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Elevers psykiska ohälsa och skolfrånvaro är i dag ett aktuellt 

problem och studier har visat att skolan har stor betydelse för elevers 

(väl)mående. Elevers psykiska ohälsa och deras problem kan yttra 

sig på många olika sätt, där skolfrånvaro är en.  

Syftet med studien är att undersöka hur elevhälsan arbetar 

pedagogiskt för att främja skolnärvaron hos elever som har 

problematisk skolfrånvaro eller är hemmasittare.  

Studien är en kvalitativ metod med semistrukturerande intervjuer av 

fem respondenter. Urvalet av intervjurespondenter har gjorts 

strategiskt i den mening att de utvalda respondenterna ingår i 

speciella yrkeskategorier som har en hög relevans för studien, 

skolkurator och specialpedagog inom elevhälsan. 

Resultatet har analyserats från ett hermeneutiskt fenomenologiskt 

tillvägagångssätt.  Resultatet visar att det finns komplexa faktorer 

bakom elevers skolfrånvaro som kräver mångsidiga lösningar. 

Elevhälsan har ett brett och varierande pedagoiskt arbete med eleven 

i fokus som främjar skonärvaro samt att respondenterna ofta 

upplever arbetet som svårt och komplext.  

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
1. INTRODUKTION .................................................................................................. 1 

2. BAKGRUND ........................................................................................................... 1 

2.1 SKOLLAGEN ............................................................................................................. 1 
2.2 SKOLFRÅNVARO ...................................................................................................... 2 
2.3 ELEVHÄLSA ............................................................................................................. 2 
2.4 TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK OCH TYDLIG KOMMUNIKATION ................................ 3 

2.5 NEUROPSYKIATRISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING (NPF) ............................................ 4 

3. TIDIGARE FORSKNING ..................................................................................... 4 

3.1 PÅVERKANSFAKTORER TILL SKOLFRÅNVARO OCH HEMMASITTANDE ...................... 4 
3.1.1 Psykisk ohälsa hos eleverna ............................................................................ 4 
3.1.2 Skolfrånvaro kan bero på många faktorer ...................................................... 5 
3.1.3 Hemmasittande elever ..................................................................................... 6 

3.2 PEDAGOGIK GENOM ETT GENUS- OCH TYDLIGGÖRANDE PERSPEKTIV ....................... 7 

3.2.1 Pedagogiska faktorer ....................................................................................... 7 
3.2.2 Pedagogiskt klimat i klassrummet, kön och inlärning ..................................... 7 

3.2.3 Tydliggörande pedagogik och tydlig kommunikation ..................................... 8 
3.3 ELEVHÄLSANS ROLL I ARBETET MED SKOLFRÅNVARANDE ELEVER ......................... 8 

3.3.1 Elevhälsans arbete och samverkan med andra ............................................... 8 

3.3.2 Betydelsen av barnens delaktighet .................................................................. 9 

3.3.3 Vikten av tidig upptäckt och tidiga åtgärder ................................................. 10 

4. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING ..................................................... 11 

4.1 FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................. 11 

5. METOD ................................................................................................................. 11 

5.1 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER .................................................................... 11 

5.2 KVALITATIV INTERVJU........................................................................................... 11 
5.3 HERMENEUTISK FÖRSTÅELSE ................................................................................. 12 

5.4 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDE ............................................................................... 12 
5.5 RELIABILITET OCH VALIDITET ................................................................................ 13 

5.6 URVAL ................................................................................................................... 14 

6. PLANERING OCH GENOMFÖRANDE .......................................................... 14 

6.1 FÖRBEREDELSE ...................................................................................................... 14 
6.2 PILOTINTERVJU ...................................................................................................... 14 
6.3 INTERVJURESPONDENTERNA .................................................................................. 15 

6.4 VARIATIONSVIDD .................................................................................................. 15 
6.5 INSAMLING ............................................................................................................ 15 
6.6 ANALYS ................................................................................................................. 15 

7. RESULTAT ............................................................................................................... 16 

7.1 ELEVHÄLSANS PEDAGOGISKA OCH FRÄMJANDE ARBETE ....................................... 16 
7.1.1 Elevhälsan ..................................................................................................... 16 

7.1.2 Riktlinjer som styr arbetet med skolfrånvaro ................................................ 17 
7.1.3 Bakomliggande orsaker påverkar elevhälsans arbete................................... 17 



7.1.4 Skolkuratorns och specialpedagogens ansvarsområden ............................... 18 
7.1.5 Pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram ............................................. 19 
7.1.6 Förebyggande arbete ..................................................................................... 20 

7.2 ANVÄNDNINGEN AV TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK OCH KOMMUNIKATION I   

ARBETET MED SKOLFRÅNVARO  ................................................................................... 21 

7.2.1 Tydlig kommunikation ................................................................................... 21 
7.2.2 Tydliggörande pedagogik .............................................................................. 21 
7.2.3 Elevhälsans användning av tydliggörande pedagogik och kommunikation .. 22 

7.3 ELEVHÄLSANS UPPFATTNING AV ARBETET MED SKOLFRÅNVARANDE ELEVER ....... 23 
7.3.1 Arbetet med skolfrånvarande elever uppfattas som problematiskt ............... 23 

7.3.2 Tid och struktur påverkar .............................................................................. 24 

7.4 SAMMANFATTNING AV RESULTATET ...................................................................... 24 

8. DISKUSSION OCH ANALYS ................................................................................ 25 

8.1 METODDISKUSSION................................................................................................ 25 
8.2 RESULTATDISKUSSION ........................................................................................... 25 

8.2.1 Skolhälsans pedagogiska och främjande arbete ......................................... 25 
8.2.2 Användningen av tydliggörande pedagogik och kommunikation i arbetet med 

skolfrånvaro ............................................................................................................ 26 

8.2.3 Elevhälsans uppfattning av arbetet med skolfrånvarande elever ................... 26 
9. SLUTSATS OCH VIDARE FORSKNING ......................................................................... 27 

REFERENSER ............................................................................................................. 29 

MISSIV                         BILAGA 1 ................................................................................. 1 

INTERVJUFRÅGOR  BILAGA 2 ................................................................................. 2 

INTERVJUGUIDE   BILAGA 3 ................................................................................. 3 



1 

 

1. INTRODUKTION 
 

Problem med hemmasittare, problematisk skolfrånvaro och elevers psykiska ohälsa är ett 

aktuellt ämne och tidigare studier har visat att skolan har en stor betydelse för elevers 

(väl)mående. I dag är det viktigt att våra barn och ungdomar klarar av skolan och har gått 

ett gymnasieprogram för att kunna få och klara av ett framtida arbete och egenförsörjning, 

vilket främjar hälsa och välmående. Elevers psykiska ohälsa och deras problem kan yttra 

sig på många olika sätt, där skolfrånvaro är en. Det finns få studier på hur elever, speciellt 

de yngre, mår i skolan och hur elevhälsan arbetar med skolfrånvarande elever. 

Vi har skolplikt i Sverige och skolan ska ta hänsyn till elevernas individuella behov och 

utforma undervisningen efter det.. Det är en komplex sammansättning av faktorer som 

påverkar risken för denna typ av frånvaro. Beroende på vad som orsakar en skolfrånvaro 

behövs en pedagogisk kartläggning för att rätt insatser ska kunna införas. Inom 

forskningen delas de olika påverkansfaktorerna till skolfrånvaro in i tre huvudsakliga 

kategorier, nämligen skola, hem/familj och individ. 

Det kan behövas nya pedagogiska metoder för att kunna möta de här eleverna som 

motverkar skolfrånvaro. I mitt arbete med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos 

ungdomar använder vi oss av beprövade metoder inom tydliggörande pedagogik och 

tydlig kommunikation, som är viktiga redskap i vårt dagliga arbete för att tydliggöra 

vardagen. För att våra barn/ungdomar ska kunna uppnå sina mål och känna trygghet är 

arbetet med tydliggörande pedagogik och tydlig kommunikation en av hörnstenarna. 

Elever behöver tydlighet, speciellt de mindre barnen, oavsett bakgrund. Studien inriktas 

därför mot hur elevhälsan arbetar pedagogiskt och främjande med skolfrånvarande elever 

samt hur specialpedagoger och skolkuratorer uppfattar sitt arbete. 

 

2. Bakgrund 
I det här kapitlet kommer bakgrundsinformation med en kortare beskrivning gällande 

huvudsakliga områden i studien.  

2.1 Skollagen 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) har vi skolplikt i Sverige och föräldrarna är skyldiga att 

se till att sina barn går till skolan, från 2018-01-01 gäller skolplikten alla fr.o.m. 6 år. 

Skollagen är den som styr verksamheten och målsättningen i den svenska skolan. Här 

menas ”elev” den som deltar i utbildningen och i 1 kap. 3–10 §§ står att med utbildning 

menas ”den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.” (SFS 

2010:800). Syftet med utbildningen är att främja kunskap hos eleverna och att förankra 

respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Utbildningsväsendet ska 

ta hänsyn till elevernas olika behov och ge det stöd som krävs för att de ska kunna 

utvecklas maximalt utifrån individuella förutsättningar. Att få gå i skolan och att klara av 

den med godkända betyg är alla barns rättighet och skolan är skyldig att erbjuda alla 

elever utbildning och individuella åtgärder när det behövs. Alla elever har rätt till lika 

utbildning, oavsett var du bor, där barnets bästa är utgångspunkten och eleven ska ha 

möjlighet att kunna uttrycka sina åsikter (SFS 2010:800). Huvudmålet för 
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skolinspektionens kvalitetsgranskningar är att främja utvecklingen i arbetet för att 

tillgodose att alla elever får en god utbildning i en trygg miljö (Skolinspektionen 2016a).  

2.2 Skolfrånvaro 

Moon (2016) hänvisar till Sveriges Television (SVT) att omkring 50 000 av 

grundskoleeleverna år 2016 var frånvarande minst 10 % av sin undervisningstid och att 

det är ett växande samhällsproblem som beror på komplexa problem. Ungefär 5% av 

barnen har 10% eller mer i ogiltig frånvaro och riskerar att bli hemmasittare om inte 

åtgärder sätts in i tid (Moon, 2016).  Hemmasittare kallas de som har ogiltig frånvaro och 

har varit hemma helt i en månad eller mer. Begreppet problematisk skolfrånvaro menar 

de elever som har upprepad ogiltig frånvaro som överstiger 5% i en period om minst två 

månader (Skolinspektionen, 2016b).  

Ogiltig frånvaro kan enligt skolverket (2010) vara tecken på att en elev inte mår bra och 

kan ha sin orsak i olika områden. Dessa områden kan delas in i tre olika kategorier; 

pedagogiska, organisatoriska och sociala. Det är skolans uppgift är att upptäcka de här 

eleverna och att utreda de problem som eleven har som gör att eleven inte är i skolan eller 

på lektionerna (Skolverket 2010).  

Problem med skolnärvaron innebär att de här eleverna inte får sin rätt till utbildning 

tillgodosedd och det leder ofta till allvarliga samhällsproblem och enligt Statens 

offentliga utredning (SOU 2016:92) saknas det i dag en enhetlig syn på problemet och 

det saknas återkommande, jämförbara mätningar på förekomsten av skolfrånvaro. 

Skolverket (2010) menar att det är nödvändigt att utveckla arbetssätt som gör att man kan 

möta elever med olika former av problematik i tid, annars är risken att de här eleverna 

hamnar i långvarig skolfrånvaro (Skolverket, 2010). Det finns också brister i skolornas 

rutiner i hur de rapporterar och analyserar elever med omfattande skolfrånvaro 

(Skolinspektionen, 2016a). 

Det är skolans rektor som har ansvaret för att speciella insatser och åtgärdsprogram sätts 

in hos en elev som av någon anledning inte uppnår målen i de olika kurserna (SFS 2010: 

800).  

2.3 Elevhälsa  

Det är skollagen (2010:800) som styr att varje skola ska ha en elevhälsa för arbete inom 

det psykosociala, psykologiska, specialpedagogiska och medicinska ansvarsområdet. 

Elevhälsans roll är främst förbyggande och hälsofrämjande. I elevhälsan ska det ingå 

läkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens 

(SFS 2010:800). I individuella åtgärder runt en elev spelar elevhälsan en stor roll eftersom 

elevens hälsa påverkar skolresultatet i hög grad, det finns därmed ett dubbelriktat 

samband mellan hälsa och lärande (Socialstyrelsen, 2016a). Individuella åtgärder i tid är 

därför viktigt eftersom elever som inte förstår skolan och når målen riskerar att få en dålig 

självbild (Hugo, 2013).  

I elevhälsans kartläggning av en elevs skolfrånvaro kan det komma fram att eleven har 

en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Här krävs det ofta samverkan mellan 

BUP (Barn- och Ungdoms Psykiatrin) – HAB (Habiliteringen) – IFO (Individuella 

Familje Omsorgen) eftersom de här barnen och deras familjer ofta mår mycket dåligt när 

elevens funktionsnedsättning inte passar in i skolans utformning. Ett samarbete mellan 

pedagoger och elevhälsan är viktig där personalen kan ta hjälp av varandra och vara öppna 
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för andra arbetssätt. Samarbetet gör det lättare att hitta nya metoder och vägar för att 

hjälpa en elev med svårigheter. Enligt skollagen och läroplanens mål omfattas alla elever 

av styrdokumenten. Där kan en del av eleverna behöva extra stöd för att finna begriplighet 

och delaktighet, vilket gör att undervisningen ska anpassas till eleverna och inte tvärtom 

(Aspeflo, 2013). 

2.4 Tydliggörande pedagogik och tydlig kommunikation 

Tydliggörande pedagogik syftar till att göra omgivningen begriplig och hanterbar, där 

målet är att skapa de förutsättningar som krävs för att personen ska bli delaktig och så 

självständig som möjligt i livet. (Habilitering och Hälsa, 2012). Tydliggörande pedagogik 

kommer ursprungligen ifrån TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related 

handicapped Children) som är en metod som utgår från kognitiv psykologi (Persson, 

2003).  

Tydliggörande pedagogik används idag huvudsakligen i arbetet inom de 

funktionsnedsattas vardag och är ett förhållningssätt som används för att tydliggöra deras 

dagliga liv (Tranqvist, 2015). Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, (2015) 

beskriver det som en extra anpassning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningen. Planering och förutsägbarhet är viktiga beståndsdelar för att eleven ska 

uppleva tillvaron som meningsfull, hanterbar och begriplig (SPSM, 2015). Ordet 

kommunikation kommer från latinets ”communicare” och betyder att något som ska bli 

gemensamt och delat. Via kommunikationen delar vi med oss av våra upplevelser, tankar, 

handlingar och värderingar till andra (Nilsson & Waldemarsson, 2016). 

För att uppnå tydliggörande pedagogik och tydlig kommunikation behövs det en 

helhetssyn med ett individuellt synsätt som ser till elevens styrkor som främjar till 

delaktighet. För att tydliggöra vardagen behöver kommunikationen vara tydlig och 

anpassad till personens individuella behov. Extra stöd till sin kommunikation kan vara 

teckenstöd, bilder eller text som komplement till sin kommunikation. Inom särskolans 

verksamhetsområde är tydliggörande pedagogik ett vanligt pedagogiskt förhållningssätt 

(Tranqvist, 2015). Människan utvecklar sin identitet i interaktion med andra människor 

och elever med hög frånvaro har enligt Moon (2016) behov av en skola som uppmuntrar 

till kunskapsprocesser där goda relationer ses som centrala. Författaren menar att elever 

inte bara lär sig inne i klassrummet utan i alla olika sammanhang. Moon (2016) hänvisar 

till särskolans pedagogik där pedagoger använder sig mer av omsorgsinriktade och 

kunskapsgenerade uppdrag, det vill säga tydliggörande pedagogik och tydlig 

kommunikation. Det här skulle enligt Moon (2016) kunna användas hos elever med 

oroande skolfrånvaro för att underlätta för eleverna att ta egna initiativ och att vara med 

att påverka interaktionen i utbildningssituationen (Moon, 2016). Beroende på behov finns 

det olika kommunikations-hjälpmedel och en del av det vänder sig till personer med 

autism. Det är ofta visuella hjälpmedel som många gånger är lättare att förstå än den 

verbala informationen, speciellt för personer med autism (Tranqvist, 2006).  

Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM (2015) har på sin webbsida skrivit en del 

om hur tydliggörande pedagogik kan användas som ett stöd och som en extra anpassning 

för att vissa elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Eftersom planering och 

förutsägbarhet är viktiga delar för en elev med svårigheter behöver eleven få reda på hur 

dagen ska se ut i god tid. Det görs genom att tydliggörande pedagogik och tydlig 

kommunikation används. Frågor som behöver ett svar kan vara:  
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• Var ska jag vara? 

• Vem ska jag vara med? 

• Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? 

• När? Hur länge? Vad händer? Vad händer sedan? 

(SPSM, 2015) 

De här eleverna behöver ofta hjälp med anpassningar redan i förskolan och det krävs 

speciallösningar utifrån elevens individuella behov (Aspeflo, 2013).  

2.5 Neuropsykiatrisk Funktionsnedsättning (NPF) 

Enligt Sveriges Radio (2018) har upp till 75% av de barn som inte går till skolan en trolig 

NPF-diagnos som t.ex. autism och ADHD (Sveriges Radio, 2018).  

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är den vanligaste diagnosen inom 

gruppen neuropsykiatriska problem där ADHD kan se olika ut men där alla har någon 

form av en uppmärksamhetsstörning (Gillberg., Råstam & Fernell, 2015). Diagnosen 

finns med i DSM-5 (Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders) och ungefär 

5% av alla skolbarn har ADHD (Habilitering och Hälsa, 2016) 

Personer med autism har varierande svårigheter och en del kan ha normal begåvning. 

Autismdiagnosen innebär att det finns begränsningar hos individen i social 

kommunikation och socialt samspel samt har repetitiva beteenden, intressen och/eller 

aktiviteter Diagnosen finns med i DSM-5 (Autism- och Aspergerförbundet, 2015). 

Både autism och ADHD är medfödda diagnoser men ibland kan individen få sin diagnos 

sent, speciellt flickor är underdiagnostiserade i unga åldrar (Kopp, 2010). 

 

3. Tidigare forskning 
I rapporten som ligger till grund för betänkandet SOU (2016:94) ser vi att det finns en 

begränsad forskning i Sverige gällande elevers skolfrånvaro som handlar om orsaker, 

samband, konsekvenser och intentioner men att det internationellt finns forskning om 

riskfaktorer och orsaker. 

I kapitlet kommer tidigare forskning som är relevant för ämnet att redovisas. Kapitlet är 

uppdelat i tre olika delar där första delen handlar vilka påverkansfaktorerna är till 

skolfrånvaro och hemmasittande. Tema två handlar om pedagogiska faktorer där även 

genusperspektiv finns med. Sista och tredje temat handlar om elevhälsans arbete och 

elevers delaktighet. 

3.1 Påverkansfaktorer till skolfrånvaro och hemmasittande 

3.1.1 Psykisk ohälsa hos eleverna 

Östberg (1999) skriver om att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa hos elever och 

elevens relationer och kamratstatus i skolan. Författaren skriver att elever som känner sig 

oroliga, ängsliga eller nedstämda kan vara signaler på stress och en begynnande psykisk 

ohälsa. De här besvären kan ses som en reaktion på att situationen runt eleven inte 

fungerar som den ska och om den förändras så förändras också elevens mående (Östberg, 
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1999). Faktorer som påverkar att en elev inte får den hjälp den behöver kan vara att elever 

har svårt att be om hjälp enligt Sorbring & Bolins (2015) rapport. För de små barnen ser 

det annorlunda ut, här är det ofta mamman som är den som söker hjälp för sitt barn 

(Sorbring & Bolin, 2015) 

Östberg & Brolin Låftman (2017) har skrivit i sin refereegranskade artikel om sambandet 

mellan psykosomatiska besvär, kön och socioekonomiska tillhörighet. Här ser vi att 8,6 

% av eleverna i åldern 10–18 år har psykosomatiska besvär som huvudvärk och magont 

varje vecka. Av dessa elever var 12,1 % flickor och 4,9% var pojkar. Huvudvärk och 

magont kan ofta vara stressrelaterade och flickor som bor i familjer där föräldrarna är 

högutbildade har mindre stressrelaterade besvär än de flickor som har lågutbildade 

föräldrar. Den här skillnaden syntes inte hos pojkarna (Östberg & Brolin Låftman, 2017) 

Parental educational level adds a context in which the experiences tied to 

gender may vary, and inversely, the relevance of parental education may 

differ between boys and girls. (Östberg & Brolin Låftman, 2017: 336) 

Faktorer som stress i skolan, den snabba teknikutvecklingen som påverkar elevens 

vardag, en ökad individualiseringen i samhället och minskad tilltro till framtiden och 

bristande sociala relationer ses som orsaker till flickors ökande ohälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Forskning har även visat att gruppegenskaperna kan 

påverka att ett barn kanske är aggressivt eller drar sig undan socialt. Därför behöver det 

här tas med i synen på orsaker till ett beteende och inte bara se till den individuella 

kapaciteten som orsak till en elevs beteende (Östberg, 1999). 

3.1.2 Skolfrånvaro kan bero på många faktorer 

Omfattande frånvaro delas in i två olika grupper där ogiltig sammanhängande frånvaro 

är en ogiltig frånvaro där eleven har varit helt frånvarande i minst en månad 

(hemmasittare). Ogiltig upprepad ströfrånvaro (problematisk skolfrånvaro) är en ogiltig 

frånvaro vid olika tillfällen som överstiger 5 % och har förekommit i en period av minst 

två månader. Det är något vanligare att pojkar har upprepad ströfrånvaro än flickor 

(Skolinspektionen 2016b).  

Här i Sverige är det främst Skolinspektionen, Skolverket och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) som under de sista tio åren har undersökt och arbetat med problemet 

problematisk skolfrånvaro och hemmasittare enligt Statens offentliga utredning (SOU 

2016:94). Ogiltig frånvaro förkommer mest i årskurs 7–9 men det förekommer också i 

årskurserna 1–6 (Skolinspektionen 2016b). Skolfrånvaro måste upptäckas i tid men det 

har i Skolinspektionens (2016a) rapport visat sig att det inte tas på allvar när elever i klass 

4–5 visar tecken på att utveckla en problematisk frånvaro. Skolan reagerar först när eleven 

börjar 7:an och det kan få allvarliga konsekvenser för eleven (Skolinspektionen, 2016a).  

Studier har visat att skolfrånvaro beror på olika orsaker och de bör ses från olika 

synvinklar p.g.a. ett ofta komplext samband. Şahin, Arseven, & Kılıç (2016) har i sin 

studie Causes of Student Absenteeism and School Dropouts sett att det finns gemensamma 

nämnare hos elever med hög skolfrånvaro. De har funnit fem olika faktorer som påverkar 

och orsakar elevers skolfrånvaro. Dessa påverkansfaktorer är: 

• familjerelaterade 

• rektor och lärares beteende 

• orsaker som beror på skolmiljön 
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• elevens individuella faktorer 

• miljörelaterade orsaker (samhället och omgivningens påverkan) 

 (Şahin et al., 2016).  

Socialstyrelsen (2016a) och Şahin et al., (2016) menar att orsaker till skolfrånvaro kan 

ses både till skolan och den individuella elevens förutsättningar och lösningar bör därmed 

tillhandahållas utifrån varje enskilt fall. Socialstyrelsen (2016a) menar att det är viktigt 

för skolan att utreda orsaken till frånvaron för att rätt åtgärder ska kunna sättas in och för 

att nå dit behövs det olika former av utredningsunderlag, riktlinjer och samverkansrutiner 

(Socialstyrelsen, 2016a). Şahin et al. (2016) skriver om lösningar i form av rådgivning 

och tillrättalagda åtgärder bör prioriteras framför sanktioner och straff (Şahin et al., 2016).  

Det är vanligt att elever som har en hög, ogiltig skolfrånvaro har inlärningssvårigheter. 

De kan också ha en psykisk ohälsa som ofta är relaterad till problem i neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF), olika trauman, ångesttillstånd och depression. De elever 

med en NPF-problematik men som har normal begåvning kan även ha en psykosocial 

svår situation. Klarar inte skolan av att bemöta dessa elever riskerar de att bli isolerade 

både kamratmässigt och kunskapsmässigt, vilket kan leda till annan psykisk ohälsa som 

depression, ångest, ätstörningar, självskadebeteende och/eller att de stannar hemma från 

skolan (Aspeflo, 2013).  

3.1.3 Hemmasittande elever 

Det finns ett stort antal hemmasittande elever och Skolinspektionen skriver i sin rapport 

Omfattande frånvaro (2016a) att 20 000 elever i årskurs 7–9 har en ogiltig frånvaro som 

riskerar att ge ett skolmisslyckande och ett framtida utanförskap. Det förekommer 

frånvaro i hela grundskolan och nästan alla av de elever som i högstadiet har en oroande 

skolfrånvaro, hade redan i åk. 4–5 visat på problem med skolnärvaron (Skolinspektionen, 

2016a). Det är komplexa faktorer som påverkar till att en elev blir hemmasittare där en 

rad av händelser, historiska och aktuella, som gör att det till slut blir för mycket och en 

elev stannar hemma.  

Their behaviour must be therefore set within a «history», because it 

would have meaning only in this way. As the phenomenon is 

produced by a series of causes, then they cannot be detected through 

an analysis focused only on the very moment of dropping-out 

(Lugino Binanti, 2012:172). 

Hugo (2013) har i sin forskning gjort ett arbete om elever i skolor tillhörande SIS (Statens 

institutioinsstyrelse) särskilda ungdomshem. Hugo (2013) har undersökt hur eleverna 

upplever sin skolsituation. Författaren har sett att de flesta har haft någon form av 

skolfrånvaro och har negativa skolerfarenheter med sig när de kommer till 

ungdomshemmen. Många av ungdomarna har olika behov och förutsättningar som kräver 

en förståelse för ungdomens situation och behov för att kunna hitta tillbaka till en elevs 

motivation för skolarbetet. Det upplevs som att ungefär 60% av ungdomarna i en SiS-

verksamhet har en NPF-problematik (Hugo, 2013). Det går att se på elevernas komplexa 

problem på två olika sätt. Moon (2016) menar att eleverna är en homogen grupp där 

eleverna påtalar gemensamma nämnare om hur de känner sig. Medan Skolinspektionen 

(2016b) menar att de hemmasittande eleverna utgör en heterogen grupp då 

bakgrundsorsakerna kan vara många och olika hos eleverna med svårigheter.  
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Hugo (2013) och Moon (2016) ser gemensamma nämnare hos de elever som har ett 

skolmisslyckande och en skolfrånvaro. De här eleverna pratar om att de har saknat 

• Trygghet 

• Gemenskap 

• Känna sig kapabla och att få lyckas 

• Känna sig intresserade  

• Stimulans i skolmiljön 

• Känna meningsfullhet  

• Självförtroende  

• Att bli sedda (av de vuxna) 

 (Hugo, 2013: Moon, 2016) 

3.2 Pedagogik genom ett genus- och tydliggörande perspektiv 

3.2.1 Pedagogiska faktorer 

Mandre (1999) hänvisar till Piaget och Vygotskij när hon skriver om att barn lär sig olika 

och mognar olika och därför har barnen olika pedagogiska förutsättningar. Piaget menar 

att det är lönlöst att försöka att lära ett barn något som den inte är mogen för och att 

inlärning sker automatiskt när barnet är moget för det. Vygotskij menar att interaktionen 

mellan den vuxne och barnet är viktig och att förutsättningen för utveckling är barnets 

inlärning (Mandre, 1999). Skolinspektionen (2016a) pekar på att det kan vara 

pedagogiska faktorer i skolmiljön som påverkar elevers närvaro och det kan handla om 

hur skolan ser till elevens undervisningsbehov och om åtgärder sätts in. Även Isaksson 

(2009), som är sociolog, har i sin avhandling skrivit om svårigheter med att rätt stöd sätts 

in till barn med svårigheter. Skolan ser ofta till individuella åtgärder och brister och 

därmed missas sociala påverkansfaktorer som skolmiljö och hemmiljö. Författaren menar 

också att det finns en spänning mellan det relationella perspektivet och det individuella 

perspektivet. I det individuella ser man ofta problemen ur ett medicinskt eller 

neuropsykiatriskt perspektiv i synen på en elev med skolsvårigheter, där Isaksson (2009) 

menar att det medicinska och neuropsykiatriska perspektivet tenderar att ta över vid en 

identifiering av vilka särskilda behov som kan föreligga (Isaksson, 2009).  

Andra pedagogiska faktorer som påverkar kan vara en ostrukturerad, ej individuellt 

anpassad undervisning eller bristande bemötande från lärare. Det här är negativa 

påverkansfaktorer för eleven enligt Skolinspektionen (2016a). Hugo (2013) har i sin 

rapport sett att det är viktigt att eleverna bemöts med respekt i skolan, där de får känna 

sig stolta och glada över att lyckas i skolarbetet. På skolorna i SIS verksamheterna finns 

praktiska och estetiska kurser och de är ett viktigt innehåll inom undervisningen för elever 

inom SIS skolverksamhet (Hugo, 2013). Om en elev hamnar efter i sin 

kunskapsutveckling och som upplever undervisningen som svår löper hen en större risk 

för frånvaro. En ökad frånvaro leder i sin tur till att eleven hamnar efter allt mer och 

riskerar att hamna i en negativ, nedåtgående spiral (Skolinspektionen, 2016a). 

3.2.2 Pedagogiskt klimat i klassrummet, kön och inlärning  

Creese, Leonard, Daniels & Hey (2004) har i sin studie tittat på det pedagogiska klimatet 

i förhållande till kön i grundskolan. Det har visat sig att det kan vara olika för pojkar och 

flickor och det påverkar elevernas inlärning och sociala strukturer. Det pedagogiska 
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klassrumsklimatet kan påverkas av vilket förhållningssätt som finns i klassrummet.  

Kompetensen hos eleverna utvecklas olika beroende på läraren och hens pedagogik och i 

vilken skola du går på. Klimatet i klassrummet kan skilja sig åt beroende på om det tillåts 

att elever får ta plats på bekostnad av att andra får ta mindre plats, eller inte. Här spelar 

läraren en stor roll i vad som accepteras. Social påverkan kan avgöra hur elever lär sig 

och förhåller sig i skolan och med sina kamrater (Creese et.al., 2014).  

3.2.3 Tydliggörande pedagogik och tydlig kommunikation 

Inom specialpedagogiken och särskolan pratar man mycket om att se till elevens styrkor 

och färdigheter ur ett tydliggörande, pedagogiskt perspektiv där en tydlig kommunikation 

är viktig. För att nå dit behövs en kartläggning av eleven för att få vetskap om hur eleven 

tänker, tar in information och tolkar information samt sin omgivning. Det vill säga 

elevens kognitiva, perceptuella, sociala och kommunikativa färdigheter. Den här 

kartläggningen ligger till grund för läraren och dess pedagogik (Mandre, 1999). 

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer har tagit fram en rapport inom ramen för det 

nationella projektet Evidensbaserad habilitering (EBH) inom området kognitivt stöd. Där 

rekommenderar de bland annat metoder som är kompenserande och de nämner att bilder 

som stöd, tekniska hjälpmedel för tidsplanering och stöd för orientering till tid och till 

plats kan ge effektivt resultat (Arvidsson, Buchholz, Forsmark, Hård, Jacobsson, Meden, 

Sjödin & Wennberg, 2013). 

Enligt Skollagen (2010:800) behöver eleven vara delaktig i en kartläggning och har med 

i sin lagtext ”Informationen och formerna för barnens inflytande ska anpassas efter deras 

ålder och mognad” (2010:800: §9). Mandre (1999) skriver att ur ett tydliggörande 

pedagogiskt förhållningssätt kan läraren vid inlärningssvårigheter behöva kombinera 

olika pedagogiska åtgärder, som att miljöanpassa klassrummet ihop med t.ex. en 

pedagogisk struktur och/eller anpassning av det pedagogiska innehållet. Det här har 

Mandre (1999) kommit fram till i sin licentiatavhandling, där författaren genom 

systematiska observationer har kopplat individuella diagnoser till en specialpedagogisk 

design. Genom de här systematiska observationerna menar författaren att en personlig, 

pedagogisk diagnos kan ställas och som sedan kan kopplas till en pedagogisk struktur, 

metod och innehåll som är individuell. Författaren beskriver hur skolan genom en 

individualiserad pedagogik kan ge elever med neuropsykiatriska besvär en bättre 

skolgång, författaren tycker också att specialpedagogiken kan vara användbar i andra 

områden än den traditionella skolmiljön (Mandre, 1999). Skolinspektionen (2012) pekar 

också på betydelsen att de stödåtgärder som utformas till elever med NPF-problematik 

alltid ska grundas på en pedagogisk utredning som visar vilka de individuella 

svårigheterna är och vilka behov som eleven kan ha. I arbetet med elever som har autism 

utformas åtgärderna oftast från generella kunskaper om vad en autismdiagnos kan 

innebära. Det kan bero på bristande kunskap hos personalen om alla de individuella behov 

som finns hos elever med autism (Skolinspektionen, 2012). 

3.3 Elevhälsans roll i arbetet med skolfrånvarande elever 

3.3.1 Elevhälsans arbete och samverkan med andra 

Enligt Skolinspektionen (2016a) glöms ofta elevhälsan bort i arbetet med elever som har 

problem med sin närvaro. Elevhälsan kontaktas inte alltid utan det kan gå för lång tid 
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innan elevhälsan kopplas in, ibland också utan att tillräckliga beslut är tagna. Det kan 

bero på att övrig personal på skolan inte vet om vilka rutiner och möjligheter som finns.  

I förarbetena till skollagen står att elevhälsan har ett särskilt ansvar för 

att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. För 

att elevhälsan ska ha möjlighet att göra det krävs att elevhälsan har 

mandat att utföra sitt uppdrag, att elevhälsans samlade kompetens 

tillvaratas och att övrig skolpersonal följer de rutiner som är uppsatta av 

skolan och/eller kommunen (Skolinspektionen, 2016a: 11).  

I artikeln från Ek, Isaksson och Eriksson (2017) beskrivs det att läraren är den som gör 

den första utredningen av en elev som har skolfrånvaro genom att ta kontakt med 

vårdnadshavare för att ta reda på orsaken bakom frånvaron. Läraren bör enligt Ek et al 

(2017) ha fokus på skolrelaterade orsaker, misstänks det att det är andra faktorer bakom 

frånvaron bör elevhälsan kopplas in (Ek et al. 2017). Men skolorna tenderar enligt 

Skolinspektionen (2016a) att i sina åtgärdsprogram fokusera på pedagogiska insatser, 

trots att problemen oftast inte handlar om inlärningssvårigheter. Skolinspektionen 

(2016a) menar vidare att skolan också behöver samarbeta mer externa aktörer som IFO 

och BUP. Här ska elevhälsan vara ett stöd i att ta reda på orsakerna till frånvaron men 

deras kompetens används inte alltid, utan de åtgärder som sätts in utgår inte från orsakerna 

till frånvaron och därmed får inte insatserna den effekt som förväntas (Skolinspektionen, 

2016a).  

Men många gånger när elevhälsan kopplas in så är det redan ett pågående ärende. Här blir 

elevhälsans syfte att göra en bredare kartläggning för att utreda elevens bakomliggande 

orsaker till skolfrånvaron. Det kan vara sociala relationer, psykisk och fysisk ohälsa, 

skolsituationen eller hemsituationen som kan påverka till en elevs skolfrånvaro. Vid 

behov kan elevhälsan här koppla in socialtjänsten eller BUP för en vidare utredning. 

Socialtjänsten kopplas in om det finns oro runt en elev och hens välbefinnande och 

misstanke om tex. missbruk i hemmet eller annan familjeproblematik. Anmälan till barn- 

och ungdomspsykiatrin (BUP) görs om eleven mår dåligt psykiskt och det misstänks ligga 

någon psykiatrisk sjukdom bakom frånvaron, det kan tex. vara depression, social fobi, 

ångest eller en NPF-problematik. Det finns svårigheter i att få en gemensam syn runt de 

här eleverna, socialtjänsten upplever att BUP arbetar mer individuellt än med hela 

familjen. Enligt socialtjänsten är grundsynen att man måste jobba med hela strukturen 

runt eleven för att få tillbaka eleven till skolan. Mycket av samverkan kan baseras på att 

sätta en psykiatrisk diagnos och behandling, medan socialtjänsten menar att orsaken till 

att eleven inte går till skolan kan vara problem i familjen (Ek et al. 2017).  

Specialpedagogen gör också ofta speciallärarens uppgifter som att undervisa elever med 

särskilt stöd, det påverkar att deras tid för utredningar och kartläggningar minskar 

(Isaksson, 2009). 

3.3.2 Betydelsen av barnens delaktighet 

Redan i förskolan arbetar personalen med att barnen ska känna delaktighet genom olika 

undervisnings principer. Inom den normerande undervisningsprincipen är syftet att 

barnen ska handla på det sätt som värderas som moraliskt rätt. För att barnen ska kunna 

känna delaktighet så krävs det att situationen är begriplig och att de har tillräckligt med 

tidigare erfarenheter. Det här kan genomsyra hela skoltiden, att elever inte finner 

delaktighet och begriplighet (Hedefalk, 2015). 
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Enligt Isaksson (2009) och Skolinspektionen (2016a) förekommer det att vårdnadshavare 

inte är medvetna om att eleven har ett åtgärdsprogram. Skolinspektionen har också sett 

att det förekommer att varken elevhälsan eller eleven är delaktiga i framtagandet av 

åtgärdsprogram när en elev får problem med skolnärvaron. För att kunna vidta rätt 

åtgärder så måste man ta reda på orsakerna till frånvaron men många skolor försöker inte 

i tillräcklig utsträckning ta reda på bakomliggande orsaker. Eleverna har oftast inte hörts 

av skolan med hänvisningen att de inte kan nå fram till eleven (Skolinspektionen, 2016a).  

3.3.3 Vikten av tidig upptäckt och tidiga åtgärder  

Utbildningsdepartementets utredning ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och 

agera” (SOU 2016:94) har undersökt hur närvaron ser ut ute i skolorna och hur skolorna 

arbetar med det. De har tittat på hur det ser ut i arbetet med att förbättra samverkan, främja 

skolnärvaro och om det finns riktlinjer för tidiga insatser för de barn/ungdomar som har 

sociala problem eller psykiska besvär och hög skolfrånvaro. 

Elevhälsans huvudsakliga uppgift är att arbeta förbyggande och främjande enligt 

skollagen (2010:800). Men trots att det har funnits tidiga tecken på risker för en för hög 

skolfrånvaro hos i stort sett samtliga elever i Skolinspektionens (2016b) granskning, har 

dessa tecken inte följts upp av tidiga insatser i form av kartläggningar och insatser 

(Skolinspektion, 2016a). För många gånger när elevhälsan kopplas in så är det redan ett 

pågående ärende (Ek et al., 2017). Statens Offentliga Utredningar (SOU, 2016:94) menar 

att frånvaro som är sporadiskt och ofta förekommande, även giltig frånvaro, kan bli 

problematisk om den är så omfattande att eleven kommer efter kunskapsmässigt och 

socialt. Det är viktigt att arbeta främjande och att rätt åtgärder sätts in tidigt och 

utredningens förslag är att skolorna ska uppmärksamma elevers frånvaro och agera på det 

i ett tidigare stadium än vad som sker i dag. Många skolor har de senaste åren blivit bättre 

på att arbeta aktivt med problemet men mycket kvarstår eftersom många elever 

fortfarande hamnar i långvarig frånvaro (SOU 2016:94). Fjellfeldt & Markström (2018) 

pekar också på betydelsen av att uppmärksamma hemmasittare i tid för att kunna sätta in 

preventiva åtgärder för att förebygga framtida psykisk ohälsa. Här lyfts skolan fram som 

en viktig aktör i det förebyggande och främjandet arbetet. Det kan vara insatser i god 

psykosocial arbetsmiljö, godkända betyg och generellt föräldrastöd (Fjellfeldt & 

Markström, 2018).  

Om problemet är en misstänkt autismdiagnos är det viktigt med tidig upptäckt och tidiga 

interventionsinsatser i form av både psykologiska och pedagogiska åtgärder för att kunna 

uppnå en generell förbättring. Här kan med fördel tydliggörande pedagogik användas för 

att förbättra elevens förutsättningar (Persson, 2003). Tiden kan ses som en ytterligare 

aspekt på om elevhälsan utför det förebyggande arbetet. Specialpedagogen gör ofta 

speciallärarens uppgifter som att undervisa elever med särskilt stöd, det påverkar att deras 

tid för utredningar och kartläggningarna minskar (Isaksson, 2009) 
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4. Syfte och problemformulering 
Skolfrånvaron bland elever är idag ett problem och elevhälsan arbetar aktivt med detta på 

olika sätt. För att en elev ska kunna nå sina mål krävs en tydlig pedagogik, 

kommunikation, delaktighet och förutsägbarhet. 

Syftet med studien är att undersöka hur elevhälsan arbetar pedagogiskt för att främja 

skolnärvaron hos elever som har problematisk skolfrånvaro eller är hemmasittare. 

4.1 Frågeställningar 

• Hur arbetar elevhälsan pedagogiskt med de elever som har eller riskerar att få 

problematisk skolfrånvaro eller är hemmasittare? 

 

• Använder elevhälsan tydliggörande pedagogik och kommunikation i sitt arbete 

mot elever med omfattande skolfrånvaro? 

• Hur uppfattar elevhälsan sitt arbete med skolfrånvarande elever? 

 

 

 

5. METOD 

5.1 Metodologiska utgångspunkter 

Studien är utformad som en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats. Empirin 

samlades in genom semistrukturerade intervjuer med fem personer som arbetar inom 

elevhälsan vid fyra olika skolor. Forskningsfrågan och syftet, som ligger till grund för 

studien, gör att det är lämpligt att använda sig av semistrukturerande frågor eftersom 

respondenterna har varit på olika skolor och för att skribenten ska kunna jämföra vissa 

svar mellan respondenterna (Bryman, 2011).  

Respondenternas intervjusvar ska inte ses som de enda rätta och sanna utan mer som att 

ge en förståelse för respondenternas funderingar och situation. Resultat av 

undersökningen ska ses som analys på deras arbetssätt och inte som någon slutsats och 

uttalande om respondenterna som enskilda individer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007).   

I litteratursökningen användes sökorden; hemmasittare, pedagogik, psykisk ohälsa, 

tydliggörande pedagogik, skolfrånvaro. På engelska användes sökorden: school 

absenteeism, pedagogic, school dropout 

5.2 Kvalitativ intervju 

En kvalitativ metod innebär att forskaren ser på ett problem på ett annorlunda sätt än vad 

en naturvetenskaplig metod gör. Här går det inte att räkna ut ett svar genom att 

sammanställa siffror, mängd och förhållande subjekt-objekt som en enda sanning (Holme 

& Solvang, 1997). I en kvalitativ intervju menar Bryman (2011) att syftet är att se till den 

intervjuades ståndpunkter och därför bör intervjun vara flexibel och följsam. Andra 
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förutsättningar i en kvalitativ intervjustudie är ömsesidig tillit och förståelse mellan 

forskare och de personer som är med i undersökningen. Vidare vid en fysisk närhet till 

respondenterna behöver forskaren ha en förståelse för hur respondenterna kan påverkas 

av situationen. Därför är det viktigt att som forskare försöka få fram de uppfattningar som 

är respondenternas egna och inte det som de förväntas tycka. (Holme & Solvang, 1997). 

Beroende på följdfrågor och intervjuns riktning kan det också bli olika frågor och svar 

(Bryman, 2011).  

I den här studien har det varit lämpligt att använda semistrukturerade intervjuer där 

frågorna är strukturerande och halv-standardiserade och som har varit samma i samtliga 

intervjuer. Det finns en strävan mot att använda övervägande slutna frågor och svar. 

Frågorna i intervjuerna har jag utformat efter genomgång av tidigare forskning i ämnet 

och den finns med som bakgrund till frågeställningarna i intervju-underlaget. Intervjuerna 

har varit formella och är gjord en-till-en där tidsåtgång och plats för intervjun var planerad 

i förväg. Svaren har sedan transkriberats, den här metoden gör att det är lättare att hitta 

eventuella mönster och olika tendenser som enligt David och Sutton (2016) är lättare att 

kvantifiera och analysera än vid användning av enbart öppna frågor (David & Sutton, 

2016). Men jag har också använt mig av följdfrågor och klargörande frågor vid aktuella 

tillfällen på vissa frågor då alla forskningsfrågor inte bör vara fastställda och formulerade 

på ett exakt sätt i förväg i en kvalitativ intervju (Denscombe, 2016). 

5.3 Hermeneutisk förståelse 

För att få fram hur elevhälsan arbetar har jag använt mig av en hermeneutisk ansats där 

jag har en förståelse för respondentens svar på mina intervjufrågor.  

I en kvalitativ studie används ofta det hermeneutiska förhållningssättet, det innehåller 

både en kognitiv och en normativ faktor för förståelsen av ett problem som jag vill ta 

hänsyn till (Esaiasson et.al., 2007). Den hermeneutiska tolkningen är aktuell både vid 

insamlingen av mitt material och vid bearbetningen av den samma. Hermeneutiken tillåter 

en mångfald av olika, legitima tolkningar och den här mångfalden bidrar till en mer eller 

mindre sannolik beskrivning av olika fenomen i människors livsvärldar som vi bör vara 

medvetna om.  Hermeneutik är därmed en form av växelspel mellan den som forskar och 

den/det som undersöks och förståelsen av vad som kan påverka, jag vill försöka att se på 

problemet och svaren ur den andres ”glasögon”. Ur ett kognitivt perspektiv i en 

hermeneutisk ansats ingår en för-förståelse inom det ämne som ska beforskas. Den 

information som kommer fram präglas av personernas egna upplevelser och forskarens 

tolkning ställs hela tiden i relation till respondenternas upplevelser. Ur den normativa 

utgångspunkten ingår vår sociala bakgrund och begrepp som fördomar, värderingar och 

normer. Här ingår också ett växelspel mellan den som undersöker och dess respondenter 

och för att det ska bli ett bra möte bör intervjuaren vara medveten om och kritiskt pröva 

sina egna uppfattningar och fördomar (Holme & Solvang, 1997). Hermeneutiken innebär 

således att tolkningen av meningen som det centrala temat och man lägger en tonvikt på 

tolkarens förkunskap (Esaiasson et.al., 2007)  

5.4 Etiska ställningstagande 

En forskare ska stäva mot en god forskningskvalitet som innebär att det finns krav på en 

god helhetsbedömning där forskaren inte kan bortse från någon egenskap i 
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undersökningen p.g.a. att det inte ”passar in” i arbetets resultat. En god kvalité benämns 

som att originalet, validitet, precision och etik får styra arbetet. Således blir det en god 

forskningsetiks produktion om analysen av empirin sker kritiskt och systematiskt 

(Vetenskapsrådet, 2017). En god forskningsetisk produktion ska enligt Bryman (2011) 

innehålla fyra huvudkrav, dessa krav är konfidentialitetskravet, informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet.  

Konfidentialitetskravet. Ur en god forskningsetisk aspekt har kravet på konfidentialitet av 

de medverkandets identitet gjorts genom att skribenten inte uppger några namn. 

Respondenterna benämns som respondent 1 eller R1 i studien.  Svaren har till en viss del 

har maskerats för att identiteten inte ska kunna röjas (Vetenskapsrådet, 2017). Författaren 

har förvarat materialet utan namn och författaren har heller inte tagit reda på 

personnummer och adress till respondenterna. De inspelade materialen fick en kod som 

ingen annan kunde relatera till vem som hade spelats in.  

Informationskravet. Studiens författare gav respondenterna en bakgrundsinformation om 

studien och syftet med intervjuerna genom ett informationsbrev, missiv (bilaga 1), som 

skickades ut till respondenterna innan intervjuerna. Här står också att deltagandet är 

frivilligt och att de kan avsluta sin medverkan när de önskar och att samtalet kommer att 

spelas in. Jag meddelar vid telefonsamtalet när det bestämdes tid och plats samma 

information som har meddelats innan via missiv och mail. Respondenterna informerades 

ännu en gång om studien, syftet och upplägget med min intervju innan vi påbörjade 

intervjun. 

Samtyckeskravet. Författaren har med information om samtycke i sitt missiv (bilaga 1). 

Respondenterna informerades också om att intervjun kommer att spelas in och att 

inspelningarna kommer raderas när arbetet med studien är klar.  

Nyttjandekravet. Författaren till studien är medveten om att nyttjandekravet innebär att 

materialet bara får användas till studien och respondenterna är informerade om det vid 

intervjutillfället (Bryman, 2011). 

Övrig information som gavs till respondenterna i missivet är att jag läser på 

Linnéuniversitet i Växjö. Den här informationen är viktigt för att urvalet ska kunna vara 

etiskt försvarbart och visar på en etisk hållning i forskningsarbetet (David &Sutton, 2016: 

Denscombe, 2016). 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Det finns få möjligheter att generalisera en kvalitativ studie med få respondenter i en 

större omfattning. I ett strategiskt urval kan respondenternas svar ses som en tolkning av 

forskningsfrågan och det kan anses vara en osäker grund för generaliseringar, därför kan 

det behövas ytterligare studier för att anse att frågan är färdiganalyserad. (Esaiasson et.al., 

2007). Därmed kan reliabilitet och validitet vara svår att uppnå eftersom 

intervjupersonernas uppfattningar och svar är individuella i den semistrukturerade 

intervjun. Replikation av undersökningen kan delvis vara svår att göra eftersom de svar 

som respondenterna gör är beroende på aktuell situation, person och mig som frågar 

(Bryman, 2011).  
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5.6 Urval 

Urvalet av intervjurespondenter har gjorts strategiskt i den mening att de utvalda 

respondenterna ingår i speciella yrkeskategorier som har en hög relevans för studien, 

skolkurator och specialpedagog inom elevhälsan (Denscombe, 2016).  

Urvalet kan här ses som ett kritiskt fall där elevhälsan och skolorna utgörs av gynnsamma 

omständigheter, most likely case. Med det menas att om det inte finns stöd för teorin här 

finns det antagligen inte något stöd på några andra skolor heller. Det vill säga att 

tendensen i studien är att göra det lätt för teorin (Esaiasson et.al., 2007).   

På grund av de begränsade resurser som en kandidatuppsats innebär är skolorna ett 

bekvämlighetsurval eftersom de inte ligger för långt ifrån min hemort (Denscombe, 

2016). Intervjuerna gjordes på tre stycken kommunala skolor i närliggande orter och 

urvalet är gjort genom att se till att skolorna har haft olika storlek med antal elever och 

att skolorna har legat i olika kommuner för att få en så stor spännvidd som möjligt. Valet 

på närliggande kommuner beror på praktiska aspekter som restid och tillgänglighet.  

 

6. Planering och genomförande 
Här beskrivs arbetet med hur studien har genomfört intervjuerna och vilken analysmetod 

som används i arbetet med empirin. 

6.1 Förberedelse 

Arbetet med studien påbörjades med en litteraturgenomgång för att sedan utforma 

intervjufrågor med litteraturöversikten och tidigare erfarenheter som bakgrund. För att få 

relevanta adresser och telefonnummer till de utvalda skolorna tittade jag på skolornas 

hemsidor. Efter att ha fått mitt informationsbrev och mina intervjufrågor godkända 

kontaktades utvalda skolor via telefon. Den första kontakten togs med skolornas rektorer. 

En del svarade inte och en del tackade nej i att medverka. De rektorer som var positiva 

till undersökningen fick information om studien. Jag frågade om de godkände att jag fick 

ta personalens arbetstid i anspråk för intervjuerna, och om vi fick vara i skolans lokaler. 

De rektorer som ville medverka gav ut mailadresser till den personal i elevhälsan som 

verkade lämpliga för intervjun, eller hänvisade vidare till elevhälsan och dess chef 

eftersom den på många håll är centralt organiserad i kommunen. Efter samtalet skickades 

ett informationsbrev ut till elevhälsans respondenter via mail. En andra kontakt togs med 

respondenterna via telefon där vi bestämde tid och plats för intervjun.   

6.2 Pilotintervju 

Det gjordes en pilotintervju för att säkerställa kvalitén på att frågorna och intervjuguiden. 

Syftet med pilotintervjun var att påvisa om det var tydliga och relevanta frågor i 

intervjuguiden eftersom frågor och svar kan tolkas på olika sätt. En special-pedagog med 

mångårig erfarenhet intervjuades och fick lämna synpunkter på frågornas utformning. Det 

medförde att några frågor omformulerades, två frågor slogs samman till en och två frågor 

togs bort helt i intervjuguiden.  
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6.3 Intervjurespondenterna 

Tre stycken specialpedagoger och två stycken skolkuratorer inom skolornas elevhälsa är 

studiens respondenter. Att välja två olika yrkes-kategorier är för att kunna få två olika 

pedagogiska aspekter i elevhälsans arbete med hemmasittande elever. Intervjuerna har 

varit formella och personliga där tidsåtgången bestämdes i förväg, planerad tidsåtgång 

var en timme per intervju.  

6.4 Variationsvidd 

Enligt Holmé och Solvang (1997) bör variationsvidden vara så stor som möjligt för att 

kunna få in så mycket information som möjligt. Därför har skolorna valts ut ifrån hur 

olika stora kommunerna är, att skolorna är olika stora och att antalet personer anställda i 

elevhälsan skiljer sig åt. Skolkuratorn har ca 300 - 450 elever i sitt ansvarsområde och 

specialpedagogen ansvarar för ca 275 – 340 elever. Storleken på skolorna har varierat 

mellan 293 - 875 elever fördelat på F-9. Antalet skolor under en respondent varierar 

mellan en skola till fem olika skolor under en och samma person. Kommunernas storlek 

har varierat mellan 9 000 – 55 000 kommun-innevånare.  

6.5 Insamling 

Inläsning av tidigare forskning gjordes innan intervjuerna men har bearbetats under hela 

arbetets gång. Arbetet med att få tag i respondenter tog ca 3 veckor och intervjuerna 

genomfördes under 3 veckor. Varje intervju spelades in som sedan har transkriberats i 

stora delar, de frågor som var mer slutna har svaren inte transkriberats i lika stor 

utsträckning. Materialet är genom lyssnat flertalet gånger och en del av respondenternas 

svar har citerats i resultatet. Under arbetets gång av intervjumaterialet har några nyckelord 

hittats som kan ha en betydelse för resultatet och analysen. En del mailkonversation har 

förekommit efter intervjun för att klargöra vissa frågeställningar och för att få aktuella 

dokument som berörs i resultatet. 

6.6 Analys 

Enligt Denscombe (2016) bör forskaren använda sig av minnesanteckningar under arbetes 

gång med intervjuerna. Resultatet av de gjorda intervjuerna transkriberas sedan genom 

att lyssna på de inspelade intervjuerna, det ihop med minnesanteckningarna kan visa på 

om vissa ord återkommer och de orden kan ”taggas”. Genom att lägga märke till vissa 

ord menar författaren att de kan påvisa ett svar bakom och utanför själva frågan, ett nytt 

perspektiv kan skönjas (Denscombe, 2016). Andra frågor i en intervju kan dock ge 

faktiska svar och information på en fråga, här behöver inte svaren transkriberas i en större 

omfattning (David & Sutton, 2016).  

Analysen av intervjuerna och svaren av hur respondenterna upplever sitt arbete med 

hemmasittande elever är gjorda ur ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. 

Att inta ett tolkande synsätt innebär att forskarna kan komma fram till 

förvånande resultat (eller som i varje fall verkar vara förvånande), om de 

intar en extern infallsvinkel, det vill säga betraktar den sociala kontext som 

studeras med ett utifrånperspektiv (Bryman, 2013: 35). 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) och Denscombe (2016) innebär det att forskaren kan 

se både till den fakta och den mening som en respondent ger i ett svar under samtalet, 

vilket innebär att hänsyn tas till att respondenterna kan svara olika pga. t.ex. åsikter, 
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känslor, attityder och/eller erfarenheter. Det kan i sin tur påverka hur respondenterna 

tolkar frågorna och hur forskaren tolkar intervjusvaren vilket gör att det kan finnas ett 

flertal legitima tolkningar. Det innebär också att analysen av intervjumaterial och samtal 

bör ske med ”öppna ögon” och en objektiv beskrivning av det som kommer fram i 

samtalet. Forskaren kan under projektets gång på så vis komma fram till ett flertal 

tolkningar i sin beskrivning av materialet (Kvale & Brinkman, 2009: Denscombe, 2016).   

Studien är en kandidatuppsats och arbetet begränsas därav tidsmässigt. Urvalet av antalet 

skolor och intervjurespondenter har därmed gjorts med hänsyn till tidsaspekten. Empirin 

och analysen av svaren kan på så vis ha påverkats av studiens storlek. 

 

7. Resultat 
I resultatet beskrivs vad som har kommit fram i intervjuerna där svaren har analyserats 

enligt en hermeneutisk-fenomenologisk ansats. Fem stycken respondenter och deras svar 

i den kvalitativa intervjun ligger till grund för studiens resultat. Först beskrivs 

respondenternas bakgrund. I citaten skrivs tre punkter (…) ut när respondenterna tar en 

paus för att tänka efter innan de svarar. Respondenterna benämns som hen, respondent 

1,2,3,4,5 eller (R1, R2, R3, R4, R5) av integritetsskäl i texten. Intervjuerna har gjorts i tre 

olika skolor, där det i en skola kan ingå flera enheter, i tre olika kommuner.  

Respondent 1 och 2 är skolkuratorer med en beteendevetenskaplig eller socionom-

utbildning som har arbetat som kurator i 1,5-2 år. Kuratorns elevantal varierar mellan ca 

350 till 500 stycken elever fördelat i klass F-9 

Respondent 3, 4 och 5 är specialpedagoger. Samtliga har mångårig erfarenhet som lärare 

och de har arbetat som specialpedagoger mellan 2 – 10 år. Respondent 5 utbildar sig till 

specialpedagog, de andra två har en färdig utbildning. Elevantalet varierar mellan 275 – 

340 stycken per specialpedagog. Respondent 3 och 4 arbetar på en skola F-6, respondent 

5 på en skola F-9. 

Nedan beskrivs resultatet i tre teman Elevhälsans pedagogiska och främjande arbete, 

Användningen av tydliggörande pedagogik och kommunikation i arbetet med 

skolfrånvaro och Elevhälsans uppfattning av arbetet med skolfrånvarande elever. Sist i 

kapitlet finner du en sammanfattning av resultat. 

7.1 Elevhälsans pedagogiska och främjande arbete 

7.1.1 Elevhälsan 

Elevhälsan i de intervjuade skolorna består av specialpedagog, skolkurator och 

skolsköterska. På en skola finns lärare med vidareutbildning i NPF-diagnoser som nyttjas 

i relevanta elevärenden men som inte ingår i elevhälsan. I den centrala elevhälsan finns, 

förutom nämna personalkategorier, psykolog anställd som finns tillgänglig för skolorna 

och när det uppstår behov för elever. I en kommun finns det också en anställd logoped i 

den centrala elevhälsan som kopplas in vid behov. I ärenden med elever som har 

skolfrånvaro ingår förutom elevhälsan även rektorn speciallärare, mentor och övriga 

lärare. I ett vidare arbete och komplexare situationer kopplas andra aktörer in som 

skolnärvaroteam, sjukvården och IFO. 
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7.1.2 Riktlinjer som styr arbetet med skolfrånvaro 

Alla respondenter har svarat att skolan har riktlinjer när åtgärder ska sättas in hos de elever 

som har skolfrånvaro. Riktlinjerna definierar begreppet skolfrånvaro och när åtgärder ska 

sättas in men det skiljer sig lite åt mellan kommunerna. Respondenterna svarar att det är 

mentorn som har ansvaret att påkalla uppmärksamhet när en elev är hemma. Det är lättare 

att tidigt upptäcka elever som är hemma i lågstadiet än elever på högstadiet. Orsaken är 

att de mindre barnen har samma lärare och när de är hemma vet också oftast föräldrar om 

det direkt eftersom det är vanligt att de skjutsar sina barn till skolan. Elever i högstadiet 

har många olika lärare och dokumenterar inte alla lärare en elevs frånvaro kan det dröja 

innan en oroväckande skolfrånvaro upptäcks 

Det som var framträdande är att skolfrånvaro för barn i klass F-3 ses som allvarligare än 

skolfrånvaro för elever i klass 4–6. I klass 7–9 är det inte lika tydligt när åtgärder ska 

sättas in.  

7.1.3 Bakomliggande orsaker påverkar elevhälsans arbete. 

Respondenterna menar att det finns många olika bakgrundsorsaker och faktorer som 

påverkar till att en elev inte går till skolan när respondenterna svarar på. Beroende på 

bakomliggande orsaker påverkar det om arbetet får en social eller pedagogisk inriktning 

eller om det ligger utanför skolans ansvarsområde. Svaren kan delas in i olika områden 

efter vilka faktorer som respondenterna fokuserade på i sina svar. De menar att 

påverkansfaktorer till skolfrånvaro kan ligga inom skolan, personliga faktorer och social 

påverkan som t.ex. hemmets situation eller användningen av sociala medier. 

Skolan kan vara en påverkansfaktor enligt samtliga respondenter och nämner orsaker som 

hårt klimat, att det är för tufft och övermäktigt med skolans mål, mobbing och dåliga 

sociala relationer som gör att man känner sig ensam i skolan, otydlig struktur och mycket 

personalbyten.  

Respondent 3 vittnar om att begreppet hemmasittare knappt inte fanns tidigare och för 6–

7 år sedan hade de ingen hemmasittare alls på skolan. Nu ökar de här eleverna och hen 

har olika teorier om orsaken.  

 Det är tufft på alla sätt och vis i skolan, tuff miljö och speciellt om du har 

NPF eller andra svårigheter (R3). 

Respondent 4 tror också att skolan har stor påverkan men hen är också inne på att barn i 

dag är överstimulerade.  

[…] många barn idag som har svårt att koncentrera sig och ta till 

sig saker, det blir rörigt, det blir för mycket stimuli. Och idag tror 

jag att ganska många barn är överkänsliga för stimuli, av olika 

anledningar (R4). 

Respondent 5 pratar utifrån att elever på högstadiet och hur deras frånvaro kan påverkas 

av sociala medier. Hen tror att det är både stressande för eleven och att det förkommer 

elaka kommentarer likt nätmobbning. Det kan också vara ett dataspelsberoende som 

ligger bakom en skolfrånvaro.  

Många av de barn som är skolfrånvarande är redan belastade hemma av olika anledningar 

som resurssvaga föräldrar, missbruk i hemmet eller andra missförhållanden. Det kan 

också ligga personliga orsaker bakom en skolfrånvaro. Det kan vara faktorer som 
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motivationsproblem, psykisk eller fysisk sjukdom. Flera av de skolfrånvarande eleverna 

har en NPF-problematik som gör dom än mer sårbara för skolans nuvarande miljö. 

[…] därför behöver man ju verkligen kartlägga varför en elev är 

hemma […] inte bara reagera på att den är hemma utan försöker 

komma fram till varför den är hemma (R4). 

Respondent 3 och 4 ser en skillnad på varför flickor och pojkar är hemma medan 

respondent 5 svarar att varje fall är unikt och att de ibland kan stanna hemma p.g.a. samma 

orsak som t.ex. att eleven mår dåligt psykiskt. Den skillnad som kan ses är att flickor har 

mer självskade-beteende och/eller relationsproblematik medan en del pojkar har 

dataspels-problematik. Specialpedagog 3 menar att flickor ofta vänder sina problem inåt 

medan pojkar är mer utåtagerande. En del av dom här flickorna har en NPF-problematik 

som skolan missar. 

[…] känns bara så här mer spontant att det är mer flickor som 

kanske stannar hemma mer än pojkar, de går mer i skolan och mår 

dåligt. […] pojkarna kommer och skapar oro i skolan och lever ut 

det där mer, medan flickor stannar hemma (R1). 

 

7.1.4 Skolkuratorns och specialpedagogens ansvarsområden 

Skolkuratorerna arbetar mest med den sociala biten runt elever med skolfrånvaro och 

specialpedagogerna med den pedagogiska. De stöttar elever, lyssnar in och har ett 

barnperspektiv i sitt arbete med elever som har någon form av svårighet. 

Arbetsuppgifterna varierar beroende på ärende och skolkurator 1 berättar att hen kan 

hjälpa till vid beteendeproblematik, gruppstärkande aktiviteter och har sitt fokus på det 

förebyggande arbetet. Skolkurator 2, som har elever F-9, berättar att hen arbetar mest med 

samtal med elever i högstadiet. Och att hen menar att sin huvudsakliga uppgift är:  

Stötta eleverna i skolan så att de mår så bra som möjligt i skolan, 

hjälpa dom och underlätta så att de klarar kunskapskraven, trivs så 

bra som möjligt i skolan (R2). 

Skolkurator 1 berättar också att i arbetet med en elevs problem görs det först en 

pedagogisk kartläggning. Om det inte framkommer några pedagogiska orsaker så gör 

skolkuratorn en social kartläggning där hen försöker att förstå vad som är svårt för eleven. 

Här kan det komma fram massor av orsaker som påverkar, främst i högstadiet. 

Specialpedagogernas arbetsuppgifter varierar mellan elevarbete med pedagogiska kart-

läggningar, handledning till lärare och att vara ett stöd till rektorn och skolutveckling.  

Här har specialpedagogen en roll genom handledning, att kunna 

köra handledning med olika personal på olika sätt (R3). 

Många lärare vill att specialpedagogerna ska skriva åtgärdsprogrammen men enligt 

respondent 3 är det lättare att läraren gör det, för de känner eleven bäst, men att läraren 

kan göra det med stöd från specialpedagogen.  
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7.1.5 Pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram 

När en elev får bekymmer med sin skolnärvaro så gör specialpedagogen en pedagogisk 

kartläggning och skolkuratorn gör en social kartläggning. Ibland behövs båda delarna vid 

en elev med komplexa problem. Vilka riktlinjer och orsaker som kan ligga till grund för 

arbetet har repondenterna beskrivit i punkt 7.1.2 och 7.1.3. Det påverkar hur arbetet utförs 

och vilka individuella anpassningar och åtgärdsprogram elevhälsan utformar för eleven.  

Skolkuratorerna använder sig av skolsociala utredningsmaterial som de bl.a. har hämtat 

på Skolverket och använt sig av deras instruktioner när de gör sina kartläggningar. De är 

också med i skolans elevhälsoteam. Respondent 2 anser inte att hon är involverad i 

pedagogiska åtgärder utan arbetar mer med samtal och förebyggande åtgärder. 

Respondent 1 tänker att pedagogiska insatser som hen gör kan vara gruppstärkande 

aktiviteter på skolan.  

Vi försöker att hålla ett salutogent sätt, vad kan vi stärka och vad 

som de är bra på […] alltså de (pedagogerna) bara ser bristerna 

hos eleven. Vi försöker att vända på det, med kamratbanor och 

gruppstärkande aktiviteter. Vad kan vi lyfta och vad kan vi jobba på? 

(R1). 

Materialet som specialpedagogerna använder ser olika ut mellan skolorna och det 

används många olika kartläggningsmaterial vid utredningen av en elev. Som exempel kan 

nämnas att en skola använder skolkompassen som är ett pedagogiskt 

kartläggningsmaterial som Henriksson och Sjölund har skrivit. Ett annat exempel är 

användningen av Aspeflo´s material. En del använder sig av utarbetade mallar som finns 

centralt i kommunen eller som specialpedagogerna själva har varit med att utveckla. 

Respondent 4 ser kartläggningar av elever i behov av stöd viktigt och att 

specialpedagogen är de här barnens företrädare i skolan.  

Kartlägga hinder och möjligheter i lärmiljön och barns behov av 

särskilt stöd, det är ju ett av våra viktigaste uppdrag (R4). 

Respondent 3 diskuterar hur de gör sina kartläggningar och tänker att som personal 

behöver man ibland tänka från ett annat perspektiv. Att den speciella planeringen kan 

gälla alla elever och inte bara den elev som har svårigheter. Hen ser vinster i det. 

Vänd helt på steken, planera din lokala pedagogiska planering, 

planera in så att det passar för just Pelle eller Stina som har dom 

här svårigheterna. Planera så att det är henne eller honom som du 

har i tankarna när du gör den här NO-temaområdet eller någonting. 

För då funkar det för alla (R3). 

Respondent 4 pratar om att en pedagogisk kartläggning kan leda till specialgjord 

undervisning vissa tider för eleven. Respondent 5 pratar om extra anpassningar som är 

stöd inne i klassrummet och att åtgärdsprogram är på en djupare och vidare nivå. 

Åtgärdsprogram handlar ju ofta om åtgärder som sker utanför 

klassrummet. […] Extraanpassningar är ju då när vi vänder och 

vrider på saker och ting som är inne i klassrummet (R5). 

Antalet elever som har åtgärdsprogram varierar i de undersökta skolorna. Av de som har 

åtgärdsprogram i F-6 är det ett fåtal elever som har problematisk skolfrånvaro medan det 

på högstadiet är mer än hälften av de som har åtgärdsprogram har problem med sin 
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skolfrånvaro. Av dessa elever är övervägande antalet hemmasittare. Respondent 1 

berättar att det är först i högstadiet som eleverna blir hemma från skolan och att dessa 

elever ofta har haft åtgärder i de lägre klasserna, men berättar också att de missar elever 

i de lägre åldrarna.  

Två specialpedagoger tycker att det har blivit mer åtgärdsprogram för elever i F-3 de sista 

5–6 åren. En respondent berättar att det i år har gjorts 6–7 stycken pedagogiska 

kartläggningar i förskoleklass, vilket är mycket ovanligt. Det brukar vanligtvis handla om 

2–3 stycken per år. 

7.1.6 Förebyggande arbete 

Alla respondenter svarar att det är viktigt med det förebyggande arbetet så att problem 

med skolfrånvaro eller andra bekymmer inte uppstår.  

Överhuvudtaget så är det ju så, elevhälsan går ju ut på att jobba 

förebyggande (R5) 

Men det förebyggande arbetet ser olika ut beroende på vilken skola det är och om det är 

skolkuratorn eller specialpedagogen som arbetar med det. Svaret på frågan om vad det 

förebyggande arbetet innebär varierar, respondenterna ser inte lika på vad de anser vara 

ett förebyggande arbete beroende på yrkestitel. Specialpedagogen lägger ofta fokus på 

det pedagogiska perspektivet medan skolkuratorn tänker i ett vidare perspektiv, det kan 

vara många olika saker som påverkar. Det kan vara sociala faktorer, t.ex. hemmasituation 

och kamratrelation, som kan påverka att en elev får svårigheter.  

Specialpedagogen har jobbat mycket med läromiljö inne i 

klassrummet och jag har haft fokus på kapprum-rast. Det är ju oftast 

där det händer saker (R1). 

Är en elev hemma i F-3 så beror det enligt alla respondenterna oftast på 

hemförhållandena. De strävar efter att ha en kontroll på de här eleverna och arbeta 

förebyggande, respondenterna anser att om man inte tar tag i problemet i tid så riskerar 

eleverna att få större svårigheter som skolfrånvaro eller missad måluppfyllelse. 

Andra förebyggande arbeten kan vara att handleda lärare i hur man kan prata med och 

bemöta en elev. Det kan vara att finnas som ett stöd för pedagogerna i olika ärenden och 

att handleda i pedagogiska och sociala frågor. Skolkuratorerna förmedlar att det är viktigt 

att bygga relationer så att eleverna har ett förtroende för de vuxna. Ett annat arbete kan 

vara att ha gruppstärkande aktiviteter för elever och att ha ett salutogent förhållningssätt.  

Trots att respondenterna tycker att det är viktigt med det förebyggande arbetet tycker fyra 

av fem att de inte hinner med det i den utsträckning som de hade velat. På en skola har 

det också funnits kritik ifrån skolverket om att det har behövts mera åtgärder i det 

förebyggande arbetet. En skolkurator lägger mycket tid på det förebyggande arbetet på 

bekostnad av bokade samtal med elever. Hen tycker att det förebyggande arbetet är viktigt 

och att om det görs rätt så kommer de ”akuta” problemen att minska hos eleverna.   

Bristen på speciallärare påverkar specialpedagogernas arbete, som det är nu får de även 

ta speciallärarens arbete i vissa fall runt eleven, och det blir på bekostnad av det 

förebyggande arbetet. 
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En del skolor har förändrat sitt arbete för att det förebyggande arbetet ska fungera bättre 

med bl.a. personalförstärkning medan en annan kommun gör tvärtemot och vill öka 

antalet elever hos specialpedagogen till ca 500 elever/specialpedagog.  

7.2 Användningen av tydliggörande pedagogik och kommunikation i 
arbetet med skolfrånvaro 

Nedan redovisas användningen av tydliggörande pedagogik och kommunikation i 

elevhälsans arbete. Beroende på yrkestitel har respondenterna olika kännedom i 

begreppet tydliggörande pedagogik och kommunikation. Någon hänvisar till viss 

utbildning via kurser inom NPF-utbildningar. En annan av respondenterna hänvisar till 

sina erfarenheter i ämnet. Respondenternas olika svar visar också på att begreppet kan 

tolkas brett och olika.  

När respondenterna ska beskriva om vad de tror att elever med skolfrånvaro personligen 

saknar, grunden för tydliggörande pedagogik och kommunikation, är svaren svävande.   

7.2.1 Tydlig kommunikation  

Här råder det en viss osäkerhet om vad tydlig kommunikation innebär. 

Respondenterna hade svårigheter med att förklara vad tydlig kommunikation 

innebär och de har olika syn i vilka faktorer som är viktiga i samtal med elever 

och föräldrar. Respondenterna tänker mest på det talade språket. Men även om 

bildstöd och samtalsteknik. 

Tänker på att man är rak och tydlig, inte använder för mycket ord 

[…] beror på sammanhang […] Det tycker jag är väldigt bra att ha 

med sig (R4) 

Jag måste ju vara jättetydlig och rak i mitt sätt […] Ja, man måste 

ibland peka med hela handen […] vet att det finns en changer som 

heter tydlig kommunikation (R5) 

Jag tänker väl på bildstöd och på de elever som behöver ha det 

väldigt tydligt för sig och när det inte räcker med det muntliga (R2) 

Samtal och samtalsteknik är ju något som kan vara svårt, så där är 

något som vi behöver jobba med (R3). 

7.2.2 Tydliggörande pedagogik 

Tydliggörande pedagogik är ett begrepp som respondenterna har olika kännedom om vad 

begreppet innebär.  Här har de svarat ”-har ingen relation till det” och ”- inte så mycket!”.  

Eller ”-det är det som vi jobbar med hela tiden, att få pedagoger att förstå vikten av 

tydlighet mot barnen” när de svarar på vad de vet om tydliggörande pedagogik.  

Andra förklaringar som respondenterna räknar upp är begrepp som bildstöd, extra 

instruktion, individuell instruktion, var du befinner dig i klassrummet vid undervisning 

och kroppsspråk som en förklaring till begreppet. De nämner också tydlig arbetsgång, 

tydliga rutiner och att tydliggöra elevers uppgifter. En specialpedagog nämner att det är 

att arbeta med elevens starka sidor. Det görs genom att om se om det är kommunikativt, 

visuellt, eller auditivt som är deras starka sidor när de lär sig och att försöka anpassa med 

t.ex. tydliga scheman, bildstöd och teckenstöd för att kompensera svårigheterna. 
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Beroende på om det är en skolkurator eller specialpedagog har de olika fokus i sitt arbete. 

Respondenterna har inte alltid funderat på vad en elev saknar och har behov av ur ett inre, 

individuellt perspektiv, och som säkerställer att eleven förstår vad den vuxne förmedlar.  

Personalen tänker mer på faktorer som kan åtgärdas med yttre anpassningar, pedagogiskt 

och socialt.  

Alla respondenter använder tydliggörande pedagogiken till en viss del, som t.ex. när 

samtliga förmedlar att de strävar mot att skapa tydlighet och trygghet för de här barnen 

som har en skolfrånvaro. Båda personal-kategorierna nämner också ofta att det är viktigt 

att lyssna på eleverna och att arbetet sker ur ett individuellt perspektiv. Samtliga 

efterfrågade mer kunskap och utbildning i sättet att arbeta enligt tydliggörande pedagogik 

och kommunikation då de tror att det skulle vara ett bra redskap, speciellt för de mindre 

barnen. 

7.2.3 Elevhälsans användning av tydliggörande pedagogik och kommunikation 

Det används tydliggörande pedagogik till en viss del i de lägre klasserna F-6 där det finns 

elever med en NPF-problematik. Den tydligheten har visat sig att alla barn mår bra av 

men det är inget som används rutinmässigt enligt specialpedagogernas svar. 

Skolkuratorerna använder det inte i sitt arbete med elever enligt sina egna kommentarer.  

Specialpedagog 4, som arbetar övervägande med små barn F-3, tycker att man alltid kan 

använda det och de barn som har skolfrånvaro ”-behöver det ju i större grad än andra” 

(R4). Pratar också om att de använder sig av inprint, ett bildstöds-program/hjälpmedel 

som används inne på särskolan.  

Tänker att alla barn mår bra av det, och att man sparar väldigt 

mycket energi för barn att göra det som egentligen är tänkt att de 

ska göra. Att de kan spara sin energi om man är tydliggörande på 

ett helt sätt än annars (R4). 

Respondent 3 tycker att de använder en del av pedagogiken i arbetet med de små barnen 

som är hemma, för de kräver ofta en tydlighet och en förutsägbarhet. Här krävs en 

individuell syn där fokus mer ligger på vad orsaken är än att bara se till pedagogiska mål. 

Hen berättar att de har en förskolelärare som använder det här sättet att arbeta och är 

duktig på det. Men beroende på att barnen är olika så det är inget som generellt 

genomsyrar arbetet.  

Svaren på om respondenterna tycker att all personal i skolan ska använda sig av 

tydliggörande svarar specialpedagog 3 ”-Ja, absolut”. Hen motiverar det med att 

samhället har förändrats och att de mindre barnen i dag inte förstår det talade språket i 

samma utsträckning som de gjorde för 10–20 år sedan. Det beror inte på att de t.ex. har 

ett annat modersmål, någon inlärnings- eller talsvårighet. Utan hen funderar på om det 

kan bero på om personalen har höjt tempot och pratar fortare nu för tiden eller om det 

beror på att barnen sitter för mycket framför dator-, telefon- eller pad-skärmar. Hen och 

övrig personal på förskolan tycker att för varje år kan barnen, som de bedömer, mindre 

och mindre och hen är övertygad om att det är skärmtiden som påverkar barnen negativt. 

En enkät som skolan har gjort visar att barnen sitter 4–6 timmar om dagen framför en 

skärm. 
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7.3 Elevhälsans uppfattning av arbetet med skolfrånvarande elever 

7.3.1 Arbetet med skolfrånvarande elever uppfattas som problematiskt 

Respondenterna vittnar om att det är ett svårt och komplext arbete runt elever med 

problematisk skolfrånvaro och hemmasittare.   

 Det mest utmanande arbete jag har varit med om (R3) 

Svårare att jobba med de elever som är hemma för de är ju inte ens 

i skolan som de andra barnen som har andra svårigheter. Det är två 

helt olika saker (R4) 

Ofta handlar arbetet om hela situationen och hela familjen när en elev har problematisk 

skolfrånvaro. Det gör att arbetet blir mer komplext än om det är ett barn med t.ex. läs- 

och skrivsvårigheter. Det förkommer att specialpedagoger åker hem och försöker prata 

med eleven och att ha någon form av undervisning och mycket tid läggs på samtal med 

vårdnadshavare.  

Ibland kan arbetet försvåras genom att läraren inte säger till elevhälsan att en elev är 

hemma för mycket, det kan bero på lärarens personliga åsikter eller på bristande rutiner. 

I andra fall kan det vara relationsproblem mellan lärare och elev som starkt påverkar 

eleven och då får elevhälsan gå in och handleda och coacha läraren. Det är både 

specialpedagoger och skolkuratorer som kan utföra handledningen. Det kan vara en svår 

situation för elevhälsans personal om det blir konflikter mellan berörda parter. 

Skolkuratorerna har båda varit engagerade inne i hemmet med hemmasittande elever. Det 

är ett tidskrävande arbete och det tar tid för kuratorn att bygga upp förtroendet hos eleven. 

De berättar också att det är vanligt att eleven inte kommer till bokade samtal och möten, 

vilket försvårar deras arbete. Respondent 1 tänker att IFO behöver gå in mer för skolan 

har enligt henne kanske gjort ”allt” men de får ändå inte eleven till skolan om hemmet är 

i kaos. Skolkuratorerna lägger också ner mycket tid på stödjande föräldrasamtal och med 

kontakter med IFO. 

Andra faktorer som gör arbetet svårt är att eleven kanske inte säger hur den mår och det 

kan vara svårt att veta hur mycket man som personal kan pressa eleven. Specialpedagog 

5 berättar om en händelse där föräldrar har suttit och gråtit för att eleven har försökt att 

begå självmord. Det blir en balansgång mellan elevens mående och strävan att få den 

tillbaka till skolan. Specialpedagogerna upplever det som bekymmersamt att det är så 

långa köer till BUP när de känner att eleven behöver ytterligare hjälp. Det är inte ovanligt 

att det behövs utredningar och behandlingar av de här eleverna.  

Som skolkurator har du inte någon behandlande roll utan när det krävs så rekommenderar 

skolkuratorn eleven vidare till sjukvården, det kan t.ex. vara om hen misstänker att eleven 

är deprimerad. Det kan ibland vara svårt för föräldrarna att förstå skillnaden och de vill 

ibland att kuratorn ska göra mer än vad de har befogenhet för. Lärare kan också skicka 

elever till kuratorn för samtal fast det kanske är annat som behövs för eleven som t.ex. en 

kontakt med BUP. Det här kan upplevas som stressande och pressande för skolkuratorn 

och det krävs att hen kan sätta gränser i vad hens arbetsuppgifter är i de komplexa ärenden 

som elever med problematisk skolfrånvaro och hemmasittande elever är. 
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7.3.2 Tid och struktur påverkar 

Respondenterna vittnar om att de ofta inte hinner med sitt arbete i den utsträckning som 

de skulle vilja. Mest stressade är specialpedagogerna och dom önskar att det skulle finnas 

mer speciallärare på skolan. Men de är svåra att få tag i eftersom det är brist på 

speciallärare. Här kommer det också fram att arbetsbeskrivningen är otydlig mellan 

skolkuratorns och specialpedagogens uppdrag och att de ibland går in och gör samma 

saker. Specialpedagoger förmedlar att en otydlig arbetsbeskrivning med oklara rutiner 

kan skapa irritation. De efterlyser att det sorteras ut vilka uppgifter om vad var och en ska 

göra och tror att tid och resurser på så vis skulle kunna användas på ett bättre sätt.  

 Jag kan också ibland fundera på vad mitt uppdrag är (R3) 

Specialpedagogerna berättar också att det är en ledningsfråga och att de inte alltid är 

överens med rektorerna om hur deras tid ska används. De intervjuade önskar att det fanns 

mer tid för psykologen att närvara på skolan eftersom många av de elever som har 

skolfrånvaro mår psykiskt dåligt.  

En ytterligare aspekt angående strukturen i arbetet som har kommit fram i intervjuerna är 

att specialpedagogen och skolkuratorn är osäker på vad den andres huvudsakliga 

arbetsuppgifter är och deras svar stämmer inte alltid överens med det faktiska arbetet.  

 

7.4 Sammanfattning av resultatet 

Det pedagogiska arbetet varierar beroende på yrkestitel. Elevhälsan arbetar med eleven i 

fokus men med olika ingångs-vinklar, socialt eller pedagogiskt. Specialpedagogen gör 

pedagogiska kartläggningar som ligger till grund för olika åtgärder. Skolkuratorn gör 

sociala kartläggningar och kan arbeta ur ett salutogent perspektiv. Skolkuratorn och 

specialpedagogen samarbetar runt vissa elever för att få en helhetssyn. Andra 

pedagogiska arbeten kan vara att handleda andra pedagoger och gruppstärkande 

aktiviteter.  

Elevhälsans arbete ska vara främjande och förbyggande enligt respondenternas svar. Det 

förmedlas att respondenterna inte alltid hinner med sitt förebyggande arbete. Arbetet med 

skolfrånvarande och hemmasittande elever upplevs ofta som svårt och komplext. Många 

av de här eleverna mår dåligt, det förmedlas av respondenterna att arbetet kan kännas 

tungt eller frustrerande. Respondenterna uppfattar arbetet som besvärligt eftersom det är 

svårt att nå fram till de här eleverna. Det kan bero på att det är svårt att få till möten och 

åtgärder eftersom eleverna inte är i skolan. Eller så kan orsaken vara att eleven har 

svårigheter i att förmedla vad det är som inte fungerar och inte känns bra. Det förekommer 

också att personal får åka hem till elever och arbetet med hemmasittande elever är 

tidskrävande enligt respondenterna. Ett ärende kan ta flera år, ibland lyckas deras 

ansträngningar men ibland upplevs det som att det är skolan, organisationen och/eller 

samhällets påverkan som gör att det inte fungerar. Dessa orsaker är svåra att påverka och 

respondenterna kan känna sig maktlösa.  

Det har framkommit att arbetsbeskrivningarna har varit otydliga om vilka 

arbetsuppgifterna är för en specialpedagog och en skolkurator. Det kan bero på att 

ledningen är otydlig eller efterfrågar vissa saker som upplevs felaktiga. Brist på rutiner 

och vetskap om vad den andra gör kan skapa irritation hos personalen. Respondenterna 
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vittnar också om tidsbrist och specialpedagogerna får i vissa fall göra de uppgifter som 

en speciallärare har. 

 

8. Diskussion och analys 
Här återfinns en metoddiskussion och resultatdiskusson där författaren diskuterar runt 

vald metod och resultatet. I resultatdiskussionen kommer resultatet av empirin att 

diskuteras och analyseras utifrån vald analysmetod och tidigare forskning.   

8.1 Metoddiskussion 

Att använda sig av en kvalitativ metod med semistrukturerande intervjuer har visat sig 

vara lämpligt i arbetet med studiens empiri. Antalet frågor var i mesta laget men frågorna 

har varit strukturerade och halv-standardiserade och de slutna frågorna behöver inte 

transkriberas i dess helhet enligt David & Sutton (2016). Skribenten har strävat efter att 

vara flexibel och följsam i sina samtal med respondenterna. Det gör att frågeställningarna 

kan se lite olika ut beroende på vem som intervjuas som Bryman (2013) menar är viktigt 

att forskaren är medveten om. Men enligt Denscombs (2016) bör inte alla frågor vara 

fastställda innan i en kvalitativ intervju. Intervjuerna har gett skribenten en tillräcklig 

mängd material för att kunna ligga till grund för en hermeneutisk-fenomenologisk analys. 

Det gör att det går att dra en slutsats för teorin most likely case som enligt Esaiasson, et.al. 

(2007) här innebär det att svaret på forskningsfrågan kan appliceras på andra skolor.  Det 

visade sig också att ett strategiskt urval föll väl ut eftersom valda respondenter hade 

kunskap inom området och därmed en hög relevans för studien. Det som skribenten 

saknar är information om hur många elever med åtgärdsprogram det fanns på de olika 

skolorna. Det skulle därmed varit lämpligt att ställt frågor till rektorn via en enkät 

innehållande frågor om elevantal, andel flickor och pojkar som har någon form av åtgärd 

och hur många elever som hade problematisk skolfrånvaro i de olika klasserna. Det hade 

varit av intresse att ställt enkätfrågorna till flera rektorer än de som nu var aktuella. Via 

en triangulering vid en flermetodsforskning hade skribenten därmed kunnat kontrollera 

vissa intervjusvar mot enkätsvaren vilket enligt Bryman (2013) hade ökat tilltron till de 

svar som intervjuerna gav på vissa frågor. 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att ske i samma ordning och med de teman som redovisas 

under kapitel 7, Resultat.  

8.2.1 Skolhälsans pedagogiska och främjande arbete 

Elevhälsan i de intervjuade kommunerna har de yrkeskategorier som skollagen (SFS 

2010:800) ålägger kommunerna att ha. Enligt resultatet och tidigare forskning (Şahin et 

al., 2016: Skolinspektionen 2016a: Ek et al., 2017)). krävs det en helhetssyn i arbetet där 

olika professioner kan samarbeta med varandra, interna som externa, för att ett bra resultat 

ska uppnås med skolfrånvarande elever. Socialstyrelsen (2016a) påpekar att det är viktigt 

att ta reda på orsakerna till en skolfrånvaro. För att kunna göra det så behövs det olika 

former av underlag till utredningen. Beroende på om det är skolkuratorn eller 

specialpedagogen så svarar respondenterna att de använder sig av olika material beroende 

på om det ska vara en pedagogisk eller social kartläggning, ibland görs båda två samtidigt. 
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Enligt Şahin et.al. (2016) är det viktigt att personalen ser till elevens individuella 

förutsättningar och att lösningar ges i form av tillrättalagda åtgärder. För att kunna göra 

det och hitta elevens påverkansorsaker finns det olika kartläggningsmaterial som 

kommunerna och skolorna använder, det finns dock olika lösningar på hur problemen 

löses ute i de olika skolorna som är med i studien. 

Elevhälsan ska arbeta förebyggande enligt skollagens (2010:800) skrivelse och 

elevhälsopersonalen anser att det förebyggande arbetet är viktigt. Men respondenterna 

vittnar också om att de inte alltid hinner med det i den utsträckning som de skulle velat.  

SOU (2016: 94) skriver i sin rapport att skolorna har blivit bättre de sista åren på att 

tidigare uppmärksamma och ha riktlinjer runt de här eleverna men att mycket arbete 

kvarstår, vilket bekräftas av respondenterna. 

Det finns elever med problematisk skolfrånvaro och hemmasittare i de intervjuade 

skolorna. I resultatet kan vi se att alla respondenter ser allvarligare på när en elev i klass 

F-3 är hemma än när elever i klass 4-6 är hemma. Respondenterna förmedlar också att 

det är vanligare med hemmasittare från 12 år och uppåt men att de här eleverna ofta har 

haft svårigheter i tidigare åldrar. Det stämmer väl överens med tidigare forskning som 

visar på att det finns skolfrånvaro under hela skoltiden och att det är viktigt att upptäcka 

de här eleverna tidigt så att skolnärvaro främjas. Skolinspektionen (2016a) menar att 

ogiltig skolfrånvaro riskerar att ge ett skolmisslyckande och framtida utanförskap.  

 

8.2.2 Användningen av tydliggörande pedagogik och kommunikation i arbetet 
med skolfrånvaro 

Tydliggörande pedagogik används vanligtvis inte inom den vanliga skolan, dock är det 

ett vanligt förhållningssätt inom särskolan enligt Tranquist (2016) som har beskrivits i 

bakgrunden. Ändå kan man se att elevhälsan till en viss del arbetar utifrån 

förhållningssättet tydliggörande pedagogik i sitt arbete med målgruppens elever.  

Respondenternas svar visar att eleven inte alltid är delaktig på sina villkor när åtgärder 

och anpassningar diskuteras och planeras för en elev. Ur ett tydliggörande perspektiv är 

det viktigt att eleven är delaktig eftersom en av hörnstenarna i tydliggörande pedagogik 

och kommunikation är just delaktighet. Isaksson (2009) och Skolinspektioinen (2016a) 

skriver också om bristen i elevers delaktighet, vilket kan ses som ett bekymmer. 

Samtliga respondenter förmedlar att de vill ha mer utbildning i arbetssättet, eftersom de 

tror att det kan vara en bra ingång i arbetet med de små barnen och de elever som har eller 

misstänks ha en NPF problematik. 

8.2.3 Elevhälsans uppfattning av arbetet med skolfrånvarande elever 

Respondenternas förmedlar att det finns många olika faktorer som påverkar till en elevs 

problematisk frånvaro, det stämmer väl överens med tidigare forskning. Östberg (1999) 

har skrivit hur sociala relationer och kamratstatus påverkar elevers psykiska hälsa. Şahin 

et.al. (2016) har i sin studie sett ett samband mellan skolfrånvaro och problem som kan 

vara familjerelaterade, orsaker i skolan, individuella och övriga miljörelaterade orsaker. 

En orsak kan också vara av pedagogisk art som Mandre (1999) och skolinspektionen 

(2016a) tar upp i sitt material. Alla de här faktorerna pratar respondenterna om och det 

visar på att det finns komplexa samband till en skolfrånvaro.  
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Respondenterna förmedlar att arbetet med skolfrånvarande elever upplevs som svårt och 

problematiskt. Svårigheterna kan bestå i att en elev inte kommer till bokade möten och 

eleven kan ha svårt att uttrycka hur den mår. Främst kuratorerna (R1, R2) pratar om 

relationsbygge och det kan ses som en viktig aspekt när en elev får bekymmer. Eleven 

måste känna ett förtroende för personalen om den ska kunna förmedla sina tankar och 

känslor, vilket Sorbring & Bolin (2015) och Hugo (2013) diskuterar i sina rapporter. 

Andra svårigheter som respondenterna vittnar om i arbetet med de här eleverna kan vara 

bristande frånvarorutiner, konflikter mellan lärare-elev och konflikter mellan kollegor. 

Det är betydelsefullt för eleven med goda relationer i skolan där de vuxna är viktiga och 

de här pedagogiska faktorerna i form ostrukturerad, ej individuellt anpassad undervisning 

eller bristande bemötande från lärare har negativa påverkansfaktorer för eleven enligt 

Skolinspektionen (2016a) och Hugo (2013). 

Det som har kommit fram i intervjuerna är att det råder vissa organisatoriska problem 

med oklara arbetsbeskrivningar och vetskap om vad den andra gör inom elevhälsan. De 

här problemen kan tänkas vara en bakomliggande orsak till att arbetet med 

skolfrånvarande elever inte alltid fungerar 

 

 

9. Slutsats och vidare forskning 

Syftet med studien var att undersöka hur elevhälsan arbetar pedagogiskt för att främja 

skolnärvaron hos elever som har problematisk skolfrånvaro eller är hemmasittare. 

Studiens slutsats är att elevhälsans respondenter har ett brett och varierande pedagogiskt 

arbete som främjar skolnärvaron. Beroende på om det är skolkuratorn eller 

specialpedagogen så svarar respondenterna att de använder sig av olika material beroende 

på om det ska vara en pedagogisk eller social kartläggning, ibland görs båda två samtidigt. 

Det pedagogiska arbetet ser olika ut beroende på yrkestitel, det kan vara anpassningar i 

klassrummet eller stärkande förhållningssätt ute på rasterna och flera av respondenterna 

har handledning för sina kollegor.  Båda professionerna har eleven i centrum i sitt arbete. 

Det som var framträdande är att skolfrånvaro för barn i klass F-3 ses som allvarligare än 

skolfrånvaro för elever i klass 4–6 och att de tycker att det är viktigt att arbeta 

förebyggande och främjande med elever som har skolfrånvaro. Studiens respondenter har 

skiftande kunskap i vad begreppet tydliggörande pedagogik och kommunikation innebär. 

Elevhälsans respondenter ser vinster med att kunna få mer utbildning inom området för 

att kunna applicera det i sitt arbete. Elevhälsan menar att elever med en NPF-problematik 

och alla små barn generellt behöver tydlighet och förutsägbarhet på sina villkor. Detta 

sammantaget visar på ett behov av att det kan behövas nya ingångar i det pedagogiska 

arbetet för att minska elevers problematiska skolfrånvaro. 

En ytterligare slutsats som kan dras är att elevhälsan upplever arbetet med 

skolfrånvarande elever svårt och problematiskt. Det förekommer också otydliga 

arbetsbeskrivningar på vissa skolor vilket kan tyckas vara olyckligt i ett arbete med 

målgruppens elever. Området är komplext och det är önskvärt att samarbete och vetskap 

om vad den andre gör stärks, för det i sin tur påverkar det pedagogiska arbetet och utfallet 

i arbetet med eleverna.  
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Sista slutsatsen blir att resultatet motsvarar skribentens förförståelse och tankar inom 

området och teorin most likely case bekräftas därmed, det går att anta att det ser likadant 

ut på andra liknande skolor i landet. 

 

Eftersom studiens problemområde är dåligt beforskat skulle det behövas flera studier om 

elevhälsans arbete med skolfrånvarande elever. De skulle kunna göras via djupintervjuer 

av vårdnadshavare och via observationer i skolan om hur elevhälsan arbetar med 

eleverna. Det finns dock etiska aspekter att ta hänsyn till när eleverna är minderåriga som 

måste lösas innan en sådan studie kan genomföras. Frågeställningar skulle kunna vara  

• Hur upplever du att ditt barn är delaktig i elevhälsans arbete? 

• På vilket sätt säkerställer elevhälsan att eleven förstår sin situation vid insatta 

åtgärder? 
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 MISSIV                                          bilaga 1 

Hej! 

Mitt namn är Carina Lilja och jag läser Pedagogik III på Linnèuniversitet i Växjö. Jag ska 

nu göra min C-uppsats och jag ska skriva om elever med en problematisk skolfrånvaro, 

främst flickor, i årskurs F-6. Jag har tänkt att göra intervjuer i närliggande skolor ifrån 

olika kommuner, intervjuerna är tänkt att ske med en specialpedagog och en kurator på 

varje skola. 

Syftet med studien är att undersöka vad som kan påverka till en skolfrånvaro hos flickor 

i åldern 6–12 år och om tydliggörande pedagogik och tydlig kommunikation kan främja 

skolnärvaro. Jag vill nu undersöka hur elevhälsans personal arbetar och upplever sitt 

arbete med de här eleverna. Jag behöver nu ha din hjälp för att kunna slutföra mitt arbete.  

För ett tag sedan tog jag kontakt med din rektor/chef som är informerad och har godkänt 

att jag ställer min förfrågan till dig. Ditt deltagande är helt frivilligt men viktigt för min 

studie. Din medverkan är anonym och du kan avbryta ditt deltagande när du vill, du 

behöver i så fall inte förklara varför. Jag tänker ställa olika frågor och intervjun beräknas 

ta ca en timme. För att kunna göra mitt arbete på ett bra sätt önskar jag få spela in 

intervjun, som kommer att raderas så fort min uppsats är klar och godkänd. När mitt arbete 

är klart kommer du att kunna ta del av uppsatsen om du önskar det. 

Jag kommer att ta kontakt med dig via telefon för att komma överens om din medverkan, 

tid och plats. Kan du inte medverka ser jag gärna att du mailar mig innan dess. Jag ser 

gärna att vi kan bestämma en tid för intervjun nu i april om det fungerar för dig. 

Ser fram emot att träffas, hoppas att du vill medverka! 

 

Vänligen Carina Lilja 

Tel.nr 070-39 90 094 

cl223an@student.lnu.se 

 

 

 Handledare Berth Hagel  

 berth.andersson@lnu.se 

 Examinator Marie Gunnarsson   

 marie.gunnarsson@lnu.se 
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Intervjufrågor Bilaga 2 

 

1. Vilken är din befattning? 

 

2. Vad har du för utbildning? 

 

3. Hur många elever har du i ditt upptagningsområde? 

 

4. Arbetar du med förebyggande åtgärder? 

 

5. Är ni flera som samarbetar i ett elevärende? 

 

6. Vad anser du är en skolkurators huvudsakliga arbetsuppgift? 

 

7. Vad anser du är specialpedagogens huvudsakliga arbetsuppgift? 

 

8. Vad vet du om tydlig kommunikation? 

 

9. Vad vet du om tydliggörande pedagogik? 

 

10. Har du någon utbildning i tydlig kommunikation eller tydliggörande pedagogik? 

 

11. Vilka faktorer tänker du är viktiga i ett samtal med elev och vårdnadshavare? 

 Motivera! 

 

12. Vem tycker du har huvudansvaret för att påkalla uppmärksamheten på en elev 

som är hemma för mycket från skolan? 

 

13. När anser du att en elev är borta för mycket från skolan om det inte beror på 

sjukdom, ledighet? 

3–5 dagar 2 veckor 1 månad 

 

14. När tänker du att en elev som har skolfrånvaro i klass F-3 behöver stöd? 

 

15. Ser du någon skillnad på pojkar och flickor och deras skolfrånvaro? 

 

16. Är det någon skillnad i dina tankar på när skolfrånvaro ska uppmärksammas på 

elever i Förskoleklass - lågstadieklass och elever 10–12 år? 

 

17. Vad tror du det beror på att en elev får bekymmer med skolnärvaron? 

 

18. Har du kunskap om NPF-diagnoser som Autism och ADHD? 

 

19. Arbetar du med kartläggning av en elev som har bekymmer med skolfrånvaro? 

20. Hur upplever du ditt arbete med elever med problematisk skolfrånvaro? 

21. Har ni några samverkansrutiner? 
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Intervjuguide  bilaga 3 

Mina följdfrågor 

 

1. Vilken är din befattning? 

1.a Hur länge har du arbetet på din befattning? 

2. Vad har du för utbildning? 

2.a När var du klar? 

3. Hur många elever har du i ditt upptagningsområde? 

3.a Vad tycker du är lagom många elever att ha i sitt upptagningsområde? 

3.b Hur många elever arbetar du med som har åtgärder? 

3.c Hur många av dessa barn är elever med för mycket skolfrånvaro? 

3.d Hur många elever är hemmasittare? 

4. Arbetar du med förebyggande åtgärder? 

4.a Vad anser du är förebyggande åtgärder? 

4.b Hur är det att arbeta förbyggande, har du tid till det? 

5. Är ni flera som samarbetar i ett elevärende? 

5.a Vilka är ni i så fall? 

5.b Vilka ingår i skolans elevhälsa? 

6. Vad anser du är en skolkurators huvudsakliga arbetsuppgift? 

6.a Tycker du att skolans kurator hinner med sitt huvudsakliga arbete? 

7. Vad anser du är specialpedagogens huvudsakliga arbetsuppgift? 

7.a Tycker du att specialpedagogen hinner med sitt huvudsakliga arbete? 

8. Vad vet du om tydlig kommunikation? 

8.a Berätta om, när och i vilka situationer som det kan användas? 

8.b Tycker du att det är viktigt med tydlig kommunikation till elev och förälder 

9. Vad vet du om tydliggörande pedagogik? 

9.a När anser du att man kan använda tydliggörande pedagogik? 

9.b Berätta om och när du i så fall använder det i ditt arbete. 

9.c Tycker du att alla ska använda sig av tydliggörande pedagogik i skolan eller bara 

en del? T.ex. i eller utanför klassrum, speciallärare, elevhälsans personal, assistenter 

mm  

9.d Arbetar du med tydliggörande pedagogik mot de elever som har skolfrånvaro?  

9.e Tycker du att tydliggörande pedagogik bara hör hemma i särskolan? Motivera! 
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10. Har du någon utbildning i tydlig kommunikation eller tydliggörande 

pedagogik?  

11. Vilka faktorer tänker du är viktiga i ett samtal med elev och 

vårdnadshavare? 

       Motivera! 

11.a Tänker du att det är viktigt med en tydlig kommunikation och tydliggörande 

pedagogik i ditt möte med elev och vårdnadshavare? 

12. Vem tycker du har huvudansvaret för att påkalla uppmärksamheten på en 

elev som är hemma för mycket från skolan? 

12.a När blir du inkopplad i ett elevärende? 

13. När anser du att en elev är borta för mycket från skolan om det inte beror 

på sjukdom, ledighet? 

3–5 dagar 2 veckor 1 månad 

14. När tänker du att en elev som har skolfrånvaro i klass F-3behöver stöd? 

15. Ser du någon skillnad på pojkar och flickor och deras skolfrånvaro? 

15.a Om ja, Vad tror du att det beror på? 

16. Är det någon skillnad i dina tankar på när skolfrånvaro ska 

uppmärksammas på elever i Förskoleklass - lågstadieklass och elever 10–12 år? 

17. Vad tror du det beror på att en elev får bekymmer med skolnärvaron? 

17.a Vad anser du är en elevs stödfaktorer? 

17.b Hur påverkar detta eleven? 

17.c Vad tror du eleven saknar, har brister i, vill ha? 

18. Har du kunskap om NPF-diagnoser som Autism och ADHD? 

18.a Räcker resurserna till? 

18.b Om inte, vad saknas 

19. Arbetar du med kartläggning av en elev som har bekymmer med 

skolfrånvaro? 

19.a Vilket kartläggningsmaterial använder du i så fall?                          

19.b Beskriv vilka faktorer som kan påverka en kartläggning? 

20. Hur upplever du ditt arbete med elever som har problematisk skolfrånvaro? 

21. Har ni några samverkansrutiner? 

21.a Om ja, Vilka ingår i samverkansarbetet/rutinerna, vad innebär de riktlinjerna, hur 

länge har ni haft det, vilken vidareutbildning etc.? 

21.b Beskriv ert arbete, vem sammankallar, vilken pedagogisk kunskap, arbetssätt 

mm?  

21.c Sekretessen, är det svårt, bekymmer? 
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