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Syftet med studien var att genom intervjuer med kuratorer, belysa hur 

elevhälsan berättar om hur de förhåller sig till och arbetar med elever i 

skolan som är eller riskerar att bli skolfrånvarande. Studien utgår från en 

hermeneutisk forskningstradition. Materialet i studien bygger på 

semistrukturerade intervjuer som gjordes med sex kuratorer som arbetar 

på kommunala skolor i årskurs sju till nio. Resultatet visar att arbetet med 

skolfrånvarande elever är individanpassat. Elevens känsla av trygghet, 

goda relationer, god skolmiljö, samverkan, och tidigare indentifiering av 

skolfrånvarande elever är faktorer som främjar skolnärvaro. Bland 

skolfrånvarande elever förekommer det psykisk ohälsa.  

 

Handlingsplan/tillvägagångssätt samt det hälsofrämjande/förebyggande 

arbetet är i praktiken svårt att implementera, detta då skolfrånvarande 

elever inte är en homogen grupp och arbetet måste anpassas efter 

individen. Resultatet är tolkat utifrån Bronfrenbrenners ekologiska modell. 

Resultatet visar att påverkan och samspel mellan alla Bronfrenbrenners 

system finns i arbetet med skolfrånvarande elever. 
  

 

 

 



 

Förord 

 
Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då 

inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han 

hittar det? 

                                                        Lukas 15:4 
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INTRODUKTION 
”Alla barn har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör förbereda barnet 

för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, 

fred, tolerans och vänskap mellan folken.” (Gladh & Sjödin 2013, s113, FN:s 

barnkonvention, artikel 28-29).  

 

Ovanstående citat belyser bland annat alla barns rätt till grundskoleutbildning, denna 

rätt går barnet som är skolfrånvarande miste om. Enligt Skolverket (2010) var det under 

slutet av läsåret 2008/2009 1500 skolpliktiga elever i kommunala skolor samt 150 

skolpliktiga elever i fristående skolor som varit fullständigt skolfrånvarande utan giltiga 

skäl i minst en månad. Av de 1500 frånvarande skolpliktiga eleverna var det ca 1100 

som varit frånvarande i två månader eller mer. Vidare var det ca 600 skolpliktiga elever 

som varit skolfrånvarande under minst hela vårterminen. Slutligen var det drygt 150 

skolpliktiga elever som varit skolfrånvarande under hela läsåret 2008/2009 eller mer. 

Bland pojkar och flickor är fullständig skolfrånvaro ungefär lika vanligt förekommande. 

Frånvaron är som störst under de senare årskurserna, detta i både kommunala och 

fristående skolor.  

 

Utifrån ovanstående siffror från Skolverket (2010) kan problemet med frånvarande 

skolpliktiga elever uppfattas som litet i förhållande till alla skolpliktiga elever i landet, 

men sett till antal frånvarande individer är problemet mycket viktigt att belysa. De 

elever som är frånvarande riskerar att inte nå de mål som ligger till grund för vidare 

utbildning. Vidare utbildning kan vara betydelsefullt för att kunna delta i kommande 

arbetsliv. Skolverket (2010) menar att skolfrånvaro kan ses som en allvarlig indikator på 

att individen inte mår bra, samt att skolan tillsammans med andra aktörer inte kunnat 

bidra med den hjälp och det stöd som individen behövt.  

 

Många elever lämnar skolan utan fullständiga betyg vilket medför konsekvenser både 

för individen och för samhället. Dessa konsekvenser kan bl.a. vara svårighet att få 

arbetsanställning, risk att hamna i drogmissbruk samt risk för att hamna i socialt 

utanförskap (Ekstrand, 2015).  Även Strandell (2009) påpekar att barn och ungdomar 

som är skolfrånvarande kan hamna utanför samhällets normer. En del av dessa barn och 

ungdomar kan komma att söka sig till andra kontexter som till exempel olika grupper 

där droger och kriminalitet kan förekomma. Andra barn och ungdomar kan isolera sig 

mot sin omgivning. 

 

Denna studie utgår ifrån ett pedagogiskt perspektiv. Ordet pedagogik kommer från 

grekiskans pedagogiké som betyder att leda en pojke (barn) till skolan. Pedagogens 

uppgift är att leda den lärande till något som är nytt för den lärande. Att uppfostra, 

undervisa och utbilda är i denna mening att leda. Vidare använde grekerna även ordet 

pedagogia för att beskriva en reflektion över uppfostringsarbete (Svensson 2009).  

 

Nilsson (2005) försöker definiera ämnet pedagogik som något som handlar om fostran, 
påverkan eller bildning. Dessa tre begrepp vävs in i varandra och en organisation så som 

skolan ska både vara fostrande, påverkande och bildande på en och samma gång. De 



barn och ungdomar som är skolfrånvarande kan gå miste om den fostran, påverkan och 

bildning som sker inom skolans ramar. Backlund (2007)  menar att skolan näst efter 

familjen kan ses som den viktigaste institutionen för barn och ungdomar. Skolan kan ha 

en avgörande betydelse, inte bara på grund av själva utbildningen utan även för barns 

och ungdomars framtid. Detta då skolgång innebär en socialisationsprocess som har 

betydelse för elevens utvecklande av självbild och social kompetens. 

 

Nilsson (2005) menar att pedagogik är en samlingsbeteckning för en rad olika studier 

och teorier som alla handlar om påverkans- och förändringsprocesser. Dessa processer 

kan studeras på samhällsnivå, organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. De olika 

processerna kan studeras utifrån olika sammanhang så som t.ex. utifrån skolan. Vidare 

menar Nilsson att det finns lika många definitioner av pedagogik som det finns 

pedagogiska forskare. De olika definitionerna varierar över olika tidsepoker. I denna 

studie instämmer vi med Nilssons definition av att pedagogik handlar om påverkans-

och förändringsprocesser och att dessa processer kan studeras utifrån olika nivåer. 

  

Ur ett pedagogiskt perspektiv är denna studie intressant då den belyser hur elevhälsan 

berättar om hur de förhåller sig till och arbetar med elever i skolan som är eller riskerar 

att bli skolfrånvarande. För att besvara studiens syfte intervjuades kuratorer i elevhälsan 

om problemområdet. Som studiens teoretiska utgångspunkt användes Bronfenbrenners 

ekologiska system. 

BAKGRUND  

Skolplikt 

Enligt Skolverket (2008) har alla skolpliktiga barn och ungdomar grundläggande rätt till 

utbildning. Skolverket (2012a) beskriver att skolplikt gäller alla barn som är bosatta i 

Sverige och startar höstterminen då barnet fyller sju år. Skolplikten upphör vanligtvis 

vid vårterminen det nionde året, undantag gäller för elever i specialskolan där 

skolplikten upphör det tionde året. 

Vidare beskrivs det att utbildning kan utföras i en skola med offentlig eller enskild 

huvudman. Skolplikten kan utföras i någon av de obligatoriska skolformerna som är; 

grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola. Ansvaret för att eleven fullgör 

sin skolgång delas mellan hemkommunen och barnets vårdnadshavare (Skolverket 

2008). Enligt Gladh och Sjödin (2013) är det vårdnadshavarnas ansvar att se till att 

barnet närvarar skolan. Ansvaret faller på kommunen att bevaka elevens skolgång om 

vårdnadshavarna inte förmår detta. 

Närvaroplikt 

Skolverket (2008) menar att eleven är skyldig att delta i utbildning som anordnas. Detta 

innebär att eleven har närvaroplikt. Det krävs laga förfall för att eleven ska få utebli från 

den obligatoriska undervisningen. ”En elev i grundskolan, […] ska delta i den 

verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har 

giltiga skäl att utebli.” (Gladh & Sjödin, 2013, s.115) 
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Skolans läroplan 

Läroplanen (LGR11) för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet vilar på 

demokratisk grund. Utbildning ska enligt Skollagen (2010:800) bidra till att varje elev 

erhåller och utvecklar kunskaper och demokratiska värden. Skolan ska gynna alla 

elevers utveckling och lärande till en livslång lust att lära. Utbildningen ska bidra till att 

varje elev får förståelse och respekt för de mänskliga rättigheterna samt kunskap om det 

svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Skolan ska genomsyras av 

omsorg och omtanke för den enskilda individen. Samarbete mellan skola och elevens 

hem är viktigt för att främja elevens personliga utveckling. Skolan ska också vara ett 

stöd för familjer i deras ansvar för barnets fostran och utveckling. Alla elever har olika 

förutsättningar och behov och därför ska utbildningen anpassas därefter. Utbildningen 

ska anpassas med utgångspunkt utefter elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper. 

Skolans ansvar  

Enligt Skolverket (2012b) bör rektorn se till att det i skolan bedrivs arbete för att främja 

närvaron i skolan och att eleverna är delaktiga i arbetet. Rektorn bör även se till att 

elevhälsan är delaktig i arbetet med att främja skolnärvaro. Vidare belyser Skolverket 

betydelsen av skolans arbete med att främja närvaro då omfattande frånvaro för den 

enskilde eleven kan leda till stora svårigheter. Detta innebär att skolan måste arbeta 

förebyggande för att öka elevers närvaro och för att minska frånvaro i utbildningen. 

Vidare betonas vikten av god arbetsmiljö i skolan som präglas av trygghet, arbetsro, 

goda relationer och delaktighet. Då lärande och hälsa på många olika sätt påverkas av 

dessa faktorer behöver elevhälsan vara en del av det närvarofrämjande arbetet samt att 

elevhälsans personal bör ges möjlighet att samverka med övrig personal. Skolverket 

menar vidare att rektorn bör se till att det finns rapportering av elevers frånvaro som 

möjliggör chanserna att uppmärksamma elevers frånvaro. Orsakerna till frånvaro bör på 

skolan utredas skyndsamt samt att personalen bör sätta in konkreta åtgärder för att 

komma till rätta med den ogiltiga frånvaron. De åtgärder som vidtagits bör följas upp. 

Det förväntas att det ska finnas rutiner för samverkan med elevhälsan och vid behov 

med andra myndigheter. Skolverket menar även att det är centralt att lärare fokuserar på 

skolrelaterade orsaker till frånvaro samt att de har ett bredare perspektiv på orsaker till 

skolfrånvaro. Skolfrånvaron kan bero på att eleven befinner sig i en komplex situation 

och kan handla om problem som rör både skola och hem. Därför är det viktigt att skolan 

utreder vad i elevens skolsituation som ligger till grund för elevens skolfrånvaro och 

vilka åtgärder som ska sättas in. Exempel på konkreta åtgärder kan t.ex. vara 

sms/telefonkontakt, att en kontaktperson utses, täta möten och samtal med elev och 

vårdnadshavare samt att kontaktpersonen kan möta upp eleven i hemmet om behov 

finns. Vidare bör alla berörda myndigheter och andra samhällsorgan gemensamt verka 

för att trygga barn och ungas uppväxtförhållanden och tillsammans arbeta för att i dessa 

fall åtgärda elevers skolfrånvaro (ibid.).  

Elevhälsan 

Enligt Skolverket (2012a) ska elevhälsan finnas för eleverna under deras skolpliktiga 

skolgång. Detta innebär att det finns krav på att det i skolan ska finnas tillgång till 



skolläkare, skolsköterska, psykolog, personal med specialpedagogisk kompetens samt 

kurator. Skolans uppdrag innebär att främja elevernas kunskapsutveckling samt 

personliga utveckling. Detta innebär att elevhälsans roll ska vara hälsofrämjande, bidra 

till elevernas lärande samt att skapa en god skol- och arbetsmiljö både för eleverna och 

personalen i skolan. Vidare ska elevhälsan stödja elevernas utveckling mot 

utbildningsmålen samt att erbjuda eleverna stöd i de fall då det finns svårigheter att 

uppnå utsatta utbildningsmål. Elevhälsans fokus riktas mot förebyggande och 

hälsofrämjande arbete samt ska även erbjuda eleverna enklare sjukvårdsinsatser.  

Backlund (2007) beskriver begreppet skolsocialt arbete, ett begrepp som används i 

internationell forskning som ett samlingsbegrepp över den professionella praktik som 

bedrivs.  Det skolsociala arbetet innebär att arbeta med olika typer av omständigheter 

som på ett negativt sätt kan inverka på elevernas förmåga att nå uppsatta 

utbildningsmål. Exempel på omständigheter som kan ha negativ inverkan på elevernas 

förmåga att uppnå utbildningsmålen kan vara psykiska och fysiska 

funktionsnedsättningar, sociala omständigheter i hemmet, kamratproblematik m.m. Det 

skolsociala arbetets främsta representant i den svenska skolan är kuratorn. I och med 

detta är kuratorn den aktör i det skolsociala arbetet som fokus riktas mot i denna studie. 

Kuratorn 

Kuratorn är en del av elevvårdens aktörer som har till uppdrag att skapa miljöer som 

bidrar till att främja elevers utveckling, lärande och hälsa (Skolverket, 2013). Förutom 

att skapa en främjande miljö för eleven i skolan ingår det i kuratorns arbetsuppgifter 

bland annat att ha samtal i olika former, ge stöd till skolpersonal samt att samverka med 

andra myndigheter (Backlund, 2007). 

Skolpliktiga skolfrånvarande elever  

Gladh och Sjödin (2013) beskriver olika begrepp om skolpliktiga skolfrånvarande 

elever. Dessa är t.ex. hemmasittare, skolkare, elever som upplever skolfobi, 

skolfrånvarande elever. Skolpliktiga skolfrånvarande elever väljer bort skolan av olika 

anledningar och är inte en homogen grupp. Det finns inte några enkla svar på frågan om 

varför elever är skolfrånvarande. Det kan handla om en kombination av svårigheter i 

flera system av elevens liv. I många fall handlar det om en kombination av 

psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer som både rör individen, familjen och 

skolan.  

Skolfrånvarobeteenden  

Konstenius och Schillaci (2010) menar att skolfrånvarobeteende inkluderar många 

begrepp som ur ett historiskt perspektiv har använts för att beskriva elevers svårigheter 

med att fullfölja skolgång. Exempel på dessa begrepp är skolk, skolfobi, 

separationsångest, skolvägran och problematisk frånvaro. Gemensamt för dessa begrepp 

är att de handlar om svårigheter för eleven att närvara i skolan eller delta i lektioner 

under hela skoldagar. Skolfrånvarobeteende innefattar både delvis eller total 

skolfrånvaro, kronisk sen ankomst, beteendeproblem på morgonen när eleven ska iväg 

till skolan samt att eleven upplever känslor av obehag vid skolnärvaro.  

Det är svårt att finna en enhetlig definition av vilka begrepp som skolfrånvaro 

innefattar, vilket medför problem inom detta område (Ekstrand, 2015). Syftet med den 
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föreliggande studien var att genom intervjuer med kuratorer belysa hur personal i 

elevhälsan berättar om hur de förhåller sig till och arbetar med elever i skolan som är 

eller riskerar att bli skolfrånvarande. Därför har fokus riktats mot skolfrånvaro som en 

helhet och inte fokuserat på specifika begrepp som definierar skolfrånvaro. Enligt 

Skolverket (2012b) ska eleven enligt skollagen delta i den verksamhet som anordnas om 

eleven inte har giltigt skäl för att utebli. Detta innebär att om eleven inte har giltiga skäl 

att utebli ses detta som ogiltig frånvaro och måste då utredas vidare.  

Tidigare forskning 

Tidigare forskning om skolfrånvaro har hittills tagit avstamp ifrån två olika riktningar, vilka 

är miljö och individ. Med detta i åtanke redovisas tidigare forskning utifrån de två olika 

riktningarna. 

Miljöinriktade insatser  

Definiera problemet 

Kearney och Bates (2005) beskriver tre grundfrågor som bör ställas till den unge, dess 

vårdnadshavare och till personalen i skolan i samband med skolfrånvaro. Dessa är; (1) 

vad är orsaken till problemet? (2) vad är anledningen och vilken betydelse har 

problemet? (3) hur kan vi lösa problemet? Genom att använda sig av dessa frågor kan 

gemensamma perspektiv framträda på hur problemet uppträder samtidigt som 

respondenterna får en chans att uttrycka olika perspektiv till orsak, problemens 

anledningar och betydelser samt problemlösningar. Till exempel kan den unge insistera 

att skolfrånvaron är kopplad till upplevda ångestsymtom medan den unges 

vårdnadshavare istället insisterar på att den unges anledningar till skolfrånvaro är 

kopplad till andra aktiviteter utanför skolan som den unge istället föredrar. 

Forskning visar att val av behandling ska grundas på skolfrånvarons funktion och den unges 

beteendeproblematik. Vanligtvis förespråkas problemlösning utifrån ett team - baserat 

perspektiv där både den unge, den unges familj, personalen i skolan och andra aktörer som 

t.ex. terapeuter m.fl. är delaktiga. Samverkan mellan den unge, den unges familj, personalen 

i skolan och övriga aktörer är viktig. Exempelvis kan terapeuter och skolpersonal dela 

viktig information för att på bästa sätt kunna hjälpa den unge i problemfyllda situationer 

som kan uppstå i skolan, om tillåtelse för att dela information finns från vårdnadshavarna. 

(Kearney & Bates 2005; Ek & Eriksson 2013). 

Skolans attityd och miljö 

Ekstrand (2015) sammanfattar tidigare forskning om skolfrånvaro genom att betona att 

skolan måste upplevas som meningsfull för eleven och att skolan har en viktig roll att bidra 

med skolarbete som är tillräckligt utmanande för eleven. Vidare menar Ekstrand att det 

måste ske ett perspektivskifte för att kunna förebygga skolfrånvaro och uppmuntra 

skolnärvaro. Fokus måste riktas från individens individuella egenskaper till skolfrånvaro 

mot vad som karaktäriserar skolframgång. Elevens styrkor ska vara i fokus, framgång 

uppstår genom god skolmiljö, goda relationer och utveckling av kompetenser.  

Skolmiljön/skolklimatet har i tidigare forskning visat sig vara en central faktor som har 

betydelse för om eleverna är skolnärvarande. Det finns ett samband mellan personalens 



egen uppfattning av deras välmående och hälsa och elevens trivsel i skolan. Personalens 

attityder till skolan och eleven speglar elevens psykiska och psykologiska mående, vilket 

kan bidra till att eleven är skolfrånvarande eller skolnärvarande. Forskning visar att elever 

som uppfattar att personalen i skolan bryr sig om, respekterar och uppmuntrar dem i större 

omfattning är skolnärvarande. I en studie där elever blev tillfrågade om anledningar till att 

de är närvarande i skolan svarade eleverna att det berodde på goda relationer mellan elever, 

lärare och vårdnadshavarna. Även i andra studier har uppfattningen av skolmiljön, 

relationer till vuxna och andra elever samt kommunikation i skolan betonats.  Dessa studier 

betonar vikten av att kuratorn får möjlighet att arbeta främjande så att elever blir 

skolnärvarande och därmed når skolframgång (Ekstrand, 2015).   

Två perspektiv på skolfrånvaro 

Strand (2013) beskriver det kategoriska och det rationella perspektivet på barn och 

ungdomars skolfrånvaro. Det kategoriska synsättet innebär att problemsituationen tillskrivs 

den enskilda individen och dennes brister. Det rationella synsättet innebär att 

problemsituationen tillskrivs den enskilda individen och mötet med omgivningen. Det 

rationella synsättet kan betraktas som ett systemteoretiskt förhållningssätt. Ett 

systemteoretiskt förhållningssätt innebär att allt mänskligt handlande och mänskliga 

problem uppstår i samspel mellan människor och kan inte förklaras som egenskaper hos den 

enskilda individen. 

Enligt Skolverket (2008) kan skolfrånvaro studeras utifrån både ett individfokuserat 

perspektiv och ur ett arbetsmiljöperspektiv. När skolfrånvaro studeras utifrån ett 

individfokuserat perspektiv tillskrivs problemet den enskilda individen. När skolfrånvaro 

studeras utifrån ett arbetsmiljöperspektiv tillskrivs problemet både elev, hem och skola. 

Vidare betonas fördelarna med att studera skolfrånvaro utifrån ett arbetsmiljöperspektiv då 

detta bildar en större helhet till problemet. Skolverket (2010) menar att arbetsmiljön är 

viktig att belysa då miljön kan främja eller hindra elevers skolnärvaro. Det är viktigt att 

personalen som arbetar i skolan utreder de bakomliggande orsakerna till skolfrånvaro innan 

beslut om åtgärd tas. Personalen som arbetar i skolan tillskriver många gånger problemet till 

eleven eller till elevens hem, dock är ofta många av orsakerna till skolfrånvaro 

skolrelaterade och det krävs att åtgärder vidtas i skolan. 

Individinriktade insatser 

Strategier för att adressera skolfrånvaro 

Stroobant och Jones (2006) beskriver att” The primary treatment goal for children with 

school refusal is early return to school” (s.112). Fritz (2008) poängterar att ingripande är 

nödvändigt därför att skolnärvaro är reglerad i lagen samt för att förebygga negativa 

sociala och psykologiska konsekvenser för barn och ungdomar och deras familjer samt 

att undvika försämrade skolresultat hos eleven. 

Kearney och Bates (2005) beskriver tre olika tillvägagångssätt för att adressera barn och 

ungdomars skolfrånvaro. Dessa är; (1) barnbaserade strategier, (2) föräldrabaserade 

strategier, (3) familjebaserade strategier. Barnbaserade strategier handlar om att lära barnet 

orsaker till ångest och skolfrånvarande beteende. Föräldrabaserade och familjebaserade 

strategier betonar familjens medverkan i behandling då detta har stor betydelse för att kunna 

nå ett lyckat behandlingsresultat.  
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Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Mycket av forskningen som hittills funnits om orsaker till skolfrånvaro är inriktad mot 

individen, på grund av detta utgår valet av behandling ifrån mer psyklogiska perspektiv 

där bland annat kognitivt tankemönster är i fokus (Ek & Eriksson 2013; Kearney & 

Bates 2005; Maeda m.fl. 2012). 

Tidigare forskning beskriver olika öppenvårdsinsatser riktade till skolfrånvarande elever 

som ofta bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) (Kearney & Bates, 2005). Enligt Ek och 

Eriksson (2013) är KBT en paraplyterm för olika former av evidensbaserad psykoterapi 

som har en gemensam utgångspunkt i kognitiv- och inlärningspsykologi. Inom KBT 

fokuserar terapeuten på att förändra klientens tankemönster, vanor och beteenden med syfte 

att hjälpa klienten till ett bättre liv. KBT har visats sig ha hög evidens för behandling av 

social fobi, andra fobier, ångestsyndrom och depression som är vanligt förekommande 

bland skolfrånvarande barn och ungdomar. 

Emellertid menar Kearney och Bates (2005) att KBT-inriktade behandlingsstrategier 

vanligtvis är designade för att utövas av specialutbildade terapeuter m.fl. och inte för 

befintlig personal i skolan. Det finns lite information om hur dessa behandlingsstrategier 

kan implementeras i skolmiljöer och användas av personalen som arbetar där. Enligt 

Maeda, Hatada, Sonoda och Takayama (2012) kan det vara svårt att erbjuda barn och 

ungdomar olika beteendeförändrande behandlingar i skolmiljö bl.a. på grund av 

ekonomiska begränsningar samt bristande utbildning om lämpliga beteendeförändrande 

metoder hos personalen i skolan. Det kan också vara svårt för personal i skolan att erbjuda 

barnet eller ungdomen behandling eftersom den unge kan vara motvillig till att närvara i 

skolan då skolmiljön exempelvis kan upplevas som ångestframkallande.  

Vidare visar tidigare forskning att olika avslappningstekniker kan ha en positiv effekt på 

barn och ungdomars ångestsymtom som ofta är en hindrande faktor för skolnärvaro. 

Spänningar i kroppen kan genom avslappningstekniker reduceras och negativa effekter 

av stress kan minskas. Genom ångestlindring kan även depression om det förekommer 

hos den unge lindras. Även mindfulness har visat sig ha hög evidens i behandling av 

ångestrelaterad problematik liksom vid depression. Mindfulness innebär att individen 

lär sig att känna igen olika tankemönster och riktar uppmärksamheten mot positiva 

tankar och känslor (Ek & Eriksson, 2013). 

Problematisering av det individinriktade perspektivet 

Backlund (2007) menar att det finns flera studier om att problem tillskrivs eleven i skolan. 

Forskningen visar att skolan arbetar med särskilda stödinsatser vilket tyder på att problemen 

ofta individualiseras och tillskrivs eleven. Vidare beskriver Backlund att forskning visar att 

elevvårdsteam på sina möten beskriver problem som negativa egenskaper hos eleven. 

Vanligt förekommande är att eleven tillskrivs neuropsykiatriska diagnoser och 

beteendemässiga svårigheter. De bedömningar som gjordes under elevvårdsteamens möten 

hade litet samband med klassrumssituationen och den pedagogiska praktik som bedrivs i 

skolan. I dessa sammanhang framträdde inte elevernas perspektiv inte alls. 

Stroobant och Jones (2006) beskriver att forskare har kritiserat det individinriktade 

tillvägagångssättet i arbetet med skolfrånvarande elever.  I Stroobant och Jones studie 

(2006) uttrycker sig forskarna att de inte instämmer med att skolfrånvarande elever lider av 

affektiv och ångestskapande problematik. De menar i vissa fall att skolfrånvaro kan vara 



fullt rationellt och ett adaptivt svar från en bedrövad elev i en icke tillfredställande 

skolmiljö. Forskarna ställer sig kritiska till det individinriktade tillvägagångssättet. 

Samtidigt delar de förståelsen att skolfrånvaro kan bero på en rad olika problematiska 

beteenden som behöver förändras. Båda tillvägagångssätten problematiserar elevers 

skolfrånvarande beteende och normaliserar elever med skolnärvarande beteende. 

Skolfrånvaro beskrivs som abnormalt, irrationellt och sjukligt beteende medan att frivilligt 

gå till skolan ses som ett normalt, rationellt och friskt beteende. Enligt Stroobant och Jones 

(2006) pekar nyare forskning på att det är viktigt att belysa skolfrånvaro utifrån ett 

funktionellt eller mångfacetterat perspektiv samt att skolfrånvaro kan uppstå i en icke 

tillfredställande skolmiljö.  

Backlund (2007) betonar att skolan är en tvingande organisation, skolplikt har förekommit 

sedan 1800-talets slut och är i Sverige nioårig sedan år 1950. Vidare påpekar Backlund att 

elevers inflytande i skolan belyses i ett antal styrdokument och utredningar men med litet 

samband till skolplikten. Skolan som institution har flera osynliga uppgifter som t.ex. 

sortering, disciplinering samt förvaring. Det sistnämnda kan medföra att eleverna upplever 

skolplikten och skolan som en förvaringsplats utan meningsfullhet. För de elever som 

upplever särskilda problem i skolan blir det negativa sambandet mellan skolan och plikt 

ännu tydligare.  

Ekstrand (2015) diskuterar att skola och att elevens utveckling inte nödvändigtvis är 

beroende av varandra och att skolgång istället kan bidra till ökad segration, ojämlikhet och 

klasskillnader. Skolfrånvaro behöver inte förknippas med svårigheter att hänga med i 

undervisningen utan kan tvärtom innebära att det är en elev som är högpresterande och 

upplever att han eller hon inte får tillräcklig utmaning i skolarbetet.  

Då tidigare forskning utgår ifrån två olika perspektiv, miljö och individ, är dessa två 

perspektiv i fokus i studien. Val av teoretisk utgångspunkt har samband med dessa två 

perspektiv och riktar fokus mot miljö och individ.  

Teoretisk utgångspunkt 

Under denna rubrik redovisas Bronfenbrenners ekologiska modell som är denna studies 

teoretiska utgångspunkt. 

Bronfenbrenners ekologiska modell 

Bernler och Johansson (2001) menar att alla människor har kunskap om vad ett system 

är och innebär då alla människor är delaktiga i flera system samtidigt, exempelvis inom 

familjen, arbetsgruppen, vänkretsen och skolklassen. Alla människor har upplevt den 

dynamik som finns inom det nätverk av relationer som utgör ett system samt att 

människan har erfarenheter av den ömsesidiga påverkan som är kontinuerligt pågående 

mellan systemets olika delar.  Då studien utgår ifrån ett systemtänkande ifrån 

Bronnfenbrenners ekologiska modell, är denna erfarenhetsbas en viktig grund att utgå 

ifrån. 

Andersson (2013) beskriver att utvecklingsekologi är en benämning på Urie 

Bronfenbrenners teori om mänsklig utveckling. Denna teori har blivit allt vanligare och 

ses som ett relevant teoretiskt perspektiv för förståelsen av sociala problem. Teorin kan 

ses som en hörnsten och användas för att förstå barn och ungdomars beteendeproblem i 

skolan. Vidare beskriver Andersson att det ses som en självklarhet i social- och 

beteendevetenskaplig diciplin att mänsklig utveckling är ett resultat av interaktionen 

mellan individen och dennes omgivning.  
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Enligt Andersson fokuserar tidigare psykologisk forskning ofta mer på individen och 

mindre på den omgivning som individen befinner sig i. Innebörd som en individ ger ett 

fenomen glöms ofta bort. Det är inte endast miljön som påverkar individen utan även 

individen påverkar och återskapar den miljö i vilken denne befinner sig i. Utifrån 

ovanstående betonar Andersson att det behövs en teoretisk modell så som 

Bronfenbrenners ekologiska modell som hjälper forskning att uppmärksamma dessa 

olika påverkansfaktorer på mänsklig utveckling. Vidare är det centralt att ha ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv både inom forskning och i den sociala praktiken, detta 

för att eliminera eller minska de konskevenser som t.ex. skolfrånvarobeteende kan 

innebära för den skolpliktiga individen och dennes familj.  

 I jämförelse med utvecklingspsykologi som fokuserar på utveckling inifrån och 

socialisationsteori som fokuserar på påverkan utifrån är Bronfenbrenners ekologiska 

modell inritad på samspelsprocesser där både miljö och individ är i fokus. Andersson 

(2013) beskriver att Bronfenbrenner visar på vikten av att i forskning och praktik lägga 

fokus på vilka andra individer i mikrosystemet är, alltså de individer som finns i barnets 

närmiljö och vad som kännetecknar dem. Exempelvis kan en lärare ha en central roll i 

den interaktion som kan leda till att en elev misslyckas i skolan. Om forskningen riktas 

mer mot den andre, i detta fall läraren, skulle forskning kunna bidra till ökad kunskap 

om varför vissa lärare lyckas med elever som andra lärare tappat tron på.  

I Bronfenbrenners ekologiska modell finns det olika system som samspelar med 

varandra och har på så sätt många likheter med systemteoretiskt tänkande. Fokus i 

modellen riktas mot mänsklig utveckling som är i ständig rörelse genom hela livet och 

påverkas av individens personliga utveckling och den kontinuerligt förändrande miljön 

som individen befinner sig i. De olika systemen där individen befinner sig är i 

Bronfenbrenners ekologiska modell; mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet och 

makrosystemet (Bronfenbrenner, 1977). 

Bronfenbrenners system  

Mikrosystemet innefattar relationerna mellan individen och miljön i dennes direkta 

närhet, så som skola, hem eller arbetsplats (Strand 2013). Bunkholdt (2004) menar att 

individen i mikrosystemet påverkas genom samspelet med andra människor i dess 

närhet. Individens erfarenheter skapas då individen deltar i eller observerar andra 

människors aktiviteter. Individens subjektiva upplevelser av sina erfarenheter samt 

miljön är faktorer som påverkar individen både positivt och negativt. 

Mesosystemet innefattar enligt Shaffer (2009) relationen mellan mikronivåns olika 

system, som till exempel relationen mellan hemmet, skolan och vårdnadshavarna. 

Vidare beskriver Shaffer att då det råder starka band mellan mikronsystemets olika 

system ökar chansen till positiv utveckling för den enskilde individen. 

Exosystemet innefattar strukturer som indirekt tillhör individen, detta innebär att 

individen inte får direkta upplevelser genom händelser och situationer men dessa 

upplevelser påverkar ändå individens utveckling (Strand 2013; Bunkholdt 2004). Ett 

exempel på indirekt påverkan hos individen är enligt Shaffer (2009) att 

vårdnadshavarnas arbetstider och hur vårdnadshavarna trivs på sin arbetsplats kan 

påverka individen, i detta fall barnets emotionella relationer i hemmet och i skolan.  



Makrosystemet är enligt Strand (2013)   mer övergripande än de andra systemen och 

innefattar normer, lagar, regler och ideologier. Makrosystemet är mer abstrakt och 

övergripande medan de andra tre systemen påverkar individens levnadsförhållanden 

mer konkret.  

Motivering av val av teoretisk utgångspunkt 

Bronfenbrenners ekologiska modell användes i studien som teoretisk utgångspunkt då 

den ekologiska modellen enligt Strand (2013) kan fungera som ett verktyg för att förstå 

samspelet mellan individ, familj och samhälle.  Samspel som sker i ett system påverkar 

samspel i andra system. Det är först då ett system rubbas som förändring sker.  Exempel 

på en förändring kan vara då en elev slutar att närvara i skolan, då tvingas de andra 

systemen förändras för att kunna anpassas till nya förutsättningar.  Bernler och Johnsson 

(2001) menar därför att det är centralt att granska varje del i ett system var för sig för att 

sedan kunna se hur de olika delarna ömsesidigt påverkar varandra. För att förstå 

helheten i ett sammanhang måste hänsyn tas till både förståelsen av delen som 

självständig och som en del av en helhet.  

Vidare poängterar Bernler och Johnsson (2001) att helhetsbegreppet innebär att det 

endast går att förstå individen i det sociala sammanhang där han eller hon befinner sig. 

Detta innebär att eleven som är skolfrånvarande kan ha ett avvikande/ onormalt 

beteende men att det kan uppfattas naturligt då beteendet kan ses som en reaktion på 

något som pågår i något av individens system där individen är delaktig. Andersson 

(2013) belyser vikten av att förstå människor i sitt sammanhang och att förstå processer 

över tid, detta visar på hur dramatiska förändringar såsom att en elev är skolfrånvarande 

kan påverka och ändra denna elevs livslopp. I relation till ovanstående valdes 

Bronfenbrenners ekologiska modell som teoretisk utgångspunkt då den anses vara 

lämplig i relation med studiens syfte och problemformuleringar.  

 

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERINGAR  
Syftet med studien är att genom intervjuer med kuratorer, belysa hur elevhälsan berättar 

om hur de förhåller sig till och arbetar med elever i skolan som är eller riskerar att bli 

skolfrånvarande. 

Problemformuleringar: 

 Hur beskriver kuratorn skolfrånvaro samt vilka förutsättningar och svårigheter 
kan det finnas i arbetet med skolfrånvarande elever? 

 

 Hur arbetar elevhälsan med handlingsplanen/tillvägagångsätten? Hur ser 
handlingsplanen/tillvägagångsätten ut i arbetet med skolfrånvarande elever? 

 

 Vad gör elevhälsan för att förebygga alternativt minska skolfrånvaro? 

 

 

 Vilket perspektiv beskriver kuratorn att elevhälsans arbete riktar sig mot, miljö 

eller individ? 
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METOD 
Under denna rubrik redovisas studiens metodologiska utgångspunkt samt de steg som 

genomförts under studiens forskningsprocess.  

Metodologiska utgångspunkter 

Studiens vetenskapstradition 

Hermeneutik som metodologisk utgångspunkt präglas av en humanistisk inriktning och 

är en vetenskapstradition som översätts till tolkningslära. Hermeneutiken tillämpas 

inom många olika vetenskapliga discipliner såsom human- och samhällsvetenskap. 

Enligt hermeneutiken kan individen genom språket skaffa sig kunskap om det som kan 

ses som genuint mänskligt. Detta innebär att det är möjligt för individen att förstå andra 

människor samt den egna livssituationen, detta genom att tolka hur mänskligt liv och 

existens kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors 

livsyttringar och handlingar (Patel & Davidsson 2011; Thurén, 2007). Människor förstår 

därför att de är människor och kan sätta sig in i hur andra människor känner och tänker. 

Individer kan genom introspektion se in i sig själva och därmed förstå andra människors 

känslor och upplevelser, alltså kan de känna empati (Thurén, 2007).  

Hermeneutisk forskning utgår från ett subjektivt perspektiv i närmandet av 

forskningssubjektet. Detta innebär att forskaren använder sin egen förförståelse, dvs. 

tankar, känslor, intryck och kunskap som forskaren har. Forskarens förförståelse ses 

som en tillgång och inte som ett hinder då forskaren ska förstå och tolka 

forskningsobjektet. Utifrån den hermeneutiska vetenskapstraditionen studeras 

forskningsproblemet som en helhet, helheten ställs då i relation till de olika delarna och 

forskaren pendlar mellan del och helhet för att på detta sätt nå fram till en så fullständig 

förståelse som möjligt. Denna uppfattning benämns holism, vilket innebär att helheten 

är mer än summan av delarna (Patel & Davidsson 2011). Viktigt är att se det som tolkas 

i dess rätta kontext (Thurén 2007).  

Inom hermeneutiken används kvalitativa förförståelse- och tolkningssystem och 

forskaren bör vara öppen, engagerad och subjektiv. Forskaren kan t.ex. tolka en text i 

form av en utskriven intervju där forskaren börjar med att läsa hela intervjun och 

försöker förstå helheten, därefter läsa olika delar i texten var för sig för att skaffa sig 

förståelse av dessa. Forskaren kan därefter pendla mellan dessa båda perspektiv och 

ställa de olika förståelserna i relation till varandra, forskarens förförståelse används som 

verktyg genom hela tolkningsprocessen (Patel & Davidsson, 2011).  

Val av metod och datainsamling 

Då syftet med studien var att genom intervjuer med kuratorer belysa hur elevhälsan 

berättar om hur de förhåller sig till och arbetar med elever i skolan som är eller riskerar 

att bli skolfrånvarande valdes semistrukturerade intervjuer för att få svar på studiens 

syfte och problemformuleringar.  Datamaterialet införskaffades genom primärmaterial i 

form av intervjuer. Intervjuerna genomfördes med kuratorer på de kommunala skolorna 



som tillfrågades att delta i studien. Kvalitativa intervjuer har använts då syftet med 

studien var att försöka förstå och tolka kuratorers uppfattning om studiens 

problemområde.  

Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där vikt ofta vilar på ord och inte på 

kvantifiering vid insamling och analys av data. En kvalitativ forskningsstrategi ses ofta 

som tolkande och induktiv vilket innebär att forskningen utgår från praktiken. (Bryman, 

2011). 

Intervjuer är troligen den mest använda metoden i kvalitativa studier. Detta på grund av 

att intervjuer rymmer flexibilitet vilket gör metoden attraktiv. I kvalitativa intervjuer 

riktas fokus mot respondentens ståndpunkter, vidare är det önskvärt att låta intervjun 

röra sig i olika riktningar för att få kunskap om respondentens upplevelser samt vad 

respondenten anser vara centralt i frågan. Det finns två viktiga begrepp i fråga om 

kvalitativa intervjuer, dessa är ostrukturerade intervjuer samt semistrukturerade 

intervjuer (Bryman, 2011).  

I semistrukturerade intervjuer används en så kallad intervjuguide med specifika teman 

som ska behandlas. Respondenten har stor frihet att svara på frågorna på sitt eget sätt 

samt att intervjuaren på detta sätt kan knyta an till något som respondenten sagt och där 

med ställa nya frågor. Fokus bör riktas på hur respondenten tolkar och uppfattar frågor 

och skeenden, det vill säga det respondenten upplever vara viktigt vid förståelse och 

förklaring av händelser, mönster och beteenden. Frågorna behöver nödvändigtvis inte 

komma i samma följd som i intervjuguiden. Intervjuprocessen är således flexibel 

(Bryman, 2011).  

Planering och genomförande 

Urval 

Syftet med studien var att genom intervjuer med kuratorer belysa hur elevhälsan 

berättar om hur de förhåller sig till och arbetar med elever i skolan som är eller riskerar 

att bli skolfrånvarande. Därför intervjuades kuratorer som arbetar på sex olika 

kommunala skolor, i fyra olika kommuner i södra Sverige. Urvalet var målinriktat vilket 

enligt Bryman (2011) innebär försök att skapa överensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och urval, då önskan fanns om att intervjua personer som var relevanta 

för forskningsfrågorna. Anledning till att kuratorer intervjuades var på grund av att de 

ansågs inneha kunskap om studiens problemområde samt kunna besvara 

problemformuleringarna. 

Vidare är kuratorns roll i den svenska skolan i stort sätt outforskad och anses av 

författarna till denna studie vara en intressant målgrupp för studiens syfte. Detta 

eftersom att kuratorns arbete i skolan sker inom olika system och samverkar med både 

bl.a. elev, lärare och andra myndigheter. Kuratorn anses därför kunna återge en 

omfattande bild av studiens problemområde. (Backlund, 2007). 

Avgränsningar 

Avgränsningarna som gjordes var att intervjua individer som arbetar som kuratorer på 

kommunala skolor i årskurs sju till nio. Kommunala skolor valdes på grund av skolorna 

bedrivs på mer likartad grund än vad privata skolor görs. Årskurs sju till nio sågs som 
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en passande grupp, då elevers skolfrånvaro enligt Skolverket (2010) är som störst i 

dessa åldrar.  

Utformning av intervjuguide 

Bryman (2011) beskriver att termen intervjuguide innebär en kortare minneslista över 

områden som ska behandlas i en semistrukturerad intervju. Centralt är att frågorna gör 

det möjligt för forskaren att få information om hur respondenterna upplever sin kontext 

och att intervjuerna rymmer flexibilitet. En semistrukturerad intervju innehåller en lista 

av olika teman som kommer att behandlas.  Då en intervjuguide skapas är det viktigt att 

få ordning i de olika teman som är aktuella för problemformuleringarna, detta innebär 

dock att frågorna nödvändigtvis inte behöver komma i samma ordning som i 

intervjuguiden.  Intervjufrågorna och teman ska formuleras på ett sätt som underlättar 

att få fram svar på studiens frågeställningar.  Vidare bör utrymme lämnas så att 

respondenterna kan ta upp områden som de upplever som extra intressanta. Utrymme 

bör även lämnas så att forskaren kan ställa frågor till respondenten som inte finns med i 

intervjuguiden. Detta för att kunna knyta an till något som respondenten berättat så att 

forskaren får mer information om det som berättats.  Viktigt är att till en början ställa 

frågor om respondentens generella bakgrundsinformation. Detta på grund av forskaren 

ska kunna ha möjlighet att få förståelse för respondentens svar i de sammanhang som 

det berättas.  

Utifrån ovanstående som Bryman (2011) beskriver har en intervjuguide skapats som 

innehåller frågeställningar och teman som är relevanta för studiens 

problemformuleringar.  

Pilotstudie 

För att försöka säkerställa kvaliteten på studiens intervjufrågor användes dessa till en 

början i en pilotintervju. Pilotintervjun genomfördes med en person som tidigare har 

arbetat inom skolans organisation. Personen valdes för enkelhetens skull då denne är en 

bekant till en av författarna. Respondenten som intervjuades har i tjugo är arbetat aktivt 

som ämneslärare samt femton år som administratör på en skola. Intervjuguiden 

granskades även av en person som tidigare har arbetat med att utbilda elevhälsoteam i 

elevhälsovårdsarbete på avancerad universitetsnivå. Efter genomförd pilotintervju har 

resultatet analyserats. Analysen ledde till att en fråga togs bort som ansågs överflödig. 

Utöver detta gjordes inga förändringar i intervjuguiden. 

Tillvägagångssätt 

I ett första skede övervägdes det om det var möjligt att få tillträde till den tänkta 

organisationen, i detta fall skolan (Bryman, 2011). Till en början skickades det ut ett 

missiv via mejl där information om syftet med intervjun gavs samt en beskrivning av 

vem/vilka som är/var ansvariga för studien. I missivet fanns det information om att ett 

telefonsamtal med respondenterna skulle ske för att bestämma tid för intervju. Vid 

telefonsamtalet bestämdes när och var intervjun skulle ske samt att fullständig 

information om studien gavs (Patel & Davidsson, 2011) 



Skapande av en intervjuguide skedde innan intervjuerna ägde rum. Bryman (2011) 

beskriver att en intervjuguide är som en kort minneslista som intervjuaren behöver för 

att veta vilka områden som ska behandlas. Intervjuguiden ska även innehålla en lista 

över teman och frågor som ska ställas. Vidare användes två mobiltelefoner som 

inspelningsinstrument under intervjuerna.  

Ytterligare moment som genomfördes var att få överblick över hela undersökningen 

innan intervjuerna inleddes. Vidare vikt las på att inhämta kunskap under hela 

forskningsprocessen samt att det även fördes anteckningar om svårigheter, 

uppfattningar, tidigare erfarenheter och reflektioner som uppstod under 

forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Under de sex intervjuerna var vi båda närvarande och delaktiga, intervjuerna skedde på 

kuratorernas arbetsplatser med undantag av en intervju som skedde på en allmän plats. 

Under intervjuerna var vi båda aktiva med att ställa intervjufrågor och de teman som 

utgör intervjuguiden var uppdelade oss emellan. Denna uppdelning av teman följdes 

under alla intervjuer med undantag då vi båda kunde ställa följdfrågor under varandras 

teman.  Anledningen till att teman delades upp mellan oss var för att båda två skulle 

vara deltagande samt för att kunna skapa ett gott intervjuklimat för att få intervjun mer 

levande med rum för diskussion.  Alla sex intervjuerna spelades in på två 

mobiltelefoner för att på bästa sätt säkerställa att ingen information glömdes bort samt 

för att säkerställa att intervjuerna fanns på två enheter i fall en enhet skulle sluta 

fungera. För ytterligare säkerställande lades intervjuerna även in på två datorer. Allt 

material har bevarats så att obehöriga inte har tillgång. Efter insamling och lagring av 

material transkriberades intervjuerna där båda var delaktiga. Transkriberingen skedde 

ordagrant. 

Databearbetning, analys och tolkning  

Bearbetning, analys och tolkning av data genomfördes i denna studie genom tematisk 

analys. Enligt Bryman (2011) innebär tematisk analys att fokus riktas på vad som sägs 

och inte hur det sägs.  Tematisk analys saknar enligt Bryman en tydlig specificerad 

uppstättning procedurer. Fokus i tematisk analys är att skapa centrala teman och 

subteman. Detta innebär att intervjuerna transkriberades ordagrant för att sedan läsas 

flera gånger så att teman och subteman till slut framträdde. Vid sökning efter teman och 

substeman följdes Brymans rekommendationer att hitta repetitioner dvs. teman som 

återkom gång på gång samt även likheter och skillnader i det respondenterna berättade. 

Även ord och meningar som stack ut i respondenternas intervjusvar markerades i de 

transkriberade intervjutexterna. Vidare skapades subteman som knyter an till studiens 

teoretiska utgångspunkt. Detta genom att belysa de olika system som återfinns i 

Bronfrenbrenners ekologiska modell. Enligt Patel och Davidsson (2011) är 

slutprodukten av en kvalitativ bearbetning en text där citat från intervjuer varvas med 

egna tolkningar, vilket vi i denna studie har tillämpat. Vidare har strävan att få balans 

mellan citat och tolkande text funnits. De citat som valdes ut, valdes pga. de belyser det 

som temat och subtemat belyser. Liksom Patel och Davidsson (2011) beskriver har vi i 

studien valt citat som belyser teman och subteman där respondenterna överrensstämmer 

med varandra. Vidare har vi i studien valt citat under de teman och subteman där 

respondenternas svar omfattar variation.  
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Etiska överväganden  

Några av de grundläggande etiska krav som gäller för svensk forskning är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om 

undersökningens syfte, det innebär t.ex. att respondenterna ska veta att deras deltagande 

är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de önskar. Information om 

undersökningens olika moment ska även ges till intervjupersonerna. Samtyckeskravet 

innebär att respondenterna själva får bestämma över sin medverkan. Vidare innebär 

konfidentialitetskravet att uppgifter om de personer som deltar ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan komma åt dem. Slutligen innebär nyttjandekravet att uppgifterna 

som samlas in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamålet 

(Bryman 2011).  

Förvaring av inspelningar och utskrifter gjordes på ett säkert sätt och innehållet ska 

raderas när materialet från inspelningar ej längre behövs. Identiteten hos respondenterna 

har dolts för att det inte ska gå att identifiera dem. (Kvale & Brinkmann 2009). 

Ovanstående om etiska överväganden tillgodosågs i studien. Informationskravet 

tillgodosågs då kontakt med kuratorerna togs där syftet med studien redovisades. Vikt 

låg på att informationen inte var alltför omfattande, detta för att informationen inte 

skulle vara svår att ta till sig och även vara en försäkran om att respondenterna hade 

förstått informationen. Vidare tillgodosågs samtyckeskravet då kuratorerna vid kontakt 

fick information om att deras medverkan var frivillig och att de kunde avbryta sin 

medverkan utan att ange någon orsak. Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att 

kuratorerna fick information om att data som samlades in endast var tillgänglig för 

författarna, handledare och examinator, och förvarades på ett sätt så att obehöriga inte 

har tillgång till datan. Vidare utlovades inte anonymitet (Forsman, 1997). Så som det 

beskrivs av Bryman (2011) tillgodosågs nyttjandekravet.  

Medvetenhet fanns om att kuratorer i de olika kommunerna kunde komma att kunna 

identifiera varandra genom igenkännande av yttranden om arbetet på respektive 

kommunal skola. Detta informeras om då kontakt med kuratorerna togs innan insamling 

av data påbörjades. Ovanstående är ytterligare aspekter som kan ses som etiskt 

problematiskt i samband med studien och togs därmed hänsyn till. 

Kvalitetskriterier 

Bryman (2011) beskriver fyra delkriterier av tillförlitlighet då kvalitativ metod 

tillämpas, dessa är;  

(1) Trovärdighet; enligt Bryman (2011) innebär att det finns flera möjliga beskrivningar 

av den sociala verkligheten. Att skapa trovärdighet i denna studie säkerställdes genom 

att forskningen genomfördes enligt de regler som ska tillämpas. Detta genom att 

framställa trovärdiga beskrivningar som speglar det respondenterna berättat om sin 

verklighet.  



(2) Överförbarhet; enligt Bryman (2011) uppnås då forskare i kvalitativ forskning ger 

täta beskrivningar av de detaljer som finns i en kultur.  Överförbarheten tillgodosågs då 

studien belyste mindre grupper av individer som har gemensamma egenskaper, i denna 

studie individer som arbetar som kuratorer i årskurs sju till nio på kommunala skolor. 

Fokus låg på det unika i sammanhanget och i studien söktes djupgående istället för bred 

kunskap. Patel och Davidsson (2011) påpekar att det är centralt då forskning bygger på 

intervjuer att intervjupersonernas svar inte tas ur sitt sammanhang, utan redovisas i den 

kontext som företeelsen finns i. Detta har i studien tagits hänsyn till då det 

respondenterna berättat tolkats utifrån studiens syfte och problemformuleringar.  

Bryman (2011) beskriver vidare (3) pålitlighet; som innebär att forskaren säkerställer att 

det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessens alla faser. 

Pålitlighet uppnåddes i denna studie genom redogörelse av forskningsprocessens alla 

delar. Detta genom att vi i denna studie återger information om studiens val av 

datainsamling, urval, avgränsningar, utformning av intervjuguide, pilotstudie, 

tillvägagångssätt samt databearbetning.   

(4) Möjlighet att styrka och konfirmera; innebär enligt Bryman (2011) att forskaren är 

medveten om att det inte går att få fullständig objektivitet i samhällelig forskning och 

försöker därmed säkerställa att forskaren agerar i god tro. Denna studie har inte 

medvetet påverkats av forskarnas egna värderingar och inte heller av den teoretiskt 

valda inriktningen i samband med att resultat redovisas.  

RESULTAT 
Under denna rubrik presenteras det insamlade materialet från intervjuerna. Resultatet 

utgår ifrån de sex intervjuer som genomförts. Varje respondent presenteras genom en 

siffra. Detta för att värna om respondenternas integritet och för att visa att merparten av 

respondenterna genom utvalda citat kommit till tals. Vidare delges här även relevant 

bakgrundsfakta om respondenterna.  Resultatet beskrivs utifrån fyra olika huvudteman 

som följs av subteman/underrubriker. Resultatet är kopplat till de olika system som 

återfinns i Bronfenbrenners ekologiska modell, där med handlar de olika 

subteman/underrubrikerna om vad som främjar respektive hindrar inom mikro, meso 

och makrosystemen. Makrosystemet innefattar också exosystemet eftersom att det som 

återfinns i exosystemet påverkas av innehållet i makrosystemet.  

Respondenternas utbildning och arbetsuppgifter 

Utbildningen bland respondenterna varierar. Två av respondenterna har 

socionomutbildning, en respondent har specialpedagogisk utbildning, en respondent har 

psykiatrisk skötarutbildning, en respondent har beteendevetenskaplig utbildning samt 

att en respondent har undersköterskeutbildning. Fem av respondenterna har även 

vidareutbildning i bl.a. KBT, motiverande samtal, pedagogik, familjeterapeutisk 

utbildning samt socialpedagogisk utbildning. De sex kuratorernas tjänstgöringsgrad på 

skolorna varierar mellan femtio och hundra procent. Kuratorernas arbetsuppgifter 

beskrivs handla om förebyggande och hälsofrämjande arbete på individ, grupp och 

organisationsnivå. Vidare arbetsuppgifter som respondenterna beskriver är att ha 

enskilda elevsamtal, samverka med vårdnadshavare och andra myndigheter, skriva 

likabehandlingsplaner, arbeta med konflikthantering, arbeta för att motverka 
kränkningar, arbeta med bemötande samt att upprätta handlings - och åtgärdsplaner. 
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Skolfrånvaro 

Främjar och hindrar på mikronivå 

Alla sex respondenter menar att elever som stannar hemma och inte kommer till skolan 

inte är en homogen grupp. Vidare menar alla sex respondenter att skolfrånvaro kan 

uppstå på grund av många olika anledningar. Skolfrånvaro kan till exempel bero på att 

eleven upplever vantrivsel i skolan, att eleven känner sig kränkt i skolan, att eleven 

påverkas av grupptryck, att eleven saknar motivation och tron på sig själv att klara av 

studierna. Skolfrånvaro kan också bero på att eleven inte har några stabila relationer, har 

problem hemma samt även kan ha en neuropsykiatrisk problematik så som exempelvis 

en autismdiagnos. 

Arbetet med skolfrånvarande elever är ett jättesvårt arbete, ofta är det 

svårt att förstå varför eleven är skolfrånvarande, utifrån min erfarenhet 

vet eleven inte alltid själv orsakerna till skolfrånvaron. Ofta beror 

skolfrånvaron på många olika saker. För varje dag en elev är 

skolfrånvarande befäster eleven detta skolfrånvarande beteende och då 

blir det svårare för eleven att återvända till skolan nästkommande dag, 

det är enkla mekanismer. (Respondent nummer 3).   

Att eleven känner sig trygg är en viktig främjande faktor som alla sex respondenter 

beskriver vikten av för att eleven ska vara närvarande i skolan. En respondent menar att 

skolmiljön är avgörande för om eleven trivs i skolan. Respondenten menar att skolan är 

elevens arbetsplats och för att eleven ska kunna arbeta i skolan måste eleven känna sig 

trygg.  För att eleven ska känna sig trygg beskriver alla sex respondenter att det är 

viktigt att bygga goda relationer mellan eleven och personalen som arbetar i skolan. 

Utöver att eleven måste känna sig trygg och ha goda relationer i skolan menar en 

respondent även att eleven måste bli sedd och uppleva att denne klarar av 

skoluppgifterna. För att detta mål ska uppnås måste eleverna uppleva skolan som 

meningsfull och att de kan vara med och påverka innehållet i utbildningen.  

Det är känsla av sammanhang (KASAM) som krävs, att det känns 

meningsfullt för eleverna och det är skolans uppgift att fylla på med det. 

(Respondent nummer 1).  

Två respondenter beskriver skolmiljön som en främjande faktor för skolnärvaro hos 

eleven. En respondent beskriver att en god miljö bidrar till att eleven får studiero samt 

att en god miljö i skolan även kan bidra till att eleven känner gemenskap. En respondent 

menar vidare att gemenskap är A-O när det handlar om att främja elevens skolnärvaro. 

Om eleven inte upplever sig som en del av gemenskapen på skolan har denne ingen 

anledning att närvara enligt respondenten.  

En respondent menar att en hindrande faktor för skolnärvaro är om eleven inte har goda 

kamratrelationer. Respondenten beskriver vidare att barn och ungdomar idag hela tiden 

måste vara tillgängliga via sociala medier vilket kan vara en svårighet för en elev som 

har en neuropsykiatrisk problematik.  

Nu är det 24/7 det här med kamrater och sociala medier som inneburit en 

stor förändring genom åren. (Respondent nummer 2).  



Eleverna har svårt att förstå dem sakerna skolan står för idag, att eleven 

ska kunna prata och uttrycka sig, ta ansvar för sina studier, mycket 

sådana saker som en elev med neuropsykiatriska svårigheter kan ha 

svårigheter med. Alla elever som är frånvarande har inte en 

neuropsykiatrisk problematik men det är en övervägande del skulle jag 

säga. (Respondent nummer 1).  

Vidare menar alla sex respondenter att en hindrande faktor för att eleven ska närvara i 

skolan är då det föreligger psykisk ohälsa hos eleverna i form av ångest och stress. Den 

psykiska ohälsan beror på många olika anledningar och ofta har även personalen i 

skolan svårt att veta hur de ska bemöta dessa elever.  

Den psykiska ohälsan kan bero på vad som helst, det kan bero på 

ärftlighet, att eleven blir psykiskt sjuk, att eleven har psykisk ohälsa 

kopplat till en specifik situation eller att det har hänt någonting i skolan 

som lett till att eleven från ångest samt att belöningar hemma är mycket 

bättre. (Respondent nummer 4). 

En respondent beskriver att denne upplever att flickor på skolan påverkas av ångest och 

stress vilket hindrar flickorna från att närvara i skolan. Vidare beskriver två 

respondenter att skolfrånvarande elever ofta har en större inneboende känslighet och 

sårbarhet för krav och den press kraven medför. Detta kan leda till att den enskilde 

eleven utvecklar psykisk ohälsa i form av ångest.  

De ska vara den duktiga perfekta flickan och de reder tillslut inte i detta 

vilket leder till att flickorna känner sig stressade och stannar hemma. 

Flickorna blir utbrända och orkar inte ta sig till skolan. (Respondent 

nummer 6). 

Det är inte elever som tycker att skolan är jättelätt, klarar skolan jättebra, 

har jättemånga kamrater, har ett supersocialt nätverk och tränar åtta 

grejor som blir skolfrånvarande. (Respondent nummer 3). 

Alla sex respondenter menar att orsakerna till elevens skolfrånvaro ser olika ut vilket 

medför svårigheter i att veta vad som är orsak -verkan och hur personalen i skolan ska 

förhålla sig till detta. En respondent beskriver att denne ofta måste utgå från sin egen 

magkänsla. Detta då respondenten menar att denne efter lång arbetslivserfarenhet har på 

känn att något inte stämmer. 

Jag tänker på det här med systemteori, allting hänger ihop. Har vi stökiga 

elever blir personalen stressad men också omvänt, är personalen stressad 

får vi stökiga elever, det är svårt att avgöra vad som är orsak verkan. En 

process som är svår att få grepp om. (Respondent nummer 3).  

Främjar och hindrar på makronivå 

En respondent menar att en främjande faktor för skolnärvaro handlar om att arbeta med 

begreppet utbildning istället för som i dagsläget arbeta med begreppet undervisning. 

Detta på grund av att det i begreppet utbildning ryms mer än vad det gör i begreppet 

undervisning.  

Lärarna fastnar i tänket att de är här för att undervisa i deras ämnen. 

Lärarna menar att de inte har utbildat sig för att arbeta med någonting 
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annat. Det blir en alldeles för snäv ingång i en tonåring. Jag skulle vilja 

vara bredare i att använda begreppet utbildning, då det i skollagen är det 

begreppet som används. I begreppet utbildning ryms mycket mer och 

innebär ett annat perspektiv på hela skolan på något sätt.  Genom att 

skolan blir mer än bara ämnen och betyg tror jag att man ytterligare kan 

främja närvaro. Att det i skolan finns ett klimat där du får vara den du är, 

se ut som du vill, kalla dig det du vill, att skolan är en icke dömande 

arena.  Detta är ett problem då skolan betygsätter eleverna, kanske borde 

vi skrota hela betygsystemet och låta barnen vara här och utvecklas som 

människor. De behöver inte välja och sorteras redan nu. (Respondent 

nummer 3). 

En respondent beskriver att skolformen måste ändras för att kunna främja elevers 

närvaro i skolan. Vidare menar respondenten att skolan i dagsläget är sämre på att 

erbjuda eleverna alternativ till traditionell skolundervisning. Respondenten menar att 

man förr i tiden hade större förståelse för de elever som valde att inte fullfölja sin 

skolgång och utbilda sig i mer praktiska ämnen.  

Detta är en utvecklingsfråga som kommer fortsätta då vi vet att 

skolfrånvaron ökar. En intressant fråga att fundera över är om det är fel 

på dagens skolform? Kanske är det dags för en radikal förändring? 

Skolan formades i samband med det industriella samhället, så ser det inte 

längre ut. Vi har inte längre plats för de barn som inte lyckas i skolan på 

samma sätt som tidigare. Vad gjorde man i skolan med de elever som var 

skolfrånvarande förr i tiden? Frågan är om vi idag är för dåliga på att 

erbjuda eleverna alternativ? (Respondent nummer 4). 

Handlingsplan och tillvägagångssätt  

Efter att ha tolkat materialet rörande handlingsplaner och tillvägagångssätt nyanserades 

ett antal steg och rutiner som alla sex respondenterna mer eller mindre följer när en elev 

är skolfrånvarande. I ett första skede kontaktas vårdnadshavarna, därefter sammankallar 

skolan till möte där vårdnadshavarna, elevhälsopersonal och eleven oftast medverkar. 

På mötet diskuteras orsakerna till elevens skolfrånvaro och dess funktion. Då eleven är 

fortsatt skolfrånvarande involveras skolans rektor och ledningen på skolan och 

sammankallas till samrådsmöte om situationen. Även andra myndigheter så som barn 

och ungdomspsykiatri, och socialtjänst bjuds in. Elevhälsovårdsteamet kan vid behov 

göra en skolsocial kartläggning, här kan om behov finns även skolpsykolog göra 

bedömning. Om skolfrånvaron därefter fortfarande pågår ska rektorn enligt alla sex 

respondenter göra en orosanmälan till berörd nämnd. Insatser som de sex 

respondenterna beskriver erbjuds eleven för att underlätta elevens skolgång är att skolan 

kan göra olika anpassningar så som att ge eleven ett individuellt schema, erbjuda eleven 

praktik, erbjuda eleven elevstödjare/ elevassistent, erbjuda eleven extraundervisning 

samt erbjuda eleven hemundervisning.  

Fyra av sex respondenter uppger att de har en handlingsplan som de följer när en elev är 

eller riskerar att bli skolfrånvarande. En respondent uppger att de på skolan inte har 



någon generell handlingsplan i kommunen utan att det är personstyrt.  Ytterligare en 

respondent uppger att de inte har någon handlingsplan.  

Då jag har utbildning i KBT arbetar jag utifrån detta synsätt, en annan 

kurator som inte har utbildning i KBT arbetar kanske på ett annat sätt 

med skolfrånvarande elever, så kommunen har alltså ingen generell 

strategi för hur man ska bemöta dessa elever och det är bristfälligt. Den 

hjälpen som eleven är berättigad till ska inte vara beroende av vilken 

skola eleven tillhör. (Respondent nummer 2).  

Handlingsplanen finns mer i våra tankar. Mentorn ansvarar för det första 

skedet sedan går det vidare till elevhälsan. Därefter blir nästa steg att 

involvera andra myndigheter eller göra en anmälan till berörd nämnd. Så 

det handlar om i vilken ordning skolpersonalen ska gå tillväga. 

(Respondent nummer 6).  

Främjar och hindrar på mikronivå 

Två av respondenterna uppger att de genom att föra statistik över elevernas närvaro och 

frånvaro aktivt kan upptäcka och uppmärksamma elever som i ett tidigt skede riskerar 

att bli skolfrånvarande. Vidare beskriver två respondenter att de arbetar aktivt för att 

skapa en god och trivsam arbetsmiljö som främjar elevernas skolnärvaro.  

Det gäller att inte vara rädd för att gå utanför ramarna för att kunna nå 

dessa elever. (Respondent nummer 6). 

Alla sex respondenter överrensstämmer i att det uppstår svårigheter i det praktiska 

arbetet med att använda de olika skolornas handlingsplaner och följa de steg och rutiner 

som finns. Respondenterna menar att insatserna blir olika beroende på vilken 

skolfrånvarande elev det handlar om och att handlingsplanen endast sätter ramarna för 

hur personalen i skolan teoretiskt sätt ska gå tillväga. Detta stämmer inte alltid överrens 

med arbetet i praktiken. Vidare formas det praktiska arbetet utifrån varje unik situation.   

Att hitta oerhört individuella lösningar till var och en av eleverna, det går 

inte att säga att så här arbetar vi med skolfrånvaro på denna skola. 

(Respondent nummer 2). 

Jag ska inte förringa det här med planer och dokument de är viktiga och 

behövs men de sätter ändå bara ramarna, de talar om för oss hur vi 

behöver tänka och hur man kan gå tillväga men vad innebär samarbete i 

praktiken? Vi måste hela tiden forma insatserna utifrån de behov som styr. 

(Respondent nummer 3). 

Allting låter så jävla bra på papper, det ser ju bra ut och det är klart att 

man tänker så här kan man gå tillväga. Det är fantastiskt om det fungerar 

men det är faktiskt människor vi arbetar med och de följer inte alltid 

riktlinjerna. Det är där svårigheterna infinner sig. (Respondent nummer 

4). 

En respondent beskriver att det uppstår svårigheter på grund av att olika lärare gör olika 

bedömningar av skolfrånvaro samt att en respondent menar att lärare inte har förståelsen 

för en skolfrånvarande elevs situation och vad detta kan innebära. Vidare menar 

respondenten att lärare inte anser att skolfrånvarande elever ingår i deras arbetsuppgifter 
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samt att de inte heller har kompetensen för att arbeta med dessa elever. Respondenten 

menar att arbetet istället anses vara elevhälsans ansvar.  

Vissa elever kanske man släpper, man har en känsla av att det kanske 

finns en rimlig förklaring, eleven verkar för övrigt aktiv, det kanske man 

bemöter olika från lärare till lärare. Det blir en bedömningsfråga. 

(Respondent nummer 1).  

Lärarna har svårt att sätta sig in i de fall eleven har en 

ångestproblematik. De har jättesvårt att förstå hur svårt det kan vara att 

gå hemifrån för eleven. En del lärare tänker också att det inte är deras 

bord, det ligger under elevhälsans arbetsbeskrivning och lärarna tänker 

att de inte har den rätta kompetensen för att arbeta med dessa elever. En 

del har nog inte heller intresset för dessa elever. (Respondent nummer 2).  

Förebyggande arbete 

Främjar och hindrar på makronivå 

Alla sex respondenter beskriver att det i skollagen står beskrivet att elevhälsan ska 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande men att det i praktiken sker i varierad 

utsträckning. Det förebyggande arbetet som idag bedrivs på skolorna är mer generellt 

inriktat mot att till exempel skapa en trivsam skolmiljö. Detta innebär att arbetet inte är 

riktat direkt mot att förebygga skolfrånvaro. Alla sex respondenter beskriver som att 

arbetet måste vara individstyrt vilket medför svårigheter att hitta insatser som riktar sig 

till alla unika skolfrånvarande elever. Två respondenter menar till och med att det först 

är då skolfrånvaro finns som personalen i skolan aktivt arbetar med detta.  

Skollagen är egentligen jättetydlig med att elevhälsan ska arbeta 

förebyggande. Dit hän är vi inte, inte ett dugg. Vi hinner inte med att 

arbeta förebyggande. Det är jättetråkigt att behöva säga men verkligheten 

ser ut på detta vis. Jag som kurator har just nu fem elever som har svårt 

att närvara i skolan, det är fem olika individer som alla kräver fem olika 

insatser. Sedan har jag min dag fulltecknad. (Respondent nummer 2).  

Vi arbetar inte med något specifikt för att förebygga skolfrånvaro eller 

främja närvaro. Det borde vi i elevhälsan egentligen göra och detta står 

även beskrivet i lagen men i och med att arbetet med skolfrånvaro är så 

individstyrt blir det svårt att hitta något som blir förebyggande för alla 

elever. (Respondent nummer 3).  

Fem respondenter menar att de har önskemål om att genom att reagera och upptäcka 

skolfrånvaro i ett tidigare skede kan främja elevens närvaro. Tre respondenter beskriver 

att skolfrånvaro oftast inte är något som plötsligt uppstår. Elever som är skolfrånvarande 

under högstadietiden ofta även i tidigare åldrar har varit skolfrånvarande och när man 

ser tillbaka i tiden går det ofta att urskilja ett mönster. En respondent menar även att 

denna typ av information måste belysas då eleven kommer till en ny skola eller startar i 

en ny årskurs.  



Det är möjligt att det blir en klyscha, alla pratar om att vi behöver komma 

in i ett tidigare skede. Problemet med detta är att detta säger man när 

saker och ting redan har gått för långt, det är då man ser det man borde 

gjort tidigare, man har inte facit förrän i efterhand. Man tänker att det 

kanske blir bättre imorgon eller att mentorn berättar att eleven är på 

gång, man vill tro att det ska gå men ibland tror man det lite för länge, det 

blir moment 22 i det hela, det blir svårt att veta när det just ska vara 

tidigare. (Respondent nummer 3). 

Relationer och samverkan 

Främjar och hindrar på mikronivå 

Alla sex respondenter poängterar vikten av att skapa goda relationer till eleven och dess 

vårdnadshavare. Att personalen i skolan arbetar med bemötande och att skapa goda 

relationer ses som en förutsättning i arbetet med skolfrånvarande elever. En respondent 

menar att för att kunna undervisa och utbilda eleverna är det en förutsättning att det 

finns en relation mellan personal och elev. En respondent menar att då det finns goda 

relationer kan även eleven känna sig delaktig och på så sätt påverka innehållet i sin 

utbildning. En respondent beskriver att relationen mellan kuratorn och eleven kan 

medföra svårigheter då eleven inte vill närvara om kuratorn inte är i tjänst. Trots att 

relationen är god kan det uppstå svårigheter. En respondent beskriver att denne i 

dagsläget kan uppleva svårigheter i att skapa goda relationer med de elever som är 

nyanlända i Sverige och inte kan det svenska språket. Vidare beskriver respondenten att 

de inte heller har kunskap om hur de ska integrera eleverna i den svenska skolan. Alla 

sex respondenter menar vidare att relationen mellan elev och personal är viktig men att 

den samtidigt är skör.  

Främjar och hindrar på mesonivå 

Fyra respondenter beskriver vikten av att personal i skolan samverkar med 

vårdnadshavarna.  Att personalen samverkar med vårdnadshavarna ser respondenterna 

som en förutsättning i arbetet med skolfrånvarande elever. En respondent menar att det 

är viktigt att vårdnadshavarna och personalen i skolan har en god relation och känner 

förtroende för varandra. Respondenten menar att vårdnadshavarna kan sprida detta 

förtroende vidare till sina barn. Vidare beskriver en respondent att en god samverkan 

mellan vårdnadshavarna och personalen i skolan bidrar till att vårdnadshavarna kan få 

förståelse för sitt barns skolfrånvarande situation. Detta för att undvika att 

vårdnadshavarna upplever att de hamnar i en position där de måste försvara sitt barns 

skolfrånvaro. Vidare beskriver en respondent att samverkan mellan vårdnadshavarna 

och personalen i skolan samt andra aktuella aktörer måste fungera. Detta medför 

svårigheter då orsakerna till skolfrånvaro varierar. Respondenten menar att samverkan 

påverkas av individuella faktorer och att förutsättningarna för varje elev är olika. 

Respondenten exemplifierar detta genom att berätta att samverkan kan påverkas av att 

vårdnadshavarna är skilda och samarbetar eller om vårdnadshavarna är skilda och inte 

samarbetar. Det sistnämnda kan vara ett hinder i samverkansarbetet.  

Två respondenter menar att samverkan mellan vårdnadshavarna och personalen i skolan 

alltid kan utvecklas och bli bättre. Vidare beskriver en respondent att det i samverkan 

finns svårigheter som handlar om att veta i vilket skede personalen i skolan ska 
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involvera vårdnadshavarna. Det är en balansgång att avgöra skolfrånvarons storlek i 

förhållande till den period, i detta fall tonårsperiod, som eleven befinner sig i.  

Personalen i skolan behöver involvera vårdnadshavarna i ett tidigare 

skede, involvera dem oftare, dem är trots allt experter på sina barn och vi 

träffar deras barn under en stor del av barnens liv, barnen träffar 

personalen i skolan mer än vad de är hemma. (Respondent nummer 3). 

Tre respondenter påpekar att det finns svårigheter i samverkan mellan elevhälsan och 

andra myndigheter så som barn och ungdomspsykiatri (BUP) och socialtjänst. En 

respondent menar att samverkan brister då myndigheterna inte tillhandahåller de 

insatser som de ska erbjuda. Respondenten exemplifierar detta genom att beskriva att 

socialtjänsten ska erbjuda eleverna skjuts till och från skolan för de elever som har 

svårigheter att ta sig dit. Denna samverkan beskriver respondenten som ej fungerande.  

Det är jag som hämtar eleverna på morgonen och det är jag som coachar 

elever och dess vårdnadshavare på morgonen och kvällen. (Respondent 

nummer 2). 

Vidare beskriver två respondenter att samverkan mellan elevhälsan och BUP brister. 

Detta då respondenterna beskriver att det är svårt att få tider och remisser till BUP. 

Dock beskriver tre respondenter att elevhälsan är i stort behov av BUP:s stöd i fråga om 

de fall där eleven utöver skolfrånvaron även har en diagnos och/eller har psykisk ohälsa.  

Barn och ungdomspsykiatrin gör nog vad de kan med den ansträngdhet 

som finns i deras verksamhet i dagsläget, men samverkan är inte 

tillräcklig. (Respondent nummer 2).  

Vidare beskriver en respondent att i de fall där barn och vårdnadshavarna etablerat 

kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin har de upplevt att de blivit nonchalant 

bemötta. Respondenten beskriver att det finns en önskan om att elevhälsan tillsammans 

med barn och ungdomspsykiatrin ser över arbetet med skolfrånvarande elever.  

Familjen kommer till mottagningsteamet på BUP och då har 

vårdnadshavarna upplevt att personalen på BUP påstår att det bara är för 

barnet att gå till skolan. Hade det varit så enkelt hade barnet redan varit i 

skolan för länge sedan, när barnet varit frånvarande från skolan under en 

längre tid är det inte bara att säga att han eller hon ska klä på sig och gå 

till skolan. Här finns det en bit att gå. (Respondent nummer 6). 

En respondent beskriver att samverkan inom elevhälsan inte alltid fungerar då de olika 

aktörerna i elevhälsan inte hinner träffas i den utsträckning de önskar och behöver. 

Vidare beskriver en respondent att de olika aktörernas utbildningar påverkar tankarna 

om olika orsaker till vad som bidrar till skolfrånvaro. Detta innebär att dessa olika 

tankar ibland krockar med varandra.  

I elevhälsan har vi en specialpedagog som arbetar på fyra olika skolor, en 

sjuksköterska som arbetar på tre olika skolor, jag som kurator arbetar på 

två olika skolor samt att studievägledaren på skolan även arbetar på två 

andra skolor. Det är en ganska slajmad organisation. Samverkan brister 

eftersom alla aktörer arbetar på flera skolor, vilket innebär att vi inte 



hinner träffas. Det tider vi har tillsammans är heliga men om det händer 

något akut så är inte tiderna så heliga längre. (Respondent nummer 2). 

Främjar och hindrar på makronivå 

Två respondenter beskriver vikten av att personalen i skolan informerar 

vårdnadshavarna om skolplikten och de krav som skolplikten medför. Detta är en 

förutsättning för att samverkan ska fungera.  En respondent beskriver att det är viktigt 

att personalen i skolan och vårdnadshavare är överrens om vad skolplikten innebär för 

att undvika att konflikter uppstår. Respondenten menar vidare att detta är en svårighet 

då det finns flera vårdnadshavare som inte förstår det svenska språket. 

Sammanfattning av resultatet 

Utifrån det respondenterna berättat är arbetet med skolfrånvarande elever 

individanpassat. Detta både främjar och hindrar arbetet med eleverna. Alla sex 

respondenter poängterar att elever som är frånvarande inte är en homogen grupp och har 

därmed många olika anledningar till att de är skolfrånvarande. Vidare belyser 

respondenterna att elevens upplevda trygghet och goda relationer samt en god skolmiljö 

är faktorer som främjar elevers skolnärvaro. Respondenterna menar att psykisk ohälsa 

ofta förekommer hos skolfrånvarande elever och är ett hinder för att eleven ska närvara 

i skolan. Eftersom att orsakerna till elevernas skolfrånvaro är olika medför detta 

svårigheter för personalen då de inte alltid vet hur de ska förhålla sig till denna 

problematik och dessa elever. Trots att det finns ett antal steg och rutiner som 

respondenterna i varierad utsträckning följer när en elev är skolfrånvarande så uppstår 

det problem att tillämpa dessa i praktiken. Alla sex respondenter beskriver vidare att det 

förebyggande arbetet sker i varierande utsträckning trots att det är lagstadgat. Detta pga. 

att arbetet måste vara individanpassat vilket i sin tur medför svårigheter att hitta 

förebyggande insatser som riktas till alla unika skolfrånvarande elever. I ett tidigare 

skede kunna upptäcka och reagera på elevers skolfrånvaro är något som respondenterna 

tror kan främja elevers skolnärvaro.  Vidare poängteras vikten av samverkan mellan 

elev, vårdnadshavare, personalen i skolan samt andra myndigheter. Bristande är att 

samverkan mellan de olika aktörerna i elevhälsan inte fungerar på ett tillfredställande 

sätt. Vidare finns funderingar om skolan som organisation och dess utformning. Att 

utbilda istället för att undervisa, att skrota betygsystemet samt att skolan blir bättre på 

att erbjuda eleverna alternativa lösningar är förslag på förändringar som kan främja 

elevers skolnärvaro.  

Teoretisk problematisering 

Individen i sin miljö 

Efter att ha analyserat resultatet är det tydligt att de elever som är skolfrånvarande inte 

är en homogen grupp och att det finns många olika anledningar till att elever är 

skolfrånvarande. Arbetet som bedrivs i skolan med skolfrånvarande elever kan kopplas 

till de olika system som återfinns i Bronfenbrenners ekologiska modell. Utifrån 

resultatet har det klart framkommit att dessa olika system samspelar med varandra. 

Arbetet som på skolor bedrivs med skolfrånvarande elever återfinns inom både mikro, 

meso och makrosysmemet. Vidare är det tydligt att respondenterna beskriver att det 

finns faktorer som både främjar och hindrar arbetet med skolfrånvarande elever inom 
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alla system. Resultatet visar att för att kunna arbeta med skolfrånvarande elever måste 

förståelsen utgå från individen och det sociala sammanhang som denne befinner sig i. 

Precis som Bernler och Johansson (2001) beskriver måste hänsyn tas till både 

förståelsen av delen som självständig och som en del av en större helhet. 

Respondenterna beskriver så som Bernler och Johansson (2001) att det skolfrånvarande 

beteendet kan ses som en reaktion på någonting som pågår i något av individens, i detta 

fall elevens, system. Resultatet visar att det finns ett samspel mellan elevens personliga 

egenskaper och utveckling samt den ständigt föränderliga miljö denne befinner sig i. 

Detta kan både främja och hindra elevens skolnärvaro.  

Forskning visar att skolans arbete med särskilda stödinsatser oftast riktas till eleven. 

Detta innebär att problemet ofta individualiseras och tillskrivs eleven. Vidare 

framkommer det i tidigare forskning att elevvårdsteam på sina möten ofta beskriver 

problem som negativa egenskaper hos eleven. Vanligt är att eleven tillskrivs 

neuropsykiatriska diagnoser och beteendemässiga svårigheter. De bedömningar som 

görs under elevvårdsteamens möten har ofta ett litet samband med klassrumssituationen 

och den pedagogiska praktik som bedrivs i skolan (Backlund, 2007). Av studiens 

resultat framkommer det att en övervägande del av eleverna som är skolfrånvarande i 

dagsläget har en neuropsykiatrisk problematik. Detta innebär precis som Backlund 

(2007) beskriver att orsakerna till skolfrånvaro ofta individualiseras och arbetet riktas 

därmed till den enskilde eleven.  Som ovan nämnt av Bernler och Johansson (2001) 

måste hänsyn tas till både förståelsen av delen som självständig och som en del av en 

större helhet.  Detta innebär vidare att det är ett alldeles för snävt perspektiv att endast 

tillskriva skolfrånvaron till den enskilda elevens egenskaper. Problemet uppstår i 

samspel mellan de olika systemen i Bronfenbrenners ekologiska modell, vilket innebär 

att problemet inte endast återfinns i ett av systemen. Andersson (2013) menar att 

Bronfenbrenners ekologiska modell kan användas som en hörnsten för att förstå elevers 

beteendeproblem i skolan. Dock är elevers neuropsykiatriska problematik något som 

personalen i skolan inte anser sig ha kompetens att bemöta, vilket även Kearney och 

Bates (2005) belyser genom att beskriva att olika behandlingsinsatser vanligtvis är 

designade för att utövas av specialutbildade terapeuter och inte av befintlig personal i 

skolan.  

I tidigare forskning beskrivs det att problemlösning utifrån ett teambaserat perspektiv 

förespråkas där både eleven, vårdnadshavare, personalen i skolan samt andra aktörer är 

delaktiga.(Kearney & Bates 2005; Ek & Eriksson 2013). Detta belyser även 

Bronfenbrenner då det är viktigt att ta hänsyn till alla system för att kunna kartlägga 

problemet. Likaså beskriver respondenterna vikten av samverkan mellan elev, 

vårdnadshavarna, personalen i skolan samt andra aktörer. Problemlösningen måste 

enligt Kearney och Bates utgå ifrån att ta reda på orsakerna till skolfrånvaron, vilka 

anledningarna är, vilken betydelse problemet har samt hur problemet kan lösas. Denna 

kartläggning av elevens skolfrånvaro beskrivs användas utav alla respondenter. 

Kartläggningen sker utifrån de system som återfinns i Bronfenbrenners ekologiska 

modell. Detta då eleven, vårdnadshavarna, personal i skolan samt andra aktörer är 

delaktiga i kartläggningen.  

Ekstrand (2015) beskriver att det finns ett samband mellan personalens egen uppfattning 

av deras välmående och hälsa och elevens trivsel i skolan. Av studiens resultat 



framkommer även detta då det finns ett samband mellan personalens och elevens 

välmående. Är personalen stressad blir eleverna stressade och vice versa. Detta medför 

svårigheter att urskilja vad som är orsak-verkan. Utifrån ett systemtänkande så som 

Bronfenbrenners ekologiska modell tyder detta på att olika system samspelar och 

påverkar varandra vilket medför ytterligare svårigheter att veta vart fokus bör riktas. 

Detta är således en mycket komplex process.  

Vidare betonar forskning vikten av att skolan måste upplevas som meningsfull för 

eleven samt att då det finns en god skolmiljö och goda relationer kan framgång hos 

eleven i skolan främjas. Vidare påverkar personalens attityder elevernas framgång och 

mående i skolan. Detta framgår även av resultatet då god skolmiljö samt goda relationer 

belyses vid ett flertal tillfällen. Likaså nämns KASAM och vikten av att eleven upplever 

skolan som meningsfull som en främjande faktor.  

Andersson (2013) belyser ovanstående och menar att det ses som en självklarhet att 

mänsklig utveckling är ett resultat av interaktionen mellan människan och dennes 

omgivning. Skolverket (2008) betonar precis som Andersson (2013) att skolmiljön är 

viktig att belysa då skolmiljön kan främja och hindra elevers skolnärvaro.  

Skolnärvaro är reglerad i lagen och ingripande och är därför nödvändigt enligt 

Stroobant och Jones (2006).  I svensk lag står det även beskrivet att elevhälsan ska 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att främja elevers närvaro. Lagen som i 

Bronfenbrenners ekologiska modell återfinns i makrosystemet påverkar personalen i 

skolan genom att spegla skolan som organisation genom de normer, värderingar och 

lagar som makrosystemet innefattar. Makrosystemet påverkar i sin tur både relationen 

och interaktionen mellan eleven och personalen i skolan som i Bronfrenbrenners 

ekologiska modell återfinns i mikro och mesosystemet.  

I tidigare forskning diskuteras att elevers skolfrånvarande beteende kan ses som svar på 

en icke tillfredställande skolmiljö. Många gånger normaliseras elever med 

skolnärvarande beteende medan elever med skolfrånvarande beteende ses som ett 

abnormalt, irrationellt och sjukligt beteende. (Stroobant och Jones, 2006). Ekstrand 

(2015) diskuterar att skola och elevens utveckling inte nödvändigtvis är beroende av 

varandra för att eleven ska nå framgång i livet. Även detta framgår av resultatet då två 

respondenter ställer sig frågande till om skolan som organisation måste reformeras. 

Likaså ställer sig respondenterna frågande till om skolan är dåliga på att erbjuda elever 

alternativ till traditionell skolgång och undervisning. Enligt Andersson (2013) fokuserar 

tidigare forskning på individen och mindre på den omgivning som individen befinner 

sig i. Som ovan nämnt måste alla system i Bronfrenbrenners ekologiska modell tas till 

hänsyn då dessa samspelar med varandra. Detta innebär i sin tur att det enligt 

respondenterna är så att skolan som organisation som måste förändras och inte den 

enskilda individen.  

DISKUSSION 
Syftet med studien var att genom intervjuer med kuratorer belysa hur elevhälsan 

berättar om hur de förhåller sig till och arbetar med elever i skolan som är eller riskerar 

att bli skolfrånvarande. Syftet och dess fyra problemformuleringar anses besvarade. 

Under denna rubrik diskuteras studiens metod. Vidare diskuteras resultatet med 
koppling till tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkt. Slutligen följer en 
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reflektion med tankar om vad fortsatt forskning om studiens problemområde kan 

komma att handla om.  

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att genom intervjuer med kuratorer belysa hur elevhälsan 

berättar om hur de förhåller sig till och arbetar med elever i skolan som är eller riskerar 

att bli skolfrånvarande baserades den teoretiska utgångspunkten på hermeneutisk 

forskningstradition. Vidare valdes en kvalitativ ansats vilket innebär att 

semistrukturerade intervjuer användes vid de sex intervjuerna med kuratorer. 

Semistrukturerade intervjuer ansågs som lämplig metod för att kunna uppfylla studiens 

syfte och besvara problemformuleringarna. Då syftet anses uppfyllt tycks metoden som 

använts i studien varit bra. 

Avgränsningar i studien gjordes för att finna respondenter som ansågs kunna besvara 

studiens syfte och problemformuleringar. I detta fall kommunala skolor, elever i årskurs 

sju till nio samt kuratorer. Detta för att försöka styrka det insamlade materialet. 

Möjligen skulle andra avgränsningar kunnat vidtas genom att intervjua lärare/mentorer i 

de olika årskurserna sju till nio.  Detta då det i efterhand utifrån det insamlade 

materialet framkommit att läraren/mentorn har ett närmare och mer kontinuerligt 

samarbete med eleven än vad elevhälsan i dagsläget har.  Vidare försöktes kontakt till 

en början tas med kuratorer i endast en kommun, detta visade sig dock under studiens 

gång inte vara tillräckligt för att kunna införskaffa material från sex kuratorer. Detta har 

inneburit att kontakt även togs med ytterligare tre kommuner. Detta kan ha påverkat 

resultatet både positivt och negativt genom att detta visar på bredd i det insamlade 

materialet. Vidare kan detta även ha inneburit att de olika kommunerna har olika 

insatser i förhållande till kommunens invånarantal. Vad detta egentligen innebär för 

resultatet i studien är svårt att svara på då tanken med studien inte har varit att jämföra 

de olika skolornas insatser utan att visa vad som i dagsläget görs när en elev är 

skolfrånvarande.  

En intervjuguide skapades och testades genom en pilotintervju samt genom granskning 

av en person som tidigare utbildat elevhälsoteam i elevhälsovårdsarbete på avancerad 

universitetsnivå. Intervjuguiden korrigerades genom att ta bort en fråga som ansågs 

överflödig.  Intervjuguiden och de teman som skapades anses ha bidragit till att studiens 

syfte och problemformuleringar besvarats. Dock kunde frågan om kuratorerna kunde 

definiera skolfrånvaro tydliggjorts då frågan inte genererade något tydligt svar. Vidare 

upptäcktes det att respondenterna vid flera tillfällen gav omfattande svar som inte bara 

svarade på den fråga som ställts utan samtidigt gav svar på flera andra frågor. Detta har 

i sin tur medfört att det stundtals varit svårt att urskilja tydliga konkreta svar då 

resultatet tolkats. Detta visar dock att det respondenterna återgivit på många sätt kan 

sägas ingå i ett systemtänkande där alla delar i detta fall intervjufrågorna hänger 

samman.  Den intervjuteknik som användes där vi båda var aktiva under 

intervjutillfället ansågs som välfungerande. Genom att båda var delaktiga genom att 

styra vartannat tema skapades en god dynamik mellan oss och respondenterna.  

I databearbetningen och analysen användes tematisk analys. Detta bidrog till att teman 

och subteman framkom. Genom noggrann upprepad läsning av materialet framkom 



bland annat likheter och skillnader i det respondenterna berättade. Detta ledde till att 

teman i resultatet skapades. Tolkning av resultatet har under studiens gång delvis 

uppfattats som svårtolkat, detta då som tidigare nämnt, svarade respondenterna på flera 

frågor på en och samma gång.  Detta bidrog till att det har varit svårt att kategorisera 

materialet under olika huvudteman. Materialet har varit svårt att tolka och urskilja i 

fråga om vad som ska hamna under vilket huvudtema, detta då allt material och de 

frågor som ställts sammanflätas.   

Resultatdiskussion 

Skolfrånvarande elever är inte en homogen grupp. De insatser som de olika skolorna 

erbjuder eleverna är individanpassade. Trots att det finns steg och rutiner att följa när en 

elev är skolfrånvarande görs inte alltid detta på grund av att arbetet ständigt måste 

anpassas utefter individen. Likaså är dessa steg och rutiner svåra att implementera i det 

praktiska arbetet samt att samverkan som ska finnas och ska ske inte alltid fungerar i 

den utsträckning som behövs. 

Den individstyrda sanningen 

Efter att resultatet tolkats och analyserats är det tydligt att arbetet med skolfrånvarande 

elever är utformat och inriktat mot den enskilda individen. Detta är tydligt både i fråga 

om anledningar och orsaker till elevens skolfrånvaro, i handlingsplanerna/ 

tillvägagångssätten, i det förebyggande arbetet samt i relationer och samverkan. Dock 

nämns och beskrivs vikten av miljömässiga faktorer som både kan främja och hindra 

elevers skolnärvaro, trots detta är det eleven som står i centrum i fråga om insatser. 

Tidigare forskning från Gladh och Sjödin (2013) beskriver att det är en kombination av 

psykologiska, social och pedagogiska faktorer som rör individen, familjen och skola 

som hindrar elevers skolnärvaro. Detta är något som även framgår av resultatet i denna 

studie. Det är flera system som samspelar med varandra och problemet (skolfrånvaron) 

finns inte endast i och påverkar inte endast ett system.  På grund av detta kan det vara 

svårt att avgöra vad som är orsak – verkan till elevens skolfrånvarande beteende. På 

grund av att orsakerna till elevens skolfrånvaro varierar, att orsakerna kan finnas i flera 

system samtidigt och att det är svårt att avgöra vad som är orsak-verkan måste allt 

arbete med skolfrånvarande elever anpassas efter den enskilda individen.  

Det oundvikliga samspelet mellan individ och miljö 

Skolverket (2012b) beskriver att det i skolan ska bedrivas arbete som främjar elevers 

skolnärvaro. Detta innebär att skolan måste arbeta hälsofrämjande och förebyggande för 

att öka elevers skolnärvaro samt minska elevers skolfrånvaro. Trots att detta är ett krav 

som skolan enligt lag måste följa sker detta i varierande utsträckning på skolorna som 

deltagit i studien. I resultatet framkom det att det på två skolor i dagsläget inte finns 

någon generell handlingsplan, detta trots att det enligt lag ska finnas.  Hur 

handlingsplanen/ tillvägagångssätten är utformade på skolorna påverkas av personerna 

som arbetar på skolan. Detta innebär att en elev inte kan förväntas få samma insatser på 

alla skolor. Detta kan i sin tur påverka eleverna möjlighet till att återvända till skolan. 

Vidare uppstår det även svårigheter att i praktiken följa de steg och rutiner som skolorna 

använder i arbetet med skolfrånvarande elever. Handlingsplanen/tillvägagångssätten 

sätter endast ramarna för hur personalen ska gå tillväga i arbetet med skolfrånvarande 

elever. I slutändan är det individens behov som avgör vilken/ vilka insatser som sätts in. 
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Likaså varierar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på skolorna som oftast 

riktas mot mer generella faktorer och inte specifikt på att förebygga elevers 

skolfrånvaro. I resultatet framkommer det att det inte finns tid att arbeta hälsofrämjande 

och förebyggande samt att det även framkommer att det finns svårigheter att hitta 

insatser som är hälsofrämjande och förebyggande för alla elever. 

Handlingsplanen/ tillvägagångssätten är utformade beroende på vilken personal som i 

dagsläget arbetar på skolorna samt vilken utbildning dessa har. Personalens 

förhållningssätt till hur de ska adressera den skolfrånvarande elevens situation är på 

många sätt avgörande för hur det praktiska arbetet kommer att utformas. Sättet som 

personalen i skolan arbetar är därmed föränderligt och kan bidra till flexibilitet i hur 

skolfrånvaron adresseras, likväl som det kan innebära svårigheter då elevens 

möjligheter att återvända till skolan kan påverkas negativt. Vidare sätter 

handlingsplanen/tillvägagångssätten endast ramarna för hur personalen i skolan kan gå 

tillväga i arbetet med skolfrånvarande elever. Utifrån vad som framkommit i studiens 

resultat innebär detta att personalen i skolan måste gå utanför vad ramarna beskriver och 

i vissa fall utföra arbetsuppgifter/insatser som inte ligger under deras åtagande. Detta 

kan ses som en fördel då personalen inte hindras och har möjligheten att tänka utanför 

ramarna när det krävs. Samtidigt kan även detta påverka elevens möjlighet att återvända 

till skolan då personalen på alla skolor inte har samma förutsättningar och flexibilitet att 

tänka utanför ramarna.  

Skolverket (2012b) beskriver att skolan ska samverka med andra myndigheter för att 

trygga barn och ungdomars uppväxtvillkor samt att tillsammans arbeta för att åtgärda 

elevers skolfrånvaro. Av resultatet framkommer det att det finns svårigheter i 

samverkan mellan elevhälsan och andra myndigheter samtidigt som elevhälsan är i stort 

behov av stöd från just dessa myndigheter. Även i samverkan inom elevhälsan uppstår 

det svårigheter då de olika aktörerna inte hinner träffas i den utsträckning som de önskar 

och behöver.  Vidare framkommer det av resultatet att de olika aktörernas utbildning 

påverkar deras syn på orsaker till skolfrånvaro samt lämpliga insatser vilket ibland 

betyder att dessa synsätt krockar med varandra. Vidare framkommer det också att det 

finns en hög arbetsbelastning på de olika aktörerna inom elevhälsan då de många gånger 

är anställda på flera skolor samtidigt. Ytterligare svårigheter finns i att olika lärare gör 

olika bedömningar av skolfrånvaro samt att det även framkommer att lärare inte alltid 

har förståelse för skolfrånvarande elevers situation. Det framkommer även i resultatet 

att lärare inte anser att skolfrånvarande elever ingår i deras arbetsuppgifter samt att det 

inte har kompetensen att arbeta med dessa elever. Detta medför konsekvenser för den 

skolfrånvarande eleven då denne som tidigare nämnt kan gå miste om viktiga insatser. 

Slutsatsen av ovanstående om samverkan är att samverkan mellan olika system i 

dagsläget är bristfällig och i viss mån även icke fungerade. Enligt Kearney och Bates 

(2005) samt Ek och Eriksson (2013) är samverkan mellan dessa system nödvändig och 

viktig. Problemlösning förespråkas utifrån ett teambaserat perspektiv. Detta 

lösningsfokuserade teambaserade arbete riskerar elevhälsan gå miste om då det inte i 

dagsläget alltid finns tid att ses och föra en dialog om orsaker och insatser till elevers 

skolfrånvaro.  

Arbetet med skolfrånvarande elever är komplext då varje skolfrånvarande elev är unik 

och arbetet som bedrivs kräver alla aktörers fulla engagemang och involvering för att 



det möjligen ska gå att åtgärda problemet. Svårigheten är att det inte finns ett givet 

angreppssätt att arbeta med skolfrånvarande elever. Arbetet med skolfrånvarande elever 

är tidskrävande då orsaker till skolfrånvaro måste kartläggas, utredas, följas upp och 

utvärderas. Det finns olika faktorer som främjar skolnärvaro som alla skolor i varierad 

uträckning arbetar med så som att skapa goda relationer, trivsel i skolan samt 

samverkan mellan olika aktörer. Svårigheten med dessa faktorer är att de alla är ständigt 

föränderliga och påverkas av samspelet mellan de system som återfinns i 

Bronfrenbrenners ekologiska modell.  

Ekstrand (2015) menar att skolfrånvaro inte nödvändigtvis behöver förknippas med 

svårigheter för eleven att hänga med i skolundervisningen. I resultatet framkommer det 

skillnader mellan de olika könen i fråga om orsaker till skolfrånvaro.  Flickor beskrivs 

uppleva mer ångest och stress kopplat till deras skolprestationer, inte på grund av att de 

inte hänger med i skolundervisningen utan snarare på grund av att de har högra krav på 

sig själva att prestera. En slutsats av detta skulle kunna vara att flickornas höga krav på 

sig själva i skolan kan kopplas till hur samhället idag ser ut. Detta i fråga om de 

värderingar, normer och ideologier som återfinns i Bronfrenbrenners makrosystem och 

som enligt Strand (2013) i sin tur påverkar individens levnadsförhållanden.  

Både i tidigare forskning av Ekstrand (2015) samt i resultatet framkommer vikten av att 

skapa goda relationer mellan personal i skolan och elever. I resultatet framkommer det 

att det i dagsläget uppstår svårigheter i att skapa goda relationer med de elever som är 

nyanlända i Sverige och därmed inte kan det svenska språket. Detta leder till 

kommunikationssvårigheter mellan lärare och elev samt svårigheter då personalen i 

skolan inte har tillräcklig kunskap om hur de ska integrera eleverna i den svenska 

skolan och därmed inte heller integrera dem in i det svenska samhället. Detta kan enligt 

Strandell (2009) i sin tur medföra att dessa ungdomar söker sig till andra kontexter där 

droger och kriminalitet kan förekomma. I resultatet påpekas vikten av att 

vårdnadshavarna blir informerade om vad skolplikten samt närvaroplikten innebär.  

Denna svårighet berör alla systemen men kan endast åtgärdas genom förändring och 

utveckling inom makrosystemet som återfinns i Bronfrenbrennsers ekologiska modell.  

Samverkan med elevens vårdnadshavarna ses som central för att eleven ska kunna 

återvända till skolan. I resultatet framkommer det att samverkan med vårdnadshavarna 

ofta är god och fungerar på ett tillfredställande sätt. Dock beskrivs det utifrån resultatet 

att det finns svårigheter i att få samverkan mellan skolan och vårdnadshavarna att 

fungera i vissa fall. Det är inte alltid en självklarhet att vårdnadshavarna är/kan vara 

delaktiga och stöttande i den mån som behövs då en elev är skolfrånvarande. En 

intressant fråga är vad som sker i de fall då samverkan mellan vårdnadshavarna och 

skola brister och hur detta påverkar elevens möjligheter att återvända till skolan.  

I resultatet skiftar perspektiven mellan orsaker och insatser som är kopplade till individ 

och miljö. Tankar som framkommer av respondenterna handlar om att lyfta blicken från 

den enskilda individen till skolan som organisation.  Ekstrand (2015) diskuterar att 

skola och elevens utveckling inte nödvändigtvis är beroende av varandra och kan istället 

bidra till ökad segration, ojämlikhet och klasskillnader.  I resultatet återfinns en 

diskussion om skolan som organisation borde förändras till en icke dömande arena där 

eleverna får vara som dem är samt att plats måste göras för de elever som inte lyckas i 

skolan. Skolan måste bli bättre på att erbjuda eleverna alternativa insatser till traditionell 

skolgång. Enligt Gladh och Sjödin (2013) går alla elever som är skolfrånvarande miste 
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om den grundskoleutbildning som de enligt FN:s 28-29 artikel i barnkonventionen har 

rätt till. 

Avslutande reflektion och vidare forskning 

Kopplat till pedagogik som vetenskapligt ämne har den här studien fokuserat på 

påverkans- och förändringsprocesser och hur dessa processer kan studeras utifrån olika 

nivåer/system så som mikro, meso och makrosystem.  

Utifrån resultatet framkommer det att det är skolan som organisation som måste 

förändras. Skolan kan bli bättre på att erbjuda elever alternativ till traditionell 

skolundervisning. Beroende på hur man i samhället ser på skolans funktion och roll 

påverkas synen av skolnärvaro och skolfrånvaro. I dagens samhälle normaliseras elever 

som är skolnärvarande och problematiseras elever som är skolfrånvarande. Kanske är 

det så att detta synsätt måste förändras då skolan och elevens utveckling inte 

nödvändigtvis är beroende av varandra.  Förr i tiden var utbildning relativt kort, idag är 

däremot situationen annorlunda då det krävs förhållandevis lång utbildning för att 

underlätta levnadsförhållanden. En fråga som här kan ställas är om det i dagsläget sker 

överutbildning samt hur hög akademisk utbildning som krävs för att en individ ska 

kunna få en arbetsanställning.  En intressant undran i samband med överutbildning är 

om skolfrånvaro i framtiden skulle kunna komma att normaliseras och därmed inte ses 

som avvikande. Skolmisslyckande behöver inte vara liktydigt med utanförskap i 

samhället. Att elever klarar skolan är inte heller liktydigt med att ingå i gemenskap i 

samhället. Även om eleven är fullt närvarande i skolan under sina nio skolpliktiga år 

lämnar detta inga garantier för att eleven/individen inte kan komma att hamna i 

utanförskap.  

En intressant fråga är om det över huvud taget går att förebygga att elever är eller 

riskerar att bli skolfrånvarande då det utifrån resultatet framkommit att elevhälsan i 

dagsläget endast arbetar förebyggande på ett generellt plan då de ser svårigheter i hur de 

skulle kunna arbeta för att förebygga elevers skolfrånvaro. Vidare beskrivs det även att 

det i dagsläget inte heller finns tid att arbeta förebyggande. Finns det inte tid att arbeta 

förebyggande går det inte heller att hindra att elever är eller riskerar att bli 

skolfrånvarande.  

I resultatet framkommer det en önskan om att skolfrånvaro ska upptäckas och åtgärdas i 

ett tidigare skede. Detta då det framkommer att det finns ett samband mellan tid och 

skolfrånvaro. Detta innebär att ju längre eleven är skolfrånvarande desto svårare blir det 

för eleven att återvända till skolan. Vidare kan det diskuteras om eller när ett ingripande 

ska ske och när det är för sent att undvika sociala, psykologiska och akademiska 

konsekvenser för eleven. Detta är något som inför framtiden och utifrån ett 

forskningsperspektiv är intressant att undersöka. Är lösningen att eleven ska återgå till 

skolan i ett tidigt skede alltid den mest fördelaktiga för eleven eller finns det andra 

lösningar och vilka skulle dessa i så fall kunna vara.  

Inför framtiden och för vidare forskning skulle det även vara intressant att undersöka 

hur stort inflytande skolan har på individen för att undvika utanförskap senare i livet. 

Detta är således en mycket komplex och intressant fråga och vad detta i framtiden kan 



komma att innebära för alla skolpliktiga skolfrånvarande elever som i dagsläget är en 

ökande grupp. 
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MISSIV   

Förfrågan om att medverka i kandidatuppsats 

Till Dig som arbetar som kurator! 

Vi är två studenter som studerar på programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180 hp vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vill du bidra med 

dina erfarenheter till en studie som handlar om skolans arbete med skolpliktiga 

skolfrånvarande elever? Vårt syfte är att lyfta fram kuratorers syn på skolfrånvaro samt 

vilka förutsättningar och svårigheter det kan finnas i arbetet med skolpliktiga 

skolfrånvarande elever. Vi vill också undersöka vilka tillvägagångssätt och metoder 

som skolan använder i arbetet med skolpliktiga skolfrånvarande elever samt vad skolan 

gör för att förebygga alternativt minska skolfrånvaro.  

Vi har fördjupat oss i aktuell forskning och litteratur kring området och har tidigare 

genomfört en litteraturstudie inom samma område. Vi önskar nu att få hjälp av 

verksamma kuratorer för att kunna genomföra vår studie.  

Har du tid och möjlighet att dela dina tankar om skolpliktiga skolfrånvarande elever 

med oss? Vi anser att din kunskap och erfarenhet skulle vara mycket intressant att få ta 

del av. Tanken är att du har möjlighet att delta i en semistrukturerad intervju där vi har 

förberett frågor och där dina svar avgör vilka följdfrågor som kommer att ställas.  Den 

semistrukturerade intervjun beräknas ta ca 1 timma. För att vi i studien ska kunna ge en 

rättvis bild av det du delger oss önskar vi få din tillåtelse att spela in intervjun.  

Vi följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär att ditt 

deltagande är frivilligt, du kan avbryta intervjun om du vill, uppgifter om din 

medverkan kommer att behandlas konfidentiellt (namn, arbetsplats och andra 

identifierande data kommer inte att redovisas).  Det inspelade materialet kommer att 

förvaras på ett säkert sätt, vilket innebär att oberörda inte kommer att kunna ta del av 

materialet. Materialet kommer att förstöras efter att studien blivit godkänd.   

I vårt kandidatarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av 

uppsatsarbete och har magister och masterexamen. Kursansvarig har det yttersta 

ansvaret och har en doktorsexamen, vilket även examinatorerna har. Detta kan ses som 

en kvalitetsgaranti vad det gäller uppsatsen innehåll och etiska aspekter. 

Om några dagar kommer vi att kontakta dig för att svara på eventuella frågor och höra 

om du vill delta. Vill du delta bestämmer vi då tid och plats då intervjun kommer att 

ske.   

Med vänlig hälsning, 

Sophie Hansson och Marika Varszegi  

Sophie Hansson                                         Marika Varszegi 

Telefon: 0731522089                                 Telefon: 0733920516 

Mail: sh222fa@student.lnu.se                    Mail: mv222dq@student.lnu.se  
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Handledare 

Katarina Olausson, programansvarig, universitetsadjunkt 

Telefon: 0470-767533 Mobil: 0738-170156 

Mail: katarina.olausson@lnu.se 





Bilaga I Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Inledning 

- Vad har du för utbildningsbakgrund? 

- Hur länge har du varit verksam som kurator i denna verksamhet? 

- Kan du beskriva din roll i verksamheten och vad har du för arbetsuppgifter? 

- Hur många elever går det på skolan? 

- Hur många kuratorer arbetar på skolan? Vilken tjänstgöringsgrad har 

kuratorn/kuratorerna? 

Definition av skolfrånvaro 

- Kan du definiera vad som innefattar begreppet skolfrånvaro?  

- Är det någon definition av skolfrånvaro som ni i högre grad arbetar med i 

elevhälsan? 

Skolan 

- Kan du beskriva klimatet på skolan? 

- Kan du beskriva relationerna mellan läraren och elev? 

- Kan du beskriva relationerna mellan skolan och vårdnadshavare? 

- Kan du beskriva ditt samarbete med lärarna på skolan? 

Arbetet med skolfrånvaro i praktiken 

- Vilka förutsättningar och svårigheter ser du i arbetet med skolpliktiga 

skolfrånvarande elever? 

- Arbetar elevhälsan förebyggande mot skolfrånvaro/ för att minska skolfrånvaro 

och i så fall hur? 

- Vad gör elevhälsan i ett tidigt skede när en elev som är eller riskerar att bli 

skolfrånvarande? 

- Vad gör elevhälsan om problemet fortsätter/ eskalerar? 

 

Metoder och tillvägagångssätt 

- Har elevhälsan någon handlingsplan eller några tillvägagångssätt i arbetet med 

skolfrånvarande elever? 

- Om ja, kan du beskriva hur handlingsplanen/ tillvägagångssätten fungerar och 

hur dessa används? 

- Upplever du några fördelar, nackdelar eller svårigheter med 

handlingsplanen/tillvägagångssätten?  

- Upplever du att det finns svårigheter i skillnader mellan handlingsplan/ 

tillvägagångssätt och det praktiska arbetet? I så fall kan du beskriva hur? 

- Vad tror du är anledningen till att skolan har valt denna handlingsplan eller 

tillvägagångssätt? 

- Hur upplever du att eleverna påverkas av handlingsplanen eller 

tillvägagångssätten? 

- Tror du elevhälsan skulle kunna göra något annat för att öka skolnärvaron/ 

minska skolfrånvaron bland eleverna? 

 



Perspektiv på skolfrånvaro 

- Vilka faktorer tror du främjar skolnärvaro? 

- Vilka faktorer tror du bidrar till skolfrånvaro? 

- Hur skulle du utifrån din arbetslivserfarenhet beskriva de elever som du mött 

som är skolfrånvarande? 

- Vilka faktorer tror du ligger till grund för att en elev är skolfrånvarande?  

- På ovanstående 4 frågor, tror du att dina upplevelser skiljer sig från de övriga 

aktörerna i elevhälsan? I så fall hur? 

 

 


