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Sverige har skolplikt. Vårdnadshavare ansvarar för att sitt barn går i skolan,  
huvudmannens ansvarar är att alla elever får en skolgång. Vidare ska alla skolor  
enligt skollagen tillhandahålla ett elevhälsoteam som arbetar förebyggande och  
hälsofrämjande. Trots dessa lagar är det många barn i Sverige som har hög  
skolfrånvaro samt är hemmasittande över en längre tid. Studiens syfte är att  
undersöka hur personal i elevhälsoteam tänker kring hög skolfrånvaro  och  
hemmasittande samt hur elevhälsoteam arbetar förebyggande och  
åtgärdande. Studiens metod är kvalitativ och baseras på fem intervjuer. Resultat  
pekar på vikten av att synliggöra problemet i ett tidigt skede likaså att arbeta  
förebyggande med trygghet och relationsskapande. Elevhälsoteamens  
tillvägagångssätt skiljer sig, så även resurser och åtgärder. Sammanfattningsvis  
anser samtliga elevhälsoteam att frånvaro är ett problem som ökar och att det  
krävs någon form av kartläggning och plan att jobba utifrån, innan och när  
problemet väl uppstår. 
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INTRODUKTION 
 
 

Under våra yrkesverksamma år har vi båda mött barn som av olika anledningar inte har 
närvarat i skolan. Orsakerna har varierat från psykisk ohälsa, känslan att inte bli sedd, 
känslan av misslyckande, otillräcklig anpassning, brister i nätverksarbetet kring det 
enskilda barnet och liknande. Vi har båda erfarenhet av barn i denna situation och har 
en överensstämmande bild av att området är problematiskt och spännande att studera 
vidare. Om problematik i skolan inte bryts, kan det leda till negativa konsekvenser både 
för individ och samhälle. Vi menar att fenomenet har en hög grad av komplexitet, vilket 
gör det särskilt intressant att studera. 

 
Dagens Svenska skola är till för alla och skall därmed inkludera alla. Den ska lägga 
grunden för individens kunskapsutveckling och visa vägen i social och demokratisk 
anda (Skolverket, 2019). Under senare tid har begreppet “hemmasittare” blivit mer och 
mer omtalat och aktuellt. Begreppet hemmasittare syftar på elever som varit 
frånvarande från skolan ogiltigt och ofrivilligt i över en månad till flera år. Dessa barn 
befinner sig på så vis utanför skolans arena och får genom detta inte del i den allmänna 
utbildningen under längre perioder. I ett likvärdigt samhälle och likaså skola är detta 
förödande för individen. Många, dock inte alla, lider av någon form diagnos såsom 
autismstörning, adhd, depression, ångest, social fobi med flera. Att hamna efter i 
utbildning och isoleras från det sociala sammanhanget bidrar ofta till konsekvenser 
fysiskt och psykiskt utöver de orsaker som eventuellt legat till grund för individens 
hemmasittande tillika långvariga frånvaro. 

 
Statistik och forskning kring hemmasittare är i nuläget tyvärr bristfällig. Den senaste 
statistiken kom ut 2016 och baseras på en undersökning gjord 2015. Där framkom att ca 
1700 elever kan räknas som hemmasittare men mörkertalet anses vara stort 
(Skolinspektionen, 2018). En undersökning som gjorts av SVT Kalla Fakta visade på 
upp mot 5500 barn utifrån den information de fått från skolor runt om i Sverige (SVT, 
2018).  
Den stora differensen mellan dessa två undersökningar understryker vikten av att 
tydligare se över och agera kring detta problem för att få fram mer rättvisande siffror. 

 
Med utgångspunkt i egna erfarenheter samt samhällets sätt att belysa detta som ett 
problemområde syftar vår studie på att undersöka frånvaro situationen i grundskolan. 
Hur ser elevhälsoteamets arbetsprocess ut kring elever med hög frånvaro och 
hemmasittande? 
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Bakgrund 
 
 
 

I Sverige finns skolplikt. Detta innebär att vårdnadshavaren ska se till att barnet fullgör 
sin utbildning. Huvudmannens ansvar är att se till att eleverna fullgör sin skolgång och 
att anpassa undervisningen så att alla elever kan delta. Om eleven börjar utebli från 
undervisning i betydande utsträckning ska rektor eller ansvarig för skolan snarast lämna 
uppgift om detta till kommun. Skolan har ansvar att hitta orsaker till frånvaro samt se 
till och sätta in åtgärder för att elev ska komma tillbaka till skolan så fort som möjligt. 
Likaså finns i Sverige skolrätt. Alla har rätt att gå i skolan. Bestämmelse finns om 
särskilt stöd för att skapa en möjlighet för alla att kunna ta del av och uppnå mål i 
skolan. Detta kan ske genom särskilt stöd, anpassning eller andra åtgärder som ger 
effekt och utgår från elevens egna personliga utveckling och förutsättning för lärande. I 
samband med utredning av längre frånvaro kan det finnas anledning att samverka med 
elevhälsoteamet vidare ytterligare med specialpedagogiska Skolmyndigheten. Även 
instanser så som sociala myndigheter och ungdomspsykiatrin kan behövas i processen 
att få tillbaka eleven till skolundervisning (Skolinspektionen, 2018). Vikten av att få 
tillbaka elever är stor både för drabbad individ och för samhället i stort. Att som elev 
missa stora delar av den obligatoriska skolans undervisning kan bidra till både psykiskt 
och fysiskt lidande på längre sikt. Att inte gå i skolan och få fullföljda betyg i 
grundskola kan även bidra till merkostnad för samhället då det för individen i vuxen 
ålder kan betyda högre utsträckning av arbetslöshet eller på grund av psykisk ohälsa 
behov av att ta del av behandlingsprogram (Friberg, Karlberg, Sundberg, Lax & Palmér, 
2015). 

 
För att lyckas i arbetet med att få tillbaka elever till skolan krävs någon form av 
strukturerat och genomtänkt arbetssätt där det ofta i första steg handlar om att skapa sig 
en uppfattning kring situation och eventuella problem/orsaker. Att agera lyhört och 
förtroendeingivande är viktigt för att kunna skapa en god relation för vidare fokusering 
kring elevens aktuella frånvaro. Vidare behövs en god kartläggning kring problem som 
inte enbart fokuserar på elevens problematik utan i första hand analysera skolmiljön för 
att se vilka åtgärder som kan genomföras där och beteenden kopplat till eleven och dess 
närstående kan tillit och förståelse skapa grund för de fortsatta åtgärder som eventuellt 
behöver sättas in för att stötta eleven i dess tillbakagång till skolan (Lundgren, Säljö & 
Liberg, 2016). 

 
Likaså Friberg et. al. (2015) beskriver kartläggning som en nödvändig grund för att ens 
kunna utföra en god och givande insats för eleven ifråga. Med många aktörer 
inblandade som jobbar utifrån olika förhållningssätt kan detta vara ett problem i dagens 
arbete kring hemmasittare. Många gånger har förtroendet mellan skola och 
elev/föräldrar brustit då insatser skett som lett till bakslag för eleven. Detta på grund av 
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att en tillräckligt god och samstämd kartläggning inte genomförts. Kartläggning bör 
genomföras och baseras på en lyhördhet gällande den enskilda elevens specifika 
livssituation och problematik. Dokumentation bör ske genom hela processens gång och 
använda sig av ett sådant yrkesspråk att samtliga inblandade instanser ska kunna ta del 
av vad som står på ett konkret och precisist sätt. Skolans styrdokument påvisar även att 
elev och dess föräldrar skall ges möjlighet att delta i processens alla steg. Tyvärr brister 
ofta detta i verkligheten och föräldrar och elever upplever att det förs en icke jämlik 
dialog som bortser från deras synpunkter och erfarenheter om vad som vore bra eller 
dåligt. (Lundgren et. al., 2016) 

 

 
Hög skolfrånvaro och hemmasittande 

 
 

År 2015 gjorde skolinspektionen en nationell undersökning av ogiltig frånvaro i 
grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan. Mätningarna skedde kring 
det elever som har haft sammanhängande frånvaro från skolan under minst en månad. 
Resultatet av granskningen visade att nästan 1700 elever hade ogiltig frånvaro i en 
månad eller fler. Det framkom även att den ogiltiga frånvaron är vanligare bland  
högstadieelever i årskurserna 7-9 (SOU 2016:94). Enligt statens undersökningar menar 
man att all typ av frånvaro kan vara problematisk och bör ses över. Även den giltiga 
frånvaron som anmälts av vårdnadshavare bör ses över om den är hög. Det finns alltid 
en orsak till hög frånvaro och därför bör detta undersökas. Vad det är som gör att barnet 
inte kommer till skolan? Det kan behövas medicinska utredningar och pedagogiska, 
men även insyn i familjen och kontakt med andra familjemedlemmar. Även 
hälsotillstånd kan vara en bakomliggande orsak till att barnet blir sjukanmält av 
föräldrar och därför registreras som giltig frånvaro från skolan (SOU 2016:94). 

 
 

Enligt skolverket (2019) har skolan skyldighet, vid upptäckt av elever som har frånvaro 
i skolan utan giltiga skäl, att kontakta vårdnadshavare samma dag som frånvaron 
inträffar. Kommunikationen med vårdnadshavarna kan ske såväl muntligt som skriftligt. 
Vid längre eller återkommande frånvaro har rektor skyldighet att utreda ärendet oavsett 
som frånvaron är giltig eller ogiltig. En hög frånvaro i skolan leder ofta till att eleven 
missar delar av sina studier det är därför viktigt att utreda vad som orsakar elevens 
frånvaro. Detta för att öka måluppfyllelsen och se till att eleven klarar sin utbildning. 
Enligt skolverket är den huvudmännen som ansvarar för att elevers utredningar gällande 
frånvaro prioriteras. Vidare är det av stor vikt att rektorer och skolpersonal får 
förutsättningar att arbeta med detta (Skolverket, 2019). 
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Orsaker till hög skolfrånvaro och hemmasittande 

 
 

Orsaker till skolfrånvaro har en hög komplexitet med variation av olika faktorer. 
Vanligen har skolfrånvaro sina grunder i sociala, pedagogiska eller organisatoriska 
orsaker, dessa faktorer kan ha påverkats från såväl hemmet som i skolan (Skolverket, 
2010). 

 
Detta påstående stärks av Gren Landell (2016) som menar att orsaker till skolfrånvaro 
kan kategoriseras i tre huvudsakliga faktorer: Sociala faktorer, individ faktorer samt 
faktorer som grundar sig i skolan, faktorerna kan även vara kombinerade. Sociala 
faktorer innefattar exempelvis familjesituation och relationer med kamrater. Barn är i 
behov av stöd och stöttning av vårdnadshavare för att kunna genomföra sin skolgång. 
Om föräldraansvaret sviktar kan detta vara en bidragande orsak till att ett barn har eller 
ökar sin frånvaro i skolan. Orsakerna till vårdnadshavarens oförmåga kan exempelvis 
vara psykisk ohälsa, kriminalitet, våld i nära relationer eller kognitiva svårigheter. Vid 
dessa problem påverkas barnet och läxläsning, dygnsrytm, tidspassning och liknande 
kan påverkas och få negativa konsekvenser. Vidare introduceras Gren Landell (2016) 
begreppet ”föräldrar stödd” frånvaro. Det innebär att eleven är hemma från skolan enligt 
restriktioner från vårdnadshavare, att föräldrarna av någon anledning uppmuntrar barnet 
att vara hemma. Detta kan bero på egen psykisk ohälsa eller att vårdnadshavaren av 
någon anledning är missnöjd med skolans miljö och arbete. 

 
De sociala faktorerna inkluderar kamratrelationer. Gemenskap och relationer med 
kamrater är viktigt, speciellt i tonåren. Om elever har destruktiva relationer eller blir 
utsatt för exkludering eller kränkningar i sociala sammanhang kan detta leda till 
frånvaro i skolan (Gren Landell, 2016). 

 
Individfaktorer kan ses och förklaras som en slags sårbarhet hos individen som 
tillsammans med andra faktorer kan leda till frånvaro. Individfaktorer kan exempelvis 
vara att individen lider av depression, att individens sociala liv inte fungerar 
tillfredsställande eller att det helt enkelt är svårt att hänga med i undervisningen på 
grund av t.ex. sömnbrist. Konsekvens av detta kan bli att motivation och framtidstro 
minskar medan skuldkänslor och konflikter med vuxna kanske ökar. Sociala problem 
hos individen kan även yttra sig i rädsla av att göra bort sig eller anses vara “dum i 
huvudet”. Fysiska kopplingar kan exempelvis vara svettning och utseende men även 
rädsla över att få ångestattacker. Ibland finns även tvångstankar som ökar rädslan 
ytterligare för att göra något avvikande eller “fel” följt av tvångshandlingar. Vidare kan 
sjukdomar och smärttillstånd samt kroppsliga symtom som har sin grund i ångest eller 
annan psykisk sjukdom bidra till frånvaro. De diagnostiserade sjukdomarna hamnar ofta 
under giltig frånvaro, det kan vara astma, allergi, diabetes, men kan, även om de anses 
som mer giltiga leda till att längre frånvaro inleds tillsammans med andra utlösande 
faktorer (Gren Landell, 2016). 
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Oro, rädsla och ångest problematik kan kopplas till oro kring skolans upplägg eller 
miljö. Exempelvis att redovisa inför klasskamrater eller att inte förstå instruktioner och 
att vara tvungen att vistas med andra barn på raster. Vidare kan någon form av 
separationsångest ligga till grund. Individen kan ha en problematisk hemsituation som 
gör att denne t.ex. kan vara orolig över att lämna sin förälder eller syskon hemma och 
själv gå till skolan. 

 
Gällande skolans organisation relaterat till frånvaro kan det ses en koppling mellan 
många håltimmar och undervisning baserad på självständigt lärande. Vissa elever finner 
svårighet i att själv planera upp och jobba efter eget redigerat schema. Likaså kan 
lärarbyten och mycket omsättning av vikarie ses som en riskfaktor (Gren Landell, 
2016). 

 
 
 
 

Elevhälsoteamet 
 

Enligt Skollagen§25 ska elevhälsa finnas i sameskola, grundsärskola, 
förskoleklassen, specialskolan, gymnasiesärskolan, grundskolan och gymnasieskolan. 
Vidare ska psykologiska, psykosociala, medicinska och specialpedagogiska insatser 
omfatta elevhälsans arbete. Elevhälsans i huvudsak yttersta syfte beskrivs vara att 
arbeta hälsofrämjande och förebyggande (Riksdagen, 2010). 

 
För att tillgodose psykologiska, medicinska, specialpedagogiska och psykosociala 
behov ska elever i skolan ha skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare och personal 
med specialpedagogisk kompetens till förfogande. Huvudmannen ansvarar för att 
tidigare nämnda yrkeskategorier finns tillhands. Det finns emellertid inga restriktioner 
kring i vilken omfattning elevhälsan skall arbeta på skolan. Det är således 
huvudmannens ansvar att se till att det finns personal samt att skolan och elevernas 
behov tillgodoses av dessa. Vidare avgör huvudmannen vilken utbildningsbakgrund 
som är adekvat för personalen vid elevhälsan (Skolverket, 2012). Att elevhälsan är 
synlig och tillgänglig för elever anser Gren Landell (2018) vara en grundläggande 
förutsättning för att denna ska kunna fungera som det stöd och hjälp till elever den är 
tänkt att vara. Ett sätt kan vara att informera mer kring elevhälsa samt att låta personal 
från elevhälsan få tid att integrera och befinna sig bland elever i högre grad (Gren 
Landell, 2016). 

 
 
 

Gynnsamma metoder och strategier 
 

Enligt granskning av Sveriges kommuner och landsting (Skl) (2013) framkom en rad 
olika gynnsamma metoder vad det gäller arbetet för skolnärvaro. Arbetet vad gäller 
närvaro i skolan handlar såväl om förebyggande arbete som åtgärder för de elever som 
av olika anledningar har hög frånvaro i skolan. I Skls (2013) granskning presenteras 
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flertalet viktiga begrepp som beskrivs som framgångsrika för att öka närvaron i skolan; 
goda relationer, kunskapsfokus, samverkan samt att vara lyhörd och lyssna på eleverna, 
tydligt ledarskap, allas engagemang, rutiner och systematiskt förbättringsarbete. I 
skolan är det viktigt att alla elever upplever och kan ta del av en god social miljö, där 
alla elever blir sedda och bemötta på ett bra sätt. Skolmiljö beskrivs påverka elevernas 
lärande där trivsel har en avgörande roll för motivationen att såväl ta sig till skolan som 
till lärande på plats i skolan. Vidare ligger stor vikt i att ha ett gott förhållningssätt och 
bemötande till de elever som återvänder till skolan efter hög frånvaroperiod, detta för 
att skapa relation och öka närvaron. 

 
Fortsättningsvis beskrivs kunskapsfokus som en framgångsrik faktor för ökad närvaro. 
Målet med skolan är att eleverna ska uppnå skolans kunskapsmål, för att lyckas med 
detta är närvaron i skolan avgörande och av stor betydelse. Att uppnå skolans 
kunskapskrav beskrivs även förebygga psykosocial problematik. Vid hög frånvaro är det 
viktigt att eleven så snart som möjligt har en planering för att öka sin närvaro i skolan. 
Alla elever har även rätt till stöd för att kunna uppnå kunskapsmål. Stöd och anpassning 
kan såväl ske från skolan som andra aktörer runt den enskilda eleven. Det är därför 
viktigt att skolan samverkar tillsammans med andra betydelsefulla aktörer för eleven. 
Exempel på aktörer kan vara barn - och ungdomshabiliteringen, barn och  
ungdomspsykiatrin, socialtjänsten, polisen, fritidsförvaltningen och 
ungdomsmottagningen. Fortsättningsvis belyser Skl (2013) att det är viktigt att vara 
lyhörd och lyssna på eleverna. För att ha möjlighet att vända frånvaro till närvaro är det 
betydelsefullt att eleverna ges utrymme att delta och möjlighet att delge egna tankar och 
funderingar kring sin situation. 

 
Nästa gynnsamma nyckelord som Skl (2013) menar är lönsamt i arbetet med närvaro i 
skolan är tydligt ledarskap. För att arbetet med skolnärvaro ska vara gynnsamt och öka 
är det viktigt att det finns ett tydligt ledarskap genom alla led. För att nå framgång är det 
viktigt att ledarskapet är tydligt på politisk nivå i såväl hela landet som den enskilda 
kommunen, samt att huvudmän och ledare inom skolan erhåller ett tydligt ledarskap. 

 
För att öka närvaron i skolan är det viktigt att all skolpersonal är engagerade. Ämnet 
bör lyftas ofta och i olika typer av sammanhang för att ständigt ha det med sig i sitt 
dagliga arbete. Den sociala miljön och ansvaret ligger inte endast hos nätverket, ledare 
och elevhälsoteam. Alla ska vara engagerade för att alla elever ska närvara i skolan. 

 
För att bedriva ett framgångsrikt arbete med närvaro i skolan krävs ett systematiskt 
arbete av tydlig struktur och rutin. Det är viktigt att rutinerna når ut och är tydliga för 
alla exempelvis; elever, vårdnadshavare, lärare, övrig skolpersonal och andra 
samarbetande aktörer. Att informationen når vårdnadshavare är av stor vikt då 
samarbetet med vårdnadshavare är en av de framgångsfaktorerna för att arbeta med 
närvaro i skolan (Skl, 2013). 
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Kartläggning 
 

Vid hög frånvaro är det betydande att följa upp detta genom att undersöka och kartlägga 
orsakerna till att eleven inte är närvarande i skolan. För att uppmärksamma de faktorer 
som orsakat frånvaron krävs ett systematiskt kartläggningsarbete. Det systematiska 
arbetet kring kartläggning bör göras tillsammans med individ, familj och skolan. I 
skolinspektionens rapport påvisas vikten av att undersöka orsakerna till frånvaro i 
skolan och att detta är bristfälligt enligt deras granskning. För att genomföra en grundlig 
kartläggning är det avgörande att utföraren har goda kunskaper kring den enskilde 
eleven samt kunskaper kring olika typer av riskfaktorer och beteenden (SOU 2016:94). 

 
Kartläggningsarbete är viktigt för att hitta orsaker så att skolan eller annan aktör har 
möjlighet att påbörja insatser. Under kartläggningen arbetet är det avgörande att ta del 
av elevens egna upplevelser kring skolsituationen och ges chans att påverka sin 
skolsituation för ökad måluppfyllelse och närvaro (SOU 2016:94). 

 
Att genomföra kartläggningen på ett flexibelt och relations grundande sätt där 
förtroende kan byggas upp och eleven känner sig hörd är oerhört viktigt. Den 
förhoppningsvis goda grund som skapas i relationen är mycket viktig att ha med sig och 
jobba med under hela processen. Det kan även vara bra att både intervjua barn och 
föräldrar ihop men även separat då upplevelser kring frånvaron kan se olika ut och lyfta 
in viktiga komponenter från flera håll (Gren Landell, 2018). 

 
Arbetet av kartläggning görs vanligen av elevhälsoteam, det kan dock skilja sig från 
vem i teamet som genomför kartläggningen exempelvis; specialpedagog, skolsköterska 
eller skolkurator. Fortsättningsvis ska kartläggningar dokumenteras. Dokumentet ska 
sedan presenteras för såväl skolpersonal, elev, vårdnadshavare och rektor. Alla ska ha 
möjlighet att ta del av dokumentet för att ha möjlighet att godkänna men även för att 
känna delaktighet och ges möjlighet att följa upp ärendet (SOU 2016:94). 

 
Avslutningsvis belyser även Skl (2013) digitala hjälpmedel. För att bedriva ett 
systematiskt arbete kring närvaro i skolan är det viktigt att använda sig av ett bra 
rapporteringssystem för närvaro, detta för att skapa en tydlig och mätbar översikt över 
när eleven inte närvarar i skolan. 

 
 
 

Elevhälsoteamets brister 
 

År 2015 granskade skolinspektionen elevhälsoteam i 25 skolor. Enligt denna granskning 
visade sig att elevhälsan brister i sin medverkan gällande hälsoarbete och förebyggande 
arbete och att detta i vissa fall istället genomförts av lärare. Vidare uppvisade det 
granskade skolorna ett bristfälligt tillvägagångssätt och otydlig metodik (SOU 2016:94). 
Det framkommer även att de skolor som har ett framgångsrikt elevhälsoarbete vanligen 
har påtagligt stöd från ansvarig rektor och huvudman. Det är viktigt att det finns ett 
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systematiskt arbete och god kommunikation mellan huvudmän och rektorer för att 
prioritera och förstärka en god elevhälsa. Skolverkets granskning visar att elevernas 
insatser kommer in för sent och att det kan leda till en känsla av misslyckande och 
generellt en negativ bild av sin skolgång. Det kan genom granskningen även konstateras 
att elevhälsans insatser vanligen hamnar i att åtgärda problem inte att förebygga (SOU 
2016:94). 

 
 
 
 
 
 

Syfte och frågeställningar 
 

För att kunna bidra till en förståelse av fenomenet hög skolfrånvaro och hemmasittande 
samt hur man arbetar med detta, vänder sig studien till elevhälsoteam då de bedöms 
inneha kunskap och erfarenhet inom området. Studien fokusera på att analysera 
elevhälsoteamets tillvägagångssätt i arbetet med skolfrånvaro. Alla elever ska ha 
tillgång till likvärdig utbildning och ges möjlighet till lärande genom skolnärvaro därav 
anses fenomenet intressant och pedagogiskt relevant. 

 
Studiens syfte är att undersöka hur personal i elevhälsoteam tänker kring hög 
skolfrånvaro och hemmasittande samt hur det arbetar förebyggande och åtgärdande. 

 
 
 

Frågeställningar 
 

Studiens huvudsakliga forskningsfråga är; Hur arbetar elevhälsoteam med att lösa hög 
skolfrånvaro och hemmasittande?  
För att realisera studiens syfte samt besvara forskningsfrågan ligger denna 
frågeställning till grund. 

 
• Vad anser elevhälsoteamet vara orsaken till hög skolfrånvaro och 

hemmasittande?  
• Hur arbetar elevhälsoteamet för att förebygga närvaro i skolan?  
• Hur ser elevhälsoteamets arbete och åtgärder ut kring elever med hög 

skolfrånvaro och hemmasittande? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidigare forskning 
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I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för studien. 
Inledningsvis presenteras faktorer och orsaker som påverkar skolfrånvaro för att sedan 
vidare delge forskning kring förebyggande arbete för att främja skolnärvaro. 
Avslutningsvis presenteras elevhälsoteamets roll och yrkesutövning. 

 
 
 

Faktorer och orsaker som påverkar skolfrånvaro 
 
 
 

I Kearney & Bates (2005) studie visar resultatet att de elever som har hög frånvaro i 
skolan representeras relativt jämt fördelat över kön, ras och inkomstgrupper. Det som 
tydligt kan ses som en mer gemensam faktor är den ökade skolfrånvaro som uppstår 
eller ökar i samband med byte av skola eller årskurs såsom från grundskola till 
högstadiet. Studien visar vidare på att det tar i genomsnitt två år innan dessa elever 
börjar få någon form av hjälp med sin frånvaro, i vissa fall till och med längre tid en så. 

 
Vikten av att tidigt fånga upp elevers frånvaro går inte att förringa och det gäller för 
elevhälsoteam och andra vuxna nyckelpersoner kring eleven att vara uppmärksamma på 
olika symtom eller beteende som kan ligga till grund för begynnande frånvaro. 

 
 
 
 

Fysiska och psykiska symtom 
 

Torrens Armstrong, McCormack Brown, Brindley, Coreil & McDermott, (2011) 
beskriver elever som frekvent besöker skolsköterska flera gånger i veckan för samma 
problem som t.ex. huvudvärk. Ofta kan man inte finna en fysisk diagnos eller koppling 
till huvudvärken utan eleven verkar ha en annan underliggande orsak till besöken såsom 
att denne vill komma ifrån lektioner, klassrum eller bara vill ha någon att samtala med. 
Ett fåtal elever har något som kan kopplas till skolfobi vilket gör eleven ovillig eller rent 
av fysiskt och psykiskt oförmögen att närvara i skolan. Dessa elever behöver inte ha en 
bakgrund med problematik sedan tidigare utan det kan utlösas i samband med att något 
händer, problem, mobbning eller problem med lärare. Även elever som har en legitim 
sjukdomsbild som t.ex. astma eller diabetes kan ses använda detta för att kunna vara 
frånvarande från skola. Här gäller det att ha en dialog med föräldrar så man kan urskilja 
om frånvaron verkligen beror på diagnosen eller att diagnos används för att få en giltig 
frånvaro. 

 
 
 

Mening och sammanhang 
 

I Hendron & Kearneys (2016) studieresultat visade det sig att elever som upplever att 
det inte har möjlighet till känsla av deltagande i skolan ofta kan kopplas till högre 
frånvaro. Elever som känner att dess närvaro i klassrummet inte ha någon mening eller 
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upplever känslan av att inte blir respekterad väljer i vissa fall att avstå från skolan. 
Därför är det viktigt att eleverna känner en känsla av sammanhang och ges möjlighet att 
samarbeta och delta i lärande situationer. Om detta utrymme inte ges kan det bidra till 
dålig kommunikation och spänningar mellan såväl lärare som studenter. 

 
Ekstrand (2015) nämner liknande orsaker till frånvaro kopplat till att elever upplever 
lektioner som ointressanta och meningslösa även om de samtidigt känner oro över sin 
skolgång. Ibland kan frånvaro starta med att eleven undviker lektioner som denne finner 
mindre meningsfullt eller stannar hemma för att öva inför ett prov men också för att 
undvika att delta på prov. Även brist på ambition kan ses som en faktor enligt Ekstrand 
(2015). Vidare kan ses att frånvaro leder ofta till mer frånvaro i en ond cirkel. Att elever 
känner rädsla för konsekvenser när de kommer tillbaka till skolan kan bidra till en 
längre frånvaro. 

 
 
 

Relationer 
 

Ytterligare en faktor som bidrar till att elever inte går till skolan kan vara att man blir 
utsatt för kränkningar eller mobbning. För att undvika stress i samband med negativa 
sociala möten avstår därför en del elever att gå till skolan. Negativa kamratrelationer 
kan avskräcka elever från att närvara i skolan. Relationer mellan elever och lärare är 
således också en bidragande faktor som gör att elever är frånvarande. Rädslan för att 
hamna i tvist med lärare har också visat sig bidra till frånvaro och påverkan på elevens 
psykosociala hälsa (Hendron et. al., 2016) 

 
Havik & Ertesvåg (2015) gör även han koppling mellan skolfrånvaro och dåliga 
relationer till kamrater och lärare och understryker vikten av att förhindra mobbning i 
klassrum och i skola. Dåligt stöd från lärare samt dålig uppstyrning i klassrum där 
korrigering av mobbing och utfrysning av elever uteblir, kan i hög grad bidra till skolk 
och skolfrånvaro. 

 
 
 

Skolklimat 
 

Skolklimatet och dess miljö har således en stor påverkan på elevers närvaro. Elever som 
känner sig otrygga i skolan visas ha en ökad frånvaro. Rapporter visar även att elever 
som upplever att det inte får tillräckligt med stöd i skolan löper stor risk för ökad 
skolfrånvaro samt kroppsliga påföljder som exempelvis depression och fysiska 
symptom. Fortsättningsvis har en god skolmiljö kunnat kopplas till färre fall av psykisk 
ohälsa, narkotikamissbruk och på så vis varit gynnsamt för ett gott välbefinnande hos  
eleverna (Hendron et. al., 2016). Även Havik et. al. (2015) omnämner skolklimatet i sin 
studie. Hans studie visar på att elever i Norge upplever skolan allt mer krävande 
akademiskt och socialt samt ett ökat tryck och stress på grund av mindre förutsägbarhet, 
fler lärare, test och tentor. Elever 
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upplever även att det är svårt att skapa relationer med lärare och får känsla av att lärare 
inte bryr sig om eleven. 

 
För att skapa en god arbetsmiljö i skolan krävs någon form av gemensam värdegrund, 
disciplin och normer för vilka skolbeteenden som skall användas i lärande situationer. 
Hålls inte det kan detta skapa frustration i elevgruppen, vilket kan leda till lägre 
engagemang i skolan eller att man väljer att inte delta på lektionerna (Hendron et.al., 
2016). 

 
Även Ekstrand (2015) nämner faktorer som påverkar att elevers frånvaro kan minska. 
Dessa är ett positivt skolklimat och vuxna som eleverna kan knyta an till. Att införa 
närvaro grupper i skolan och att belöna eller positivt förstärka de elever som väljer att 
vara i skolan är ett mycket mer effektivt tillvägagångssätt än bestraffningar eller hårdare 
disciplinära åtgärder. 

 
I en amerikansk studie av Hendron et.al. (2016) undersöktes skolklimat och dess 
indirekta och direkta påverkan på skolfrånvaro, vidare studerades även riskfaktorer och 
psykologiska tecken som uppvisades vid skolfrånvaro. Studenterna i studien deltog i en 
undersökning gällande skolans klimat som fokuserade på frågeställningar kring 
exempelvis; ordning, fördelning av resurser, föräldrars roll och påverkan, relationer med 
lärare samt kamratrelationer. Hendron et. al. (2016) menar att skolfrånvaro är ett 
övergripande problem och beskriver att uppskattningsvis 15 % av amerikanska 
studenter har problem relaterat till skolfrånvaro. Frånvaro i skolan kan ha en 
problematisk påverkan på eleven och kan i vissa fall bindas till exempelvis; låg 
prestation, läs och skrivsvårigheter, låga betyg, olika typer av beteendestörningar, 
psykisk ohälsa och liknande. Vad problematisk skolfrånvaro grundar sig i kan 
emellertid bero på olika orsaker. Frånvaro i skolan är således komplext då dess orsaker 
kan grunda sig i en rad olika discipliner såväl i skolan som utanför. 

 
Ekström (2015) väljer att även höja blicken från individfokus till att lägga ansvar på 
skolan och samhället i stort. Detta eftersom det är samhället i det långa loppet som får 
betala konsekvenserna, tillsammans med drabbad individ. 

 
Hendron et. al. (2016) menar att det finns flertalet olika skolfaktorer som har påverkan 
på elevers närvaro i skolan. Orsaker som kan leda till att elever inte vill gå till skolan 
kan exempelvis vara att läroplaner och planeringar inte är tillräckligt individanpassade 
utifrån den enskilde elevens behov, konflikter mellan exempelvis; lärare, mellan 
hemmet-lärare eller mellan lärare-elev. 

 
 
 

Förebyggande arbete för att främja skolnärvaro 
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I Hendron et. al. (2016) studie beskrivs vikten av det förebyggande arbetet vad gäller 
problematisk skolfrånvaro. I studien presenteras en modell som innehåller olika 
strategier för att förebygga skolfrånvaro. Modellen är utformad i tre steg, steg 1 
innefattar att förhindra problem och dess uppkomst, steg- 2 att ta itu med nya problem 
och steg – 3 att intensivt åtgärda problem. Det förebyggande arbetet innefattar hela 
skolklimatet, dess miljö, karaktär och kvalitet på exempelvis; undervisning, lärare och 
relationer. Vidare beskrivs säkerhet, trygghet, tydlighet, ordning, organisation och 
föräldrars engagemang som viktiga aspekter i det förebyggande arbetet med 
skolnärvaro.  
I bedömning av orsaker kring hög frånvaro förespråkar Kearney et. al. (2005) vidare ett 
metodarbete som omfattar multipla infallsvinklar och använder sig av flera inblandade 
källor; föräldrar, lärare, klasskamrater osv för att på bästa sätt få grepp om problemen 
som ligger till grund för frånvaro. Dessa orsaker eller problem kan skilja sig mycket 
från individ till individ. 

 
Fortsättningsvis belyser Hendron et. al. (2016) lärarstudenters relationer och deltagande 
som en viktig skolfaktor i arbetet med att förebygga frånvaro. Även lärarnas inställning 
och sinnesstämningen har en avgörande påverkan på elevers känsla inför skolan. Ett 
positivt bemötande av lärare genererar en positiv känsla och positiva beteenden hos 
eleverna och mindre nedstämdhet och depression. Elever med negativa känslor till 
skolan och lärare visas i större grad ha svårigheter med koncentrationen samt påvisar i 
högre utsträckning ett antisocialt beteende i klassrumssituationer. 

 
Lärare som har förmåga att strukturera klassrumsaktiviteter bra och som fungerar som 
stödjande i sin roll som mentor/lärare kan underlätta för elevens känsla av 
förutsägbarhet och egenkontroll. Detta har setts ha stor vikt när man vill förebygga 
stress hos individ (Havik et. al., 2015). 

 
Torren et. al. (2011) ger exempel på mentorer och klasskamrats program för att assistera 
och ge elever med frånvaro en mer meningsfull tillvaro kopplad till skolan. Att mer 
frekvent jobba med mobbing och kategorisera upp denna (nät, klassrum, utfrysning osv) 
för att hitta förebyggande åtgärden är även det av vikt för att förebygga frånvaro hos 
elever. Ytterligare förslag kan ses som nyckelpersoner som har till uppgifta att på ett 
mer regelbundet och kategoriserat sätt följa upp frånvaro och jobba i övergripande team. 
Vidare beskriver Engstrand (2015) vikten av att jobba med att utveckla elevers 
självförtroende och självkänsla vilket påvisar skapar större positiva effekter än att ta till 
utökade närvarokontroller, hälsokontroller och andra disciplinära aktioner. 

 
Avslutningsvis menar Hendron et. al. (2016) att socialarbetare i skolan kan ha en 
avgörande roll vad gäller planering av resurser som exempelvis handledare, skolrutiner, 
anpassningar, utformande av läroplaner och liknande. Vad gäller ordning och disciplin 
kan det hälsofrämjande arbetet vad gäller säkerhet, trygghet och minskad mobbning öka 
deltagande och närvaro i skolan (Hendron et. al., 2016). 
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I ytterligare en studie belyser Kearney et. al. (2005) själva behandlingen eller arbetet 
med att få eleven tillbaka till skolan som det svåraste att jobba med för personal. Ofta på 
grund av begränsade ekonomiska resurser och tillgång till relevant utbildad personal. 
Även Engstrand (2015) belyser i sin studie vikt av att införa och inkludera mer 
hälsoinriktad kunskap i lärandeprocessen. Mer kunskap hos elever gällande hälsa, 
kamrat och kärleksrelationer, problemlösning och sexualitet. Elever som har bättre 
hälsa, bättre självkänsla och mer kunskap kring relation och problemlösning mår bättre 
och har större närvaro i skolan. 

 
Föräldrarnas engagemang har en påverkan på den enskilda elevens attityd och 
inställning till skolan (Hendron et. al., 2016). Det är viktigt att föräldrar i ett tidigt skede 
får vetskap om sitt barns frånvaro då detta inte alltid är en självklarhet. Att skolan 
meddelar via närvarorapporter. Det är också viktigt att man jobbar med redskap för 
föräldrar då det ibland finns problem kring kommunikation och 
problemlösningsförmåga. Men även belysa vikten av att strukturera upp och skapa 
rutiner i hemmiljö (Kearney et. al., 2005). 

 
För att involvera och skapa en god relation med föräldrar kan hembesök, evenemang i 
skolan som inkluderar föräldrar, tolkar och liknande ha en positiv inverkan på elevernas 
skolgång (Hendron et. al., 2016). 

 
Torrens et. al. (2011) beskriver vikten av skolsköterskans roll i att fånga upp elever i ett 
tidigt skede samt jobba för att förebygga skolfrånvaro. Artikeln kategoriserar upp olika 
orsaksfaktorer till skolfrånvaro och hur skolhälsan ser på dessa elever. Artikeln belyser 
att skolhälsans personal har en nyckelroll i arbetet med frånvarande elever. Deras 
förmåga att screena av elever tidigt och jobba förebyggande för att öka närvaro i form 
av tidig insatser är något som inte bör förringas. Att öka den politiska medvetenheten 
om att skolsköterskans roll är betydelsefull och behöver resurser för att kunna utökas i 
personalstyrka är viktigt. Även olika former av fort/vidareutbildning kring beteende, 
mönster och orsaker till frånvaro för skolsjuksköterskor och annan skolpersonal är något 
artikeln belyser är av vikt för framtida arbete med frånvaro hos elever. 

 
 
 
 

Elevhälsoteamets roll och yrkesutövning 
 
 
 

Törnsén (2014) beskriver att alla skolor i Sverige har ett elevhälsoansvar, vilket innebär 
att ansvara för elevens trygghet, arbeta för att hindra kränkningar och mobbning samt 
att tillgodose en bra lärandemiljö. All personal i skolan har som uppgift att arbeta för 
skolans sociala mål och kunskapsmål såväl personal inom elevhälsan, rektorer, lärare 
och liknande. 

 
Sedan 1962 har det varit obligatoriskt i skolan, enligt läroplan, att ha ett elevhälsoteam. 
Benämningen på denna sammansättning av kompetenser har under åren ändrats, från 
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början talades om elevhälsovård. Tanken med teamet har varit samma från start; att 
genom experter inom sitt område med olika bakgrund bemöta och lösa problem kring 
elever. Att produktivt och med en holistisk syn ge stöd till elever med särskilda behov 
(Hjörne & Säljö, 2014). Vidare har elevhälsan i uppdrag att arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande för att på så vis ansvara för elevers hälsa. (Törnsén, 2014). 

 
Ek, Isaksson och Eriksson (2017) redogör för en studie om samverkan mellan 
socialtjänstens, Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) och skolans arbete med ungdomar 
som inte går till skolan. I studien belyses vikten av samverkan mellan olika aktörer 
eftersom skolfrånvaro följaktligen kan vara en kombination av olika orsaker. För att den 
enskilde eleven ska få rätt stöd och ges möjlighet att öka närvaron i skolan kan det i 
vissa fall vara angeläget att skolan (vanligen elevhälsoteamet) samarbetar med 
socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. I samverkan mellan aktörerna är det 
viktigt att utarbeta en handlingsplan för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 
aktörerna exempelvis att; skolan arbetar med de pedagogiska delarna, socialtjänsten 
med det sociala exempelvis; familjen samt Bup med psykiatriska delarna. Samverkan 
mellan olika aktörer skapar bättre förutsättningar för att eleven ska få rätt stöd och hjälp. 
Avslutningsvis bidrar även samverkan till en ökad kunskap och förståelse mellan 
aktörernas arbetssituation. I studien uppgav intervjupersonerna att de upplevde att det 
fanns behov av en ökad kommunikation för att skapa kunskap om varandra då det i 
vissa fall upplevde att det inte ”tala samma språk” samt kom från olika yrkeskulturer. 

 
Backlund (2007) nämner just samverkan mellan aktörer och att det ofta lyfts 
problematik kring sekretess, personalomsättning och brist på resurser. Dessa orsaker 
beskrivs kunna orsaka svårigheter i samarbetet mellan skola och socialtjäns. Ett sätt att 
lösa t.ex. sekretessfrågan är att berörda individer ger samtycke att dela informationen. 

 
 
 

Brister kring elevhälsans arbetsinsats? 
 

I en studie av Hjörne och Säljö (2014) belyses elevhälsoteamets tilltänkta roll som 
multifunktionellt team med spetskompetenser ur ett kritiskt perspektiv. Studien syftar 
till att undersöka vilka fördelar ett multifunktionellt team uppvisar i sitt arbete och vilka 
fördelar det kan bidra till i arbetet kring barn i skolan. Resultatet påvisar att arbetet 
tyvärr ofta brister i de utredningar kring barn som görs. Tanken med dessa team är att 
genom diskussion och sammanslagning utifrån olika kompetenser bejaka eventuella 
problem kring eleven utifrån flera perspektiv och infallsvinklar. Studiens resultat visar 
det motsatta, att diskussioner uteblir, att psykologer och specialpedagogers ord ofta 
väger tungt i beslutsfattandet, att många beslut grundar sig på andrahandsinformation 
samt att de flesta problem oftast läggs på individen i form av diagnos el psykisk och 
fysisk orsak. Backlund (2007) nämner begreppet ”pusselideologi” där de olika 
kunskapsområderna ska pusslas ihop för att ge en helhet men i stället visar det sig att 
man håller sig till sina kunskapsområden och inte vill klampa in på varandras revir. 
Hjörne och Säljö (2014) påvisar att analyser uteblir och beslut presenteras istället för att 
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debatteras teamet sinsemellan. Sällan behandlas problemet i första hand utifrån den 
pedagogiska verksamheten eller miljön som eleven befinner sig i. Att “skuldbelägga” 
individen för de skolrelaterade problem som kan uppstå är inget nytt inom skolans 
utveckling orsakerna har bara sett annorlunda ut; 1900 talet kategoriserade man elever 
med skolrelaterade problem som “luffare” eller “idioter”, på 2000 talet som svaga, 
omogna, vänsterhänta, psykopater etc. I nuvarande tid sätts ofta diagnoser kring barnet 
såsom ADHD, Aspergers, ADD osv. Elevhälsoteamets roll att utgå från hela situationen 
belyst från såväl skolans utformning, lärandeprocess, sammanhang, eleven osv brister 
alltså enligt denna studie och faller som oftast tillbaka på individnivå. 

 
Törnsén (2014) presenterar en studie om att uppmärksamma psykisk hälsa och 
elevhälsans roll. I studien deltog lärare, rektorer och elevhälsans olika kompetenser från 
33 olika skolor. Utifrån studien beskriver Törnsén (2014) att elevhälsan vanligen arbetar 
på individnivå och att fokus vanligen kretsar kring elevens ohälsa. Studien visade att 
elevhälsan ofta arbetar med åtgärder och insatser i situationer där det finns behov av 
detta, men att det förebyggande hälsoarbetet dessvärre inte är i fokus. Stora delar av 
elevhälsans arbete kretsar till att arbeta lösningsfokuserat med att reda ut redan 
uppkomna problem, majoriteten av elevhälsoarbetet handla om att stödja de elever som 
har det svårt och mår dåligt och arbetet med att förebygga, stärka och arbeta med de 
positiva bitarna såldes hamnar i bakgrunden. Fortsättningsvis beskrivs tillgången till 
elevhälsa och dess resurser i skolorna variera, likväl personalens kompetenser och 
utbildning. Resultatet visar att det är viktigt att elevhälsans personal kommer in tidigt i 
arbetet med eleverna och är därav avgörande att ha personal på plats i skolan. Det är 
således viktigt att personalen inom elevhälsan är stationerade på den lokala skolan för 
att samarbeta med varandra samt för att vara lyhörda och finnas för eleverna, för att på 
så sätt arbeta förebyggande alternativt att arbeta med åtgärder i ett så tidigt skede som 
möjligt (Törnsén, 2014). 

 
 
 

TEORI 
 
 

I det här avsnittet presenteras relationellt pedagogiskt perspektiv som teori med fokus 
på begrepp som är relevanta för studiens syfte. Med anledninga av studiens 
forskningsfråga har centrala begrepp använts för att tydligare förklara hur man kan lösa 
hög skolfrånvaro. Inledningsvis introduceras relationell pedagogik och centrala begrepp 
enskilt för att sedan integreras med resultatet i studiens diskussion. 

 

Pedagogiskt förhållningssätt 
 

Aspelin (2013) beskriver att pedagogiskt förfarande är att pedagogerna medvetet arbetar 
för att öka elevernas kommunikation och inkludera dem i sociala sammanhang. Det är 
viktigt med sociala relationer i skolan och den relationella kompetensen hos pedagoger 
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har en betydande roll för att utveckla relationsskapande i skolan. Aspelin (2013) menar 
att relationen mellan lärare och elev är avgörande och har påverkan på elevens 
utveckling och lärande. Relationsarbetet är en pågående process som oupphörligt sker 
mellan pedagoger och elever i sociala och pedagogiska sammanhang. Denna process 
sker ständigt såväl medvetet som omedvetet. I skolan interagerar pedagoger och elever 
med varandra och ett socialt samspel äger rum vilket gör skolan till en relationell 
kontext. Vidare beskriver Aspelin (2013) att det relationella arbetet inte är ett alternativ, 
det bör arbetas med. Den didaktiska frågan handlar om hur man ska arbeta med detta så 
att eleverna ges integritet och möjlighet att få vara enskilda individer i relation till 
miljön. Det är således viktigt att arbeta och utveckla relationsarbetet i skolan på olika 
plan. Det är betydelsefullt att skolan arbetar fram metoder och modeller för att elever 
ska interagera, skapa relation och interaktion med varandra i samband med kunskapsmål 
för att nå måluppfyllelse. 

 
 
 

Relationell pedagogik 
 

Inom den relationella pedagogikens perspektiv är relationer det centrala för lärande, 
forskningen kan således innefatta undervisning, lärande och utbildning och dessa 
studeras och analyseras utifrån just relationer. Inom fältet är relationen mellan 
människor avgörande, inom skolkontexten kan detta således vara relationer mellan elev 
och elev, elev och grupp, elev och lärare men även lärare och lärare. Begreppet 
relationell beskriver att fenomen inom pedagogiken inte är ensidiga, att det krävs flera 
aspekter för att skapa en förståelse i olika kontexter. Perspektivet eftersträvar att sudda 
ut de tydliga skillnaderna mellan objekt och subjekt. Perspektivets centrala begrepp är 
kommunikation, relation, dialog, interaktion och möten mellan människor (Aspelin, 
2013). Det finns två synsätt på utbildning som skiljer sina perspektiv från varandra den 
ena med en bild av en socialt orienterad skola där fokus ligger på exempelvis; 
gruppstrukturer, kommunikationsmönster, sociokulturell bakgrund och liknande. Här är 
skolans sociala frågor i fokus exempelvis; fostran och socialiseringsprocessen. Kritiken 
mot detta perspektiv menar att elevernas måluppfyllelse och kunskapsmål inte uppnås 
och att fokus hamnar på fel saker. Det andra synsättet om utbildning fokuserar istället 
på internationella mätningar av kunskap. Utbildning handlar om att ha hög kvalité med 
fokus på resultat och grundar sig i en individualistisk syn vad gäller lärande och 
utbildning (Aspelin, 2013). 

 
Relationell pedagogik och andra sidan beskrivs utifrån ett makroperspektiv som ett 
komplement till såväl den kollektiva som individuella bilden av undervisning (Aspelin, 
2013). Enligt det relationella sker lärande och utbildning mellan människor här och nu. 
Det centrala inom den relationella pedagogiken är betydelsen och påverkan relationen 
mellan lärare och elev har för elevens prestation, lärande och sociala, samt den 
relationella kontextens påverkan på elevens lärande och delaktighet. Inom perspektivet 
skiljer man på begreppet relation och menar att det finns tre typer av analyssteg och 
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relationer som skapar metoder och teorier. Relationer beskrivs på olika nivåer och 
utifrån ett makroperspektiv finns samhälleliga relationer mellan exempelvis; strukturer, 
grupper, och organisationer. Här är förhållandet mellan olika roller avgörande och av 
mer intresse än samspelet mellan enskilda individer. En annan typ av relation som är 
intressant är den som analyseras på en mer individbaserad nivå, de sociala relationerna 
och mellan människor. I denna process är den enskilda central som en del av en 
interaktionsprocess eller social ordning. Relationer mellan människor som äger rum i 
möten sker på en annan nivå. Det som sker i det personliga mötet mellan två människor 
och relationen och händelserna är belägen människa till människa (Aspelin, 2013). 

 
 
 

Relationsperspektiv 
 

Relationsprocessen mellan elev och lärare beskrivs enligt perspektivet som det centrala 
för utbildning. I relationsprocessen är det som sker människor emellan det viktiga. Vad 
eleven åstadkommer på egen hand eller vad läraren gör med eleven är inte det centrala. 
Vikten ligger i vad som infaller dem emellan. Inom den relationella pedagogiken 
definieras utbildningens fokus utifrån två perspektiv av begreppet relation, samverkan 
och samvaro. I relationsbegreppet kan även fokus läggas kring utbildning och 
undervisning och då kan det kopplas till begreppet fixeringsbild (Asperlin, 2013). 

 
Samverkan och samvaro 

 
Samverkan beskrivs som en process där människor, två eller flera synkroniserar 
händelser med varandra. Genom sociala eller kulturella ordningar i form av normer 
utvecklas denna samverkansprocess. Samverkan förklaras vara en aktivitet som mer 
eller mindre sker utifrån en bestämd form (Aspelin, 2013). 

 
Begreppet samvaro beskriver Aspelin (2013) som ett möte mellan två eller flera 
personer. Mötet förklaras som ömsesidigt och skapar omgående en medverkan 
individerna emellan. När samvaro sker beskrivs individen presenterad som ett unikt 
subjekt och detta sker oförutsägbart. Utbildning sker i kommunikationen mellan lärare 
och elev, inte inom eleven och eller läraren, det sker genom den pedagogiska relationen. 
Det är den relationella delen som uppstår i social interaktion mellan elev och lärare som 
skapar utbildning. Det centrala i mötet är det så kallade glappet eller mellanrummet i 
kommunikationen som utbildning äger rum. Mellanrummet har potential då det är här 
som elev och lärare kan ge sig till känna och uttrycka vem man är. Mellanrummet 
beskrivs även vara en risk eftersom det inte går att förutse vad som händer där eller på 
förhand se resultatet av individens handlande. 

 
Fixeringsbild 

 
När det gäller samverkan och samvaro behöver inte det ena utesluta det andra, 
skillnaden kan således ses som mellanmänskligt och socialt. Studeras relationsprocessen 
så är avgränsning av vikt. Ligger fokus istället på att studera utbildning och 
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undervisning, är det mer relevant att tolka detta utifrån fixeringsbild. Fixeringsbild 
används för att analysera hur verkligheten ser ut. Genom denna kan således två bilder av 
verkligheten tolkas beroende på var fokus ligger. Olika pedagogiska situationer kan 
uppfattas på olika sätt beroende på om de tolkas utifrån begreppet samvaro eller 
begreppet samverkan. Det ena behöver inte utesluta det andra utan man kan istället 
samverka dessa med varandra när pedagogiska situationer undersöks och analyseras 
(Aspelin, 2013). 

 
 
 

METOD 
 
 

I detta avsnitt kommer studiens metod och tillvägagångssätt att presenteras. Avsnittet är 
strukturerat enligt följande rubriker: Kvalitativ metod, Hermeneutik, Urval, Instrument, 
Insamling, Etiska överväganden och Trovärdighet. 

 

Kvalitativ metod 
 

I denna uppsats har en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med 
personal inom elevhälsoteam legat i grund. För att besvara studiens syfte och 
frågeställning har intresset legat i att utforma frågor gällande elevhälsoteamets 
erfarenheter och egna upplevelser kring elever med hög skolfrånvaro och elever som är 
hemmasittande. Studien syftar till att få en djup förståelse i resultatet och inte en bred 
generell bild av skolans styrdokument eller eventuella policys. Bryman (2011) beskriver 
den kvalitativa metoden som intraoperativ och att den har sina grunder i att tolka och 
söka en förståelse för respondentens verklighet och hur den upplever sin sociala miljö. 
Vidare beskrivs den kvalitativa metoden skilja sig från den kvantitativa då 
datainsamlingen fokuserar på språklig analys av exempelvis ord och observationer 
istället för att lik kvantitativa studier använda sig av siffror och variabler. Då kvalitativa 
data vanligen ges uttryck i form av ord underlättar det för forskaren att skapa en klar 
bild och djupare förståelse av respondenternas egna upplevelser, tankar, attityder och 
värderingar (David och Sutton, 2017). Med anledning av detta bedöms en kvalitativ 
metod vara mer relevant för denna studie än en kvantitativ. Vidare menar Bryman 
(2011) att kvalitativ metod är en lämplig metod för att studera människors upplevelser i 
sociala miljöer vilket är en stor del av syftet i denna studie. I detta fall är 
intervjupersonernas perspektiv på situationen kring hög skolfrånvaro och 
hemmasittande av vikt och den kvalitativa metoden bedöms då vara en skälig metod för 
sammanhanget (Bryman, 2011). 
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Hermeneutik 
 

Den hermeneutiska traditionens metod och teori grundar sig i att uppfatta och tolka 
människans beteende, detta för att skapa en förståelse av människans handlande 
(Bryman, 2011) (Watt Bolsen, 2014). Inom hermeneutiken kan metodiken av att tolka 
och skapa en förståelse variera. Inom samhällsvetenskapen studeras såväl texter som 
sociala interaktioner och samspel mellan människor. Syftet med att studera och 
analysera texter eftersträvar svar på textens mening utifrån författaren (Bryman, 2011). 

 
Fejes och Thornberg (2015) beskriver hermeneutiken som en adekvat tradition i studier 
som syftar till att undersöka deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser. Studien 
syftar till att undersöka och analysera personal i elevhälsoteamets upplevelser och 
erfarenheter av hög skolfrånvaro och hemmasittande. Tillvägagångssättet i studien 
ligger i linje med den hermeneutiska cirkeln då data analyseras och bildar en egen 
förståelse av det transkriberade intervjumaterialet i text. Vi tar in materialet och bildar 
en förståelse genom det fortsatta arbetet. Tolkningen skapas i en cirkulär rörelse och 
tillsammans med ytterligare tankar leder till en mening och ny förståelse av den 
transkriberade texten. Processen som sker i cirkulär analys kallas inom hermeneutiken 
för den hermeneutiska cirkeln (Fejes och Thornberg, 2015). 

 

Urval 
 

Urvalsgruppen i denna studie har valts utifrån personer inom elevhälsoteam som 
antagits kunnat bidra med erfarenheter och kunskaper kring studiens syfte och 
frågeställning. Denscombe (2009) nämner just det medvetna urvalet när forskaren 
eftersöker personer med specifik kunskap, erfarenhet eller särskild position. Vi valde att 
ta kontakt med kuratorer samt skolsköterskor då vi hade en förkunskap kring att dessa 
yrkesroller vanligen har kontakt med elever som har frånvaro i skolan. Ett slumpmässigt 
urval av kuratorer och sköterskor på skolor som låg inom rimligt avstånd från vårt 
boende kontaktades via mail. Detta för att på så vis lättare kunna utföra intervjuerna på 
plats, vilket kan ses som ett bekvämlighetsurval. Mailets innehåll bestod av ett 
missivbrev där syftet med studien samt information kring hur vi hade tänkt oss 
deltagandet via intervju beskrevs. Vidare lämnades namn och andra kontaktuppgifter till 
oss och handledare ut även institutionen vi är kopplade till fanns omnämnt. Kuratorerna 
och skolsköterskorna kontaktades sedan via telefon för återkoppling om önskat 
deltagande eller ej. Fem medgav att det var intresserade av att delta i studien, vilket 
resulterade i fem kvalitativa intervjuer. Deltagarna som medverkat i studien har 
yrkesbefattning skolkurator eller skolsköterska och arbetar i elevhälsoteamet på  
högstadieskolor. Intervjupersonernas utbildningsbakgrund varierar mellan 
skolsköterska, beteendevetare, socionom och arbetsteruapeut. 
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Instrument 
 

Semistrukturerad intervju 
 

Studien syftar till att undersöka hur personal i elevhälsoteam tänker kring hög 
skolfrånvaro och hemmasittande samt hur det arbetar förebyggande och åtgärdande. 
Bryman (2011) beskriver att intervjuer genom fokusgrupper kan vara svårt att låta alla 
komma till tals samt att en del blir tystlåtna i gruppsammanhang. Med anledning av 
detta och för att presentera ett mer djupgående svar så valde vi att fokusera på en 
intervjuperson per tillfälle. För att ge utrymme för intervjupersonerna att delge egna 
tankar, erfarenheter och känslor kring arbetet med hög skolfrånvaro bedöms 
semistrukturerade intervjuer vara en rimlig metod för att besvara studiens syfte. Genom 
semistrukturerad intervju ges intervjupersonen även utrymme att ta upp och leda in 
samtalet på det denne vill belysa eller anser vara av vikt (Bryman, 2011). 

 
För att undersöka personalen i elevhälsoteamets upplevelser, erfarenheter och hur det 
arbetar med hög skolfrånvaro har intervjuerna utgått från en intervjuguide. 
Intervjuguiden är utformad i olika teman enligt följande princip; Erfarenhet och 
upplevelser kring hög skolfrånvaro och hemmasittande, Förebyggande arbete, Orsaker, 
Process, Elevhälsoteam samt Uppföljning. Under varje tema finns följdfrågor för att 
kunna bredda och vidareutveckla intervjupersonens svar och på så vis underlätta att 
tydligare besvara studiens frågeställning. 

 

Insamling 
 

Inledningsvis spelades intervjuerna med skolsköterskorna och kuratorerna in. För att 
styrka och komplettera informationen från intervjupersonen valde vi även att föra 
anteckningar vid sidan om. Fördelen med fältanteckning var att vi med den i slutet av 
intervjun kunde gå igenom med respondent vad som sagts och klargöra att vi uppfattat 
rätt samt ev stryka eller lägga till något.Vi har haft i åtanke att inte låta fält 
anteckningarna ta fokus från intervjun och intervjupersonen därför har vi även valt 
använda oss av ljudupptag. Denscombe (2009) beskriver fördelen med detta då 
intervjuaren kan fånga upp icke verbal kommunikation och klargöra information, då 
transkribering från ljud kan innebära att uttal eller betoningar är svåra att tyda 
exempelvis på grund av; dåligt ljud, brus eller ofullständiga ej avslutade meningar. 

 
Vidare transkriberades de inspelade intervjuerna i text. I transkriberingen kunde vi på så 
vis lägga in kommentarer utifrån fältanteckningar för att komplettera och ge en bättre 
helhet. När intervjuerna transkriberats valde vi att markera de meningar som var bärare 
av svar till de frågeställningar och syfte vi valt. Detta för att lättare kunna kategorisera 
upp svaren och på så vis sålla bort information som inte var relevant för vår 
frågeställning. 

 
 
 
 

20 



 

Etiska överväganden 
 

Intervjupersonerna gavs förhandsinformation kring intervjun såsom planerad tid, typ av 
intervju (semi-struktur) och informerades om följande forskningsetiska principer; 
Informationskrav som innebär att intervjupersonen ska informera intervjupersonen om 
att medverkan sker på frivillig basis och att man närhelst har möjlighet att avsluta under 
studiens gång. Intervjupersonen ska även informeras och tydliggöras syftet med studien. 
Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen ska ges information om att det själva 
fattar beslut om deltagande (Vetenskapsrådet, 2017). I missivbrevet som skickades ut 
via mail informerade intervjupersonerna om studiens syfte samt att medverkan sker på  
frivillig basis. Konfidentialitetskravet innebär att alla information, data och uppgifter 
som ingår i studien ska förvaras så ingen utomstående har tillgång till den 
(Vetenskapsrådet, 2017). Intervjupersonerna informerades om att det inspelade och 
transkriberade materialet endast skulle vara tillgängligt för oss och ansvarig handledare. 
Vidare har inga namn på skolor eller intervjupersoner benämnt i materialet. Med 
konfidentialitetskravet i beaktning valde att sammanställa resultatet utan att specifikt 
namnge vem som sagt vad. Resultatet innehåller citat från deltagarna i studien där 
intervjupersonerna är kodade till siffror från 1 till 5. Resultatet innehåller inte någon 
beskrivning av skolorna i sin helhet,  
detta för att skydda intervjupersonernas integritet. Nyttjandekravet innebär att 
information som framkommit i intervjun får endast användas i den aktuella studien 
(Vetenskapsrådet, 2017). Med detta i beaktning informerades intervjupersonen om detta 
vid intervjutillfället. 

 

Trovärdighet 
 

Bryman (2011) beskriver trovärdighet som en bedömningskriterier för studier med 
kvalitativ metod. Begreppet trovärdighet består av fyra delkriterier, tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka. Tillförlitlighet beskriver hur studien 
har genomförts enligt de föreskrifter och regler som finns. Intervjupersonerna gavs 
information gällande studien genom missivbrev som skickades ut via mail. Vid 
intervjutillfället presenterades studiens syfte samt vetenskapsrådets (2017) etiska 
principer vad gäller informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekravet. Efter avslutad intervju diskuterades eventuella oklarheter eller frågor 
som uppstått och intervjupersonerna gavs utrymme att lägga till information eller ta bort 
om så önskades. Bryman (2011) beskriver överförbarhet som hurvida resultatet bedöms 
kunna tillämpas i andra kontexter eller sammanhang. Majoriteten av intervjupersonerna 
har uppgett liknande svar vid intervjuerna, resultatet kan därför antas kunna tillämpas i 
andra sammanhang. Dock finns en medvetenhet kring att resultatet grundar sig i få 
intervjuer, vilket kan anses bidra till ett svagt material. Vidare beskrivs pålitlighet som 
att forskaren har presenterat och redogjort för hela processen i arbetet. Detta tillgodoses 
genom samtliga delar i studiens metodavsnitt. I avsnittet presenteras studiens, metodval, 
semistrukturerade intervjuer, urval, ljudupptagning, transkribering, analys och etiska 
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överväganden. Den avsluatnde delkriterien Möjlighet att styrka och konfirmera innebär 
att forskaren inte medvetet påverkat resultatet med egna värderingar eller personliga 
tankar (Bryman, 2011). Detta har tillgodosetts genom att intervjuerna utgått från en 
intervjuguide med öppna frågor. Vidare har ett opartiskt förhållningssätt legat i grund 
för intervjuerna. Intervjupersonerna har varit väl insatta i den problematik de fört 
resonemang kring och deras svar kan kopplas till likheter i vad tidigare forskning 
delgett. På så vis bedömer vi trovärdigheten vara tillförlitlig. 

 
 
 
 

RESULTAT 
 

 
I detta avsnitt presenteras resultatet av analysen av det empiriska materialet. Resultatet 
presenteras i teman framtagna utifrån intervjupersonernas berättelser och studiens 
frågeställning med fokus på den genomgående forskningsfrågan; Hur arbetar 
elevhälsoteam med att lösa hög skolfrånvaro och hemmasittande? Materialet redovisas i 
sammanfattande text med citat från intervjupersonerna. Med de etiska 
forskningsprinciperna i beaktning är intervjupersonernas identitet kodad till siffror från 
1-5. 

 
Inledningsvis presenteras elevhälsoteamet och intervjupersonernas arbetssituation. 
Vidare beskrivs problematisk skolfrånvaro med utifrån följande teman; nuläge, orsaker, 
psykisk ohälsa, hemsituation. Fortsättningsvis följer förebyggande arbete med teman 
som; trygghet och förutsägbarhet, relationer och delaktighet. Vidare beskrivs 
framgångsfaktorer till närvaro med temat; pedagogiska anpassningar och avslutningsvis 
processen vid frånvaro med temat; kartläggning och samverkan. 

 

Elevhälsoteam och intervjupersoner 
 

Deltagarna som medverkat i studien har yrkesbefattning skolkurator eller skolsköterska 
och arbetar i elevhälsoteamet på högstadieskolor. Intervjupersonernas 
utbildningsbakgrund varierar mellan utbildningar som socionom, beteendevetare, 
sjuksköterska och arbetsterapeut. I samtliga elevhälsoteam ingår rektor, kurator, 
skolsköterska, specialpedagog och psykolog bortsett från en skola där de saknar 
specialpedagog som inte blivit tillsatt. Detta uppger intervjupersonen är märkbart och 
saknar en specialpedagogisk kompetens i teamet. 

 
I studien har alla elevhälsoteam gemensamma möten dock skiljer sig omfattningen, det 
varierar mellan varannan till varje vecka där man tillsammans arbetar med elevärenden. 
Skolornas storlek varierar i undersökningen, den skola med minst antal elever består av 
omkring 50 elever och den största ungefär 800 elever. Gemensamt för de större 
skolorna är att det upplever tidsbrist inom elevhälsan. På de något större skolorna finns 
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även önskemål om fler skolkuratorer och eventuellt utökning av elevhälsoteamet med 
yrkeskategori som exempelvis arbetsterapeut och logoped. 

 
 
 

Intervjuperson 4: Jag tycker nog det skulle behövas mer psykologtid och den delen, och sen 
kanske en specialpedagog på plats hela tiden. 

 
 
 

Problematisk skolfrånvaro 
 
 
 

Nuläget 
 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever att hög skolfrånvaro i form av 
hemmasittande elever har ökat över tid. Vad gäller övrig skolfrånvaro skiljer sig 
upplevelserna intervjupersonerna emellan, några menar att hög frånvaro hela tiden har 
funnits inom skolan. Medan andra menar att strö frånvaron har ökat procentuellt. 

 
 
 

Intervjuperson 2: Det har ökat något dramatiskt. Och det är ju, alltså det beror ju dels på varför 
man är hemma, det är ju väldigt skilda anledningar (...) vi har ju en jättestor ökning av elever 
som är eller har jättehög frånvaro. Som kanske inte skulle, de är inte hemma 100% men.... 

 
 
 

Vad gäller könsskillnader och skolfrånvaro är det en av intervjupersonerna som 
upplever att pojkar representerar den högre frånvaron. 

 
 
 

Intervjuperson 5: Tjejer bryr sig mer om sina betyg, killarna har lite andra orsaker till sin 
frånvaro och ibland just på grund av att man har hamnat snett. 

 
 
 

Övriga intervjupersoner upplever ingen större distinktion mellan könen, frånvaro är 
ungefär likvärdig. Vidare beskriver en av intervjupersonerna att orsaker till 
problematisk skolfrånvaro varierar mellan könen. 

 
 
 

Orsaker kring hög skolfrånvaro och hemmasittande? 
 

Intervjupersonerna beskriver att det ofta finns flertalet faktorer som orsakar 
skolfrånvaro. Intervjupersonerna beskriver att orsaksbilden är densamma som tidigare 
presenterats i studiens bakgrund och tidigare forskning. Orsakerna är många och alla 
fall av frånvaro är individuell för varje enskild elev. 
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Psykisk ohälsa 
 

Psykisk ohälsa, stress, ångestproblematik och trötthet är begrepp som återkommer från 
intervjupersonerna och bedöms vara de vanligaste orsakerna till problematisk 
skolfrånvaro. Intervjupersonerna beskriver olika typer av stress. Det kan vara stress 
inför olika moment i skolan som man oroar sig för. En del elever beskrivs vara stressade 
för att det upplever att det blir för mycket att göra och en känsla av att man inte hinner 
med. En intervjuperson berättar att det förekommit att elever stannat hemma från skolan 
för att arbeta ifatt. 

 
Flertalet elever upplevs väldigt trötta. Intervjupersonerna har inte någon konkret 
förklaring till varför barn upplevs trötta. Dock beskrivs skärmtid i form av dataspel på 
kvällar och sena nätter vara en bidragande faktor till att man är trött i skolan eller att 
man är så trött så att man inte tar sig till skola. Intervjupersonerna berättar att flertalet 
elever uppger att de lider av symptom som huvudvärk, migrän och magont. Det är dock 
oidentifierat vad dessa symptom står för, det kan således antas vara symptom på stress, 
oro, ångest eller sömnbrist. En av intervjupersonerna menar att det är svårt att avgöra 
om psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken och menar att det är svårt att avgöra om det 
fanns psykisk ohälsa i botten eller om det under tidens gång har utvecklats till det. 

 
 
 

Intervjuperson 2: Om inte annat så blir det det. Oavsett om det var grundorsaken eller inte. 
Ibland är det svårt att se skillnad på vad som är hönan och ägget. Om en elev börjar stanna 
hemma av exempelvis blyghet, så blir det svårt och man mår dåligt sen. Ibland är det svårt att se 
vad som är vad. 

 
Intervjuperson 5: Jag tror föräldrar är ganska upptagna med att arbeta(...) det finns säkert studier 
som visar att vi inte pratar speciellt mycket med våra barn vilket är extremt skrämmande. Att 
barn som har problem kanske ser att deras föräldrar är stressade och de får fem minuter att 
samtala på, att de då kanske överväger om de ska öppna upp sig. 

 
Intervjuperson 5: Jag tror att vi ställer högre krav på våra yngre idag … 

 
Ïntervjuperson 2: Jag upplever också, men det vet jag inte riktigt vad det står för, men det finns 
extremt många elever som är extremt trötta, jätte trötta! 

 
 
 

Ångestproblematik är också en vanlig orsak till att barn avstår från att gå till skolan. 
Intervjupersonerna beskriver att elever upplever ångest inför sociala sammanhang. Det 
kan vara ångest inför att ta sig till skolan, gå in i skolans lokaler, vistas i miljöer där de 
befinner sig mycket människor, exempelvis; i matsalen. Men det finns även ångest 
kring kamratrelationer, låg självkänsla och utanförskap. Flertalet elever med hög 
skolfrånvaro beskrivs av intervjupersonerna vara i behov av ett mindre sammanhang, 
såväl socialt som fysiskt, med mindre antal elever och mindre och anpassade lokaler. 
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Intervjuperson 3: ...genom att eleven fått mer individuella lektioner och en del lektioner i mindre 
grupp. 

 
Intervjuperson 5: ...struktur måste finnas för eleverna. 

 
Intervjuperson 2: Ja dels kan vi ju anpassa så att om man t.ex. behöver mötas upp på morgonen, 
man kanske behöver gå igenom dagen så man vet vad som ska hända. 

 
Intervjuperson 4: Det är det främsta, sociala. Det har också varit en del diagnoser som vi 
upptäckt som vi skickat vidare. Ångestproblematik har vi faktiskt ganska mycket av. Svårt att ta 
sig hit med bussen (...)Ångest är det mycket av, jättemycket ångest... 

 
 
 

Hemsituation 
 

Den problematiska frånvaron kan vara såväl giltig som ogiltig enligt intervjupersonerna 
kopplat till skolans regler gällande frånvaro. Det finns fall där elever har omfattande 
ogiltig frånvaro men även fall där elever har hög procent av giltig frånvaro, denna typ 
av frånvaro är dock inte helt oproblematisk. I dessa fall beskrivs föräldrarna som 
“medberoende” och sjukanmäler barnet för att det inte ska få ogiltig frånvaro. 
Föräldrarna önskar sitt barns bästa och har en förhoppning av att det gör barnet en 
tjänst. En intervjuperson beskriver att denna typ av frånvaro ofta hamnar i bakgrunden 
och dessa ärenden tar längre tid att fånga upp för skolan. 

 
 
 
 
 

Intervjuperson 5: ... sen en kan det ju vara lite problematiskt för det kan ju vara så att man har så 
kallat giltig frånvaro, att föräldrarna sjukanmäler, då blir det väldigt mycket svårare att komma åt  
… 

 
Intervjuperson 5: Det handlar ju om en dialog mellan skola och föräldrar..att liksom kunna 
greppa tag i det från början. 

 
 
 

Problematik i hemmiljön är en bidragande faktor som intervjupersonerna beskriver kan 
vara orsaken till att barn inte går till skolan. I en del fall beskrivs en del barn stanna 
hemma från skolan för att exempelvis; hjälpa sina föräldrar i hemmet. Detta kan vara 
med vardagliga praktiska saker som att handla eller städa. 

 
 
 

Intervjuperson 1: … var hemma för att mamma är gravid och snart ska föda barn, så hen var 
hemma och städade åt mamma … 

 
 
 

Det finns även en del barn som är hemma för att föräldrarna lider av psykisk ohälsa 
eller sociala svårigheter vilket gör att barnet prioriterar att vara hemma hos föräldrarna 
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istället för att gå till skolan för att man vill ha koll på sin förälder. En del elever stannar 
även hemma för att ta hand om andra släktingar eller syskon för att på så sätt hjälpa sina 
föräldrar. 

 
 
 

Intervjuperson 2: Att vi inte når barn som har psykiskt sjuka föräldrar. Och det är tragiskt, för det 
finns ju naturligtvis, men vi når inte in (...) Så vi har väldigt svårt att hitta sånt och även socialen 
och de ställer inte krav. Och det tittas sällan på föräldrar. Det är ju samma när man gör 
utredningar och sånt, psykologutredningar. Jag vet inte varför men någonstans på vägen har man 
slutat ta in det sociala. Så eftersom det är en diagnos på ett beteende och vart det beteendet 
kommer ifrån frågar man inte så mycket. Förr gjorde man ju det (...) nu finns inte det längre, så 
det blir ett svek mot barnen att vi inte tar in helheten utan det är dom som är bärare av alla 
problem. 

 
 
 

Rutiner kring skärmtid beskrivs vara problematiskt för en del elever. Det är flertalet 
barn som har hög skolfrånvaro som spelar tv/data spel på kvällar och nätter vilket är 
en bidragande faktor till att man är trött och inte orkar gå till skolan. Det är också en 
del barn som beskrivs vara hemma från skolan för att spela tv och dataspel istället. 

 
 
 
 

 

Pedagogiskt förebyggande arbete och åtgärder 
 
 
 
 
 

Tryggt skolklimat 
 

Att arbeta förebyggande för att specifikt öka närvaron i skolan hör inte till vanligheten 
enligt intervjupersonerna. Men det ena medför det andra menar flertalet av dem. 
Majoriteten av intervjupersonerna berättar att ett tryggt skolklimat är centralt för att 
uppnå viljan att vara i skolan. Intervjupersonerna uppger att det finns arbete kring 
trivsel och bemötande i skolan, vilket bidrar till motivation, lust att lära och viljan att 
komma till skolan. 

 
Ett par av intervjupersonerna berättar att det finns pedagoger på skolan som arbetar för 
att främja och förebygga trivsel i skolan. Pedagogerna vistas övergripande i skolans 
lokaler och är med eleverna på såväl raster som på lektioner. Genom arbetet med 
pedagogerna uppmärksammas exempelvis; konflikter och utanförskap i tidigt skede 
vilket underlättar arbetet med trivsel. 

 
 
 

Intervjuperson 1: Vi i en trygghetsgrupp som jobbar enbart förebyggande och främjande… 
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Intervjuperson 3: Dels är det ju att mentor har en bra relation till sina elever och i klassen och 
sådär. Sen finns det… pedagoger som är i korridorerna och i uppehålls rummen. Det har hand 
om kränkningsärenden och lite så...De är med ute i klasser och så som resurs också. Så vi jobbar 
mycket med trivsel och att vi fångar upp saker direkt när det händer. 

 
 
 

Vikten av att bli sedd samt känslan av att någon bryr sig är begrepp som kommit upp 
under flertalet intervjuer. Några av intervjupersonerna berättar att det är viktigt att se 
alla elever och att eleverna känner att det finns såväl vuxna som kamrater som bryr sig i 
skolan. Att bli sedd är en av nycklarna till att vilja gå till skolan. 

 
 
 

Intervjuperson 1: ...ganska mycket handlar om att bli sedd. Det är ju att någon bryr sig om att jag 
är här. Det är viktigt bara det. 

 
Intervjuperson 3: ...att veta att man har en rolig lärare med ett trevligt bemötande så är det ju 
roligare att komma hit även om man har andra problem. 

 
 
 

Trygghet genom förutsägbarhet 
 

För att uppnå ett gott skolklimat och att eleverna känner sig trygga uppger flertalet av 
intervjupersonerna att tydlighet och förutsägbarhet är av stor vikt för eleverna. Flertalet 
elever har behov av en förutsägbar lärmiljö, med såväl tydligt schema och information 
om vad som ska göras samt vad som förväntas. 

 
 
 

Intervjuperson 1: ...det behöver vara förutsägbart och tryggt i skolan. 
 
 
 

Flertalet intervjupersoner uppger även att den fysiska miljön har en påverkan på 
elevernas trivsel och att det är viktigt att den är tydlig och förutsägbar. Genom 
intervjuerna har det framkommit att det är viktigt att klassrum och salar ligger på 
samma ställen och att det är lätta att hitta. En del av intervjupersonerna menar att 
hemklassrum är bra för att eleverna ska känna trygghet i skolans lokaler. Ett 
hemklassrum kan exempelvis innebära att man har klassråd, mentorstid och flertalet av 
dagens lektioner där, för att underlätta för eleverna. 

 
 
 

Intervjuperson 1: … jobba med hemklassrum… för att det ska bli lite bättre lokalmässigt. 
Och det har vi sett att har man ett hemklassrum så är det mindre problem i den klassen. 

 
 
 

För de elever som har hög frånvaro i skolan och upplever att det är påfrestande att vistas 
i skolmiljön uppger flertalet av intervjupersonerna att förutsägbarheten är extra viktig. 
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Flertalet av de elever som har hög frånvaro i skolan har också svårt med det sociala 
samspelet, för dessa elever underlättar det att vistas i exempelvis hemklassrum berättar 
en av intervjupersonerna. 

 
 
 

Relationer och delaktighet 
 

Goda relationer är en framgång enligt samtliga intervjuer. Intervjupersonerna berättar 
att alla relationer är avgörande för att elever ska vilja vara i skolan. Trygga relationer 
med vuxna i skolan beskrivs som viktig för att elever ska vara i skolan. Men även goda 
kamratrelationer är avgörande för att trivas i skola och vilja komma dit, vilket således 
har en påverkan på elevens närvaro. 

 
 
 

Intervjuperson 3: Det som vi tänker mest är ju just med relationen till eleverna. Om man har en 
bra relation så kanske det blir roligt att gå till lektionen och att lektionerna utformas på ett sätt 
som gör att, det ger glädje att gå dit.” 

 
 
 

För att vilja vara i skolan samt att öka lusten att lära menar flertalet av 
intervjupersonerna att delaktigheten är avgörande och att befinna sig i ett sammanhang 
är viktigt. 

 
 
 

Intervjuperson 3: ...att känna att man har ett sammanhang som man tillhör, med vänner. Att man 
känner sig välkommen på lektioner av lärare (...) att man känner sig delaktig. 

 
Intervjuperson 2: Att man finns med i ett socialt sammanhang. För väldigt många av de som är 
hemma finns inte med i ett socialt sammanhang. 

 
 
 

Delaktigheten och gemenskapen beskrivs även vara gynnsamt för att skapa relationer 
med såväl vuxna som kamrater. Det har även framkommit att det är flera barn som inte 
tar del av ett socialt sammanhang utanför skolan vilket gör det viktigt att känna den 
känslan i skolan. 

 
 
 

Intervjuperson 3: ...det är viktigt med att få dem hitta tillbaka och känna att skolan är meningsfull 
genom att stärka relationen med lärare, utvärdera och analysera lektioner och raster. 

 
 
 

Gemensamma aktiviteter såväl i skolmiljön som utanför beskrivs vara nyckeln för att 
relationsskapare mellan elever och lärare, men även mellan elever. En av 
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intervjupersonerna berättar att det arbetar aktivt med det för att eleverna ska trivas såväl 
i skolan som tillsammans med varandra. 

 
 
 

Framgångsfaktorer till närvaro i skolan 
 
 
 

Samtliga intervjupersoner uppger att kontakten med vårdnadshavare är viktig i arbetet 
med ökad närvaro i skolan. Följaktligen är det viktigt att samtala med eleven kring 
situationen och var problematiken grundar sig i att man inte kommer till skolan. Det är 
viktigt att prata med såväl eleven som vårdnadshavare, det är de som har svaren till 
orsaken varför man väljer att inte komma till skolan. Samtliga intervjupersoner uppger 
att det är viktigt att ha eleven i fokus och att som personal synas och vara lyhörd i 
skolans lokaler. Goda relationer i skolan är viktigt för att eleven ska vilja vara i skolan, 
såväl mellan elev och skolpersonal som mellan elev och elev. 

 
En av intervjupersonerna berättar att det är viktigt att eleverna tycker att det är roligt att 
vara i skolan och att det är viktigt att göra omväxlande moment samt att ha roligt 
tillsammans med eleverna. 

 
 
 

Intervjuperson 4: Det är att man har roligt. Att man gör omväxlande saker tillsammans med 
eleverna och att man ser eleven i fokus. 

 
 
 

Vidare berättar majoriteten av intervjupersoner att det förebyggande arbetet är 
avgörande för att öka närvaro. En intervjuperson uppger att det finns behov av bättre 
struktur, mindre undervisningsgrupper och fler lärare för att förebygga hög frånvaro. En 
annan menar att det är viktigt att inte ge upp hoppet om vissa anpassningsmetoder för 
att det inte givit önskat resultat, samt att strategier är individuella. Någon beskriver att 
skolpersonalens bemötande och engagemang gentemot eleverna är avgörande. En 
ömsesidig respekt och positiv förstärkning är viktig för att skapa lust att lära och vara i 
skolan. Vidare beskriver intervjupersonen att det är av vikt att inte enbart ge negativ 
respons i form av negativa konsekvenser. 

 
 
 

Intervjuperson 3: Elever inte ska skickas ut från klassrummet för att de stökar, då det är en 
riskfaktor till frånvaro och att känna sig utanför, utan vi jobbar med att förbättra ledarskapet i 
klassrummet genom anpassningar, lektionsuppbyggnad och att utreda orsaken. 
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Pedagogiska anpassningar 

 
Flera av intervjupersonerna menar att särskilda anpassningar med exempelvis kortare 
skoldagar eller färre ämnen kan vara en lösning för ökad närvaro. Detta för att sänka 
kravbilden och få en ökad lust att lära samt motivation att gå till skolan menar flertalet 
av intervjupersonerna. 

 
Intervjuperson 3: Vi har anpassad skoldag ...ändrat schemat, individuella lektioner och vi har 
en del lektioner i mindre grupp. 

 

 
Majoriteten av intervjupersonerna berättar att de erbjudit elever undervisning på en 
annan plats för att det kan underlätta att studera i annan miljö eller i ett mindre 
sammanhang. Undervisningen har bedrivits på offentliga platser som exempelvis på 
stadsbibliotek. 

 
Intervjuperson 1: I vissa skeden har vi haft undervisning på biblioteket om man inte klarar av att 

ta sig hit. 
 

Flertalet av intervjupersoner berättar att det även har arbetat med hemundervisning. 
Vidare uppger samtliga intervjupersoner att det arbetar individanpassat, metoderna 
skiljer sig en aning men alla vidhåller att det är gynnsamt att testa sig fram för att hitta 
den bästa lösningen för eleven. En del elever blir exempelvis mötta på morgonen, detta 
bekräftas av samtliga intervjupersoner. 

 
Intervjuperson 1: Det finns elever som har svårt att ta sig till skolan. Då har vi ofta en personal 
som kan möta upp och att man går in tillsammans i skolan. 

 
Andra exempel på pedagogiska anpassningar som framkommit genom intervjuerna är 
exempelvis enskilda individuella genomgångar för att skapa en extra tydlighet vad som 
kommer hända under dagen, så att eleven känner sig förberedd. Flertalet av 
intervjupersonerna berättar att det finns många anpassningar i form av pedagogiska 
hjälpmedel som exempelvis appar på läsplattor, som kan underlätta undervisningen för 
eleverna. Under intervjuerna har det framkommit att det finns hjälpmedel i form av 
exempelvis; stressbollar och sittdynor, för att möta elevens behov och lust att vara i 
skolan. 

 
Processen vid skolfrånvaro 

 
Samtliga intervjupersoner berättar att läraren registrerar närvaro vid varje 
lektionstillfälle. Vidare sammanställs närvaron av ansvarig person, vem som ansvarar 
för sammanställningen skiljer sig något mellan skolorna. Vidare beskriver samtliga att 
en sammanställning görs månadsvis, för att få en överblick kring närvaron. Alla 
intervjupersoner uppger att det granskar all typ av frånvaro såväl giltig som ogiltig. 

 
Intervjuperson 2: Ja, vi ser all frånvaro på samma sätt...man missar lektionstid. Så all  
frånvaro...sen måste man jobba med det på olika sätt då...det är ju mentor först som försöker ta 
reda på varför och så... 
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Vid hög skolfrånvaro eller eventuell oro meddelas ansvarig mentor för att samtala med 
vårdnadshavare och elev vid behov. Om frånvaron fortsätter kopplar skolan in 
elevhälsoteamet. Detta uppger samtliga intervjupersoner. 

 
Intervjuperson 1: I ett första skede... när det är ungefär 10% eller att man blir orolig av någon 
anledning. Så pratar mentorn med eleven och så pratar mentorn med föräldrarna eller 
vårdnadshavarna...Och i nästa steg så drar vi det i elevhälsoteamet och delar lixom ut uppdrag 
så de som man kan tänka sig är mera kuratorsrelaterade går jag in i då och tar ett samtal lite 
mera djupt med eleven. Vad är det som gör att man blir hemma? Vad är det som gör att man inte 
kommer till skolan? Hur trivs man och hälsa och sådär. 

 
 
 

Kartläggning och samverkan 
 

Samtliga intervjupersoner berättar att elevhälsoteamet arbetar med processen gällande 
den problematiska frånvaron. Majoriteten av intervjupersonerna berättar att de arbetar 
utifrån en utarbetad handlingsplan vad gäller tillvägagångssättet steg för steg vid 
problematisk skolfrånvaro samt att de arbetar med kartläggning. 

 
 
 

Intervjuperson 1: Så ett första steg är ju att kartlägga. Hur har det blivit såhär? Vad är det som 
gör att man blir hemma? Finns det andra orsaker än de som är mest uppenbara och därefter 
försöka komma överens med elev och vårdnadshavare om en handlingsplan. 

 
 
 

En intervjuperson berättar att det saknas en tydlig rutin kring arbetet med hög frånvaro 
och att de inte arbetar med kartläggning men att det finns ett behov av detta. En annan 
uppger att de inte arbetar med kartläggning i nuläget men att det är implementerat och 
planerar att använda sig av detta som verktyg. Tre av fem intervjupersoner uppger att de 
arbetar med kartläggning där man arbetar med frågeställning kring exempelvis; Vad är 
det som gör att man blir hemma? Vad är det som gör att man inte kommer till skolan? 
Hur trivs man i skolan? Hur har det blivit så här? Vad är det som gör att man blir 
hemma? Finns det andra orsaker än det som är mest uppenbara? De som uppger att de 
arbetar med kartläggning berättar att det inledningsvis sker tillsammans med eleven. 
Vem som utför kartläggningen skiljer sig mellan intervjupersonerna, gemensamt är 
dock att det sker med någon inom elevhälsoteamet. 

 
 
 

Intervjuperson 5: Man gör olika och det kan ju vara bra ibland men jag upplever att det kanske 
hade varit bättre om det fanns någon form av rutin, nationellt, hur man skulle jobba med det. 

 
 

Intervjuperson 3: Om frånvaron fortsätter då så kommer det till kurator och psykolog som gör 
kartläggning. Vi har två olika kartläggningsdokument som vi använder.. 
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Intervjuperson 4: Ja, beroende på vad det är för någonting för det kan ju vara så att psykologisk 
karaktär brukar ju psykologen göra en kartläggning. Och är det något specialpedagogiskt så är 
det ju specialpedagogen. 

 
Intervjuperson 1: Vad är det för typ av grund som vi ser och vem som vi tycker borde, vem är 
bäst lämpad att kartlägga. Då har ju vissa ärenden hamnat på...skolsköterskan tex andra på 
specialpedagogen. 

 
 
 

Vidare berättar samtliga intervjupersoner att vårdnadshavare kontaktas för gemensamt 
möte där situationen lyfts. I en del fall deltar även andra aktörer som anses relevanta för 
elevens situation exempelvis; Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänsten. 
Samtliga intervjupersoner uppger att samarbetet med vårdnadshavaren och andra 
aktörer har stor betydelse för elevens framtida utveckling. Samarbetet mellan aktörer 
som exempelvis; socialtjänsten och Bup skiljer sig åt uppger intervjupersonerna. En av 
intervjupersonerna uppger att det vid enstaka fall inte alltid förstår varandras situation. 
En annan menar att det inte alltid känns som att man pratar samma språk. Dock finns en 
förståelse för det andra verksamheternas arbetssituation. 

 
Samtliga intervjupersoner upplever att de har ett gott samarbete med elevernas 
vårdnadshavare, tyvärr resulterar inte alltid detta till att eleven kommer till skolan. Vid 
de tillfällen som samarbetet brister har det ofta handlat om brister i samsyn eller att 
vårdnadshavaren försöker skydda sitt barn genom att sjukanmäla. 

 
 
 
 
 
 
 

DISKUSSION 
 
 

 
Studiens syfte är att undersöka hur personal i elevhälsoteam tänker kring hög 
skolfrånvaro och hemmasittande samt hur det arbetar förebyggande och åtgärdande. 
Studien fokus ligger i att analysera elevhälsoteamets tillvägagångssätt i arbetet. Den 
underliggande frågeställningen som legat i grund för denna studie och dess centrala 
forskningsfråga är; 

 
• Vad anser personal i elevhälsoteam vara orsaken till hög skolfrånvaro 

och hemmasittande?  
• Hur arbetar elevhälsoteam för att förebygga frånvaro i skolan?  
• Hur ser elevhälsoteamets arbete och åtgärder ut kring elever med 

hög skolfrånvaro och hemmasittande? 
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I följande avsnitt kommer studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och 
teori att presenteras med studiens forskningsfrågor och resulterande teman som rubrik.  
. 

 

Resultatdiskussion 
 

Vad anser personal i elevhälsoteam vara orsaken till hög skolfrånvaro 
och hemmasittande? 

 
 

 
Psykisk ohälsa 

 
Psykisk ohälsa kan yttra sig i många former. Torrens et. al. (2011) lyfter i sin artikel 
vikten av sjuksköterskans viktiga roll i förebyggandet av skolfrånvaro. De har kunskap 
och förmåga att tidigt kunna screena av elever och trycka på tidigare insatser. Torrens 
lyfter vidare vikten av fortbildning kring beteende, mönster och orsaker kring frånvaro 
för skolsköterske personal men också vikten av att lyfta det ökade resursbehovet av 
denna personalgrupp på den politiska arenan. En av intervjupersonerna nämner behovet 
kring att utöka personal tillsättningen med skolsköterskor. Att elever ofta kommer till 
skolsköterskan i ett första skede, oftast inte på grund av ett fysiskt symtom utan på 
grund av någon form av problematik eller psykiskt dåligt mående som denne behöver 
prata om. Skolsköterskans roll har därmed förskjutits från att vara en nästan enbart 
fysiskt vårdande person till att numera agera även på det psykiska planet i form av 
samtal med elever. En av intervjupersonerna beskriver sin arbetsfördelning 20% fysisk 
och 80% psykisk och likställer sin samtalstid med eleverna likvärdig med kuratorns i 
elevhälsoteam. Enligt SOU (2016:94) beskrivs brister inom rektorers och huvudmäns 
förstärkning av elevhälsan vilket bidrar till för sent uppstartade insatser kring elever. 
Här måste också en medvetenhet kring behovet av de olika befattningarna i 
elevhälsoteamet finnas för att kunna uppfylla den roll för elevhälsofrämjande arbete 
som elevhälsan har. Detta innebär att se över hur de olika befattningarnas 
arbetsuppgifter yttrar sig och inte låsa fast vid en stigmatiserande bild av hur det är tänkt 
att vara. Såsom att sjuksköterskans roll mer utvecklats mot det psykologiska. 
Intervjupersonerna nämner utöver psykisk ohälsa, ångest och trötthet även stress som en 
orsaksfaktor till frånvaro. Känslan av att inte hinna med infinner sig hos vissa elever 
likaså valet att stanna hemma för att jobba ifatt skapar stress hos individ. Här höjer 
Ekström (2015) blicken från individ till ansvar på skolan och dess utformning. Likaså 
nämner Hendron et. al. (2016) läroplan och dålig planering i skolan till orsaksfaktorer 
till frånvaro. Havik et. al. (2015) nämner i sin tur mindre förutsägbarhet, fler lärare, test, 
tentor som bidragande faktorer till stress och pekar på att skolan är allt mer krävande 
både akademiskt och socialt. Det ökade trycket socialt på individen kan kopplas till den 
ökade ångestproblematik som intervjupersonerna beskriver. Intervjupersonerna 
beskriver att elever i större utsträckning är i behov av att kunna infinna sig i ett mindre 
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socialt sammanhang med mindre antal elever och mindre lokaler. Elevernas ångest 
yttrar sig ofta i t.ex. matsal, stora klassrum, raster och miljöer med mycket människor. 
Ofta kan ångest kopplas till låg självkänsla, kamratrelationer samt känsla av 
utanförskap. 

 
 
 

Hemsituation 
 

Beroende på hur elevens hemsituation ser ut kan den vara en bidragande faktor till 
frånvaro såväl som psykisk ohälsa. I vår bakgrund presenteras faktorer såsom 
kriminalitet, psykisk ohälsa, våld i nära relationer och kognitiva svårigheter hos 
föräldrar. I intervjuerna framkommer orsaker i hemsituationen såsom att hjälpa sina 
föräldrar med vardagliga praktiska saker och föräldrar som lider av psykisk ohälsa och 
sociala svårigheter som gör att eleven vill vara hemma och passa på föräldern. Det kan 
även vara så att barnet spelar tv/dataspel till sent på natten och är för trött för att ta sig 
till skolan. I vissa av dessa fallen kan föräldrar agera som “medberoende” då de väljer 
att sjukanmäla sitt barn för att slippa få ogiltig frånvaro. Fenomenet kallas 
föräldrarsstödd frånvaro och begreppet introducerades av Gren Landell (2016). Just 
trötthet är något som majoriteten av intervjupersonerna nämner ligger till grund för 
frånvaro. Inte alltid lyckas teamen hitta direkta orsaker till detta utan eleven beskriver 
bara en uttalad trötthet. Visst kan vi här göra kopplingar till trötthet kopplat till 
bristande rutiner i hemmiljön gällande tex sömnrutiner men trötthet kan också yttra sig i 
koppling till andra faktorer såsom stress, ångest och prestationskrav. 

 
 
 

Hur arbetar elevhälsoteam för att förebygga närvaro i skolan? 
 
 

 
Tryggt skolklimat 

 
I Hendron et. al. (2016) studie beskrivs vikten av det förebyggande arbetet vad gäller 
problematisk skolfrånvaro samt att det förebyggande arbetet gäller hela skolklimatet 
fysisk och psykosocial miljö. Vidare beskriver Hendron et. al. (2016) trygghet, säkerhet, 
ordning och tydlighet som centrala begrepp inom det förebyggande arbetet av 
skolnärvaro. Statens kommuner och landsting (2013) menar att den sociala miljön i 
skolan är viktig, alla elever har rätt till ett gott bemötande och det är viktigt att alla 
elever upplever att de blir sedda i skolan. Skolmiljön beskrivs ha en omfattande 
påverkan på elevernas lärande där känslan av trivsel och trygghet beskrivs som en 
avgörande roll för motivation och lust till att lära (Skl, 2013). Enligt en granskning av 
Statens offentliga utredningar (SOU 2016:94) finns en del brister i elevhälsans 
förebyggande arbete då det lider brist på tydlig metodik, tillvägagångssätt samt att en 
del av elevhälsans arbete genomförs av lärare. Samtliga intervjupersoner uppger att det 
arbetar förebyggande med trivsel i skolan vad gäller likvärdiga begrepp som Hendron 
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et. al. (2016) presenterar nämligen trygghet, trivsel och tydlighet. Vidare 
överensstämmer intervjupersonernas bild med skl (2013) vad gäller att ett gott 
bemötande och trivsel i skolan ökar motivationen och viljan att komma till skolan. 
Sammanfattningsvis överensstämmer intervjupersonernas bild av att det förebyggande 
arbetet med den tidigare forskningen som presenteras. Det är viktigt att känna sig sedd i 
skolan, att det finns trygga vuxna i skolans lokaler samt att känna att någon bryr sig 
såväl skolpersonal som kamrater. Avslutningsvis saknas konkreta arbetssätt för att 
specifikt arbeta med att förebygga närvaro i skolan. Flertalet faktorer som bidrar till en 
god skolmiljö har presenterats och det kan således antas att dessa har en positiv 
påverkan till att elever vill vara i skolan. 

 
 
 

Trygghet som förutsägbarhet 
 

För att uppnå ett gott skolklimat och att eleverna känner sig trygga uppger flertalet av 
intervjupersonerna att tydlighet och förutsägbarhet är av stor vikt för eleverna. Detta 
stödjs av Havik et. al. (2015) som visar att lärare som har förmåga att strukturera 
klassrumsaktiviteter bra och som fungerar som stödjande i sin roll som mentor/lärare 
kan underlätta för elevens känsla av förutsägbarhet och egenkontroll. Detta kan även 
minska stress hos individen. Flera av intervjupersonerna beskriver just den ökade 
stressen hos elever både socialt och psykiskt och vikten av att uppmärksamma och  
försöka förebygga detta. 

 
I intervjuerna framkommer att flertalet elever har behov av en förutsägbar lärmiljö, med 
såväl tydligt schema och information om vad som ska göras samt vad som förväntas. 
Flertalet intervjupersoner uppger även att den fysiska miljön har en påverkan på 
elevernas trivsel och att det är viktigt att den är tydlig och förutsägbar. Det beskrivs 
vidare att denna förutsägbarhet kan ses genom t.ex. att skolsalar ligger på samma ställen 
och att det är lätta att hitta. En del av intervjupersonerna menar att hemklassrum är bra 
för att eleverna ska känna trygghet i skolans lokaler. Ett hemklassrum kan exempelvis 
innebära att man har klassråd, mentorstid och flertalet av dagens lektioner i samma 
klassrum för att underlätta för eleverna. Flertalet av de elever som har hög frånvaro i 
skolan har också svårt med det sociala samspelet, för dessa elever underlättar det att 
vistas i exempelvis hemklassrum berättar en av intervjupersonerna. 

 
Torren et. al. (2011) ger exempel på mentorer och klasskamrat program för att assistera 
och ge elever med frånvaro en mer meningsfull tillvaro kopplad till skolan. Vissa 
elevhälsoteam nämner vikt av att mentorer uppmärksammar elever som individer och 
att de, trots ibland sviktande tilltro till elevhälsan, vågar vara snabba med att koppla in 
elevhälsans resurser. Vidare nämner Torren et. al. (2011) vikten av att mer frekvent 
jobba med mobbning och kategorisera upp denna (nät, klassrum, utfrysning osv) för att 
hitta förebyggande åtgärden. Här framkommer i resultatet att samtliga elevhälsoteam är 
väl medvetna om mobbningens påverkan och svårigheterna i att fånga upp den, speciellt 
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på sociala medier. Mobbningen yttrar sig numera inte bara i skolmiljön utan även på 
elevens privata tid utanför skolan vilket gör den mer omfattande och svårare att på ett 
konkret sätt hantera av skolpersonal. Flertalet elevhälsoteam nämner just vikten av 
förebyggande arbete kring detta i form av att jobba med medvetenhet, självförtroende 
och självutveckling hos elever för att få verktyg att använda sig av på den sociala 
arenan. Ytterligare ges förslag i Torren et. al. (2011) att använda sig av nyckelpersoner 
som har till uppgifta att på ett mer regelbundet och kategoriserat sätt följa upp frånvaro 
och jobba i övergripande team. Vissa av elevhälsoteamen styrker att det finns specifika 
personer som har ansvar över det första ledet i frånvaroregistrering såsom registrering 
och kontakt med föräldrar och mentorer, dock nämns inget arbete i övergripande team, 
utan mer en kedja av involverade personer med olika uppgifter kring 
frånvarohanteringen. 

 
 

Relationer och delaktighet 
 

Hendron et. al. (2016) belyser vikten av lärar-studentrelationer och delaktighet för att 
förebygga skolfrånvaro. Hendron menar att negativa kamratrelationer och rädsla för att 
hamna i tvist med lärare ökar risken för frånvaro och psykosocial hälsa hos elever. 
Harvik et. al. (2015) beskriver i sin studie hur elever i Norge upplever att det är svårt att 
skapa relationer med lärare och att de upplever att lärarna inte bryr sig om eleverna 
personligen. I samtliga intervjuer beskrivs att goda relationer är en framgångsfaktor. 
Flera av intervjupersonerna säger att relationer är helt avgörande för att eleverna ska 
vilja vara i skolan. Nycklar till relationsskapande beskrivs kunna vara aktiviteter såväl 
inom som utanför skolan vilket inte bara är relationsskapande utan ökar känslan av 
samhörighet och delaktighet. Här kan koppling vidare göras till Aspelin (2013) i hans 
beskrivning av det pedagogiska förhållningssätt pedagoger medvetet kan jobba utifrån 
för att öka elevers kommunikation och inkludera dem i sociala sammanhang för att 
skapa gemenskap. För att kunna skapa goda relationer i skolan krävs att pedagoger 
besitter en relationell kompetens. Intervjupersonerna beskriver att delaktighet och 
gemenskap ligger till grund för relationsskapande. Att eleven kan uppleva känslan av ett 
socialt sammanhang. Hendron et. al. (2016) belyser även vikt av gemensam värdegrund 
vilket i sin tur kan kopplas till socialt sammanhang. Goda relationer kan även kopplas 
till skola-föräldrar där det är viktigt att skapa tillit och förtroende kring arbetet med 
frånvaro. Kearney ger förslag på att evenemang i skolan, hembesök och annan typ av 
inkluderande av föräldrar kan bidra positivt på elevers skolnärvaro eftersom 
föräldrarnas engagemang och uppfattning kring skolan har en påverkan på elevens egna 
attityd och inställning gentemot denna. Intervjupersonerna uppger att kontakten med 
vårdnadshavare är viktig för ökad närvaro hos elev och att det är viktigt att tidigt 
inkludera föräldrar i frånvaro problematik och försöka hitta orsaken/orsaker. Att få  
föräldrar delaktiga i processen. Vikten av relationsskapande går inte att undantrycka i 
arbetet kring elevers välmående i skola inte heller behovet av att kunna känna 
delaktighet. Möjligen skulle utökande av 

 
36 



 
mentorer och resurspersonal kunna bidra till bättre förutsättningar men då krävs också 
den pedagogiska kunskapen kring relationell pedagogik för att kunna förstå vart 
relationens startpunkt yttrar sig som i detta fall är i det direkta mötet mellan elev och 
lärare och bemötandets form som bör uttryckas öppet, inbjudande och med ett genuint 
intresse för individen. Aspelin (2013) beskriver fixeringsbild som utgångspunkt i 
tolkning av utbildning och undervisning och även hur bilden av verkligheten ser ut, 
vilket även det kan ses som viktigt i arbete kring hur delaktighet hos elever i skolan kan 
utvecklas till det bättre. 

 
 
 

Hur ser elevhälsoteamets arbete och åtgärder ut kring elever med hög skolfrånvaro 
och hemmasittande? 

 

 
Kartläggning 

 
Det är skolans ansvar att undersöka och hitta orsaker till varför elever är frånvarande i 
skolan. Vidare är det skolans ansvar att planera och sätta in de pedagogiska åtgärder 
som krävs för att eleven ska uppnå en ökad närvaro (Skolverket, 2013). Enligt statens 
offentliga utredningar (SOU 2016:94) är det viktigt att skolan undersöker varför elever 
är frånvarande och påvisar genom sin granskning av skolans elevhälsoteam att 
elevhälsoteamets tillvägagångssätt och medverkan har varit bristfälligt i det 
förebyggande arbetet kring hög frånvaro och hemmasittande elever. Vidare poängteras 
vikten av att kartlägga orsaker och beteenden kring elever som är frånvarande från 
skolan för att på så vis uppmärksamma faktorer som är bidragande till att eleven inte 
närvarar i skolan. Arbetet med kartläggning görs vanligen av elevhälsoteamet på skolan, 
det finns dock ingen tydlig restriktion kring vilken yrkeskategori inom elevhälsoteamet 
som bör utföra kartläggningen (SOU 2016:94). 

 
Gren Landell (2018) menar att utföraren av kartläggningen bör ske på ett relations 
grundande tillvägagångssätt då det är viktigt att ett förtroende för vuxna och skolan 
byggs upp. Det är viktigt att skapa goda relationer att grunda sig på genom hela 
processen vad gäller arbetet med hög frånvaro. Under intervjuerna med elevhälsoteam 
framkom det att flertalet av intervjupersonerna arbetar med kartläggning vid 
skolfrånvaro, dock inte alla. Detta kan således anses vara bristfälligt då kartläggning 
enligt statens offentliga utredningar (SOU 2016:94) är avgörande för att analysera 
faktorer och orsaker till att elever inte närvarar i skolan. Vidare bekräftar 
intervjupersonerna som arbetar med kartläggning att det varierar vem som är utförare. 
Vem som utför kartläggningen beror på precis som Gren Landell (2018) beskriver vem 
som är mest lämpad för samt vem som har bäst ingång, kunskap och relation till den 
enskilde eleven. Aspelin (2013) beskriver inom den relationella pedagogiken begreppet 
fixeringsbild och menar att utbildning och undervisning är relevant att tolka med stöd av 
detta. Fixeringsbild används för att undersöka och analysera hur två bilder av 
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verkligheten ser ut, genom samvaro och samverkan. Sammanfattningsvis kan arbetet 
med kartläggning för att undersöka orsaker och faktorer till frånvaro anses ligga i linje 
med det relationella perspektivets beskrivning av fixeringsbild. Kartläggningen kan  
följaktligen ses som en fixeringsbild där flera pedagogiska verkligheter och situationer 
kan analyseras. 

 
 
 
 

Pedagogiska anpassningar 
 

Enligt skolverket (2010) är det huvudmannens ansvar är att se till att elever fullgör sin 
skolgång samt att anpassa undervisningen så att alla elever har möjlighet att delta. 
Vidare redogör skolverket (2010) för begreppet skolrätt som finns i Sverige. Det vill 
säga att alla barn har rätt att gå i skolan. Alla elever ska ges möjlighet till särskilt stöd 
för att uppnå pedagogiska kunskapsmål och måluppfyllelse. Särskilt stöd kan 
exempelvis vara individuella anpassningar eller andra åtgärder. Flera av 
intervjupersonerna berättar att de arbetar med olika typer av individuella anpassningar 
för att underlätta och möta eleverna där de är. Detta för att öka motivationen att vilja 
vara i skolan. Anpassningarna har varierat, allt från anpassad undervisningen med 
exempelvis kortare dagar, kortare arbetspass och individuella genomgångar till anpassat 
material eller sociala anpassningar i mindre sammanhang eller att undervisningen 
bedrivs i annan miljö en skolmiljön. Sammanfattningsvis har det konstaterats att skolan 
har skyldighet att anpassa undervisningen för de elever som är i behov av det, vilket 
resultatet visar att samtliga elevhälsoteam gör. Alla intervjupersoner arbetar med olika 
typer av anpassningar för att på bästa sätt utveckla lusten till lärande samt att öka 
motivationen till att vara i skolan. Vidare kan det konstateras att begreppet anpassa är 
väldigt brett och kan tolkas på olika sätt. Vad är en rimlig anpassning? Det är skolans 
skyldighet att anpassa för att underlätta för eleven. Dock är det ibland svårt att göra 
tydliga avgränsningar kring vad som är skolans ansvar eller någon annans. 

 
 
 

Samverkan 
 

Hendron et. al. (2016) menar att vårdnadshavare har en påverkan på elevens inställning 
till skolan och att det är viktigt att vårdnadshavare får information kring sitt barns 
närvaro. Vidare beskrivs relationen mellan vårdnadshavare och skolan som avgörande. 
Det är således viktigt att arbeta tillsammans med vårdnadshavare, att ha en god 
kommunikation samt att samarbeta i ärenden med problematisk skolfrånvaro. Enligt 
statens offentliga utredningar ( SOU 2016:94) är kartläggningsarbetet avgörande för 
såväl skolan som andra aktörer. Det är viktigt att analysera orsaker oavsett om det är 
skolfaktorer eller inte så att eventuell annan aktör kan påbörja insatser för den eleven. 
Skl (2013) menar att stöd och anpassning inte enbart sker från skolans håll det finns 
andra aktörer som ger stöd och anpassningar till elever exempelvis; socialtjänsten, barn 
och ungdomspsykiatrin, polis, ungdomsmottagningen och liknande. Det är således 
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viktigt att skolan samverkar med andra aktörer kring eleven för att tillsammans arbeta 
för en ökad närvaro i skolan. Samtliga intervjupersoner medger att samverkan med 
vårdnadshavare är avgörande för elevens utveckling och att kontakten med 
vårdnadshavare sker i ett tidigt skede i processen. Vidare är samverkan med andra 
aktörer som är betydelsefulla för eleven också av stor vikt. Bilden av samarbetet mellan 
skolan och andra aktörer varierar och samtliga intervjupersoner menar att det ibland är 
bristfälligt och kan bli bättre. 

 
 
 

Metoddiskussion 
 

Med tanke på studiens begränsade omfattning ansåg vi att semistrukturerad intervju 
skulle ge bäst svar på vår frågeställning. I efterhand inser vi att en mer strukturerad 
form kring frågorna hade hjälpt oss att hålla en tydligare ram kring intervjuns innehåll 
då vi upplevde att intervjupersonerna fokuserade på olika infallsvinklar utifrån deras 
eget intresseområde kring just frånvaroproblematik. Givetvis är ju hela meningen med 
semi-strukturerat tillvägagångssätt just att låta intervjupersonen bidra med egna åsikter, 
upplevelser och uppfattning kring ämnet som stort, men vår intervjuguide gav möjligen 
något stor frihet för detta. Detta kom att yttra sig i längden på tid vid vissa av 
intervjuerna samt mängden av material att transkribera och vad som sedan visade sig 
vara direkt relevant för vår frågeställning. Vidare hade komplement genom 
enkätundersökning möjligtvis kunnat ge ett tydligare svar på vår frågeställning och 
tillika gett utrymme att kunnat använda oss av fler respondenter. Att intervjua hela 
elevhälsoteam inkluderat alla i teamet hade kunnat bidra till en större helhet men hade 
krävt större tidsutrymme än vi hade att förfoga över. Vi är medvetna om att en 
gruppintervju kan bidra till en större nyansering och större bredd på förståelse och vi 
hade i övervägande om vi skulle använda oss av detta men avstod då vi reflekterade 
över, precis vad som beskrivs i Sutton & Mattew (2016), att det kan göra skillnad i 
intervjuarbias. Med detta menas att intervjusituationen och svaren från intervjupersonen 
kan påverkas av yttre faktorer. I detta fall skulle faktorer såsom att intervjupersonen 
eventuellt inte skulle vågat “ge sin åsikt” på grund av spänningar eller konflikter i 
teamet kring frågeställningen, kunnat påverkat svaren. Likaså insåg vi svårigheten i att 
lyckas samverka flera personer för intervju vid samma tillfälle. Urvalet kom att ske 
utifrån bekvämlighetsprincipen för att minska restid för oss som studenter, ett bredare 
urval som sträckt sig med större vidd över Sverige kunde eventuellt ha bidragit med fler 
likheter/olikheter kring elevhälsans arbetssätt och på så vis vidgat resultatet ytterligare. 

 
Trots vissa svagheter kring metod fick vi fram bra material som grund till vår 
frågeställning och vårt resultat pekar på att kärnan i intervjuguiden höll sitt mått och 
resulterade i mer än tillräcklig information att bygga vårt resultat kring.  
. 
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Slutsatser och förslag på vidare forskning 
 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att hög frånvaro och hemmasittande är ett 
komplext problem. Det finns inga enkla lösningar eller snabba quick fix. Människor är 
olika vilket resulterar i unika och varierande fall av problematisk frånvaro. Orsakerna är 
många och skiljer sig åt från individ till individ. Resultatet pekar på samma orsaksbilder 
som tidigare forskning kommit fram till såsom psykisk ohälsa, mobbning, stress, trötthet 
och hemförhållanden. Gemensamt för alla skolor är att de upplever en ökning av 
frånvaroproblematik och dåligt mående hos elever samtidigt som elevhälsans arbete i 
vissa fall stramas åt resursmässigt. Personalen som arbetar med fenomenet är också 
olika med skillnader i utbildningsbakgrund vilket således bidrar till skilda tankar, 
beteenden och syn på vad som är viktigt och hur man bör arbeta. Komplexa fall kräver 
varierande arbetssätt och åtgärder vilket tydligt har framkommit i denna studie. Vissa av 
skolorna kan ses ha större möjlighet och resurs till att jobba just förebyggande och med 
åtgärdsprogram medans andra anser att det finns begränsad möjlighet och därför inte 
kan agera så individuellt och flexibelt i handlingsplaner som de hade önskat. På så vis 
kan resultatet påvisa att det finns skillnader i skolor gällande anpassning för elever 
beroende på resursmedel, personal och omfattning på antal elever i skolan. Här yttrar sig 
en eventuell skillnad för elever angående de bestämmelser som finns kring särskilt stöd 
och i vilken omfattning eleven får ta del av dessa. Vi kan här inte utesluta att det 
individuella ledarskapet som existerar i varje skola kan komma att ha betydelse för hur 
resursmedel fördelas och prioriteras. Kartläggning kring elever skiljer sig stort och 
tillvägagångssättet är i många fall individuellt både kopplat till elev och till specifikt 
elevhälsoteam. Kartläggningsarbetet ser olika ut kring varje skola vilket också kan 
resultera i skillnader för individen. Det har i flera studier och undersökningar 
framkommit just vikten av god kartläggning som grund för frånvarobekämpning. Att 
just kartläggningsarbetet skiljer sig så mycket och i vissa fall är nästintill obefintligt 
strukturerat tyder på att detta är ett område som behövs jobbas med och stärkas 
nationellt. Resultatet visar att det är viktigt för eleven med relationsskapande och känsla 
av delaktighet och meningsfullhet i skolan. Att just relationsskapandet skulle väga så 
tungt var inget vi förutspått. I flera av elevhälsoteamen jobbades det just för att skapa 
relationer och delaktighet hos elever. Likaså sågs det vikt i att se till att lektionsupplägg 
och studier blev intressantare och omväxlande för eleven för att bibehålla motivation 
och få uppleva en känsla av mening och delaktighet i ett skolsammanhang.Den 
relationella pedagogiken går inte att bortse från i detta fall. Inte heller vikten av att 
lärare får förutsättning och tid att kunna se och engagera sig i elever. Det här resultatet 
får oss att reflektera över hur stor bidragande faktor skolmiljön egentligen utgör och 
direkt påverkar den ökande skolfrånvaro vi kan se i dagens samhälle. Vad måste göras 
för att förbättra förutsättningarna för framtida generation, så alla kan få möjlighet att få 
ta del av den utbildning de enligt lag har rätt till att få? Hur går man vidare i framtida  
forskning för att lösa problem med ökad frånvaro? 
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Vidare forskning 
 

Vi anser att vidare forskning skulle kunna gå djupare in på hur vi skulle kunna främja 
en relationsskapande miljö i skola för att minska frånvaro samt en djupgående 
intervjustudie baserad på elevers egna erfarenhet och tankar kring relationer och vikten 
av dessa i skolmiljö. Att mer specifikt se över skolans uppbyggnad, utveckling och 
utformning av läroplan i förhållande till samhällets krav och snabba utveckling kan ses 
som relevant fortsatt forskning som skulle kunna bidra till utökad förståelse till varför 
frånvaron ökar hos elever i grundskola. Även skolans ledare och dess ledarskap har 
betydelse i arbetet kring frånvaro bekämpning då denna besitter ett stort ansvar och har 
viss makt i fördelning och förfogande över resursmedel och hur dessa fördelas. Vidare 
forskning kring ledarskap, makt och resursfördelning kan på så vis ses som bidragande 
och aktuellt fenomen att belysa och utvidga kunskap kring. 
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Pedagogik C 
 
 

Hej! 
 

Vi heter Malin och Amanda och är två studenter från Linneuniversitetet i Växjö som 
studerar beteendevetenskap. Vi är inne på termin sex och ska nu skriva vårt 
examensarbete i pedagogik. I vårt examensarbete har vi valt att skriva om elever 
som har hög frånvaro i skolan “hemmasittande”. Studien syftar till att undersöka hur 
skolkuratorer arbetar med hemmasittares situation. 

 
Vi önskar att genomföra semistrukturerade intervjuer genom. Intervjuerna kommer 
vara max 60 minuter. Vid samtycke kommer intervjuerna att spelas in och sedan 
transkriberas i text för att sedan analyseras och kategoriseras till gemensamma teman. 
Intervjuerna i sin helhet kommer inte presenteras i denna uppsats, vårt intresse ligger i 
att finna teman för att besvara vår frågeställning kring hemmasittare. Deltagandet i 
studien är frivilligt och Du har när som helst rättigheten att avbryta Ditt  
deltagande. Alla intervjupersoner och elevhälsoteam kommer anonymiseras och det 
insamlade materialet kommer endast vara tillgängligt för oss och vår handledare. 

 
Vår förhoppning är att genomföra intervjuerna under kommande vecka. Om ni har 
möjlighet att delta i studien meddela oss gärna om deltagande senast den 22/2-19. 

 
Ni är välkomna att återkomma till oss om ni har frågor eller funderingar kring studien. 
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Intervjuguide/Enkät 
 

Intervjuguide 
 

Ämne: Hemmasittare 
 

Intervjuperson: Kurator eller annan personal från elevhälsoteam 
 

Huvudtema: Erfarenhet och upplevelse, förebyggande arbete, orsaker, process, 
elevhälsoteam, uppföljning, stöd/resurser, pedagogisk verksamhet, bemötande. 

 
Intervjun börjar med att informera intervjupersonen: 

 
• Information 
• Samtycke 
• Konfidentialitet 
• Nyttjande 

 
Information intervjuperson: 

 
Hur länge har du arbetat inom skolan? 

 
• Vilken yrkesroll 
• Utbildningsbakgrund 

 
( Kan vara av intresse att veta. Kan yrkesroll och utbildningsbakgrund påverka sättet de 
jobbar på samt de infallsvinklar de har kring hemmasittare. Skulle kunna vara ett förslag 
till vidare forskning) 

 
Information elevhälsoteam: 

 
Beskriv hur elevhälsoteamet arbetar på Er skola. 

 
• Olika yrkesroller 
• Personaltäthet 
• Personalomsättning 
• Begränsade resurser 

 
 

Erfarenhet och upplevelse kring hemmasittare 
 

Hur arbetar skolan med skolfrånvaro? Beskriv dina egna tankar och erfarenheter, 
 

Har varit en het debatt kring detta, upplever du en ökning? Om ja, vilka orsaker tror 
du bidrar? 

 
Skillnad pojkar flickor? 

 
Har skolan erfarenheter av elever som är mycket frånvarande? (Av ströfrånvaro, elever 
som är i skolan men inte går på lektioner, fullständig frånvaro?) Beskriv några olika 
fall. 
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Förebyggande 

 
På vilket sätt  arbetar skolan med skolfrånvaro och förebyggande av detta? 

 
Registreras frånvaro? Närvarorutin? 

 
Hur registreras frånvaro? Hur följs frånvaro upp? Rutiner vid ogiltig frånvaro? 

 
Vad är viktigast i skolan för att undvika att stor frånvaro uppstår? 

 
Arbete för att minska skolfrånvaro, vilken personal jobbar med ”frånvarobekämpning”? 

 
Hur kan skolorna stödjas? 

 
 

Orsaker 
 

Vilka orsaker anser du vara bidragande faktorer kring hemmasittande elever? 
 

Vad upplever du är det vanligaste orsaken? 
 

Typ av problematik 
 

Social klass 
 

Psykiska problem 
 

Svagt föräldrastöd 
 

Familjeproblem 
 
 

Process 
 

Beskriv hur processen kring långvarig frånvaro hos elev kan se ut? 
 

Hur ser processen ut? Vad sker när ett barns närvaro minskar i skolan? 
 

Hur möts hemmasittare upp av skolan/elevhälsoteam 
 

Jobbar ni utifrån en struktur eller alltid individuellt? 
 

Kartläggning? 
 

Hur ser anpassningen ut? 
 

Hur kan undervisningen öka motivationen hos eleverna? 
 

Hur kan undervisningen anpassas för de elever som varit frånvarande under en 
lång period 

 
Kan skolan vid komplicerade/svåra fall få hjälp? 

 
Hur har skolan samarbetat med föräldrar/vårdnadshavare i de olika fallen? 

 
Provade skolan andra insatser under tiden frånvaron pågick som inte fungerade? 

 
 

Elevhälsoteam 
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Kan du beskriva samverkan och tillvägagångssätt med elevhälsan 
 

Samverkan 
 

Elevhälsomöten 
 

Kontinuerlig uppföljning 
 

Kartläggning 
 
 

Uppföljning 
 

Beskriv hur uppföljning av återvändande hemmasittare kan se ut 
 

Vad har varit lyckat för att förhindra/få tillbaka eleverna från frånvaro? Vilka är 
hindren? 

 
Vad är viktigast för att få tillbaka elever som varit frånvarande? 

 
Hur många av dessa barn uppskattas komma tillbaka? 

 
Var tar de eleverna vägen som inte kommer tillbaka? 

 
Var anser du att brister/framgång ligger? 

 
Förslag på alternativa vägar att gå? 

 
 

Vilka resurser skulle behövas för att utveckla arbetet med hemmasittande elever? 
 

Finns kompetens? Om inte, vad saknas? 
 

Fungerar samarbete mellan olika parter? Om inte, vad skulle kunna bli bättre? 
 

Erbjuds skolorna stöd och hjälp vid långvarig ogiltig frånvaro? 
 

Kan skolan vid komplicerade/svåra fall få hjälp? På vilket sätt? 
 
 

Pedagogiska frågor 
 

Hur stor vikt/påverkan upplever du att skolans pedagogiska verksamhet spelar roll för 
 

eleven, dels kopplat till frånvaro men även i processen tillbaka? 
 

Sätt att undervisa 
 

Tydlig struktur 
 
 

Bemötandefrågor 
 

På vilket sätt upplever du att bemötande i samband med frånvaro och tillbakagång 
är för eleven/inblandade parter? På vilket sätt. Exempel? 

 
Föräldrar 

 
Elev 

 
 

 
III 



 
Klassrum 

 
Lärare 

 
Hur har skolan samarbetat med föräldrar/vårdnadshavare i de olika fallen? 

 
 

Intervjun avslutas med att sammanfatta intervjun muntligt för att i dialog med 
respondent klargöra att vi uppfattat saker korrekt. Vidare påminns respondent om att 
den när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Likaså uppdateras 
kontaktuppgifter för att respondent ska kunna komma i kontakt med oss om denna 
vill tillägga eller dra ifrån ngt från genomförd intervju. 

 
 

TANKAR 
 

Intervjuguiden är indelad efter huvudteman (fet svart text) som ska omringa de 
frågeställningar vi vill ha svar på. Den svarta kursiverade texten under är själva frågan 
till intervjupersonen. Under denna ligger stödfrågor/ämnen som vi som intervjuare 
kan använda oss av om vi vill styra in intervjun i sin ram, likaså som hjälpmedel för 
att se om de frågor vi vill ha svar på ryms i intervjupersonens egen berättelse kring 
upplevelser och erfarenhet kring den öppna frågan. 


