog var något som många av föräldrarna i denna studie önskade. Många 

ville ha en möjlighet att kontakta personalen på skolan i små och stora saker samt att 

läraren skulle informera mer om händelser på skolan, alltifrån vardagliga saker till 

speciella händelser. För ett fungerande samarbete krävs en två vägs kommunikation där 

båda parterna, skolan och föräldrarna, är likvärdiga. (Epstein, 2016; Hornby & Blackwell, 

2018).  Många skolor använder sig av Wilma som kommunikationsmedel, men av svaren 

kunde man utläsa att en del av respondenterna saknade möjligheten att ringa och 

diskutera med för ärendet berörd personal. Tydligt blir att skolan kommunicerat dåligt 

med vederbörande föräldrar då dessa nu upplever att kommunikationen haltar.  

 

När man granskar respondenterna för hela det insamlade materialet som 

Föräldrabarometern 2018 utgör samt de för studien relevanta respondenterna är 

majoriteten kvinnor som svarat på enkäten. Även den som oftast sköter kontakten till 

skolan meddelas vara mamman. Detta väcker en fråga gällande familjestrukturer och 
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ansvar. Är det fortsatt mödrarna som bär huvudansvaret för barnen och deras skolgång 

eller kommunicerar skolan på ett sätt som utesluter fäderna? Kunde skolan påverka 

fädernas intresse för engagemang genom att öka kommunikationen till båda föräldrarna. 

 

Enligt Epstein (2016) kunde samarbetet mellan hemmet och skolan utvecklas och 

förbättras genom följande steg.  

1. Utvärdera nuvarande styrkor och svagheter. Denna utvärdering utgör en 

startpunkt för utvecklingen 

2. Lyssna på lärarnas, föräldrarnas, rektorernas och studerandes tankar och 

önskningar samt mål för samarbetet. Fäst inte uppmärksamhet på tidigare 

misslyckanden utan blicka framåt och fundera på hur man önskar att samarbetet 

skulle se ut om tre eller fem år. 

3. Utse ansvarspersoner för utvärdering och vidare utveckling av arbetet. 

4. Utvärdera utförandet och resultaten. 

5. Fortsätt arbetet med att utveckla samarbete med hjälp av olika aktiviteter. 

 

Resultaten av denna studie visar att ett fungerande och engagerande samarbete var 

mycket beroende av läraren. Samarbetet kunde påverkas både positiv och negativt av 

lärarbyten eller byten av skolan. Tidigare forskning påvisar att det kan handla om 

personkemi, men det kan även handla om nya lärare som känner sig osäkra på hur 

förverkliga föräldrasamarbetet (Epstein, 2016; de Bruine, 2016; Alanko, 2018). Enligt 

Alanko (2018) borde utbildningsanordnarna samarbeta mer med övningsskolorna så 

studenterna genom praktiska övningar kunde få en inblick i föräldrasamarbetet och 

därmed känna sig mer säkra i sin lärarroll då de ger sig in i arbetslivet. De som känner 

sig trygga med uppgiften har också lättare att börja bygga ett samarbete. Dock upplevde 

inte föräldrarna i denna studie att rektorn tydligt visat att hen uppskattar samarbetet med 

föräldrarna. Det skulle vara viktigt att lärarkollegiet skulle utarbeta fungerande riktlinjer 

(strategier) för att främja samarbete med hemmen och i detta arbete skulle rektorn ha en 

viktig roll (Hornby & Blackwell, 2018).   

 

7.1.2 Välmående 
 
På forskningsfrågan ”Hur skulle föräldrar till svenskspråkiga barn som sällan eller aldrig 

gärna går till skolan vilja stöda sitt barns välmående i skolan” framkom följande.   

Resultaten visar att föräldrarna ville stöda barnens välmående i skolan genom att öka 

samarbetet med både skolan och de andra föräldrarna. De ville vara delaktiga i skolans 

verksamhet både i vardagliga saker men även i upprättandet av olika styrdokument. 
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Föräldrarna lyfte även fram en önskan att lättare kunna kontakta lärare och personal i 

skolan för att diskutera olika frågor. Föräldrarna stödde barnets välmående hemma 

genom att skapa en trygg miljö och med diskussion. Föräldrarna ville stärka barnets 

självbild och motivation till skolan. Därmed fanns det en önskan om att barnets behov 

också skulle tillgodoses i skolan med rätta stödformer. En liten del av respondenterna 

upplevde också en uppgivenhet och saknade verktyg för att kunna stödja sitt barns 

välmående.   

 

Som tidigare forskning påvisar är barns välmående ett komplext begrepp som innefattar 

olika områden. Detta framkommer i till exempel Världshälsoorganisationen (WHO, 1945) 

definition av hälsa där välbefinnande inte enbart är avsaknaden av sjukdom utan utspelar 

sig som ett ständigt välbefinnande på ett så väl fysiskt, psykiskt som socialt plan. Det 

betyder också att barn kan behöva olika sorters stöd för att må bra och lyckas i skolan 

eller hemmet. Barnens välmående och förutsättningar till välmående påverkas också av 

samhälleliga frågor och beslut som fattas på regeringsnivå.  

 

Ur avhandlingens resultat står tre årskurser ut bland de andra. Respondenterna 

rapporterar oftare att barnet som ogillar att gå till skolan går i årskurs 3 (15%), 5 (20%) 

och 8 (19%). Ur materialet framkommer inte tydligt om barnets ovilja att gå till skolan lett 

till en frånvaroproblematik endast i en kommentar (åk8) framgår att problemet eskalerat 

så långt att barnet vägrat att gå till skolan. Enligt flera forskare (Kearney, 2008; Gren-

Landell, 2016; Gren-Landell et al., 2015) är det viktigt att känna igen tidiga tecken på 

problematisk frånvaro för att kunna avbryta ett eskalerande beteende och försöka lösa 

de bakomliggande orsakerna till frånvaro. Enligt Havik et al. (2014) kan tecken på 

svårigheter med skolnärvaro uppträda i stadiebyten, det vill säga från förskolan till första 

klass och från lågstadiet (åk6) till högstadiet (åk7), men i resultaten av denna studie ses 

problemen i ett senare skede.  

 

Vidare framkommer det i denna studie att det oftare är pojkar (71%) som ogillar att gå till 

skolan. Ur rapporten Hälsa i skolan åren 2017 och 2019 kan man i årskurs 4–5 se en 

liten procentuell skillnad mellan pojkar och flickor som ogillar att gå till skolan där 

pojkarnas andel är aningen större medan i årskurs 8–9 är resultaten jämnt fördelade 

(Ikonen & Helakorpi, 2019). Määttä et al. (2020) studie har granskat högstadieelevers 

frånvaro i Finland och rapporterar också om en jämn fördelning mellan flickor och pojkar 

som av en eller annan orsak inte går till skolan. Detta väcker frågor kring vad som orsakar 

en del pojkars ovilja mot skolan i lågstadiet och vad händer i högstadiet då flickornas 

andel, av de med frånvaroproblematik, stiger till en jämna nivå med pojkarna. Är 
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förväntningarna på skolframgång olika för flickor och pojkar? Kan problemen kopplas 

samman med att kravnivån höjs i högstadiet och val av framtida studier närmar sig vilket 

skapar ängslan och oro? Pojkar som kämpar med skolgången kan i ett tidigt skede skapa 

sig en negativ självbild som bygger på misslyckade akademiska prestationer. I och med 

detta väcks heller inte motivationen till studierna. Dessa elever skulle redan från en tidig 

ålder dra nytta av mycket vuxenstöd. Eleverna skulle få uppleva känslan av att lyckas 

och få hjälp med att lära sig en bra studieteknik som stöder fortsatt inlärning. 

 

 
7.1.1 Stödformer 

 
Studiens föräldrar upplevde ett visst missnöje med det stöd som barnet erbjudits i skolan. 

Föräldrarna upplevde att stödåtgärderna var otillräckliga och att differentiering hade satts 

in först efter många misslyckanden. Detta hade enligt föräldrarna tärt på barnens 

självförtroende. En önskan om emotionellt stöd av läraren framkommer också i 

materialet för denna studie. Det fanns respondenter som önskade tidigare ingripanden 

samt en känsla av att läraren engagerar sig mer i barnens välmående. Dessa resultat 

går i linje med upplevelserna av föräldrarna i Haviks et al. (2014) studie i vilken det 

framgår att personalbyten och brister i kommunikationen mellan lärarna upplevdes 

påverka undervisningen och stödåtgärdernas kontinuitet. Enligt Havik et al. (2014) kan 

frekventa personalbyten eller behov av vikarier skapar oro och en otrygghet i klassen, 

vilket även kan skönjas i detta material. Mental ohälsa har ökat bland barn och unga. 

Enligt forskning lider 20–25% av unga i Finland av någon psykisk störning (Marttunen et 

al., 2013). Specialbehov uppmärksammas i skolan men resursbrist kan orsaka att stödet 

kommer i efterkälke. Dock saknar en dela lärare även kunskap om hur stöda barn som 

upplever skolgången tuff och har en risk för att bli hemma då obehagskänslan blir för 

stor. Att stanna hemma från skolan skapar en ond spiral som gör det svårt att återvända 

till skolan. Barnen kan sakna ord för att förklara vad som orsakar ångest inför vissa saker 

eller situationer. Detta problem kräver mer resurser till stödtjänster för barn och unga 

samt fler lärare specialiserade på att jobba med dessa barn. Även mer forskning inom 

området skulle krävas. Ett stakare samarbete mellan skolan, socialtjänster och 

hälsovård kunde stödja de barn som har risk för att utveckla en frånvaroproblematik samt 

stöda läraren i hens arbete. 

 

Förtroendet gentemot skolan och lärarna har till en del påverkats negativt, vilket kan vara 

ett resultat av att föräldrarna upplever att barnet inte fått sina behov tillgodosedda. Enligt 

LPG (2014) ska skolan planera stödåtgärderna i tätt samarbete med så väl 

elevvårdsteamet som föräldrarna och eleven. Resultatet påvisar att skolan och lärarna 
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inte tillräckligt har kunnat kommunicera om varför de valt de gällande stödformerna för 

eleven. Det kan vara orsaken till att föräldrarna inte känner sig delaktiga eller trygga i 

skolans beslut. I studien uppkom också en känsla av en ovisshet bland en del av 

respondenterna över de pedagogiska lösningar som gjorts. De ansågs motstridiga till 

rekommendationerna i psykologutlåtanden. Föräldrarna var även i vissa fall osäkra på 

om det erbjudan stödet gav något resultat. Genom en öppen kommunikation där alla 

parter kommer till tals löper samarbete också bättre. Alla parter vet vad som förväntas 

av var och en och alla har en tydlig roll i stödjandet av barnet (Adams et al., 2016). Enligt 

Epstein (2016) finns det indikationer på att samarbetet fungerar bättre mellan lärare och 

högutbildade föräldrar, men i detta material ses inte sambandet då de högutbildade 

föräldrarna är i majoritet.  

 

Ur studien framkom att det betydligt oftare var pojkar som fick intensifierat- eller särskilt 

stöd. Detta går i linje med Föräldrabarometern 2018 (Mertaniemi, 2018). Av alla 80 

respondenter i denna studie svarade dock 77% att barnet inte fick något av ovanstående 

stödformer trots att många upplevde att deras barn kunde vara i behov av stöd. Elever 

är också berättigad till stöd på en allmän nivå för ett kortvarigt stödbehov, vilket inte 

frågades efter i denna enkät.  

 

Otillräckliga resurser lyfts upp av föräldrarna i studien. De upplever att en del av de 

ogynnsamma pedagogiska lösningarna beror på för få resurser. Föräldrarna nämner 

brist på personal vilket påverkat stödåtgärderna och därmed också haft negativ inverkan 

på barnets välmående. I en tidigare studie lyftes resurser och bristen på dessa fram av 

skolan som en orsak till att stödet för elever som utvecklat en problematisk frånvaro varit 

otillräckligt (Havik et al. 2014).  

 

Föräldrabarometern 2018 öppnar också upp öppna svaren för hela materialet gällande 

stödåtgärder. Det framkom både positiva och negativa erfarenheter och att dessa ofta 

var kopplade till lärare och skolor. Stödet hade påverkats både positivt och negativt 

genom byte av lärare eller skola. Enligt redovisningen var många mycket nöjda med 

stödet som barnet fått samt skolans bemötande. Medan vissa föräldrar upplevde att de 

måste kämpa för att barnet skulle få det stöd som behövdes. Det framkom även att i 

vissa fall hade stödet avslutats på grund av ekonomiska skäl och att en del av föräldrarna 

var osäkra på hur stödet ordnades eller om det fungerade. Även dialog och aktivare 

information om stödåtgärderna var något som föräldrarna önskade av skolan. 

(Mertaniemi, 2018.) 
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7.1.2 Vidare studier 
 
Ur det gedigna materialet som Föräldrabarometern 2018 utgör kunde man vidare 

granska svaren av föräldrar till barn som sällan eller aldrig gärna går till skolan på 

resterande frågor.  

 

För att få mer detaljerad information över hur föräldrar till barn som sällan gillar att gå till 

skolan ser på samarbetet skulle en vidare studie fokuserad på dessa föräldrar vara 

intressant. I detta material var de högutbildade föräldrarna överrepresenterade vilket får 

mig att fundera om svaren sett annorlunda ut om svarsprocenten varit mer jämnt fördelad 

mellan föräldrar både med tanke på utbildningsnivå och samhällsklass. Hur skulle svaren 

fördelats om studien endast riktat sig till föräldrar till barn som ogillar att gå till skolan 

eller som redan utvecklat en frånvaroproblematik? Tidigare studier tyder på att 

problemen hos barn ur lägre socioekonomiska förhållande ofta hopar sig (Ristikari et al., 

2018). Vidare forskning skulle kräva en mer preciserad studie som vänder sig till föräldrar 

med barn som ogillar att gå till skolan eller inte alls går till skolan. Hur upplever dessa 

föräldrar det stöd som de fått? Vilket stöd skulle de önskat sig? Hur tacklar man de 

problem som problematisk skolfrånvaro orsakar? 

 

En studie som endast riktar sig till föräldrar med barn som uppvisar tecken på 

problematisk skolfrånvaro skulle också lyfta fram om könsfördelningen i denna studie 

varit förvriden eller om det är en vanligare företeelse bland pojkar i lågstadiet. Vidare 

kunde man studera vad som orsakar detta. Vilken är orsaken till att det är betydligt fler 

pojkar som i detta material meddelar att de ogillar att gå till skolan samt att det oftare är 

pojkar som får intensifierat eller särskilt stöd? 

 

Även intressant kunde vara att granska kommunikationen mellan skolan och hemmet. 

Ur rapporten Föräldrabarometern 2018 kunde man läsa att föräldrarna överlag var nöjda 

med den information som de fick från skolan, men även ett missnöje uttrycktes både 

över att informationen var för knapp eller att föräldrarna upplevde ett överflöd av 

information. En aktionsforskning gälladen utvecklandet av samarbete mellan hemmet 

och skolan enligt Epsteins (2016) modell kunde också ge värdefull information över hur 

skolan kan utveckla samarbetet.   
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