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Sammanfattning  

Problematisk skolfrånvaro är ett globalt problem som påverkar lärare, vårdnadshavare, elever 

såväl som regeringar och lagstiftning. I Sverige är skolplikten och rätten till utbildning en 

grundstomme i det svenska samhället. Syftet med uppsatsen är att belysa viktiga framgångsfaktorer 

som elevhälsoteam beskriver utifrån närvarofrämjande, frånvaroförebyggande och 

frånvaroåtgärdande aspekter gällande problematisk skolfrånvaro utifrån att studera en skolas 

elevhälsoteam och en skolas lokala närvaroteam. Elevhälsoteam har en nyckelroll för att främja 

närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro (SOU, 2016:94). Tidigare forskning har ofta 

fokuserat på orsaker på individ- och familjenivå och det har saknats forskning gällande vilka 

framgångsrika insatser som skolor gör (Bodén, 2016).  Den här explorativa studien syftade till att 

hitta framgångsfaktorer vid närvarofrämjande, frånvaroförebyggande och frånvaroåtgärdande 

arbete. Studien utfördes genom fokusgruppsintervju med ett elevhälsoteam och ett närvaroteam 

samt en enskild intervju med en specialpedagog. Resultatet i studien visar att skolorna arbetar 

såväl med närvarofrämjande som med frånvaroförebyggande och frånvaroåtgärdande insatser. De 

framgångsfaktorer som är identifierade inom närvarofrämjande arbete är att arbeta med trygghet 

och att arbeta med en tillgänglig lärmiljö. De framgångsfaktorer som är identifierade som 

förebyggande faktorer är närvaroteam på skolan, tidiga insatser, ringa hem vid frånvaro på första 

lektionen, aktivt mentorskap, rektors ledarskap samt handledning. Slutligen är de 

framgångsfaktorer som identifierades avseende åtgärdande arbete att ha ett närvaroteam på skolan, 

förtroendefulla relationer till eleven, samarbete, uppföljning, flexibilitet, elevanpassad teknologi, 

att upptäcka odiagnostiserade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, att förbereda 

tillbakagång till skolan, att skolan har en särskild undervisningsgrupp och slutligen att ta mandat. 

Två framgångsfaktorer identifierades som inte kom att kunna kategoriseras in i någon av de tre 

övergripande kategorierna då det handlar mycket om ett förhållningssätt, dessa är ständig 

utveckling och att utgå från skolans egna förutsättningar. En av slutsatserna som studien pekar på  

är att det inte finns konsensus gällande de framgångsfaktorer som de två teamen identifierat, vissa 

identifieras av bägge teamen medan andra endast beskrivs av det ena teamet. Vidare visar studien 

att dessa två framgångsrika skolor arbetar parallellt med såväl närvarofrämjande, 

frånvaroförebyggande och frånvaroåtgärdande arbete.  

Nyckelord: elevhälsa, framgångsfaktorer, specialpedagogik, problematisk skolfrånvaro 
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Abstract  

Problematic school absenteeism is a global problem that concerns teachers, parents, children as 

well as government and legislators. In Sweden schools attending is both a right as well as a duty. 

This study is focused on success factors that effective schools student health teams express 

concerning problematic school absenteeism. Student health team has a key role to both promote 

school presence as well as prevent and fix absenteeism (SOU, 2016:94). Previous studies have 

been focused on reasons for problematic school absenteeism in the family or on the individual 

(Bodén, 2016). There is a lack of studies that suggest what school can do to address the problem 

problematic school absenteeism. The study was conducted in two school´s with focus group 

interview as a method with one health team, one local “presence team” and an individual 

interview with a special education teacher. The result of the study shows that these successful 

examples varies in what they consider to be a success factor. The argued success factors 

concerning promoting school presence are the feeling of safety and wellbeing and working with 

available learning environment. The identified factors suggest that the success factors to address 

preventing problematic school absenteeism is a “presence team” at the school, earlier effort, 

calling home, follow up statistically, active mentoring, the principal leadership and last tuition. 

Success factors to fix problematic school absenteeism suggest having presence team at the school, 

relationship and trust, cooperation, monitoring, flexibility, student suited technology, discover 

undiagnosed neurodevelopment disorder, preparing going back to school, special teaching group 

and last take mandate. The conclusion of the study is that the two studied successful schools 

work in all the dimensions to prevent, fix problematic school absenteeism and promote school 

presence. Notable is that the result in the two different school varies.  

Key words: problematic school absenteeism, success factors, special education, student health  
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1. INLEDNING 
Skolplikten och rätten till utbildning är grundbultarna i vårt svenska utbildningssystem och 

omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola och specialskola. Samtidigt som skolplikten i 

någon mån är ett slags tvång är den på samma gång en rättighet. Alla barn som omfattas av 

skolplikt har rätt till utbildning. Rätten till utbildning finns också tydligt statuerat i FN:s 

konvention om de mänskliga rättigheterna, artikel 26 (Regeringskansliet, 2011). Men vad händer 

med elevens rätt till utbildning när dennes stol står tom i skolan?  

Att lyckas i skolan är den viktigaste faktorn för att också lyckas i livet (Nilsson, 2014). Upplever 

en elev att hen lyckas i skolan kommer hen troligtvis att lyckas inom andra områden i livet, 

framgångar föder framgångar (Runström Nilsson, 2017). Dessvärre anser Runström Nilsson att 

det motsatta sambandet finns, upplever en elev att hen misslyckas i skolan kommer den med 

större sannolikhet än en elev som inte upplever skolmisslyckanden, uppleva misslyckanden senare 

i livet. Att inte ta sig från sängen, ut genom ytterdörren, över skolgården och in i lektionssalen 

är ett misslyckande som flera elever upplever varje dag runt om i Sverige. Hur omfattande detta 

problem är saknas det tillförlitlig statistik om (Gren Landell, 2017). Uppmärksamheten kring 

problematisk skolfrånvaro har ökat under senare år, exempel på detta är den gripande 

medierapportering där elever och vårdnadshavare beskriver hur de påverkas av att inte få rätt 

stöd av skolan vid problematisk skolfrånvaro. 

Under min tid som lärare har förekomsten av elever med problematisk skolfrånvaro ökat. På 

senare år har jag upplevt ökad medvetenhet kring problematiken och att arbetet på skolor och i 

kommuner för att motverka problematisk skolfrånvaro har ökat med tydliga insatser.  

För den enskilda eleven är ofta kostnaden hög, såväl en känsla av misslyckande som sämre betyg 

och en oviss framtid är exempel på de funderingar jag mött hos elever i denna svårighet. Utifrån 

ett samhälleligt perspektiv är även kostnaderna stora. Givetvis är det svårt att räkna på vad den 

samhälleliga kostnaden blir, men elever med skolfrånvaro hamnar i större utsträckning i ett 

utanförskap (SOU, 2016:94.) Nilsson och Wadeskog (2009) har räknat på vad skolk (truancy) 

beräknas kosta samhället och uppger 12-15 miljoner kronor under denna persons hela levnad 

om det är en elev som skolkar mycket. Detta eftersom skolfrånvaro ofta kan innebära andra typer 

av problem senare i livet som exempelvis missbruk, psykisk ohälsa, arbetslöshet (ibid.). Skolk och 

problematisk skolfrånvaro karaktäriseras på olika vis då det förstnämnda oftast sker utan 

vårdnadshavarens vetskap till skillnad från problematisk skolfrånvaro där vårdnadshavarna är 

medvetna om frånvaron. Trots dessa skillnader mellan karaktären på frånvaron ger de här 

uppgifterna om konsekvenser för skolk en indikation på att betydande frånvaro kan innebära 

konsekvenser senare i livet.  

Elevhälsan har en viktig roll för att främja närvaro samt att förebygga och åtgärda frånvaro enligt 

Statens offentliga utredningar (2016:94). Även Skolverket (2010) lyfter fram att samverkan 

mellan elevhälsan och skolpersonal är grundläggande för att skolpersonal ska få hjälp och stöd 

med sitt arbete med elevers frånvaro. De olika kompetenserna som ryms i elevhälsan ska på olika 

sätt stödja elevens utveckling och lärande.  
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Elevhälsans uppdrag beskrivs på följande sätt i skollagen: 

HUVUDMÄN OCH ANSVARSFÖRDELNING ELEVHÄLSA Elevhälsans omfattning 25 § För 

eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska 

och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. 

Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. (Skollagen 2010:800, kapitel 2 25 §§). 

 

Samstämmigheten om att problematisk skolfrånvaro är ett stort samhällsproblem finns i hela 

skolorganisationen: från regering, riksdag, Skolverket och Skolinspektionen till kommun, 

elevhälsoteam och lärare. Alla är eniga om att problemet finns och att det bör adresseras. Målet 

med uppsatsen är att belysa de framgångsfaktorer som beskrivs av skolor som har lyckats med 

närvarofrämjande och åtgärdande arbete mot att minska den problematisk skolfrånvaron. 

Förhoppningen är att dessa framgångsfaktorer således ska komma fler som är verksamma i skolan 

till del.  

Riskfaktorerna för att hamna i problematisk skolfrånvaro är relativt samstämmiga både i 

nationella och internationella studier – dock saknas studier kring framgångsrika interventioner 

enligt Gren Landell (2017). Vidare beskriver Gren Landell att det saknas vetenskapliga studier 

om förebyggande åtgärder. Här skulle således studien kunna bidra genom att skildra hur 

elevhälsoteam beskriver framgångsfaktorer för att öka närvaro och minska frånvaro. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att belysa vilka framgångsfaktorer som framgångsrika skolor beskriver 

utifrån närvarofrämjande, frånvaroförebyggande och frånvaroåtgärdande aspekter gällande 

problematisk skolfrånvaro.  

Frågeställningar: 

1. Vilka viktiga framgångsfaktorer kring det närvarofrämjande arbetet för ökad närvaro på 

skolan beskrivs? 

2. Vilka viktiga framgångsfaktorer kring det frånvaroförebyggande arbetet på skolan 

beskrivs?  

3. Vilka viktiga framgångsfaktorer kring det åtgärdande arbetet mot problematisk 

skolfrånvaro beskrivs? 

 

1.2 Centrala termer 
Nedan kommer du att få ta del av två termer som är viktiga att definiera då de är av stor betydelse 

för studien. Termer kommer således att få en definition för att försöka lösa problem med vaghet 

och otydlighet, detta beskrivs av Backman, T. Gardelli, V. Gardelli och Persson (2012). Det 

innebär att jag vill vara tydlig med vad som i den här uppsatsen menas när två betydelsebärande 

termer beskrivs: elevhälsoteam och problematisk skolfrånvaro.  
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1.2.1 Elevhälsoteam  

Elevhälsoteam har i den nuvarande skollagen en framträdande roll (Johnsson, 2013). Elevhälsan 

som sådan är ny som formulering i 2010-års Skollag – tidigare fanns t ex elevvårdsteam eller 

skolhälsovård skrivet i lagtexten enligt Hallberg (2017). Den nya Skollagen som trädde i kraft 

2010 ersatte Skollagen från 1985 (Johnsson, 2013). Elevhälsan ska se till att skolans mål uppnås 

och att eleverna har en bra miljö både för kunskapsutveckling och sin sociala utveckling 

(Johnsson, 2013). Elevhälsoteamet ska bestå av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och 

personal med specialpedagogisk kompetens (Skollagen, 2010:800). Elevhälsoteamet skall ha ett 

salutogent förhållningssätt vilket innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande (Hallberg, 

2017). I uppsatsen definieras ”elevhälsoteam” som ovan.  

 

1.2.2 Närvarofrämjande, frånvaroförebyggande och frånvaroåtgärdande arbete  

Elevhälsoteam skall arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande (Hallberg, 2017). I 

studien används konsekvent begreppen närvarofrämjande, frånvaroförebyggande och 

frånvaroåtgärdande då det är inom dessa domäner som elevhälsan arbetar med problematisk 

skolfrånvaro och närvaro.  

 

1.2.3 Problematisk skolfrånvaro 

Problematisk skolfrånvaro innebär en komplex problematik med psykologiska, sociala och 

pedagogiska förklaringar. Det finns för närvarande ingen statistisk för hur vanligt problemet är 

och siffrorna som finns anses vara otillförlitliga. Gren Landell (2014a) anser att det är problematisk 

skolfrånvaro som bör användas som begrepp och inte det andra vanligt förekommande begreppet 

hemmasittare. Skälen till detta är att begreppet hemmasittare lägger svårigheten på individnivå 

och befäster problematiken som eleven visar, du är hemmasittare medan du kan ha problematisk 

skolfrånvaro (Gren Landell, 2014a). 

Dessutom är begreppet problematisk skolfrånvaro det som används såväl i nationell som 

internationell forskning (Gren Landell, 2014b). I Statens offentliga utredning (2016:94) beskrivs 

att det inte finns en vedertagen definition av när frånvaro skall anses vara problematisk utan att 

det alltid krävs en individuell bedömning av varje enskilt fall. Gren Landell (2017) beskriver hur 

problematisk skolfrånvaro har haft flera olika uttryck. Internationellt har ”School refusal” som 

tidigare använts frekvent kommit att ersättas med ”problematic school absenteeism” (ibid.). Detta 

definieras som frånvaro känd av vårdnadshavare och där barnet känner ett stort obehag för att gå 

till skolan och inte orkar hela eller delar av dagar (ibid.). Skolk ryms inte i det här begreppet då 

det inte styrs av obehag på skolan utan att annat lockar mer (ibid.). Kearney (2008b) definierar 

”problemativ school abstenteeism” på tre olika sätt. Den första är att det är elever i skolåldern 

som varit frånvarande minst 25% av skolan under två veckor (ibid.). Den andra definitionen är 

att elever som upplever stor svårighet att delta i klassrumsundervisning så att det påverkar eleven 

och/eller familjens dagliga uppgifter (ibid.). Den tredje definitionen är att eleven varit 

frånvarande 10 dagar under en 15 veckors period av skolan (ibid.). Det finns dock ingen 

vedertagen procentsats i det svenska skolväsendet utan varje enskilt fall ska bedömas (SOU, 

2016:94). Just att definiera termen problematisk skolfrånvaro är således inte helt oproblematiskt, 

i studien definieras problematisk skolfrånvaro som frånvaro som är känd av vårdnadshavaren.  
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2 BAKGRUND 
Här presenteras relevant svensk och utländsk litteratur om forskning avseende elevhälsa samt om 

problematisk skolfrånvaro och slutligen kommer elevhälsa och problematisk skolfrånvaro kopplas 

ihop.  

 

2.1 Elevhälsa  
Elevhälsan skall finnas tillgänglig för alla elever inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (Skollagen, 2010:800, kapitel 2 25 

§§). Elevhälsoteamet ska bestå av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med 

specialpedagogisk kompetens (ibid.) 

 

2.1.1 Elevhälsans roll 

Skolan är den plats där flest individer möts i Sverige idag – från den numera obligatoriska 

förskoleklassen till den ”kvasiobligatoriska” gymnasieskolan omfattar skolåren 13 år av en persons 

liv. För att utvecklas så mycket som möjligt behöver alla elever stöd, vissa mer och andra mindre. 

På 13 år, då eleven går från barn till ung vuxen kan mycket ske och olika typer av behov finnas.  

Elevhälsan handlar inte bara om svårigheter och hinder, utan i hög grad om de tillfällen då lärande 

och utveckling kommer till. Varje skola och varje lärare behöver hitta och reflektera kring alla de 

gånger undervisningen är framgångsrik, vi ska leta efter och uppmärksamma friskfaktorer och 

framgångssituationer och sedan använda det i nästa moment. (Runström Nilsson, 2017, s. 32)  

Johnsson (2013) anser att elevhälsans roll är större än den tidigare elevhälsovården som främst 

syftade på den medicinska delen av elevhälsan. Även om detta kan verka enkelt är det mycket 

utmanande då den förändring som Skollagen innebar fortfarande inte är implementerad på 

skolorna trots att flera år gått sedan lagen trädde i kraft (Hallberg, 2017). Guvå (2009) beskriver 

hur namnbytet från elevvård och skolhälsovård till dagens elevhälsa var ett sätt att möjliggöra det 

förändrade syftet med elevhälsan, från det patogena till det salutogena perspektivet.  

Den förebyggande och hälsofrämjande rollen som elevhälsan har är tydligt framskriven i 

Skollagen (Nilsson, 2014). I skollagen står att elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande (Skollagen, 2010:800, kapitel 2 25 §§) Att arbeta hälsofrämjande innebär att 

arbeta med friskfaktorer – att stödja och utveckla det som är friskt (Nilsson, 2014) Att arbeta 

förebyggande innebär att se vad som kan innebära problem och sedan minimera förekomsten av 

detta (ibid.). Åtgärdande arbete är att arbeta med problemet när det har uppkommit (ibid.).  

Den som är ytterst ansvarig för elevhälsans arbete är rektor (Partanen, 2012). Det står tydligt 

framskrivet i skollagen att rektor ska se till att det sker en utredning av elevers behov av särskilt 

stöd (ibid.). Här framhåller Partanen att det är av vikt att hela elevhälsan tillsammans arbetar för 

att säkerställa och bidra till elevhälsoarbetet utifrån den tvärprofessionella bredden som finns inom 

elevhälsoteamet.  

2.1.2 Patogent och salutogent perspektiv i elevhälsan  

Partanen (2012) menar att i och med den förändring som Skollagen skriver fram från 

elevhälsovård till elevhälsa, har en förskjutning skett, från ett patogent perspektiv med fokus på 

riskfaktorer till ett salutogent perspektiv med fokus på friskfaktorer. Det salutogena perspektivet 
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skall enligt Partanen förstås som att fokus ska ligga på de faktorer som bidrar till hälsa, lärande 

och utveckling. Partanen skriver ”ett elevhälsomöte som är primärt probleminriktat och på 

individnivå, som enbart fokuserar på det patogena, icke-fungerande kan inte med rätta kallas ett 

elevhälsomöte” (Partanen,2012, s. 35). Att elevhälsan syftar till att främst arbeta hälsofrämjande 

och förebyggande står tydligt framskrivet i skollagen. Samtidigt menar Engström (2017) att det 

fortfarande i dagens elevhälsoteam är ett stort fokus på åtgärdande arbete snarare än förebyggande 

och hälsofrämjande arbete. Partanen anser att en stor del av elevhälsoarbetet både inom 

elevhälsoteamet som bland pedagoger skall syfta till att kartlägga och analysera vilka 

framgångsfaktorer och friskfaktorer som finns. Enligt Partanen förhåller det sig inte så i dagsläget 

utan alldeles för mycket tid vid elevhälsomötena upptas av att diskutera det som inte fungerar. 

Törnsén skriver: ”Ambitionen att stödja det friska överröstas av en elevhälsa som riktar sig till 

elever som mår dåligt” (Törnsén, 2014, s. 5). Sammantaget ger Engström, Partanen och Törnsén 

en samstämmig bild av att för mycket fokus inom elevhälsan riktar sig mot det som inte fungerar 

och ofta utifrån ett individperspektiv.  

Engström (2017) beskriver hur lärande och hälsa påverkar varandra genom en så kallad reciprok 

kausalitet vilket innebär att de påverkar varandra och kan göra det i både positiv såväl som negativ 

riktning. Med andra ord, ju bättre hälsa, ju bättre lärande och desto sämre lärande, desto sämre 

hälsa och omvänt (ibid.). Barn och ungdomar upplever idag att de har en sämre psykisk hälsa än 

vad ungdomar och barn tidigare upplevt enligt Engström. Samtidigt skrivs skolans ansvar över 

barns hälsa allt mer fram i styrdokumenten (ibid.).  

Även Skolinspektionen (2014) understryker att skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för 

en ung persons liv, både gällande fysisk och psykisk hälsa. Dock är detta avhängigt på att 

elevhälsan har ett fungerande arbete både att förebygga ohälsa som att främja sunda och 

hälsosamma beteenden (ibid.). Om skolan brister i detta så kan skolan istället vara en riskfaktor 

för barn och ungdomar och bidra till ohälsa (ibid.).  

Skolinspektionens granskningar av tillgången till elevhälsa visar bland annat att elevhälsan lider av 

tidsbrist vilket gör att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är svårt att hinna med. Från OECD 

lyfter man fram stora risker med svenska skolors elevhälsoarbete. Förekomsten av skolsköterskor, 

skolläkare och skolpsykologer på dagens skolor i Sverige finner OECD uppseendeväckande låg. 

Konsekvensen kan bli att skolorna prioriterar det individuellt inriktade åtgärdande arbetet på 

bekostnad av det generellt inriktade förebyggande och hälsofrämjande arbetet. (Skolinspektionen, 

2014, s.2).  

 

Det får med andra ord allvarliga konsekvenser för eleven när skolorna är otillräckliga i arbetet 

med hälsofrämjande och förebyggande arbete. Bristande kompetensförsörjning får också följder 

för elever. Skolinspektionen menar att detta blir att skolorna prioriterar det individuella 

åtgärdande arbetet istället för mer allmänna förebyggande och hälsofrämjande insatser.  

Hjörne och Säljö (2013) skildrar hur elevers svårigheter kategoriseras, i förhandling inom 

elevhälsan, för att sedan åstadkomma kategorier av avvikelse för att elevhälsopersonalen sedan 

skall ”veta” hur de skall förhålla sig till den svårighet eleven befinner sig i. Många gånger hamnar 

elevhälsoträffarnas fokus på elevers individuella problem, svårigheter och misslyckanden.  

Hjörne och Säljö (2013) skriver vidare att elevhälsoteamsmöten är intressanta då det är en 

gemensam arena för olika professioner där de olika professionskunskaperna bidrar till en 
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diskussion om hur problem skall åtgärdas. På elevhälsoträffarna skapas en samtalskultur som sedan 

leder till hur olika problem ”tacklas” (Hjörne & Säljö, 2013). Höög (2014) genomförde en 

intervjustudie med 150 rektorer, elevhälsopersonal och lärare på 33 skolor i sju kommuner. Syftet 

med studien var att studera elevhälsans organisation och struktur och resultatet i studien visar att 

det råder en stor variation gällande såväl som organisation, struktur och kultur i elevhälsoteamen 

(ibid.). Höög lyfter fram att den här variationsrikedomen till viss del förbryllar då skolan på många 

sätt har en stark styrning och skall vara likvärdig. Det krävs, enligt Höög, en tydligare formulering 

av elevhälsans uppdrag för att garantera likvärdighet och bästa möjliga förutsättningar för lärare 

och elever.  

2.1.3 Specialpedagogiska perspektiv  

Ahlberg (2015) skildrar olika specialpedagogiska perspektiv, exempelvis det kategoriska och det 

relationella perspektivet. Det kategoriska perspektivet innebär att svårigheter som uppstår i skolan 

tillskrivs eleven ofta i form av olika individuella aspekter såsom medicinska, psykologiska 

och/eller neurologiska (ibid). Det relationella perspektivet utgår istället från att svårigheter i 

skolan uppstår i relation mellan elev och miljö (ibid.). Beroende på vilket av dessa perspektiv 

som genomsyrar elevhälsan så påverkar det vilken typ av åtgärder skolan sätter in (ibid.). Hjörne 

och Säljö (2013) anser att individualiserade förklaringar är dominerade utifrån den studie de 

genomfört, både när de beaktar vilka ord som beskriver eleven (”dum”, ”omogen”, ”svag” etc.) 

såväl som den stora genomslagskraft som de neuropsykiatriska diagnoserna har fått som 

förklaringsmodell av elevers svårigheter. Denna typ av förklaringsmodell kring elever i svårighet 

definieras av Ahlberg som ett kategoriskt perspektiv då förklaringsmodellen till de svårigheter 

som finns läggs på individen ofta genom en neuropsykiatrisk diagnos.  

Tinglev (2014) ger i sin historiska överblick över specialpedagogiken en tydlig modell som visar 

vilken effekt ett relationellt respektive ett kategoriskt perspektiv får för den specialpedagogiska 

verksamheten på en skola. En skiljelinje mellan dessa två perspektiv är att när ett relationellt 

perspektiv lägger fokus på att eleven är i svårighet och att svårigheten uppstår i mötet med olika 

situationer framhävs i ett kategoriskt perspektiv istället att de svårigheter som uppstår är 

individburna och ofta medfödda (ibid.). Tinglev menar att det relationella och kategoriska 

perspektivet ofta får stå mot varandra, men att det är ett felaktigt sätt att använda sig av 

perspektiven. Istället menar Tinglev att det går att ha bägge perspektiven i elevhälsan för att 

kunna förstå en elevs problematik. Tinglev stödjer sig på Dyson och Millard (2000) som menar 

att skolpersonal inte endast kan nyttja ett perspektiv för att förstå en elevs svårigheter och att det 

är mer fruktbart att använda både det relationella och det kategoriska perspektivet.  

Nilholm (2007) lyfter tre olika kritiska perspektiv på specialpedagogik: 

1. som en del av ett socioekonomiskt och strukturellt förtryck av avvikande grupper, 

2. som en del av ett språkligt system av begrepp och kategorier (diskurser), vilka gynnar olika 

professionella intressen, 

3. som ett sätt för sociala institutioner (framförallt skolan) att hantera sina egna tillkortakommanden. 

(Nilholm, 2007, s. 51)  

Nilholm menar att det går att se att de individer som oftast får specialpedagogiskt stöd har lägre 

socioekonomisk status och/eller tillhör etniska minoriteter. Detta innebär enligt Nilholm att 

skolan individualiserar problem som egentligen är strukturella, med andra ord de orättvisor som 

finns i samhället manifesteras i den enskilda individen. Den andra kritiken mot specialpedagogik 
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bottnar i att de svårigheter en elev kan hamna i ska definieras via exempelvis en diagnos. Som 

exempel lyfter Nilholm det paradigmskifte som skett i och med den genomslagskraft som 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har i skolan och inom specialpedagogiken. Den tredje 

kritiken handlar om att skolan misslyckas och därför är i behov av specialpedagogik.  

 

2.2 Problematisk skolfrånvaro  
Effekterna av att vara skolfrånvarande får olika konsekvenser, för eleven, på lång och kort sikt: 

social isolering, konflikter i familjen och sämre betyg på kort sikt – social utsatthet i vuxenlivet 

på lång sikt (Ekstrand, 2015). Ekstrand genomförde en litteraturöversikt av forskning som fanns 

inom området frånvaro i skolan. Genomgången visar att fokus i tidigare genomförda studier låg 

på individers problem och att det som Ekstrand var intresserad av – att öka närvaro och vilket 

förebyggande arbete som fanns inte alls visade sig vara lika beforskat.  

 

2.2.1 Orsaker till problematisk skolfrånvaro  

Gren Landell, Ekerfeldt Allvin, Bradley och Andersson, (2015) har genomfört en internetbaserad 

studie gällande vad 138 grundskolelärare ansåg vara bakomliggande orsaker till problematisk 

skolfrånvaro. Studien hade fyra huvudsakliga orsaksomården: individ, skola, skolkamrater och 

familj (ibid.). Utifrån de här fyra övergripande områdena fanns sedan 16 olika orsaker såsom oro, 

ångest, nervös (individområde), dåliga hemförhållanden (familjeområde), mobbing 

(skolkamratsområde) och en skola som inte stödjer vid inlärningssvårigheter (skolområde). 

Lärarna i studien ansåg att den främsta bakomliggande orsaken till att elever hamnade i 

problematiska skolfrånvaro grundade sig inom kategorin familj. Den högst rankade orsaken var 

en dålig hemsituation följt av flera individuella faktorer såsom depression och oro. Av 16 tänkbara 

orsaker till frånvaron kom en faktor på skolnivå först på plats nio och då med att skolan misslyckas 

i stödet.  

En annan studie genomförde Kearney (2008b) då han i en metastudie sammanställde material 

från studier just gällande problematisk skolfrånvaro. Enligt resultatet så är de vanligaste 

bakomliggande faktorerna för problematisk skolfrånvaro ångest, beteendesvårigheter och 

depression. Dock anser Kearney (2008b) att det är en förenkling av den komplexa verkligheten 

att endast se problematisk skolfrånvaro som ett resultat av bakomliggande ångest hos den enskilda 

eleven. Kearney, Chapman och Cook (2005) har skapat en modell som syftar till att svara på 

vilka vinster eleven gör genom att inte vara på skolan och citeras nedan:  

According to the functional model, school refusal behavior is generally maintained by one or more 

of the following conditions:  

• To avoid school-based stimuli that provoke a general sense of negative affectivity (anxiety and 

depression)  

• To escape aversive school-based social and/or evaluative situations  

• To pursue attention from significant others  

• To pursue tangible reinforcers outside of school (Kearney, Chapman & Cook, 2005, s. 46) 
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Dessa olika bevekelsegrunder till frånvaron behöver olika typer av insatser för att åtgärdas enligt 

Kearney (2008a). Olika åtgärder bör sättas in om orsaken till frånvaron beror på att eleven 

undviker provsituationer eller om eleven försöker få uppmärksamhet av sina föräldrar. Kearney 

(2008b) menar därför att skolan bör undersöka vilka vinster eleven har vunnit i och med att hen 

inte är i skolan för att således sätta in rätt stöd.  

Den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa är att lyckas i skolan, med andra ord att få 

fullständiga betyg från både grund- och gymnasieskolan (Nilsson, 2014). Runström Nilsson 

(2017) instämmer att skolgången ofta får stor inverkan på elevens resterande liv – upplever hen 

sig framgångsrik i skolan kommer troligen en positiv spiral uppstå för eleven, medan en känsla 

av skolmisslyckande riskerar att föda nya misslyckanden senare i livet. Därför är elevernas 

skolgång en angelägenhet för hela samhället (ibid.).  

Bodén (2016) beskriver hur skolfrånvaro är ett globalt problem. I sin litteraturgenomgång visar 

Bodén att det framförallt är fokus på att se skolfrånvaro, såväl skolk som problematisk 

skolfrånvaro, som framförallt ett individproblem.  

 

Research on school absenteeism has problematized individualistic notions and highlighted the way 

the focus on the individual impedes discussions of the complexities of school absenteeism (Corville-

Smith et al. 1998; Ekstrand 2015; Sutphen, Ford & Flaherty 2010; see also Skolverket 2008; 2010). 

Nevertheless, individual-centred understandings of students’ absences and presences dominate 

research on school absenteeism. (Bodén, 2016, s. 5)  

Här menar alltså Bodén att forskningen trots att den understrukit det bekymmersamma i att 

endast fokusera på individuella faktorer går i samma ”fälla” själv då forskningen fokuserats på att 

studera just individuella faktorer kopplat till problematisk skolfrånvaro. Bodén beskriver hur dessa 

orsaker till frånvaron karakteriseras av elevens psykologiska svårigheter eller social problematik, 

inlärningssvårigheter och ett hem som inte har möjlighet att stödja elevens skolgång.  

 

Studies and reports conducted in the educational sciences and social work have stressed that when 

responsibility for absence is understood as located within the individual and/or family, the role of the 

educational system becomes difficult to address (Strand 2013; Skolverket 2008; 2010). A conclusion 

that can be drawn from this is that, when absenteeism is reduced to something individual and easily 

identifiable, both explanations and actions can fail to reduce students’ absences. (Bodén, 2016, s. 6) 

Med andra ord, att endast fokusera på att skolfrånvaro handlar om eleven eller familjens oförmåga 

gör det svårt för skolan att hitta åtgärder för att minska frånvaron. Bodén understryker att detta 

fokus gör att arbetet att motverka och åtgärda problematisk skolfrånvaro därigenom riskerar att 

misslyckas. Vidare anser jag att Bodéns studie visar att studier inom området problematisk 

skolfrånvaro utgått från ett kategoriskt perspektiv i hög grad och det innebär att skolan saknar 

stöd i forskning av vilka insatser som ska göras där. Skolan har ingen möjlighet att ändra vare sig 

psyket eller hemsituationen för elever – det är andra samhälleliga instansers uppgift. Precis som 

Bodén visar innebär det problem om frånvaro reduceras till enkla individuella förklaringar, då 

kan både förklaringar och åtgärder misslyckas med att minska elevens frånvaro.  
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2.2.2 Förekomsten av problematisk skolfrånvaro  

Gren Landell (2017) beskriver hur det saknas tillförlitliga siffror på hur omfattande problematisk 

skolfrånvaro är på en nationell nivå. Dels saknas en mätbar definition av problematisk 

skolfrånvaro och flera nationella undersökningar visar stora brister i skolan och kommunernas 

frånvarosystem (Skolinspektionen 2016; Skolverket 2008; SOU 2016:94). Kunskapsläget kring 

problematisk skolfrånvaro bedöms av Gren Landell (2017) som begränsat. Eftersom problematisk 

skolfrånvaro, eller det begrepp som används framförallt i media, ”hemmasittare” varit på tapeten 

går det att hitta statistik framtaget av media. Möller Berg (3 december, 2018) uppger att Expressen 

med hjälp av Statistiska centralbyrån fått fram statistik att 5500 barn är ”hemmasittare på heltid” 

och att det motsvarar ett barn per skolenhet. Vidare i artikeln beskrivs hur oroande och 

upprörande utbildningsministern Fridolin finner detta vara. Det är ett problem att det inte finns 

en entydig nationell statistik över problematisk skolfrånvaro men samtidigt bör det beaktas att 

varje fall ska analyseras i dess sammanhang. Frågan är hur görbart det är att ta fram statistik kring 

ett fenomen som det inte råder en klar konsensus av definitionen, varken har begreppet 

”problematisk skolfrånvaro” som är vedertaget i svensk och internationell forskning fått 

genomslag utan oftast används det mer vardagliga ”hemmasittare” både i skolkontext och i 

media. Jag kan således slå fast att vi inte vet hur många elever som befinner sig i problematisk 

skolfrånvaro i Sverige.  

 

2.3 Elevhälsan och problematisk skolfrånvaro  
Skolinspektionen (2016) menar att elevhälsan många gånger glöms bort i arbetet med elevers 

frånvaro, trots att många av de granskade skolorna hade rutiner när elevhälsan skulle kopplas in 

gjordes detta sällan och om det gjordes skedde det ofta sent.  

 

Ett underlag i Statens offentliga utredning (2016:94) var att Statistiska centralbyrån fick i uppdrag 

att via en enkätundersökning undersöka elevhälsans roll i hälsofrämjande, förebyggande och 

åtgärdande arbete för att öka närvaro och minska frånvaro. Då undersökningen är av relevans för 

min studie kommer den här att presenteras.1 Enkäten var webbaserad och genomfördes 

september till oktober år 2016. Enkäten var riktad till elevhälsan på 1324 skolor och omfattade 

alla då obligatoriska2 skolformer (grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola). 849 

skolor besvarade enkäten vilket är en svarsandel på 64,1%.   

 

Enkäten påvisar att elevhälsan på många skolor inte uppges bedriva vare sig hälsofrämjande eller 

förebyggande arbete. Som figur 5 nedan visar anger 56% av respondenterna att elevhälsan inte 

har haft hälsofrämjande arbete, 17% svarar ja, men att det inte lett till ökad närvaro och 26% 

svarar ja på frågan. Gällande det förebyggande arbete, se figur 6 nedan, anser 56% av 

respondenterna att det inte förekommer, 33% att det förekommer och 10% att det förekommer 

men inte har lett till ökad närvaro.  

En av slutsatserna som dras i Statens offentliga utredning (2016:94) är att det råder en 

begreppsförvirring kring vad som är hälsofrämjande, förebyggande och vad som är åtgärdande 

                                                           
1 Undersökningen finns att tillgå i sin helhet i SOU 2016:94, Bilaga 3 s. 457-581 
2 Förskoleklass blev obligatorisk år 2018 dvs finns inte med i den här undersökningen 
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arbete. En annan slutsats är att mycket fokus ligger på det åtgärdande arbetet och att det inom 

vissa elevhälsoteam helt saknades hälsofrämjande och förebyggande arbete för att öka 

skolnärvaron.  

Eftersom en storskalig enkät i detta område redan är gjord anser jag det vara av intresse att anlägga 

ett närperspektiv. Vad för typ av hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbeten gör skolor 

som är framgångsrika?  

 

 

Ekstrand (2015) menar att det måste ske ett fokusskifte från det nuvarande individfokuset på 

eleverna till vilka skyldigheter skolan och samhället har. Hon anser att det i hennes studie visar 

sig att känslan av skolframgång, goda relationer med vuxna på skolan samt ett positivt upplevt 

skolklimat är viktiga skolinsatser för att främja närvaro.  

Kearney (2003) understryker att det finns en stor brist i samarbetet mellan olika professioner och 

instanser. Enligt Kearney krävs mer samarbete mellan till exempel lärare, psykologer, läkare, 

socialsekreterare och poliser för att kunna möta de elever som är i problematisk skolfrånvaro och 

menar att det är en stor riskfaktor när samarbetet inte fungerar mellan viktiga instanser. 

Samverkan mellan olika samhällsfunktioner där barn far illa eller riskerar att fara illa beskrivs av 

Skolverket (2012). Enligt Skolverket är det av yttersta vikt att samverkan präglas av ett 

barnperspektiv med siktet ställt på barns behov och inte på barns problem.  

 

2.3.1 Närvarofrämjande, frånvaroförebyggande och frånvaroåtgärdande arbete vid problematisk 

skolfrånvaro 

Ett antal olika närvarofrämjande, frånvaroförebyggande och frånvaroåtgärdande insatser för att 

arbeta närvarofrämjande och frånvarominskande lyfts av flera författare. Elevhälsans 

hälsofrämjande arbete är av stor betydelse för om elevhälsan arbetar förebyggande mot missbruk, 

mobbning och tidig upptäckt av inlärningssvårigheter och psykisk ohälsa ger det effekt på 

frånvaron (SOU 2016:94).  

En viktig insats är att uppmärksamma ströfrånvaro för att förebygga problematisk frånvaro – 

oberoende om den är giltig eller ogiltig, men med ett tydligt mönster skall vårdnadshavare 

kontaktas (SOU 2016:94). Skolinspektionen (2016) understryker i en granskning av omfattande 

frånvaro att samtliga elever i granskningen visat tecken på frånvaro från årskurs 4-5, men att 

skolorna inte agerat nog skyndsamt. 

Det tycks finnas en attityd hos skolorna att ´vänta och se´– en attityd som riskerar att få allvarliga 

konsekvenser för den enskilda eleven. Trots att skolorna har rutiner och IT-stöd för 

Figur 5 återfinns i SOU:2016:94, s. 463 Figur 6 återfinns i SOU 2016:94, s. 465 
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frånvarorapportering, visar granskningen att skolor brister i att rapportera, följa upp och analysera 

frånvaron. (Skolinspektionen, 2016, s. 6) 

 
Det är alltså viktigt att skolorna skyndsamt tar itu med frånvaroproblematik och inte tror att den 

går över av sig själv eller med tiden. Även Gren Landell (2014a) understryker vikten av att 

uppmärksamma ströfrånvaro i ett tidigt skede för att således kunna arbeta förebyggande så snabbt 

som möjligt.  

Skolinspektionen (2016) är kritisk till hur skolor sätter in åtgärder vid omfattande frånvaro. 

Framförallt menar Skolinspektionen att skolorna ska bli bättre på att undersöka orsakerna till 

frånvaron och sätta in åtgärder anpassade till orsaken. Skolinspektionen menar att skolorna i hög 

grad prövar olika åtgärder utifrån egna antaganden. Allt för sällan finns elevens röst och vilja med 

i det här arbetet. Gregory och Prucell (2014) genomförde en intervjustudie med vårdnadshavare 

till elever i problematisk skolfrånvaro i Storbritannien. En av slutsatserna som dras av Gregory 

och Prucell överensstämmer med Skolinspektionens, alltför sällan tas barnens åsikter och 

upplevelser gällande skolan tillvara.   

Att det åtgärdande arbetet ska initieras skyndsamt och en utredning kring orsaker till frånvaro 

och vilka typer av åtgärder som bör sättas in, skall sättas i den kontext som eleven befinner sig i 

enligt Gren Landell (2017). Gren Landell menar att det är viktigt att all frånvaro – oberoende 

om den är giltig eller ogiltig analyseras. Vårdnadshavare kan sanktionera frånvaron och anmäla 

den som sjukfrånvaro (Gren Landell, 2014a). Vidare menar Gren Landell att det är olyckligt att 

tro att inskrivningen av frånvaro i betygsdokumentet skulle ha någon effekt i att minska 

skolfrånvaro. Istället krävs det att skolan ser över hur frånvaron ser ut på skolan och i de fall där 

det finns stor frånvaro analyserar de bakomliggande faktorerna tillsammans med elev och 

vårdnadshavare och sedan sätta in åtgärder (ibid.). Gren Landell menar att den analys som görs 

av orsaker både ska ha i beaktande vad som utlöste frånvaron, men ännu viktigare är det att 

analysera vad som gör att frånvaron vidmakthålls och fortsätter.  

Springe (2009) understryker betydelsen av att positiva och förtroendefulla relationer där 

mentorns arbete är av betydelse för att förhindra elevers frånvaro. Generellt lyfts arbetsmiljön på 

skolan som en viktig del för att ha hög närvaro i skolan (SOU 2016:94). Kontinuitet gällande 

skolpersonal (med få lärarbyten) där lärare bygger upp förtroendefulla relationer är av stor 

betydelse (ibid.). Även Skolinspektionen (2016) lyfter vikten av att eleven ska känna att hen har 

förtroendefulla relationer är avgörande för att en elev kanske inte ska utveckla frånvaro. 

Förtroendefulla relationer är också av yttersta vikt för en elev att återgå till skolan igen i de fall 

den har frånvaro (ibid.). Aspelin (2010) lyfter fram att det är en grundegenskap hos lärare att 

arbeta med relationsbyggande. Att ha en relation är en grundförutsättning för lärande (ibid.).  
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3 METOD 
Studien är en explorativ studie med fokusgruppsintervju och enskild intervju som metod. Jag har 

i studien, som syftade till att finna framgångsfaktorer i elevhälsans arbete, letat efter goda exempel 

d.v.s. skolor som har lyckats arbeta med att öka närvaron och minska frånvaron.  

 

3.1 Forskningsdesign  
Undersökningens design var en explorativ studie med en kvalitativ karaktär med ett 

elevhälsoteams och ett närvaroteams syn på framgångsfaktorer kring närvarofrämjande arbete 

samt förebyggande och åtgärdande arbete mot problematisk skolfrånvaro.   

 

3.2 Fokusgruppsintervju  
Eftersom elevhälsan arbetar i ett team anser jag att fokusgruppsintervju lämpade sig väl för att 

besvara studiens forskarfrågor och uppnå studiens syfte. Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017) 

menar att fokusgruppsmetoden är synnerligen användbar för att utforska hur människor tänker 

och uttrycker sig om ett visst ämne och varför de tänker och gör som de gör. Bryman (2018) 

beskriver hur fokusgrupp som metod gör det möjligt för forskaren att ta del av hur en grupp 

tillsammans skapar mening. Dessutom lyfter Bryman fram att påståenden i högre grad testas i 

samtalet under en fokusgruppsintervju. I just gruppdiskussionen kan forskaren följa med i 

meningsskapandet (ibid.). Att i en studie som denna, då elevhälsan som grupp skall studeras är 

det vidare, i min mening, en lämplig metod att välja, då just samtalet och meningsutbytet är 

arbetssättet inom elevhälsan. Wibeck (2010) menar att det går att särskilja fokusgrupp som metod 

från gruppintervju på i huvudsak tre sätt. Först och främst är fokusgrupp är en forskningsteknik 

som är ämnat för datainsamling till forskning, för det andra samlas data in genom interaktion i 

gruppen och för det tredje så är ämnet bestämt av forskaren (ibid.).  

Wibeck (2010) menar att fokusgruppen som metod gärna ska vara av ostrukturerad karaktär där 

gruppen ”brainstormar” om ett ämne och det är forskarens roll att stödja diskussionen men i 

största möjliga mån undvika att lägga sig i. Dock är jag en oerfaren forskare varför jag ansåg att 

det var av godo att åtminstone förbereda ett halvstrukturerat manus med frågeställningar som 

stöd vid intervjuerna. Detta manus är bifogat som Bilaga 4.  

Bjørndal (2018) har en genomgång av olika typer av frågor och ett antal kritiska frågor en bör 

ställa sina frågor. Jag använde mig av dessa kritiska frågor när jag skrev frågemanus så att frågorna 

som skulle ställas handlade om det jag ville veta. Många gånger ställer vi frågor i studier som vi 

inte är intresserade av att ha svar på (ibid.). Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017) beskriver att 

det är viktigt att det som ska diskuteras är relevant för deltagarna, vilket jag anser problematisk 

skolfrånvaro vara.  

En vinst som fokusgruppmetoden ger är att forskaren får ta del av olika perspektiv enligt Dahlin 

Ivanoff. Bjørndal (2018) lyfter upp den ökade popularitet som just fokusgruppen har haft på 

senare tid, från att användas i marknadsundersökningar till att bli en del av forskningen. Fördelen, 

enligt Bjørndal, är att det går att intervjua många personer under en begränsad tid men att det är 

av yttersta vikt att samtalsklimatet är gott för att alla ska komma till tals.  
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3.2.1 Gruppledarrollen  

Kvale och Brinkmann (2014) anser att det viktigaste forskningsredskapet i en 

intervjuundersökning är intervjuaren. Den ideale intervjupersonen är kunnig i ämnet som hen 

undersöker, är lyhörd, vänlig, inkännande, öppen, fokuserande på syftet med intervjun och har 

ett gott minne (ibid.).  

Dahlin Ivanoff och Holmgren (2015) menar att det är viktigt att gruppledaren väljs med mycket 

omsorg då resultatet av en fokusgruppsdiskussion är avhängigt på gruppledaren. Gruppledarens 

roll inte är av intervjuande karaktär utan syftar till att främja samspelet mellan deltagarna uppgiften 

är att skapa ett tillåtande diskussionsklimat där hen lyssnar, leder och lär (Ahrne & Svensson 2015; 

Bryman 2018; Haliker 2010).  

Den enda gruppledare den här studien hade till buds är undertecknad. Jag är själv medlem i ett 

elevhälsoteam och har erfarenhet av att leda diskussioner och seminarier i min tidigare lärarroll. 

Jag ansåg att jag i den rollen som gruppledare hade förutsättningar att fungera bra. Som student 

undvek jag ett maktöverläge utan var i så fall positionerad i ett visst ”underläge” vilket jag tror 

var av godo för att få personer att prata öppet. Vidare tänkte jag att studiens syfte är bra för att få 

igång ett samtal – syftet är skrivet utifrån ett positivt perspektiv genom att fokusera på det som 

fungerar – d.v.s. det borde vara lättare att prata om detta än att prata om det som inte fungerar. 

Hade jag istället varit intresserad av att undersöka skolor som misslyckats hade situationen troligen 

varit svårare för mig som gruppledare.  

Gruppledaren ska enligt Dahlin Ivanoff och Holmgren (2015) arbeta för att ställa klargörande 

frågor och att skapa ett klimat där respondenterna diskuterar med varandra och inte pratar till 

gruppledaren. Dessa grundprinciper känner jag igen från filosofiska samtal som jag under 

studietiden på LTU fått prova på. Det här hantverket använde jag mig av vid de intervjuer jag 

genomförde. Eftersom jag inte hade en biträdande moderator spelade jag in intervjun som stöd 

i transkriberingsarbetet.  

 

3.3 Enskild intervju  
En enskild intervju genomfördes med en specialpedagog. Till intervjun användes samma 

semistrukturerade frågemanus som vid fokusgruppsintervju (se bilaga 4). Precis som vid 

fokusgruppsintervjun ställdes en inledande och öppen fråga där specialpedagogen, som i studiens 

kallas Pia, fick beskriva skolans arbete med problematisk skolfrånvaro. Dahlin Ivanoff och 

Holmgren (2015) beskriver hur den som intervjuar ska ställa klargörande frågor och även Kvale 

och Brinkman (2014) understryker vikten av att fråga upp vid eventuella oklarheter. Kvale och 

Brinkman beskriver forskningsintervjun som ett professionellt samtal där kunskap skapas mellan 

den som blir intervjuad och den som intervjuar.   

 

3.4 Tillvägagångssätt  
I studien deltog två skolors team, det ena ett elevhälsoteam och det andra ett lokalt närvaroteam 

och en specialpedagog. Tre intervjuer genomfördes, två fokusgruppsintervjuer och en enskild 
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intervju med specialpedagog ”Pia”. Nedan beskrivs urval, skolorna i studien, datainsamling och 

dataanalysen.  

 

3.3.1 Urval  

Då studien syftade till att undersöka framgångsfaktorer var det av intresse att identifiera skolor 

som arbetade framgångsrikt med närvaro och problematisk skolfrånvaro. Forskningen syftade till 

att bidra till att öka kunskapen kring vilka faktorer som har identifierats av framgångsrika 

elevhälsoteam – men hur skulle jag hitta dem? Jag har haft kontaktat med närvaroteam i olika 

kommuner som skolutvecklingschefer (i de fall där inget närvaroteam fanns) för att med deras 

hjälp identifiera framgångsrika skolor. Fördelarna med det här tillvägagångsättet var att jag således 

fick personer med kommunövergripande roll att ge förslag på skolor som de anser arbeta 

framgångsrikt. En nackdel är att jag inte helt kunde förlita mig på att det är en objektiv 

bedömning av skolorna, med andra ord, det finns risk att jag har missat en skola i kommunen 

som arbetade ännu mer framgångsrikt men som jag och/eller den jag kontaktade inte kände till. 

Dock skulle ett slumpmässigt urval av respondenter ha lett till fler problem. Om lotten föll på en 

skola som inte var framgångsrik vore det svårt att uppnå studiens syfte och besvara dess 

frågeställningar. Jag kände mig dock trygg i att de personer som har en roll i ett närvaroteam eller 

som utvecklingsledare ville att jag skulle få respondenter som ska besvara studiens syfte – jag kan 

inte se varför de inte skulle vilja detta.  

När jag sedermera fick svar av de olika kontaktpersonerna kontaktade jag sedan rektorerna på 

respektive skola jag blev tipsad om. Eftersom rektor är chef över elevhälsan valde jag i det första 

stadiet att kontakta hen. Jag skickade inledningsvis ett mejl till rektorn där jag beskrev min studie 

och att jag är intresserad av att göra en fokusgruppsintervju med hela elevhälsan. Av 13 

kontaktade rektorer svarade två att de var intresserade av att delta i studien. Efter att jag fått 

positivt svar av dessa två rektorer blev sedan alla respondenter i det aktuella elevhälsoteamet att 

kontaktas. Elevhälsoteamets medlemmar fick sedan godkänna att delta i studien och skriva under 

informerat samtycke innan studien. Det var av yttersta vikt att alla individuella deltagare fick 

lämna sitt medgivande att delta eller inte – det här var ju inget som rektor kunde besluta utan 

upp till varje enskild respondent.  

Det visade sig vara svårt att få svar av rektorer om de ville delta i studien. Dessutom kontaktade 

jag såväl elevhälsochef, skolutvecklare och närvaroteam vid en större kommun där ingen av dessa 

kunde tipsa om en skola som arbetade framgångsrikt med närvarofrämjande och 

frånvaroåtgärdande. Det svar jag till sist fick efter en hel del mailande och ringande var att ingen 

skola kunde lyftas fram som ett gott exempel. I den här kommunen torde ett stort arbete för att 

möta dessa utmaningar ligga i pipeline.  

3.3.1.1 Presentation av skolorna  

Skola 1 ligger i en mellanstor kommun i norra Sverige med ungefär 70 000 invånare. Skola 1 är 

en med elever från årkurs 6 till 9 och är belägen i den centrala huvudorten på skolan går ca 340 

elever. Skolan är uppdelad i tre arbetslag och på skolan finns en särskild undervisningsgrupp och 

ett lokalt närvaroteam. Socioekonomiskt beskrivs skolan av respondenterna som stark med 

resursstarka vårdnadshavare (såväl ekonomiskt och utbildningsmässigt). 
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Skola 1 lyftes fram av det kommunövergripande närvaroteamet som en skola där de arbetat både 

kring närvarofrämjande arbete på skolövergripande nivå och ett närvaroteam lokalt på skolan 

som arbetar med elever som är ”hemmasittare”. Vid kontakt med rektor 1 ville hen att jag skulle 

träffa närvaroteamet som består av fritidspedagog, kurator, rektor och en pedagog. Jag ville 

självklart genomföra en intervju med närvaroteamet men blev sedan fundersam hur jag skulle 

uppnå mitt syfte, det blev i denna intervju inte själva elevhälsan som svarar på arbetet utan ett 

eget team. Dock är mitt övergripande syfte med studien att hitta goda exempel. På skola 1 

intervjuade jag således närvaroteamet vid ett tillfälle och sedan genomförde jag en intervju med 

specialpedagogen, som i uppsatsen har det fingerade namnet ”Pia”, för att få ett 

specialpedagogiskt perspektiv på verksamheten. Närvaroteamet deltar på elevhälsoträffar var 

tredje vecka, dessutom ingår tre av fyra i närvaroteamet (rektor, kurator och skolfritidsledare) i 

elevhälsoteamet.  

Skola 2 ligger i en mellanstor kommun i norra Sverige med ungefär 40 000 invånare. Skola 2 är 

en 4-9 skola och är belägen i en närort till huvudorten i kommunen. På skola 2 finns klasser 

anpassade för elever med autism samt hörselklasser. Elevhälsoteamet består av rektor, 

specialpedagog, skolsköterska, speciallärare, studie- och yrkesvägledare samt skolkurator. 

Socioekonomiskt beskrivs skolan av respondenterna som svag och att den ligger i ett utsatt 

område inom kommunen. 

 

3.3.2 Datainsamling  

Fokusgruppsintervjerna och den enskilda intervjun genomfördes under max 60 minuter i 

enlighet med den information jag meddelat deltagarna i studien. Intervjuerna präglades av att 

vara öppna på så vis att intervjuguiden endast var ett stöd. Fokusgruppmetod är som redan 

beskrivet (3.2) i sin karaktär öppen. Vid intervjun inledde jag med att beskriva studien både 

tillvägagångsätt och varför jag valt att studera det här ämnet samt varför just de var i urvalet. 

Utifrån studiens syfte valde jag att ha en så öppen utgångspunkt som möjligt för att inte styra 

respondenterna till vilka framgångsfaktorer jag mött i litteratur eller mina egna, förutfattade 

meningar. Detta för att intervjuerna skulle bli så autentiska som möjligt. Studien syftar till att 

beskriva de framgångsfaktorer som de studerade skolorna arbetade med inte för att ”checka av” 

om de arbetar med de jag funnit i litteraturen. Eftersom teamen fick styra innehållet kom också 

de beskrivna framgångsfaktorerna att se annorlunda ut på de två skolorna, detta återges i resultatet. 

Det finns såklart risker med att låta skolorna utan stödexempel på framgångsfaktorer då de kanske 

inte kommer på de framgångsfaktorer som de använder i sitt arbete men samtidigt är det en större 

risk om jag som forskare skulle gå in med exempel då det riskerar att färga respondenterna. Jag 

tycker att det är viktigare med autenticitet där jag som forskare i enlighet med fokusgrupp som 

metod, är en samtalsobservatör som skall få diskussionen så bra som möjligt. Vidare finner jag 

stöd i detta förhållningssätt i metodlitteraturen, Bryman (2018) menar att den som leder en 

fokusgrupp inte ska vara för styrande. Bryman anser att det just är en fördel med att fokusgruppen 

som metod är så lite styrd är att det ger en bra möjlighet för forskaren att få ta del av det som 

deltagarna anser vara viktigt och intressant. Risken finns dock att deltagarna tar över och 

diskuterar något som inte är av betydelse för studien som genomförs (ibid.).  

Precis som tidigare nämnt genomfördes studien endast av mig, som minnesstöd spelade jag in 

intervjuerna på en surfplatta och antecknade för hand samtidigt som intervjun pågick, detta för 
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att ha ett stöd vid transkriberingsarbetet. Kvale och Brinkmann (2014) sätter upp ett antal 

kvalitetskriterier för en intervju och slår också fast att det är kvaliteten på den ursprungliga 

intervjun som är avgörande för kvaliteten på analysen. Kvalitetskriterierna är som följer:  

1. Spontana rika och relevanta svar från respondenten 

2. Korta intervjufrågor och längre intervjusvar 

3. Att intervjuaren följer upp och klargör det som sägs och letar efter meningen 

4. Tolkning sker i hög grad under intervjun 

5. Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar under själva intervjun 

6. Intervjun kan stå på egna ben och behöver inte förklaras (Kvale & Brinkmann, 2014 s. 206) 

Kvale och Brinkmann tillstår att dessa sex kriterier är att betrakta som idealtyper och att det inte 

är rimligt att tänka att de skall uppfyllas helt och fullt. Dock är det som idealtyp betraktat i min 

mening bra att förhålla sig till och reflektera i vilken grad genomförda intervjuer uppfyller idealet, 

detta diskuteras under 5.2 metoddiskussion.  

 

3.3.3 Analys av material  

Widerberg (2002) beskriver olika typer av analyser av kvalitativa data. Den analystyp jag har 

nyttjat är att hitta teman genom empirinära förhållningssätt dvs. beroende på de svar jag fick har 

teman utkristalliserat sig. Dock har jag, kopplat till studiens frågeställningar, tre övergripande 

teman där olika underteman kommer identifieras – huvudtematiken är givetvis främjande, 

förebyggande och åtgärdande framgångsfaktorer. Widerberg lyfter fram att just ha ett empirinära 

förhållningssätt är av godo vid explorativa studier men också en bra bearbetningsmetod vid 

studier med kvalitativa data. Det är således studiens data som är vägledande för vilka kategorier 

som sedan utkristalliseras för analysen. Analysen av intervjuerna var fokuserad på meningsanalys 

inte språkanalys. Valet föll på meningsanalys då det stämmer bäst överens med min 

forskningsansats. Syftet med studien är att beskriva framgångsfaktorer det är den meningen – vad 

är en identifierad framgångsfaktor hos de undersökta skolorna. Efter att jag utifrån materialet 

identifierat framgångsfaktorerna som beskrevs av teamen skulle dessa sedan kategoriseras in under 

huvudrubrikerna främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Det här innebar en hel del 

svårigheter då jag upptäckte att det var lätt att kategorisera fel, från början hade två av de 

framgångsfaktorer som identifierats som främjande sedan, efter att jag tänkt ett par varv, blivit 

placerade i under förebyggande arbete. Jag är därför glad över att intervjuerna och 

transkriberingar gjordes tidigt under forskningsprocessen då jag har behövt tid att analysera och 

tänka över resultatet och min tolkning av detsamma.  

Fokusgruppsintervjuerna blev, som tidigare beskrivits, inspelade och sedan transkriberade. 

Transkriberingen skedde från det talade ordet till skriftspråk. Intervjutranskriberingarna 

motsvarade 23 sidor datortext och omfattade 11203 ord. Vid transkriberingen började analysen 

av materialet då jag endast kunde lyssna på ett par ord i taget för att sedan pausa och skriva ned 

vad som sas. Detta gav mig redan vid transkriberingsfasen möjlighet att analysera materialet och 

fundera vilka kategorier som fanns vid intervjuerna. Transkriberingen tog allt som allt ungefär 

50 timmar att genomföra.  

Skolornas och respondenternas namn blev inte publicerade utan blev kodade med fiktiva namn 

(Skola 1 och Skola 2). Yrkeskategorierna kommer att skrivas ut, dock har dessa olika personer 
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fiktiva namn. Jag ansåg att det är relevant för studien att se hur de olika yrkeskategorierna 

resonerade kring problematisk skolfrånvaro då just professionsperspektiven är relevanta.  

För att analysera materialet följde jag en modell beskriven av Smith, Flowers och Larkin (2009) 

som kallas Interpretative phenomenological analyse (förkortat IPA). IPA syftar till att skapa 

detaljerade beskrivningar av det som ska studeras och i detta fall beskrivningar av 

framgångsfaktorer kopplade till närvarofrämjande, frånvaroförebyggande och frånvaroåtgärdande 

arbete (ibid.). Metoden bygger på utgångspunkten att meningsskapande är i fokus (ibid.). 

Informanterna skapar mening och tolkar sin upplevelse kring ett visst fenomen den här 

tolkningen tolkar sedan forskaren i sin tur (ibid.). Det kallas dubbel hermeneutik eller dubbel 

tolkande process (ibid.). Cohen, Manion och Morisson (2018) understryker att dataanalysen 

måste vila på etik, de nämner till exempel att forskaren ska vara sann med det material som finns, 

att undvika att ge vissa data mer vikt än annan, att inte överdriva eller underdriva, att ha ett väl 

genomarbetat analyssätt samt att inte hitta på egna data. Cohen, Manion och Morisson menar att 

det är svårt att inte färga datan, de skriver: 

Whilst it is almost impossible for researchers to free themselves from their values and perspective in a 

postpositivst era, and indeed there may be unintentional breachers of ethics, researchers must be 

vigilant, very self-aware and reflexive in their data analysis. (Cohen, Manion & Morisson, 2018, s.138)  

 

För den här studiens del har jag först läst det transkriberade materialet ett flertal gånger för att få 

en insikt i vad som fanns i det. Efter detta sökte jag meningsbärande mönster – vilka var 

framgångsfaktorerna och hur skulle dessa i sin tur kategoriseras under studiens tre övergripande 

kategorier? Efter att jag gjort denna kategorisering gick jag tillbaka till mitt material för att studera 

om mina kategorier överensstämde med materialet och om det var någon del i materialet som 

jag gett mer utrymme än andra delar av mitt material. Detta för att sedan ge stöd för min analys 

av materialet. Enligt Bryman (2018) handlar analysfasen om att sortera, reducera och 

argumentera. Under processens gång innebar detta att jag läste materialet många gånger för att 

både hitta mönster som att argumentera för de mönster jag sedermera fann.  

 

3.5 Studiens trovärdighet  
Studiens trovärdighet kommer här att diskuteras utifrån validitet och reliabilitet och 

generaliserbarhet såväl som forskningsetik.  

 

3.4.1 Validitet  

Validitet syftar till att göra en bedömning av om slutsatser som görs av studiens data går att dra 

dvs. jag kan inte studera äpplen för att dra en slutsats om päron (Bryman, 2018). Cohen, Manion 

och Morrison (2018) beskriver hur validitet kan adresseras utifrån ett annat perspektiv i kvalitativa 

studier genom hur sant, djupt, autentiska data är och hur objektivt forskaren förhåller sig till sin 

data.   

Validitet definieras på olika sätt av olika teoretiker, jag vill beskriva min studie utifrån följande 

validitetsbegrepp; extern validitet och ekologisk validitet. Extern validitet är enligt Bryman 

(2018) svårt att uppfylla i en studie med kvalitativa data då det är svårt att generalisera kvalitativa 
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studiers slutsatser dvs. jag kan inte med säkerhet säga att det är samma typer av framgångsfaktorer 

som lyfts i alla elevhälsoteam. Studiens utgångspunkt är att studera framgångsrika exempel där 

skolor har lyckats arbeta närvarofrämjande och att förebygga och åtgärda problematisk 

skolfrånvaro. Troligen har de lokala förutsättningarna betydelse för vilka framgångsfaktorer som 

fungerar med andra ord det är inte troligt att andra skolor kan läsa den här uppsatsen som ett facit 

för ett framgångsrikt arbete. Studien är explorativ och har inte som forskningsansats att studera 

hur framgångsfaktorerna förhåller sig till en hel population. Slutsatsen skulle istället kunna 

hypotesprövas i en mer storskalig studie genom exempelvis en enkätstudie av en stor mängd 

framgångsrika team. De resultat som den här studien visar på skulle kunna användas som 

kategorier i den här storskaliga enkäten.  

Ett validitetsmått som min studie dock lyckas uppfylla är den ekologiska validiteten dvs. det jag 

studerar överensstämmer med verkligheten – jag har en forskningsdesign som syftar till att 

undersöka hur framgångsfaktorer diskuteras utifrån olika perspektiv. Däremot finns det en 

diskrepans mellan det som sägs vid ett intervjutillfälle och vad som kanske sägs vid ett riktigt fall. 

Här tänker jag att den sociala kontroll som fokusgruppsintervjun ändå innebär är av godo ur just 

det här perspektivet. Jag tror att en elevhälsorepresentant som lyfter något hen eller teamet inte 

gör riskerar att tappa ansiktet dvs. en kan i mindre grad komma med ”vita lögner”/glidande 

beskrivningar.  

 

3.4.2 Reliabilitet och generaliserbarhet  

Bryman (2018) beskriver tydligt det problem med reliabiliteten som kvalitativ metod innebär då 

kvalitativa data skapas i en viss kontext och i ett visst socialt sammanhang. Det är således inte 

säkert att om en annan forskare genomför fokusgruppsintervjun med samma syfte och 

frågeställningar och samma respondenter skulle få de svar som jag får alltså, det kan innebära 

svårigheter att replikera min studie. Just detta ligger kanske till grund för att väldigt få studier 

replikeras utan forskare tenderar att försöka ”göra sin egen, nya grej”. Dock anser jag att 

transparens under forskningsprocessen borgar för en ökad reliabilitet precis som Ahrne och 

Svensson (2015) beskriver. Våra examensuppsatser kommer sedan att kritiskt granskas och den 

processen borgar för ökad trovärdighet då uppsatsen jag har skrivit kommer att nagelfaras av 

opponent och examinator.  

Vidare skriver Ahrne och Svensson (2015) att en kan öka generaliserbarheten i en kvalitativ 

studie genom att inte endast genomföra studien i en verksamhet/en respondent utan kunna 

jämföra olika respondenters svar. Verkar det vara en samstämmig bild i studiens elevhälsoteam 

kan detta borga för att det ser ut så även hos andra elevhälsoteam dvs. det ökar möjligheten att 

generalisera. Samtidigt har jag genom ett strategiskt urval av framgångsrika skolor inte heller 

utgått från att beskriva den generella bilden av framgångsfaktorer på grundskolor utan intresset 

är de som anses framgångsrika. Dock är det här ett begränsat urval för att kunna dra 

generaliserande slutsatser om hur det ser ut på skolor som framgångsrikt arbetar med 

närvarofrämjande, frånvaroförebyggande och frånvaroåtgärdande insatser. De olika 

förutsättningarna som finns på skolor utgör en heterogenitet jag inte kan bortse ifrån. Genom 

fortsatta studier kan den här studien vara en pusselbit till att åstadkomma generaliserbara resultat, 

för detta krävs dock fler studier. 
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3.4.3 Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2012) ställer upp grundprinciperna för forskningsetik som jag självklart ämnar 

uppfylla: 

- Informationskrav – de som deltar i studien vet vad som skall undersökas.  

Inför deltagandet av studien får deltagarna skriftlig information om vad studien handlar om och 

finns som Bilaga 3. Vid själva intervjutillfället gav jag inledningsvis en muntlig presentation om 

vad jag skulle forska om och varför jag tyckte det var intressant att studera. Vidare gav jag även 

en kort beskrivning om hur en fokusgruppsdiskussion går till. Jag gjorde så eftersom jag ville att 

informanterna skulle veta både vad som skulle studeras och hur det skulle undersökas.  

- Samtyckeskrav – deltagare får själva bestämma över sitt deltagande i studien.  

Informanterna har fått skriftlig information och sedan, om de har velat delta, lämna in ett 

påskrivet dokument med informerat samtycke. I dokumentet framgår att de närsomhelst kan 

avbryta sin medverkan. Hade någon t. ex hört av sig under den tid som jag har skrivit uppsatsen 

och velat att hen inte skulle delta hade jag givetvis tagit bort denne från mitt material.  

- Konfidentialitetskrav – att uppgifter om de som deltar ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet med andra ord att ingen annan än de som forskar om materialet kommer 

åt dennes personuppgifter.  

Jag har varit transparant gentemot mina deltagare om att jag inte kan garantera anonymitet men 

att jag såklart gjort mitt bästa för att ingen ska kunna lista ut vilka mina informanter är. Det har 

tex inneburit att det funnits vissa delar i materialet som skulle kunna gjort det lättare att förstå 

vem som är informant och som också kunde vara en detalj som kunnat göra det möjligt att lista 

ut identiteten på en elev i problematisk skolfrånvaro, därför har jag i det fallet valt att inte ta med 

detta i resultatet.  

- Nyttjandekrav – att studiens resultat används till det den ger sig ut för att göra dvs. för 

forskningsändamål.  

Självklart användes endast materialet till den här studien. Vid frågor om vilka skolor jag har 

undersökt har jag hänvisat till konfidentialitetskravet. Deltagarna i studien ville ta del av den 

färdiga uppsatsen vilken jag självklart kommer att skicka dem.  

CUDOS- termerna som skrevs ner av Merton 1942 lyfts fram i flera metodologiböcker 

(Forsman, 1997; Bryman, 2018; Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson 2012; 

Chalmers, 2003). Jag tänker kort beskriva hur min forskning ställs mot dessa kriterier.  

3.4.3.1 Communism 

Communism handlar om att alla äger kunskapen, med andra ord, jag kan inte hävda äganderätt 

över min egen forskning. Däremot har jag i min studie ett flertal källor som jag givetvis hänvisar 

till, dess författare äger inte forskningsresultaten men ska få erkännande för sin forskning. Det 

innebär också att uppsatsen kommer att publiceras och vara tillgänglig för andra att ta del av.  
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3.4.3.2 Universalism 

Universalism-kriteriet handlar om att alla har rätt att delta i forskning och att kön, etnicitet, 

religion eller sexuell läggning inte är av betydelse för forskningen utan att forskningen ska stå på 

egna ben. Det är en självklarhet att jag på intet sätt vill reproducera vare sig könsmaktsordning 

eller vithetsnorm och medvetet har en genusanalys i bakhuvudet. Dock finns det i 

forskningsvärlden, precis som i världen i övrigt, hierarkiska strukturer. När jag ser igenom min 

litteraturlista är det övervägande män som finns representerade. Dock finns givetvis kvinnor på 

litteraturlistan som litteratur med flera författare med olika kön.  

3.4.3.3 Disinterestedness 

Att forskning skall präglas av opartiskhet är givetvis självklart och min studie är inte heller gjord 

på uppdrag av någon annan än mig själv dvs. jag har inga ekonomiska intressen att ta hänsyn till. 

Däremot anser jag att det är problem att vi många gånger är styrda av vår egen ”agenda” och vår 

ideologi. Här tänker jag mig att jag bör vara på min vakt i vad ser och att det jag väljer att uppfatta 

kan vara färgat av mina egna föreställningar och erfarenheter (Chalmers, 2003). Det finns en stor 

risk att jag som forskare ser det jag vill se. Däremot tänker jag att detta är något jag till viss del 

kan komma till bukt med genom att just medvetandegöra denna problematik dvs. vara medveten 

om att det här finns och att det kan få konsekvenser för hur jag analyserar den data jag får in. 

Detta går ju helt i linje med den svårighet som finns med Poppers korroboreringskrav, vilket 

innebär att en skall göra sitt yttersta för att skjuta sin hypotes i sank (Forsman, 1997). Håller 

hypotesen för detta har jag som forskare orsak att tro på hypotesen, tills vidare. Forsman (1997, 

s. 19) skriver: ” [f]ör det flesta är det psykologiskt svårt, kanske omöjligt, att nagelfara sina egna 

favorithypoteser”. Lösningen på detta är enligt Forsman konkurrensen inom forskarvärlden dvs. 

det är inte endast en som forskar kring problematisk skolfrånvaro utan flera forskare gör detta 

och utvecklar således teorin.  

 

3.4.3.4 Organized Scepticism 

Självklart har jag inte bedrivit forskningsfusk och vare sig förfalskat resultat eller plagierat. Under 

uppsatsens skrivande har jag fått min uppsats granskad av handledare och kurskamrater. Efter 

detta kommer uppsatsen att genomgå en opponering och efter detta bearbetas innan den 

publiceras för allmänheten. Denna granskningsprocedur borgar för att uppsatsen ska bli ordentligt 

genomlyst.  
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4. RESULTAT  
Nedan kommer du att få ta del av resultatet i den här studien. Resultatet från intervjuerna 

presenteras under tre övergripande teman kopplade till de tre olika elevhälsoperspektiven, 

närvarofrämjande, frånvaroförebyggande och frånvaroåtgärdande arbete. I studiens bakgrund har 

det framgått att elevhälsoteam ofta ”fastnar” i att diskutera problem och åtgärdande arbete snarare 

än främjande och förebyggande arbete. Rektor på Skola 1 diskuterar det salutogena och det 

patogena förhållningsättet såhär: ”det vi brottas med nu är ju som de flesta elevhälsofrågor, den 

patogena och den salutogena delen. Ska jag släcka eldarna eller ska jag se till att de inte börjar 

brinna?”. Två kategorier av framgångsfaktorer kvalar inte in under någon av de tre övergripande 

teman utan är mer av en genomgående karaktär varför dem presenteras enskilt. Här nedan finns 

en tabell, tabell 1, som visar hur de olika framgångsfaktorerna placeras och vilken skola som 

beskrev respektive framgångsfaktorer.  

Tabell 1 

 Skola 1 Skola 2 

Närvarofrämjande 

framgångsfaktorer 

• Trygghet, likabehandling 

• Tillgänglig lärmiljö 

 

• Trygghet, likabehandling  

Förebyggande 

framgångsfaktorer 

• Närvaroteam på skolan 

• Tidigare insatser  

• Hemringning  

• Följa upp statistik  

• Aktivt mentorskap 

• Rektors ledarskap  

• Handledning  

• Tidiga insatser 

• Följa upp statistik  

• Aktivt mentorskap 

• Rektors ledarskap  

• Handledning  

Åtgärdande 

framgångsfaktorer 

• Närvaroteam på skolan  

• Förtroendefull relation till 

eleven 

• Samarbete 

• Flexibilitet  

• Elevanpassad teknologi  

• Upptäcka odiagnostiserad 

NPF  

• Förbereda tillbakagång till 

skolan  

• Särskild 

undervisningsgrupp  

 

• Samarbete  

• Flexibilitet  

• Förbereda tillbakagång till 

skolan  

• Särskild 

undervisningsgrupp  

• Att ta mandat  

 

Övergripande 

framgångsfaktorer 

• Ständig utveckling  

• Utgå ifrån skolans 

förutsättningar  

• Ständig utveckling 
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4.1 Framgångsfaktorer vid det närvarofrämjande arbetet för att öka 

närvaro  
De framgångsfaktorer som skolorna lyfter fram är kategoriserade enligt följande två rubriker 

trygghet och likabehandling samt tillgänglig lärmiljö.  

 

4.1.1 Trygghet och likabehandling  

Att känna sig trygg på skolan är en grundförutsättning för att ta sig till skolan. Skola 1 beskriver 

hur de har ett levande likabehandlingsarbete och en förstelärare arbetar med just likabehandling 

inom sitt försteläraruppdrag. Pia som arbetar som specialpedagog på Skola 1 beskriver hur 

elevhälsans personal arbetat med årskurs sex varje dag i en fyra veckors period. De sitter här i 

mindre grupper och pratar tillsammans om allt ifrån mående till vänskap, ett samtal som leds av 

två ur elevhälsopersonalen. Efter detta tar likabehandlingsteamet på skolan vid och arbetar med 

gruppstärkande övningar på helklassnivå.  

Rektor Jonas på Skola 2 beskriver hur likabehandlingsarbetet på skolan bedrivs:  

Vi försöker arbeta med normer och värden, vi försöker få att alla ska trivas, jobba med nätetik på 

mentorstiden och ett trygghetsteam. Så fort vi får tag i saker så reder vi i det […] Ibland är det en 

regelrätt kränkande behandling och då anmäls det och ibland är det mer som en konflikt och då reder 

vi ut det så att det ska kännas bra att komma tillbaka till skolan imorgon. Och det får inte ta lång tid 

utan det tycker jag är att främja alltså att ta tag i det.  

 

Likabehandlingsarbetet på Skola 2 karakteriseras alltså av ett parallellt arbete med normer och 

värden med fokus på hur eleverna ska vara mot varandra på nätet. Vidare finns tydlighet och 

rutiner för personal och elever kring hur en konflikt ska hanteras. Jonas understryker i citatet 

ovan just att konflikten ska lösas på skolan så att det ska kännas bra att komma tillbaka till skolan 

nästa dag.  

 

4.1.2 Tillgänglig lärmiljö 

Specialpedagogen Pia som arbetar på Skola 1 lyfter att skolan har ett prioriterat mål gällande 

lektionsstruktur för att tydliggöra för eleverna vad och hur de ska arbeta.  Specialpedagog Pia 

säger:  

Det krävs mycket av lärarna. De här eleverna behöver jättemycket tydlighet. Det jobbar vi specare 

med det här året jättemycket med att tydliggöra lektionsinnehållet vi har det som prioriterat mål på 

skolan i år, att tydliggöra lektionsstrukturen. Att alla ska börja lektionen på ett identiskt sätt att alla 

ska använda samma bildstöd, att alla ska skriva klockan på rätt sätt att alla ska ställa timetimerna.  

Specialpedagog och speciallärare arbetar under läsåret med att tillgängliggöra lärmiljön och att 

lektionsstrukturen ska vara identisk. Pia ger exempel på att det är samma bildstöd och samma 

lektionsstart. Lektionsstrukturarbetet är upplagt så att lärarna varje måndag får en uppgift som 

handlar om vad de ska fokusera på under veckan. Exempel på detta är att det på lektionssalsdörren 

ska finnas lappar där det framgår vilket material eleven behöver för lektionen. Ett annat exempel 
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som Pia nämner är att varken laptopsskärmar ska vara uppe eller mobiler framme när läraren har 

genomgång. Pia beskriver att det också är ett mödosamt arbete att driva igenom då hon vid 

klassrumsbesök ser att det som lärarna ska göra inte görs. Hon säger att det då krävs ”handledning 

och ibland piska” med ett skratt.  

Elever i problematisk skolfrånvaro behöver mycket tydlighet, Pia beskriver upprinnelsen till 

arbetet såhär ”det har ju att göra med att möta de som har svårast i klassrummet, för de som fixar 

det dom bryr sig ju inte. De här eleverna då som blir hemma behöver ju ännu mer struktur.” 

Vid pedagogiska kartläggningar av elever i problematisk skolfrånvaro framkommer ofta behovet 

av struktur. Pia säger:  

Varje gång visar de kartläggningar vi gör för elever med problematisk frånvaro att de vill veta vad som 

ska hända och vad de ska göra och då tänkte vi att vi måste börja med detta, så att vi kan möta eleverna 

på ett bättre sätt. Vi vill få till en förändring. Fler och fler behöver få tydlighet och struktur. Kraven 

höjs både av samhället och skolan och det måste vi möta upp i skolan. 

Utifrån behovet i många olika elevgrupper har alltså skolan ett prioriterat mål att arbeta med att 

tydliggöra lektionsstrukturen för att möta behovet av tydlighet. Pia beskriver vid intervjutillfället 

att det krävs mycket arbete för att implementera denna förändring, både av lärarna och av 

specialpedagoger och speciallärare på skolan. Dock ger hon uttryck för att det på sikt kommer 

att löna sig då förhoppningsvis undervisningssituationen blir mer greppbar och förutsägbar för 

elever i svårighet.  

 

4.1.3 Sammanfattning av framgångsfaktorer vid det hälsofrämjande arbetet  

Sammanfattningsvis lyfter skolorna två utkristalliserade kategorier av framgångsfaktorer gällande 

det främjande arbetet.  

Ett gemensamt drag för såväl insatsen att arbeta med trygghet som lärmiljö handlar om att skapa 

förutsättningar för trivsel och lärande. Precis som beskrivet av Kearney (2008b), är ibland orsaken 

till frånvaroproblematik att eleven undviker situationer den inte klarar av. Att tillgängliggöra 

lärmiljön kommer alla elever till del och är inte endast riktat mot elever i problematisk 

skolfrånvaro.  

 

4.2 Framgångsfaktorer vid det frånvaroförebyggande arbetet  
De framgångsfaktorer som skolorna lyfter fram är kategoriserade enligt följande kategorier: 

närvaroteam på skolan, tidigare insatser, hemringning, mentorns viktiga roll och rektorns viktiga 

roll. 

4.2.1 Närvaroteam på skolan 

På Skola 1 finns ett närvaroteam sedan två år tillbaka, i teamet ingår rektor (Anders), pedagog 

(Lina), skolfritidsledare (Alice) och skolkurator (Iréne). Rektor Anders på Skola 1 beskriver:  

När jag kom hit så fanns det en plan som var ganska rudimentär om man ser hur behoven ser ut idag. 

Min företrädare hade börjat brottas med de här frågorna och var ganska tidig med det. Tidigare, för 

åtta tio år sedan fanns det mer korridorsvarandrare alltså skolkare, så ser det inte ut idag. 
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Hela närvaroteamet på Skola 1 är eniga om att det är personbundet hur en omorganisering 

initieras. Lina (pedagog) var tillbaka från en allvarlig sjukdom med en lång behandlingstid och då 

funderade Lina tillsammans med Anders på hur det skulle bli så bra som möjligt när hon kom 

tillbaka. Anders beskriver att de tillsammans kom fram till att ett närvaroteam på skolan vore en 

god idé då behovet var stort och Lina skulle axla den rollen på ett bra sätt. Anders beskriver 

vidare: 

En annan intressant aspekt av det hela är att när man stoppar in en ny verksamhet som inte funnits 

tidigare, det var samma med särskild undervisningsgrupp det är likadant med närvaroteamet. Från 

början finns inget internt tryck från lärarna så finns det inget internt tryck att nyttja det stödet för man 

vet inte vad det är och man kanske inte tror på det riktigt.  

Närvaroteamet har funnits sedan två år tillbaka och blev, som Anders beskriver det inledningsvis 

inte mottaget enbart positivt. Efter två år har dock närvaroteamet legitimitet och efterfrågan 

bland övrig skolpersonal. Anders menar att det varit så även tidigare att det tar tid för en ny 

verksamhet att bli efterfrågad. Det har tagit tid för lärarna på skolan att se nyttan av teamet och 

nu får de, som Anders beskriver det ”beställningsjobb”. Då menar Anders att närvaroteamet 

också har en viktig handledande funktion. Anders beskriver det här som ”gammal speciallärar- 

och specialpedagogproblematik” utifrån att lärare kommer med ”beställningar” om att få ett 

problem ”fixat åt sig”. Närvaroteamet arbetar både direkt mot elever i problematisk skolfrånvaro 

(läs mer under punkt 4.3) men också med att handleda pedagoger i närvarofrämjande och 

frånvaroåtgärdande arbete. Närvaroteamet har skapat rutiner för frånvaromätningar och har 

metodmaterial som mentorer kan använda. När lärare då kommer med ”beställningar” beskriver 

Anders det såhär: ”Vi är väl rustade att möta detta. Med frågebatterier, med metoder, det är såhär 

vi gör, åtgärdstrappor. Det här kan du som mentor göra i det här skedet.”  

Pia, specialpedagog på Skola 1 understryker att närvaroteamet skapades för att utöka 

kompetensen på skolan, hon säger: ”Det var modigt att satsa, det blev ju ett sätt att skapa 

spetskompetens på något som är ett växande bekymmer”.  

Det var flera faktorer som spelade när Skola 1:s rektor beslutade att skolan skulle starta ett 

närvaroteam. Precis som nämnts innan kom pedagogen Lina tillbaka efter sjukdom och sedan 

hade det funnits en plan att arbeta med just närvaro sedan innan, även om fokus då varit på så 

kallade ”korridorsvandrare”.  

 

4.2.2 Tidigare insatser  

Teamet på Skola 1 lyfter upp att insatser i det förebyggande arbetet bör göras tidigt. Iréne, 

skolkurator, lyfter fram att tecken på risk för att hamna i problematisk skolfrånvaro finns tidigt, 

hon säger ” Ofta har man ju kunnat se om man backar bandet till låg- och mellanstadiet om man 

har en hemmasittare i årskurs nio och luskar i mellanstadiet så ser man tecken redan då”.  

Anders stödjer Irenés resonemang: ”Alla som blir hemmasittare i högstadiet finns det saker som 

astma, huvudvärk, magont och ströfrånvaro på mellanstadiet. Men alla som har det på 

mellanstadiet blir inte hemmasittare på högstadiet.” Bägge är också överens om att mycket arbete 

bör göras i just mellanstadiet. Irené menar: ”Just eftersom man sett tecknen så tidigt och det är 

där mycket av det förebyggande arbetet ska göras i stor utsträckning.”  
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Rektor Anders håller med och menar att en viktig del i arbetet i yngre åldrar är att prata om det 

på låg- och mellanstadiet. Han menar att det är viktig att medvetandegöra vårdnadshavare om 

att risken för barn med tex ströfrånvaro, mycket huvudvärk och magont kan hamna i 

problematisk skolfrånvaro senare. Samtidigt säger han ” medvetandegöra det för vårdnadshavare 

om att det finns risk för (underförstått problematisk skolfrånvaro, författarens anmärkning) och 

det är ju inget hot det är ju ett det kan vara så.”  

Anders gör en parallell till dyslexi och säger:  

Det blir nästan som barnen som kryper eller hasar sig fram och kopplingen till dyslexi. Nästan alla 

som har dyslexi har hasat men alla som hasat har inte dyslexi. Alla som blir hemmasittare i högstadiet 

finns det saker som astma, huvudvärk, magont och ströfrånvaro på mellanstadiet. Men alla som har 

det på mellanstadiet blir inte hemmasittare på högstadiet 

Här understryker Anders att det helt enkelt måste upptäckas tidigt, att föräldrar måste 

medvetandegöras kring att det kan innebära problematisk skolfrånvaro i framtiden.  

I kommunen där Skola 1 arbetar finns ett centralt närvaroteam på kommunövergripande nivå 

bestående av en socionom och en specialpedagog. Samtliga i teamet på Skola 1 lyfter upp att det 

är bra att just det här centraliserade teamet nu framförallt vänder sig till mellanstadiet för att kunna 

arbeta förebyggande i tidigare åldrar.  

Skola 2 är en 4-9 skola. Här svarar specialläraren Anton att det snarare är så att lärarna i de yngre 

åldrarna har bättre koll kring närvaro eftersom de är klasslärare och träffar eleverna varje dag. 

Anton säger: 

Det är samma förhållningssätt på mellanstadiet och det är många gånger lättare på mellan eftersom det 

är färre lärare per klass, hos oss tre per klass. På mellanstadiet är det lättare att ha koll och direkt höra 

av sig till hemmet om någon elev är borta.  

 

Vikten av närvaro poängteras både på mellan- och högstadiet av rektor och elevhälsoteamets 

medlemmar. Däremot så ställer högstadiet större krav på eleverna jämfört med mellanstadiet, 

Anton beskriver det såhär: 

Jag tänker på en elev som när den började årskurs sju fick svårt, det finns inte samma koll och ingen 

klassföreståndare som står och ringer in efter rasten. I sjuan ska de klara sig själva på ett helt annat sätt 

vilket är svårt för vissa. 

Här finns alltså två olika beskrivningar av hur och vad som görs i tidigare åldrar. Det är många 

gånger lättare att se vad andra instanser än den egna bör och ska göra vilket är av betydelse för 

detta område.  

 

4.2.3 Hemringning  

På Skola 1 så utgör skolfritidsledarens hemringningar den, enligt teamet, viktigaste, förebyggande 

åtgärden. Varje morgon kollar skolfritidsledaren av vilka elever som har ogiltig frånvaro på den 

första lektionen för att sedan kontakta vårdnadshavarna via telefon. I den här kommunen (likt de 

flesta andra kommuner) finns ett centralt datasystem som automatiskt skickar SMS till 

vårdnadshavarna om en elev inte är på lektionen eller om hen kommer sent. Skolfritidsledaren 
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Alice beskriver hur hon inledningsvis var orolig att det skulle mottas negativt av vårdnadshavarna 

men säger: 

Tvärtom har det varit oerhört positivt, åh vad bra att ni bryr er! Det har egentligen bara varit positivt. 

Det är så förankrat nu även om det är sådana jag ringer sällan behöver jag bara säga att ”Hej det är 

Skola 1” svarar de ”jo jag såg jag fick ett sms, jag håller på att kolla upp det. 

I gruppen råder en samstämmighet av att hemringning är viktigt och rektor Anders understryker 

att just denna insats är den insats där det salutogena perspektivet har störst genomslagskraft i 

skolans dagliga arbete. Många gånger understryks att det här är ett sätt att just skapa personlig 

kontakt och att uppmärksamma föräldrarna på frånvaron. Rektor Jonas ger exemplet: ”När 

föräldern får ett sms från anonymt sms från ett datasystem så stör det bara men när du ringer så 

har man lovat dig att jag ska kolla upp det och ta i lite extra”. 

Hemringningen är också ett sätt att skapa relation, Alice lyfter att hon administrerar 

hemringningen utifrån eleven och föräldrarnas situation, hon säger ” Man måste ha som 

fingertoppskänsla eftersom det är så olika.” Hon beskriver att hon ibland ringer direkt till eleven 

eller att det är mentor som ringer hem. Rektor Jonas håller med om att det är viktigt att i 

hemringning utgå ifrån situation och säger: ”Annars skulle vi kunna ha en telefonsvararrobot 

som säger ”HEJ DET ÄR ALICE” (sagt med robotliknande röst).  

Hemringningen fyller med andra ord både en funktion i att vårdnadshavare medvetandegörs om 

frånvaro såväl som det är ett sätt att skapa förtroende och relation med hemmet.  

 

4.2.4 Följa upp statistik 

Skola 1 beskriver hur det inledningsvis var svårt att veta i vilken ände de skulle börja med sitt 

arbete kring problematisk skolfrånvaro. Här har statistiken både blivit ett mått för vad som bör 

göras samt ett stöd i utvärderingsarbetet och fungera som ett instrument för om rätt insatser 

görs.  

Skola 2 beskriver att de alla i elevhälsan tittar på statistiken, men att det framförallt är rektorn 

som inför varje lov får all frånvaro utskriven för att således studera frånvaron under lovet. 

Dessutom har lärarna i uppgift att följa upp frånvarostatistiken.  

Speciallärare Anton beskriver arbetsgången såhär:  

Det kan vara allt från tre tisdagar på raken så ser de ett mönster som ska följas upp. Det finns en 

gång att följa och det är inte vi i elevhälsan som ska upptäcka dem, eller jobbar med det från första 

början. Men sen flaggar lärarna för det att nu börjar det bli det här ser inte bra ut. 

Först ser följaktligen lärarna mönstret för att sedan flagga till elevhälsan om mönstret inte 

upphör efter att lärare börjat arbeta med detta. När det sedan flaggas till elevhälsoteamet 

beslutas ofta att genomföra ett möte med vårdnadshavare och någon ur elevhälsans personal.  

 

4.2.5 Aktivt mentorskap   

Flera gånger under intervjun understryker personalen på Skola 1 att mentor är den viktigaste 

personen i arbetet med att förebygga och åtgärda frånvaro – mentorn ska skapa goda kontakter 

med eleverna och vårdnadshavarna och också bibehåller relationen.  
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Pedagogen Lina säger: ”det största arbetet ska ju ändå ske så nära eleven som möjligt. I arbetslaget, 

av mentorer det är där den första viktiga relationen är.” Vidare menar Lina att hela arbetslaget 

ska engageras och stärka upp kring elever i problematisk skolfrånvaro eller i riskzoonen. Hon 

säger ” det bör också vara hela arbetslagets angelägenhet att tillsammans stärka kring eleven”. 

Kurator Iréne beskriver hur Lina arbetar tillsammans med mentorn ”här har Lina ansvar för den 

pedagogiska delen. Tillsammans med mentorerna lägger du upp skolarbetet med mentorerna. 

Och sen finns det dem där vi stöttar mentorn och ger tips.”  

Skola 2 lyfter också mentorns viktiga roll i närvaroarbetet och att rektorn har tydliggjort att det 

ingår i mentorrollen att hen ska följa upp frånvaro och skapa relation med elev och 

vårdnadshavare.  

Rektor Anders säger:  

Efter ett tag vet ju vi det blir ju ett mönster och de följer ju mentorerna upp ganska noggrant. Sen 

kan det ju vara att vi skulle behöva ha nu tydligare att det skulle rapporteras varje vecka men det 

ligger outtalat på lärarnas/mentorernas ansvar. 

Båda teamen understryker alltså att mentorn både har en viktig relationsfunktion gentemot elev 

och hem såväl som mentorn också har en mer administrativ roll i att se över och följa upp 

frånvaron.  

 

4.2.6 Rektors ledarskap  

Skola 1:s rektor ger uttryck för att det skett en förändringsprocess i och med att medvetandegöra 

betydelsen av närvaro och att det är något som de flesta har med sig nu på skolan. Samtidigt 

accentuerar Anders att det inte varit en helt igenom lätt process utan att det inledningsvis krävde 

att ”prioritera utifrån de bristfälliga resurser vi har”. Rektor Anders säger: ”Det handlar om mod. 

[…] det är inte så att man får mer pengar.” Anders menar att det också blir en avvägning och att 

en satsning såsom att skapa ett nytt team innebär utmaningar, han säger: 

 Det är alltid mödosamt, speciellt då vi gjorde detta. Då satsade vi någonting som vi inte visste vad 

det skulle bli på bekostnad av någonting så då får man ta bajs. Man köper inte grisen i säcken gärna 

utifrån de bristfälliga resurser vi har.  

Specialpedagogen Pia på Skola 1 beskriver hur rektor Anders har prioriterat att inte ha några 

assistenter vilket flera andra skolor har inom kommunen. Hon säger: ”Vi har aldrig haft assistenter 

så det handlar ju om att hur man satsar pengar”.  

 

Även Skola 2:s rektor lyfter hur han ständigt förmedlar att närvaro är viktigt, det lyfts på 

personalmöte och som en naturlig del i det pedagogiska samtalet. Rektor Jonas beskriver också 

hur lärarna alltid kan vända sig till honom ” Sen är det sådär att många lärare mejlar mig eftersom 

dom inte vet vad de ska göra. Det gör inget, de får jättegärna mejla”. Här handlar det alltså om 

att lärare inte använder den bestämda ”gången” som är beslutad vid frånvarohantering, men att 

rektorn gärna stödjer upp och stöttar.  
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4.2.7 Handledning  

Skola 1:s närvaroteam framhäver deras funktion som handledare flera gånger. Exempelvis säger 

pedagog Lina: ”Vi blir bollplank och att vi rycker ut i specifika ärenden det är ju sådana som kan 

behöva kuratorsstöd eller som börjar vara hemmavarande och kan behöva mitt stöd. Men det 

gäller att mota ut oss.” Vidare skiljer närvaroteamet på de elever de jobbar direkt mot och de 

elever som de stöttar upp via handledning. Kurator Iréne säger: ”Vi skiljer lite grann på de vi 

jobbar aktivt med […] och sen finns det dem där vi stöttar mentorn och ger tips.” 

 

På Skola 2 har de en träff en gång i veckan där skolans personal möts och lyfter olika elever, 

grupper och klasser, de kallar detta ”mingel”. Vid minglet är frånvaro en viktig del som de pratar 

om, kuratorn berättar att på Skola 2 att ”frånvaro kommer alltid upp på minglet, att en lärare 

lyfter en elev som inte varit på dennes lektion och undrar hur det är för andra”. Minglet utgör 

också ett komplement till elevhälsoträffarna utifrån att elevhälsoteamet också kan lyfta 

information till lärarna. Vidare går det för lärare att lyfta information till elevhälsoteamet. Det är 

alltså ett tillfälle där både ny information såväl som återkoppling från elevhälsoteamet.  

 

4.2.8 Sammanfattning av framgångsfaktorer vid förebyggande arbete  

Skolorna lyfter olika typer av framgångsfaktorer där det inte råder en riktig samstämmighet 

gällande vilka framgångsfaktorer som skolorna lyfter. Ett exempel är att Skola 1 har strukturerad 

hemringning av skolfritidsledare, den organisationen nämns inte av Skola 2. Vidare finns olika 

syn på vad som görs i tidigare år, såsom mellanstadiet. Här menar Skola 1 att ännu mer arbete 

bör göras kring närvaro och att signalera risken för problematisk skolfrånvaro tidigt till 

vårdnadshavare. På Skola 2 lyfter speciallärare Anton fram hur nära lärare arbetar med eleverna 

och att de har stenkoll på närvaro och frånvaro. Dessutom är det pedagogiska samtalet kopplat 

till närvaro lika genomgående både på mellan- och högstadiet. Bägge skolorna understryker 

vikten av handledning och att mentorn har en nyckelfunktion gällande frånvaroförebyggande 

arbete.  

 

4.3 Framgångsfaktorer vid det åtgärdande arbetet  
Här presenteras resultatet för framgångsfaktorer vid det åtgärdande arbetet att redogöras. De 

framgångsfaktorer som är funna är närvaroteam på skolan, relation och förtroende, uppföljning, 

samarbete, flexibilitet, upptäcka odiagnostiserad neuropsykologisk funktionsnedsättning och 

särskild undervisningsgrupp. Den uppmärksamma läsaren ser att kategorin närvaroteam på skolan 

återfinns även här och det har att göra med att närvaroteamet jobbar inom samtliga dimensioner 

av elevhälsoarbetet.  

4.3.1 Närvaroteam på skolan  

Närvaroteamet arbetar både med att handleda lärare såväl som att arbeta direkt med elever. 

Rektor Anders beskriver hur resonemanget kring när det är närvaroteamet som börjar arbeta 

aktivt med eleven och när de ska handleda mentorn: ”I de tyngsta fallen är det ju du Lina som 

är bron mellan hemmet och skolan.”.  

Pedagogen Lina framhåller att arbetet direkt mot elev i problematisk skolfrånvaro kräver mycket 

arbete, hon säger: ”för att kunna bygga mot den här enskilda eleven det kräver väldigt mycket 
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förarbete för att göra ett bra jobb hemma”. Lina åker hem till eleverna och beskriver ” jag 

försöker lägga upp en grundstruktur och intensiteten och att jag har ett par hembesöksdagar då 

jag vet att jag ska iväg som jag kan förbereda mig till och som jag kan följa upp.” Lina beskriver 

att det kan handla om att ringa på en dörr och skriva ett sms utan att bli insläppt till att komma 

in i hemmet och: ”bedriva någon typ av, jag vågar inte säga undervisning, men jag säger 

aktivitet”. Hon beskriver också att hon aldrig vet hur det ska bli när hon åker hem till eleven. 

Hon lägger dock stor vikt vid att det är av betydelse att hon åker hem och: ”visar att jag ser dig 

och förstår att du kanske har en dålig dag, då kanske vi får ta en paus idag och så kan vi ses på 

onsdag och se om det är en bättre dag då”. Lina säger vidare: ”Att man visar upp sig, utan krav 

och utan press, det är ingen fara, jag kommer tillbaka.”. Iréne, skolkurator, fyller i: ”det ger ju 

en känsla av att de aldrig är bortglömda.”. Och Lina menar att det är jätteviktigt att eleverna 

känner att de är saknade och viktiga.  

 

4.3.2 Förtroendefull relation till eleven 

Samtliga i Skola 1:s närvaroteam understryker flera gånger under fokusgruppsintervjun behovet 

av goda relationer och att vinna förtroende för att lyckas med en elev som har tappat det. Flera 

gånger återkommer närvaroteamet till att just vinnandet av förtroende och möta varje elev där 

hen är den avgörande framgångsfaktorn. Iréne, skolkurator, säger: ” Vi har upptäckt precis som 

du visar här att relation, relation, relation det är det enda”. Iréne understryker att det krävs en 

god relation med såväl elev som vårdnadshavare. Lina, pedagog, lyfter att hon i många elever 

som hon arbetar med blir testad på olika sätt. Hon understryker också att det finns en tidsaspekt 

på relation- och förtroendeskapande.  

Lina säger:  

Men det är ju relationen det handlar om för många av de här eleverna har inget förtroende för vuxna 

på skolan generellt och det jag kan göra och det som tar så lång tid är att jag kan bygga och fylla den 

här lilla påsen med kapital. 

Vidare beskriver Lina hur hon gör allt för att vårda det förtroendekapital hon bygger upp med 

en elev i problematisk skolfrånvaro. Hon ger exempel på hur föräldrar kan vilja att Lina eller 

skolan som institution ska tvinga eleven in i skolan, vilket hon aldrig gör. Hon säger: ”Det lilla 

förtroendekapital jag hinner bygga upp det tål inte tvång. Alltså jag kan inte tvinga in eleven i 

skolbyggnaden för jag har inte det förtroendekapitalet. Tvång kan föräldrar hålla på med”. Lina 

beskriver hur hon ”känner ju rent intuitivt att det inte är rätt” att använda tvång och att hon 

förklarar det här snabbt för föräldrarna att hon inte använder tvång ”det är inte min arbetsuppgift”  

Specialpedagog Pia beskriver att hon i sin yrkesroll har lätt att anpassa sitt schema efter elevernas 

behov. Hon säger också att det viktiga är att eleven får en relation till någon och att det spelar 

mindre roll med vem eleven får en positiv relation. Pia säger att det kan vara hon, närvaroteamet 

eller mentorn som arbetar med relationsskapandet med eleven. Hon beskriver också att det kan 

se olika ut vem som skapar relationen:  

Ibland är mentor jättebra eftersom de har en bra kontakt men nästa mentor kanske inte tycker att det 

är dennes jobb. Då kan det vara bra att jag eller Lina kommer in istället. Andra gånger har mentorn 

en jättegod kontakt och det skulle störas om jag helt plötsligt dök upp.  
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Det viktiga är alltså inte vem som skapar en relation med eleven i problematisk skolfrånvaro 

utan att det blir en positiv relation. Här pekar också svaret på ett flexibelt förhållningssätt då 

elevens förutsättningar och kontakt med vuxna styr vem som kommer in och bygger relation 

med eleven.  

4.3.5 Samarbete  

Samarbete kategoriseras i underkategorier då samarbetet är av olika karaktär, dels beskrivs 

samarbetet inom teamet, samarbetet med andra samhälleliga instanser och sist samarbetet med 

vårdnadshavare.  

 

4.3.3.1 Samarbete inom teamet  

Bägge teamen understryker hur de på olika sätt använder varandras kompetens. Skola 2 framhåller 

att det är värdefullt för dem att skolsjuksköterska är med vid träffar då barn i problematisk 

skolfrånvaro för att reda ut eventuella medicinska problem. Många gånger är erfarenheten att de 

uttrycker t ex magont och att skolsjuksköterskan med sin medicinska expertis kan undersöka om 

det har medicinska orsaker eller står för någonting annat.  

 

4.3.3.2 Samarbete med socialtjänst, barn och ungdomspsykiatrin och habilitering  

Samarbetet med andra instanser såsom socialtjänst, BUP och habilitering beskrivs av både skola 

1 och Skola 2 som personbundet. Både Skola 1 och Skola 2 uppger att samarbetet dock blivit 

bättre med tiden. På Skola 2 säger rektor Jonas: ”Jag tycker med soc börjar det bli bättre och 

bättre vi börjar ha och tänka lite likande och det går lite snabbare. Med BUP finns det lite kvar.” 

På Skola 1 säger rektor Anders att samarbetet är personbundet. Kurator Iréne menar att 

”personligen upplever jag att BUP är svårare, det är lättare med socialtjänsten och Haben.”. Även 

Lina tycker att samarbetet med BUP är svårare än vad det är med socialtjänst och habilitering. 

De uttrycker dock att ett fungerande samarbete är en framgångsfaktor.  

Specialpedagog Pia säger: ”Samarbetet fungerar både bra och dåligt. Men ibland kan det ju vara 

så att man hittar en socialsekreterare där en bara känner ”ja så bra” och för de barnen går det ju 

väldigt bra”. Här menar alltså Pia att det för barnen där samarbetet mellan skola och socialtjänst 

fungerar bra där går det också bättre för eleven.  

Rektor Jonas på Skola 2 beskriver hur en elev som ”i princip var hemmasittare och där samarbetet 

med BUP handläggaren fungerade bra”. Eleven har nu gått från att vara 100% frånvarande på 

vårterminen till att det vände på höstterminen via en återslussningsplan i samarbete med BUP. 

Jonas säger: ”just det samarbetet fungerade klockrent”.  

 

4.3.3.2 Samarbete med vårdnadshavare   

Samarbetet med vårdnadshavare upplevs på olika sätt beroende på vårdnadshavare. Iréne, 

skolkurator på Skola 1, lyfter att en framgångsfaktor är att ha tät kontakt med vårdnadshavare. 

Specialpedagog Pia beskriver att det viktigaste är att samarbetet med vårdnadshavare fungerar 

och att det är en viktig framgångsfaktor just att det här samarbetet fungerar. Däremot uttrycker 

hon att det ibland är svårt i de fall då ” har som föräldrarna gett upp eller att de inte orkar då är 

det ju som jättesvårt att genomföra, då går det ju inte”. Det understryks av alla att det är av stor 
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vikt att ha föräldrarna med på banan. Här menar Rektor Anders att problematisk skolfrånvaro 

ofta förklaras genom att peka på brister i hemmet, han säger: ”Och så som det alltid ska bli då 

skyller, skyller, jag säger skyller på vårdnadshavarna att de inte är tillräckligt rustade och att det 

är skolplikt och glömmer bort den andra delen dvs rätt till utbildning.”  

Sammanfattningsvis beskrivs samarbete både som en framgångs- som en riskfaktor.  

 

4.3.4 Uppföljning  

Skola 2 understryker behovet av täta uppföljningar när en elev har hamnat i problematisk 

skolfrånvaro. Rektor Jonas beskriver hur de på skolan alltid bokar in ett uppföljningsmöte vid 

sittande bord. Jonas beskriver: ”Problematiken kanske är den samma då, men för att vi ska ha ett 

samarbete med föräldrarna och att de ska förstå vikten av närvaro så bokar vi en ny träff om två 

tre veckor igen.” Han menar att det ibland kan kännas som att man sitter i mötet för mötets skull 

men menar samtidigt att: ”men det innebär också att det visar att vi tycker att det är viktigt att 

vara på skolan. Det blir mer tyngd i det. För annars om man släpper det och tänker ”jaja” och så 

går det ett halvår”. 

 Även Skola 1:s team ger uttryck för behovet av att vara uthållig och stå kvar även om eleverna 

testar tålamodet på olika sätt. Som beskrivet under 4.3.1 följer Lina upp de elever som hon 

arbetar med och understryker vikten av att visa att eleven är saknad.  

 

4.3.5 Flexibilitet  

Båda skolornas team återkommer vid intervjuerna flera gånger till att det är av yttersta vikt att 

hela tiden utgå ifrån den enskilda individens behov, att vara flexibel i vad just den här eleven 

behöver för insatser.  

På Skola 1 säger skolfritidsledaren tex ”man måste ha fingertoppskänsla för det är så olika”. Skola 

1:s specialpedagog Pia understryker att det är en vinst att hon kan vara flexibel gentemot eleverna 

hon arbetar med: ”Jag som spec har ganska inget fast schema jag kan styra min tid utifrån elevernas 

behov om man jämför med mentorerna så är de mer låsta vid sina undervisningstimmar.” Hon 

beskriver hur hon styr såväl tid och rum utifrån elevens behov. Hon säger ”just flexibiliteten är 

väl en framgångsfaktor”. Pia berättar att hon suttit och arbetat med elever i en konferenslokal i 

närheten av skolan.  

Även Lina beskrev i punkt 4.3.1 hur hon är flexibel i sitt förhållningssätt gentemot elevens 

dagsform och förutsättningar. Skolfritidsledare Alice beskriver under rubrik 4.2.2 hur hon är 

flexibel vid hemringningen och ibland ringer direkt till elev eller att mentor sköter den här biten.  

Skola 2 beskriver hur de utgår ifrån elevens situation när de sätter in insatser.  

Rektor Jonas beskriver:  

Men det som jag skulle säga är styrkan på den här skolan det är att det finns liksom ingenting som är 

omöjligt. Så därför kan det också bli väldigt olika hur det ser ut. Det kan liksom ibland bli så att vi 

hotar att vi kommer hem och hämtar, till att föräldern sitter utanför klassrummet och virkar eller vad 

den nu gör för att få tiden att gå, till ett skolmöte och den mer hårda och formella vägen att blir inte 
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det här bättre blir det socialnämnden och barn och utbildningsnämnden och konsekvenstrappan. Så 

därför finns det inget enhetligt svar utan det är väldigt individbaserat. 

 

4.3.6 Elevanpassad teknologi  

Pia beskriver att hon använder dagens teknologi som stöd i arbetet med elever i problematisk 

skolfrånvaro. Hon berättar: ”att använda snabba sms för det tycker jag att elever har svårare att 

använda mejl eller Skype vill de inte från början. Men just SMS då kan de svara tummen upp 

eller ok.” Även Lina beskriver hur hon skickar SMS till elever under rubrik 4.3.1.  

 

4.3.7 Upptäcka odiagnostiserad NPF 

Specialpedagogen Pia beskriver att många elever som hon arbetat med som har haft problematisk 

skolfrånvaro i princip har haft en diagnos, ofta autism. Pia säger: 

Av alla elever som jag haft så är det många gånger en outredd diagnos i botten, de klarar skolan fram 

till sjuan åttan, sen faller de och blir hemma. De har hankat sig fram, känt sig annorlunda men sedan 

är det som om bägaren rinner över. 

 

Även rektor Jonas på Skola 2 lyfter NPF som en av flera bakomliggande förklaringar till elever i 

problematisk skolfrånvaro: ”Men den psykiska ohälsan beror ofta på eller kan bero på otrygghet 

eller att man inte känner sig säker i ett ämne, man har svårigheter, det kan till exempel vara 

NPF”. 

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning anges här som en bakomliggande orsak till att en elev 

hamnar i problematisk skolfrånvaro. Pia menar att eleven ofta får såväl en självinsikt om hur den 

fungerar, som bättre stöd av tex BUP, habilitering och eventuell medicinering när hen får 

diagnos.  

 

4.3.8 Förbereda tillbakagång till skolan  

Närvaroteamet har två exempel på elever som gått från att ha 100% frånvaro till att komma 

tillbaka till skolan. Lina (pedagog) beskriver: ”då får man ju ibland göra lite galna 

överenskommelser. Men det kan det vara värt.” Anders (rektor) beskriver att det var en svår 

situation för eleverna men där ”så ser vi efteråt att det var den där galna överenskommelsen gör 

att det fick tippa över och det förtroendet du hade byggt Lina, för att överbygga de där groparna”. 

Med andra ord möjliggör relationsbyggandet och förtroendekapitalet (beskrivet i 4.3.2) en 

tillbakagång till skolan. Lina säger: ”om barnen uttrycker en önskan om att då går jag på det. Om 

barnet säger, det här är det som gör att jag är hemma då måste försöka att tillgodose det.”  

Lina ger också exempel på hur ett barn som både är i skolan och till viss del i en problematisk 

skolfrånvaro uttryckt sig till sin mamma om en skoluppgift som hen hatade. Då är Lina snabb att 

plocka bort det hindret. Hon säger ” Då får vi se och nu vet jag ju inte om det ger någon effekt 

men man måste vara snabb på det.” Anders säger: ”Det är inte så ofta de här ungarna sätter sig 

vid förhandlingsbordet så att säga. Det är en sån jättesignal.” 
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Även Skola 2 beskriver hur de slussat tillbaka elever som haft problematisk skolfrånvaro genom 

att tex använda den särskilda undervisningsgruppen och den anpassade lärmiljön där (mer i nästa 

punkt 4.3.9). 

 

4.3.9 Särskild undervisningsgrupp  

På Skola 1 finns en särskild undervisningsgrupp kallad Stigen. Specialpedagogen Pia beskriver 

hur den här särskilda undervisningsgruppen ibland används som en väg tillbaka för vissa elever 

med problematisk skolfrånvaro.  

Pia beskriver:  

De som är hemma har ofta ett steg in är inte första steget klassrummet. Så den särskilda 

undervisningsgruppen kan användas som en väg tillbaka, egen ingång, små klassrum, kortare schema 

sådant som många behöver liksom. För många blir det en typ av hjärntrötthet att vara i ett klassrum.  

 

På Skola 2 har skolan en särskild lärmiljö organiserats som i den här uppsatsen kallas Lärmiljön. 

Till Lärmiljön kan elever som har svårigheter i ett visst ämne gå på just den lektionen som utgör 

en svårighet. Om matematiken upplevs svår för eleven kan hen gå till Lärmiljön under just 

matematiklektionerna. Lärmiljön erbjuder. Lärmiljön är bemannad av en ämneslärare och en 

fritidspedagog. Flera gånger har elever slussats tillbaka från en problematisk skolfrånvaro till den 

ordinarie klassen via just Lärmiljön. I Lärmiljön är det ett mindre sammanhang och eleven kan 

få en mer anpassad miljö beskriver teamet på Skola 2.  

Rektor Jonas beskriver:  

I nian hade vi ett antal som var borta mycket och som hade anpassad studiegång och där vi kunde där 

alltifrån det var otryggt att gå in i stora skolan att ta bakvägen till ”lärmiljön” där det kändes tryggt till 

att man kan anpassa med undervisningsrelaterade saker 

 

4.3.10 Att ta mandat  

Elevhälsoteamet på Skola 2 beskriver hur lärarna tagit mandat för att närvaro är viktigt. Rektor 

Jonas säger: ”Lärarna har tagit mandatet eller det formella ansvaret att faktiskt sätta lite krav, det 

hjälper till för att det faktiskt ska vända för vi måste våga stå upp för det. Vi måste vända frånvaro 

snabbt.” Här menar Jonas att det är av vikt att lärare snabbt rapporterar frånvaro till hemmet och 

också signalerar till vårdnadshavare hur viktig närvaro är. Jonas reflekterar kring hur det blir 

viktigt att signalera närvarons betydelse till hemmen och att våga ta det mandatet. Han säger:  

 

Våga vara bökig […] Det som kan hända är att föräldrarna blir lite rädda men det som händer är att 

vi får ett mandat och sätter ner foten. När vi som skola och myndighet gör det och lärarna också gör 

det blir det en annan tyngd.  
 

4.3.11 Sammanfattning av framgångsfaktorer vid åtgärdande arbete  

Fler olika typer av framgångsfaktorer vid åtgärdande arbete lyfts. Det är under den här kategorin 

som flest framgångsfaktorer lyfts och det kan ge stöd för det som i bakgrunden beskrivs (ex 
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Partanen, 2012; Hjörne & Säljö, 2013) av att elevhälsoteam oftast fokuserar på åtgärdande 

elevärenden.  

 

4.4 Övergripande framgångsfaktorer  
Två kategorier av framgångsfaktorer kom att stå utöver de tre huvudkategorierna då dessa 

genomsyrar arbetet med närvarofrämjande och frånvaroförebyggande och frånvaroåtgärdande 

arbete.  

 

4.4.1 Ständig utveckling 

Under de tre genomförda intervjuerna lyfts förändringsarbete som en process som tar tid både 

att få genomslag i kollegiet såväl som att det ständigt bör vara fokus på att göra olika delar ännu 

bättre. Eftersom detta genomsyrar det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet valde 

jag att lyfta ut den här kategorin som ett övergripande förhållningssätt. Rektor på Skola 2 säger: 

”styrkan på den här skolan det är att det finns liksom ingenting som är omöjligt”.  

 

4.4.2 Utgå ifrån skolans förutsättningar  

Flera gånger vid intervjun återkommer rektor Anders på Skola 1 till att det är viktigt att skolan 

utgår ifrån sina egna, inre (personal, organisatoriska) som yttre (ekonomiska) förutsättningar. Han 

understryker: ”man måste se till sina egna lokala förutsättningar […] Hitta er väg, ta inte någon 

annans och copypasta och tro att det ska bli jättebra. För vi har alla olika förutsättningar på vad 

vi kan och vad vi gör bra.”  
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5. DISKUSSION OCH AVSLUTANDE REFLEKTIONER  
Nedan kommer diskussion av resultat, metod, specialpedagogiska implikationer och förslag på 

fortsatt forskning att presenteras.  

5.1 Metoddiskussion  
Studien kom att omfatta två olika team på två skolor i två kommuner, i och med detta snäva 

urval går det inte att dra slutsatsen att de framgångsfaktorer som är beskrivna i uppsatsen beskrivs 

och arbetas med i andra skolor. Syftet med den här explorativa studien är att studera vilka 

framgångsfaktorer som beskrivs av framgångsrika skolor. Studien visar att framgångsfaktorerna 

skiljer sig åt mellan skolorna – detta indikerar vidare att resultatet är att betrakta som skolspecifikt 

samtidigt som flera av framgångsfaktorerna återfinns på bägge skolor. Med andra ord, både 

likheter och skillnader finns. För att öka generaliserbarheten skulle en mer storskalig studie vara 

nödvändig.  Det är svårt att ta en framgångsfaktor som fungerar väl på en skola och försöka att 

kopiera den i en annan kontext. När jag nu skjutit generaliserbarheten i sank vill jag ändå tillstå 

att yrkesverksamma kan hitta inspiration och vägledning av studiens resultat. Förhoppningen har 

hela tiden varit att ”goda exempel” ska komma fler till del och jag hoppas att min studie fyller 

den funktionen.  

Gällande validiteten så har jag i materialbearbetningen och sedermera resultatet kontinuerligt 

använt mig av citatstöd i de olika kategorierna för att möjliggöra transparens.  

I rollen som forskare har jag eftersträvat att få autenticitet i materialet. Jag valde därför att hålla 

mig relativt strikt till den ganska lediga fokusgruppsledarrollen och inte vägleda utan lyssna under 

intervjuerna. Detta kan ha inneburit att inte samtliga framgångsfaktorer lyftes vid intervjun, men 

det är också av intresse att se vilka framgångsfaktorer som teamen också tänker på. Majoriteten 

går att finna i det åtgärdande arbetet och de färre inom det närvarofrämjande området. Jag är 

dock väl medveten om att replikerbarheten kan bli ett problem då det är svårt att genomföra en 

motsvarande studie i och med dess semistrukturerade och av deltagarnas diskussion, styrda metod. 

Samtidigt är det här en explorativ studie där två skolor strategiskt valdes ut varför en ny studie 

skulle kunna genomföras med ett liknande upplägg, men med andra fall. Återfinns 

framgångsfaktorer som finns här skulle det ge stöd för att fler framgångsrika skolor arbetar med 

dessa framgångsfaktorer och skulle således ge stöd för den här studiens resultat.  

Flera metodförfattare (Dahlin Ivanoff & Holmgren, 2017; Ahrne & Svensson, 2015; Haliker, 

2010) lyfter behovet av att intervjusituationen ska präglas av en god och förtroendefull stämning, 

vilket jag anser att intervjuerna gjorde. Efter intervjun har jag haft kontakt med några deltagare 

som tyckte att det var ett värdefullt tillfälle att prata om vad de på skolan faktiskt gör bra. Många 

gånger stannar de inte upp och reflekterar tillsammans på det här sättet. Bägge rektorerna uppgav 

också att det var en anledning att de ville delta i studien – en stund att gemensamt reflektera och 

diskutera som en del i utvecklingsarbete. För mig som forskare känns det roligt att deltagarna 

uppskattade att delta och att de själva fick ut något av det när jag trots allt tog anspråk på deras 

dyrbara tid.  

Jag vill här stanna upp och diskutera de kvalitetskriterier som Kvale och Brinkmann (2014) anser 

vara grundläggande för en intervjus kvalitet (se 3.3.2). Svaren i de tre genomförda intervjuerna 
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var rika och relevanta, såväl var svaren längre och frågorna kortare. Jag upplevde att teamen 

pratade med varandra, snarare än till mig, och hade en diskussion som jag i princip kunde lyssna 

på. Målsättningen var att tolka och klargöra under intervjun men jag märkte vid genomlyssning 

att det är mycket som jag inte analyserade direkt vid intervjutillfället. Därför är jag glad över att 

jag spelade in samtliga intervjuer och sedan transkriberade dessa. Genom såväl den lite 

omständliga transkriberingsprocessen och sedan den modell jag använda för dataanalys, IPA, anser 

jag att det som var kärnan i de tre genomförda intervjuerna synliggjordes. IPA var ett stöd i att 

först lägga mycket tid på att läsa materialet och bekanta mig med det. Sedan letade jag mönster 

för att hitta meningsbärande mönster som sedan utkristalliserade sig till kategorier. I det här 

arbetet fick jag även stort stöd av mina handledare då jag inledningsvis hade stora och icke-

avgränsade framgångsfaktorer. Efter handledning kom jag att bli tryggare i kategoriseringsarbetet 

och efter att jag kategoriserat mitt resultat gick jag sedan tillbaka till materialet och vissa 

förändringar gjordes. Det var under kategoriseringsprocessen också svårt att definiera vilken sorts 

framgångsfaktorer det var frågan om då det inte alltid är helt tydligt vart gränsen går mellan 

främjande, förebyggande och åtgärdande (även om det inledningsvis verkar lätt). Jag är nu, efter 

de antal varv jag jobbat med materialet trygg i de kategorier som är definierade i studien. Det jag 

dock vill understryka är att det tog mycket tid och kraft i anspråk. 

Bryman (2018) menar att den tidseffektivitet som fokusgrupp innebär i och med att forskaren 

intervjuar flera samtidigt och får ta del av fler perspektiv i en och samma intervju däremot innebär 

större svårigheter i transkriberingsarbetet. Det tog en stor tid av arbetet med den här studien att 

transkribera och jag fick ett stort material att tillgå. Det här skulle kunna vara både en nackdel 

och en fördel men jag ser materialets rikedom som framförallt en styrka.  

Utifrån ett forskningsetiskt perspektiv är min bedömning att jag har gjort mitt yttersta att uppfylla 

de etiska riktlinjer som jag tidigare åtknutit till. Det finns även tid att fundera på vilken eventuell 

nytta respektive skada studien skulle kunna innebära. Jag har uteslutit vissa målande detaljer där 

elever skulle kunna riskeras att röjas även om exemplen hade livat upp texten, här tänkte jag att 

det eventuella skrattet som exemplet skulle generera inte är i paritet till den eventuella skadan 

som kunde ske om en elev i problematisk skolfrånvaro skulle kunna identifieras. Ett delsyfte med 

studien har ytterligare varit att lyfta fokus från individen i problematisk skolfrånvaro och visa vad 

skolor gör (själva studien) och kan göra (förhoppningsvis effekten av studien) i sitt främjande, 

förebyggande och åtgärdande arbete. Under det senaste året har fruktansvärda livsöden beskrivits 

av elever och familjer i problematisk skolfrånvaro, ofta i reportagen (ett exempel är Kalla faktas 

granskning på TV 4 ”De osynliga barnen”) beskriver de närmast drabbade hur de känner sig 

svikna av samhället i allmänhet och av skolan i synnerhet. Det är därför viktigt att forskningen 

vänder blicken mot skolan och här inte fastnar i att studera brister hos enskilda individer utan ser 

vilka möjligheter som finns för skolan att möta eleven där hen är. Fler studier inom det område 

där jag valde att undersöka är pinpointade i litteraturen som jag lagt som grund för uppsatsen. 

Därigenom menar jag att den här uppsatsen bidrar med något nytt och dessutom något viktigt.  

Sammanfattningsvis anser jag att metoden var väl vald för den här studiens syfte då fokus för 

studien var att studera vilka framgångsfaktorer som lyfts fram. Materialet var rikt och visade på 

flera olika perspektiv och infallsvinklar på problematisk skolfrånvaro. Jag hade önskat att fler än 

två skolor deltagit, men att det är svårt att få deltagare kan vittna om hur mycket elevhälsoteam 
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redan har att göra och att det därför kan kännas svårt att ta på sig något extra, såsom att delta i 

en studie.  

 

5.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att belysa vilka viktiga framgångsfaktorer som elevhälsoteam och lokala 

närvaroteam beskriver utifrån närvarofrämjande, frånvaroförebyggande och frånvaroåtgärdande 

aspekter gällande problematisk skolfrånvaro. Det fanns även en aspiration på att sprida goda 

exempel i sann ”best practice”-anda. Skola 1 underströk att det är avgörande att skolor ser på 

sina egna förutsättningar gällande arbete med problematisk skolfrånvaro, det går inte att kopiera 

det som fungerar i en verksamhet och tänka att det ska fungera liknande i den egna verksamheten. 

Det är viktigt att ha detta i åtanke. De framgångsfaktorer som är presenterade är unika i sitt 

sammanhang men å andra sidan går det med största sannolikhet finna inspiration och input för 

det egna arbetet gällande problematisk skolfrånvaro.  

Det som är unikt för den här studien är att den bidragit till att utveckla kunskap om åtgärder på 

alla tre nivåer i skolans elevhälsoarbete gällande problematisk skolfrånvaro. Precis som Bodén 

(2016) beskriver har tidigare forskning om skolfrånvaro fokuserat på elevens individuella problem 

eller familjens oförmåga. Ett sådant perspektiv innebär att det blir svårt för skolan att sätta in 

åtgärder utan att det i så fall måste till psykologisk och social stöttning av andra instanser än 

skolan. Att utgå ifrån att problematiken bottnar i individen och/eller familjen ger skolan 

möjlighet att ducka ansvaret för elevens rätt till utbildning. Även i den här undersökningen 

framkommer att vissa vårdnadshavare upplevs brista i föräldraskap och att eleven kan ha en 

neuropsykologisk funktionsnedsättning. Dock har dessa skolor inte stannat vid detta utan i 

studien går det att ta del av flera olika framgångsfaktorer som skolan ”äger” och som skolan 

genomför på alla tre nivåer.  

Rektorn på Skola 1 understryker att han anser att skolpersonal ofta skyller (han understryker just 

det här skuldbeläggandet genom att upprepa ”skyller” tre gånger) på att hemmet inte uppfyller 

skolplikten, men menar att det även ligger ett stort ansvar på skolan då barn har rätt till utbildning. 

Han menar således att det inte går att förklara problematisk skolfrånvaro med att ensidigt peka 

på hemförhållanden utan att skolorna måste ta ansvar för att barnens utbildning.  

 Jag kan inte nog understryka vikten av att skolorna arbetar med främjande arbete såsom lärmiljö 

och trygghet. Målet är givetvis att problematisk skolfrånvaro inte ska uppkomma. För att 

parafrasera studiens titel, skolan får inte välja om den ska släcka branden eller se till att det inte 

börjar brinna utan måste stå med såväl brandsläckaren (åtgärdande) och samtidigt ha fungerande 

brandvarnare (förebyggande) såväl som brandutbildad personal (främjande). Ansatsen till den här 

uppsatsen var att bidra till forskning som inte stannade där tidigare forskning fokuserat på eleven 

som individ och på dennes hem. Intentionen var att identifiera framgångsfaktorer som skolorna 

arbetade med och med fokus på det som skolorna gör.  

 

Den här studien har vidare bidragit med att undersöka hur ett elevhälsoteam och ett närvaroteam 

diskuterar om framgångsfaktorer kopplat till ett problemområde. Partanen (2012) understryker 

att det många gånger läggs för mycket fokus på vad som inte fungerar och han menar att den 
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typen av samtalsinnehåll inte går att betrakta som ett elevhälsomöte då fokus inte är på hälsa utan 

det som är att betrakta som ”sjukt”. Skolornas team diskuterar inom alla tre områden vad de ser 

som framgångsfaktorer och jag upplever inte att de ”fastnar” i att prata om de problem som finns. 

Studien visar på att det finns en svårighet i att enbart anlägga ett salutogent perspektiv eftersom 

problematisk skolfrånvaro finns som ett reellt problem och detta måste åtgärdas, det går inte att 

endast arbeta främjande utan eleverna som befinner sig i svårigheten måste också mötas upp. 

Samtidigt visar studien att skolorna gör flera olika insatser samtidigt både för att åtgärda och 

förebygga frånvaro och att främja närvaro. Titeln på den här studien är kopplad till denna 

svårighet och är ett citat av rektor på Skola 1: ” Det vi brottas med nu är ju som de flesta 

elevhälsofrågor, den patogena och den salutogena delen. Ska jag släcka eldarna eller ska jag se till 

att de inte börjar brinna”. Här är det av yttersta vikt att ha två tankar samtidigt i huvudet och 

arbeta med dessa olika insatser parallellt.  

I den Statens offentliga utredning (2016:94) dras en slutsats som tidigare referats till gällande att 

elevhälsoteam lägger ett stort fokus på åtgärdande arbete och att det många gånger helt saknar 

hälsofrämjande och förebyggande insatser för att öka närvaron och att fokus ligger på åtgärdande 

arbete. Resultatet i studien visar att de två undersökta skolorna har arbeten på samtliga tre nivåer 

men att det ändå är det vid intervjutillfällena en majoritet av reflektioner kring elever i 

problematisk skolfrånvaro. Detta kan även ligga i själva utgångsläget för intervjun, vi behöver 

ofta en specifik upplevd händelse för att sedan relatera till denna. Vidare är närvarofrämjande 

arbete, tänker jag mig, mer abstrakt att sätta fingret på vad det de facto är, Skola 1:s arbete med 

att tydliggöra lektionen är inte specifikt riktat mot elever i problematisk skolfrånvaro utan alla 

elever som i vissa situationer i skolan riskerar att hamna i svårighet. Det här arbetet kom inte 

heller fram i fokusgruppsintervjun med närvaroteamet utan vid den enskilda intervjun med 

specialpedagogen.  

 

5.2.1 Det relationella och kategoriska perspektivet 

Specialpedagogen beskriver hur specialpedagoger och speciallärare på skolan arbetar med att 

tydliggöra lärmiljön. Lärarna får uppgifter att genomföra på lektionerna för att öka likvärdigheten 

och förutsägbarheten för elever i svårighet. Specialpedagogen beskriver arbetet som i vissa delar 

mödosamt då det är svårt med implementeringen. Det krävs både handledning men också (om 

än skämtsamt) piska för att lärarna ska ta till sig arbetssättet. Specialpedagogen beskriver att det 

framkommer i samtliga kartläggningar som genomförs på elever i problematisk skolfrånvaro att 

eleven upplever att klassrumsmiljön är stökig och att eleven är osäker på vad och hur den ska 

genomföra en uppgift. Skolan har således utifrån kartläggningar på individnivå satt in åtgärder på 

grupp och skolnivå. Det här är helt i linje med det jag tänker att Partanen (2012) efterfrågar. Det 

visar också på ett relationellt förhållningssätt för svårigheten för eleven uppstår i mötet med 

lärmiljön. Precis som Ahlberg (2015) och Tinglev (2014) beskriver utgår det relationella 

perspektivet utifrån att problemet uppstår i elevens möte med en miljö hen inte klarar av.  

Samtidigt som det relationella perspektivet manifesteras är även det kategoriska perspektivet 

närvarande, specialpedagogen beskriver hur i princip samtliga elever hon arbetat med i 

problematisk skolfrånvaro sedermera har fått en autismdiagnos. Specialpedagogens 

förhållningssätt närmar sig således Tinglev (2014) och Dyson och Millard (2000) som lyfter fram 
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att det går att ha bägge perspektiven, både det relationella och kategoriska perspektivet, för att 

bättre förstå den svårighet en elev kan befinna sig i.  

 

5.2.2 Teamen  

Hjörne och Säljö (2013) beskriver hur elevhälsoteamen de undersökte lätt hamnar i ett 

kategoriskt förhållningssätt med fokus på att hitta en färdig lösning på ”problemet” gärna med 

siktet inställt på individens svårigheter som förklaring. De elevhälsoteam de undersökte är inte 

likt de i den här studien utvalda för att vara framgångsrika, men det är ändå av intresse att de 

team som är utvalda som framgångsrika också hamnar i diskussion om elevens psykiska hälsa och 

familjens oförmåga. Skillnaden från Hjörne och Säljös studie är att det här sker i liten 

utsträckning. Fokus i intervjuerna är det som fungerar och inget verkar vara omöjligt utan snarare 

vittnar resultatet om flexibilitet och känslighet för elevens behov. Det som Hjörne och Säljö 

beskriver att teamen de undersökt hittar färdiga lösningar på problem är inget som verkar 

genomsyra de lösningar som undersökta team har, istället utgår de från den specifika situationen 

i åtgärdsförslag.  

Rektor är ansvarig över skolan och således också ansvarig för elevhälsan elevhälsan och studien 

visar att rektorn har en nyckelroll gällande hur skolan prioriterar. Bägge rektorerna i 

undersökningen upplevs som kunniga och handlingskraftiga. Rektor på skola 1 beskriver hur det 

inledningsvis var svårt för närvaroteamet att få kredibilitet i kollegiet men att det nu, efter två år, 

fått genomslagskraft och att både vårdnadshavare och lärare efterfrågar teamet. En 

framgångsfaktor i arbetet med problematisk skolfrånvaro är att närvaro är viktigt, genom ett 

sådant förhållningssätt där elever fångas upp innan hen eventuellt skulle få hög frånvaro på skolan 

är kopplat till skolans gemensamma arbete. Här tänker jag å andra sidan att alla skolors personal 

i hela Sverige skulle instämma i att de anser att det är viktigt med närvaro och att frånvaro innebär 

problem för elever att nå skolans mål. Dock krävs det mer än att tycka att närvaro är viktigt. Det 

behövs arenor för att lyfta samtalet om närvaro/frånvaro. På Skola 2 har de varje vecka mingel 

där närvaro och frånvaro alltid är med. På Skola 1 ska frånvaro diskuteras i lärarlagen var tredje 

vecka. Närvaro och frånvaro levandegörs således och är en del av det pedagogiska samtalet, det 

här tror jag är en orsak till att skolorna upplevs vara framgångsrika jämfört med andra skolor i 

deras respektive kommuner. Här har elevhälsoteamen en viktig uppgift i att hitta arenor för den 

här typen av samtal.   

Även Skolverket (2010) lyfter fram att samverkan med elevhälsan är grundläggande för att 

skolpersonal ska få hjälp och stöd med sitt arbete med elevers frånvaro. De olika kompetenserna 

som ryms i elevhälsan ska på olika sätt stödja elevens utveckling och lärande. Vidare beskrivs i 

Statens offentliga utredning (2016:94) att handledning av elevhälsoteam är av stor betydelse för 

att minska problematisk skolfrånvaro.  

 

5.2.3 Relationer 

Vikten av förtroendefull relation mellan elev och mentor lyfts av såväl Springe (2009) som 

Skolinspektionen (2016). Framförallt understryks detta vid intervjuerna med team och 

specialpedagog på Skola 1. På många sätt accentueras det som den avgörande faktorn för att 

vända en problematisk skolfrånvaro, att eleven hittar en vuxen på skolan att bygga relation med. 
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Det här är inte nytt egentligen – betydelsen av relationer beskrivs av Aspelin (2010). Men att 

bygga relation på det sätt som Lina beskriver i intervjun, att låta det ta tid, att gå med på ”galna 

överenskommelser”, att sms utanför en stängd dörr och prova att komma tillbaka om ett par 

dagar är i min mening att betrakta som unikt. Många gånger ska mycket i skolan gå snabbt, 

kunskap ska tillägnas och visas. Att våga låta undervisning stå tillbaka för att bygga relation kräver 

en hel del is i magen men understryks av Skola 1 som grunden för att lyckas åtgärda problematisk 

skolfrånvaro. I fokusgruppsintervjun såväl som den enskilda intervjun med specialpedagogen 

nämns relation som den viktigaste framgångsfaktorn. Vid fokusgruppsintervjun på Skola 2 

identifieras inte relation eller relationsbyggande som en framgångsfaktor. Jag tror dock att det, 

självklart, sker relationsbyggande på skolan men det är som sagt inget elevhälsoteamet lyfter vid 

intervjun.  

 

5.2.4 Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete  

I studiens bakgrund lyfts olika typer av förebyggande åtgärder kopplat till elevhälsans arbete 

(SOU, 2016:94). Utredningen lyfter att framgångsrikt arbete mot missbruk och mobbing samt 

tidig upptäckt av inlärningssvårigheter och mot psykisk hälsa så ger det effekt på frånvaro. 

Ekstrand (2015) menar att skolframgång, goda relationer med vuxna på skolan och ett positivt 

klimat på skolan är viktiga faktorer för att minska frånvaro och främja närvaro. Dessa 

framgångsfaktorer går att återfinna i studiens resultat vilket således stödjer Ekstrands forskning 

gällande vad skolor ska göra för insatser mot frånvaro i skolan. Vid intervjuerna nämns 

likabehandlingsarbete och Skola 2 lyfter fram att konflikter ska lösas på skolan så att det ska kännas 

bra att komma till skolan nästa dag. Vidare pågår ett målinriktat arbete lett av specialpedagog och 

speciallärare avseende att tillgängliggöra lärmiljön på Skola 1. Om elever kan tillgängliggöra sig 

lektionerna och därigenom få bättre förutsättningar för att lyckas i skolan då har skolan lyckats 

med det främjande arbetet.  

Vidare lyfter specialpedagogen på Skola 1 upp att det många gånger finns en odiagnostiserad 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos elever i problematisk skolfrånvaro. States offentliga 

utredning (2016:94) framhåller också behovet av att uppmärksamma ströfrånvaro och 

medvetandegöra vårdnadshavarna om detta, på Skola 1 ringer skolfritidsledaren hem till elever 

med ogiltig frånvaro trots att ett sms också automatiskt skickas. Teamet menar själv att det ger 

god effekt eftersom det är lättare att bortse ifrån ett SMS än den personliga kontakten. 

Skolinspektionen (2016) menar att skolorna i alltför liten grad rapporterar, följer upp och 

analyserar frånvaron. På bägge skolorna analyseras frånvaro och ses som ett instrument för 

utvärdering av genomförda insatser. Skolinspektionen understryker också att det är problematiskt 

att ”vänta och se” om en frånvaro går över. Här vittnar studien om att skolornas första led i 

närvarokollen är mentor som ska ha direkt kontakt med elev och vårdnadshavare. Skola 1 menar 

att det bör göras mer i de yngre åren medan Skola 2 som är en skola från 4-9 menar att det är 

ännu mer koll hos lärarna i yngre år.  
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5.2.5 Variation inom elevhälsan 

Skolorna som var med i den här studien hade olika förutsättningar och olika utgångspunkter i 

sitt arbete. Studien har inte en komparativ ansats men det är intressant att notera att två 

framgångsrika skolor på olika sätt arbetar med problematisk skolfrånvaro. 

I bakgrunden beskrevs hur Höög (2014) drar slutsatsen att det i för hög utsträckning finns 

variation inom elevhälsan och dess struktur. Studien, om än med det lilla urvalet av två skolor, 

indikerar att ge stöd för denna slutsats. Även om skolorna valdes utifrån en gemensam grund – 

de var framgångsrika i arbetet med problematisk skolfrånvaro så kom de med olika 

framgångsfaktorer och vidare även olika förhållningssätt.  

Ett antal framgångsfaktorer framkom i undersökningen, frågan är dock hur de går att applicera 

på andra skolor än de undersökta, med andra ord, hur generaliserbara framgångsfaktorerna är? 

En viktig slutsats som studien pekar på är att skolor måste utgå ifrån de egna, lokala 

förutsättningarna. Skola 1 har tex inga assistenter i sin verksamhet utan rektor har istället valt att 

använda pengar på till exempel en särskild undervisningsgrupp och närvaroteam. Vidare skapades 

den tjänst som läraren har i närvaroteamet efter de kunskaper och erfarenheter just den här 

personen bar på, men också i samband med att hon var tillbaka efter en längre sjukdom. De här 

förutsättningarna är i min mening att betrakta som skolspecifika men ändå något som kan ge 

andra skolor inspiration och vägledning i det egna arbetet. Det finns olika vägar till framgång 

och skolor måste hitta sin egen väg, det går inte att kopiera en annan och hoppas på samma effekt 

som hos originalet.  

 

5.2.6 Samverkan  

Samarbete beskrivs i studien som såväl en framgångs- som en riskfaktor. Både Skola 1 och Skola 

2 lyfter fram att samarbetet mellan andra instanser såsom socialtjänsten och barn och 

ungdomspsykiatrin är personbundet. Kearney (2003) anser att det finns en stor brist i samarbetet 

mellan olika professioner och menar att samarbetet för att åtgärda problematisk skolfrånvaro är 

viktigt. Kearney ser att det finns brister i samverkan mellan olika samhällsfunktioner och det visar 

sig också i studien att detta förhållande finns även här, det blir ett hot mot likvärdigheten om  

  



42 
 

5.3 Specialpedagogiska implikationer  
I examensbeskrivningen för specialpedagogexamen som finns att läsa på Luleå tekniska 

universitets hemsida: 

(https://webapp.ltu.se/epok/public/examen/viewPublicExamen.htm?examenId=730&locale=

sv) är olika typer av förmågor utskrivna. Jag vill här stanna vid ett par av dessa då de är av relevans 

för arbetet med elever i problematisk skolfrånvaro:  

• Visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande 

arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer 

• Visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor 

för kollegor, föräldrar och andra berörda,  

• Visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever 

• Visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper 

Specialpedagoger har en nyckelroll för att möjliggöra lärmiljöer för elever i olika behov. Den 

specialpedagogiska utgångspunkten måste vara att miljön ska anpassas så att eventuella svårigheter 

går att avvärja innan de eventuellt uppstår. Studiens resultat visar hur specialpedagoger analyserat 

pedagogiska kartläggningar och utifrån de behov som finns för en viss grupp av elever gör 

anpassningar på gruppnivå.  

Det professionella samtalet i elevhälsoteam, med kollegor, föräldrar och andra aktörer. Vidare är 

specialpedagogen en viktig part för att samverka med andra yrkesgrupper. I den här studien har 

mycket litet utrymme givits till att diskutera de bakomliggande faktorerna till elevers frånvaro 

men såväl Statens offentliga utredning (2016:94), Skolinspektionen (2016) som Kearney (2008a, 

2008b) understryker att orsakerna till den problematiska skolfrånvaron skiljer sig åt och att det är 

av stor vikt att skolan möter eleven där hen är. Även resultatet i studien vittnar om att 

respondenterna är flexibla i sitt sätt att möta eleven, utifrån de förutsättningar som finns. 

Specialpedagoger kommer dessvärre i en nutid och framtid att möta elever i problematisk 

skolfrånvaro och då är det viktigt att kunna hålla två saker i huvudet och i fokus samtidigt. Eleven 

måste få hjälp om hen är i problematiken såväl som det parallellt med detta arbete måste ske 

förebyggande och främjande arbete. Här har specialpedagogen som tidigare nämnts en nyckelroll 

i arbetet för en lärmiljö tillgänglig för alla. Möts elevernas behov är också risken mindre att eleven 

hamnar i svårighet som i just det här fallet, problematisk skolfrånvaro.  

Utifrån min egen kommande yrkespraktik anser jag att de framgångsfaktorer som i studien 

accentueras kommer mig till del. Jag anser att specialpedagogens roll inte går att nog understryka 

och det är ett stort ansvar att axla. En skola för alla har fått ett stort genomslag i hur vi pratar om 

skolan som rum. Samtidigt går det att tolka begreppet som en skola för alla, min övertygelse är 

att skolan som rum måste vara flexibelt för att vara inkluderande och likvärdig. Här har 

specialpedagogens kompetens och förhållningssätt stor betydelse.  

 

https://webapp.ltu.se/epok/public/examen/viewPublicExamen.htm?examenId=730&locale=sv
https://webapp.ltu.se/epok/public/examen/viewPublicExamen.htm?examenId=730&locale=sv
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5.4 Avslutande reflektioner  
Sammanfattningsvis indikerar studiens resultat att de undersökta skolorna har såväl ett 

närvarofrämjande, som frånvaroförebyggande och frånvaroåtgärdande arbete för att arbeta 

närvarofrämjande och att motverka och åtgärda problematisk skolfrånvaro. Troligen kommer 

intresset och (tyvärr) behovet av att hitta framgångsfaktorer för att minska frånvaron i allmänhet 

och den problematiska skolfrånvaron i synnerhet att bestå.  

En annan slutsats är att de identifierade framgångsfaktorerna ser olika ut på skolorna och att det 

inte råder konsensus om vilka framgångsfaktorer som skolorna identifierar. Det finns såväl en 

skillnad i resultatet då framgångsfaktorerna inte överensstämmer helt och fullt samtidigt som det 

finns många likheter.  

Skola 1 lyfter tydligt fram att relationsbyggande både gällande att förebygga och att åtgärda 

frånvaro och ses som en grundbult medan Skola 2 inte nämner relation vid intervjutillfället. Det 

här går i linje med studiens resultat avseende att skolor bör utgå ifrån de egna förutsättningarna 

för att möta de utmaningar som problematisk skolfrånvaro innebär. Samtidigt finns det här också 

en större fråga som handlar om likvärdighet och den variation som elevhälsan uppvisar. Å ena 

sidan bör skolorna utgå ifrån egna förutsättningar, å andra sidan ska vi ha en likvärdig skola. Det 

här är ju, för alla som tagit del av någon politisk debatt gällande skolan, en av kärnfrågorna och 

som med största sannolikhet kommer fortsätta att stötas och blötas.  

En annan slutsats är att det är svårast att identifiera främjande arbete, det här kan ha att göra med 

att tanken från problematisk skolfrånvaro till allt det främjande elevhälsoarbete som sker på 

skolorna kanske inte är det första som kommer i tanken. Flera av de identifierade 

framgångsfaktorerna återfinns vidare i bakgrunden såsom relationsskapande arbete och 

trygghetsarbete. Dock finns ett par som inte nämnts i litteraturgenomgången och som jag inte 

mött tidigare tex kan jag lyfta fram närvaroteam på skolan, elevanpassad teknologi och att ta 

mandat som ny kunskap.  

 

5.5 Förslag på fortsatt forskning  
Problematisk skolfrånvaro är ett angeläget ämne att forska om. En forskningsvinst vore att studera 

framgångsrika exempel i ett längre tidsperspektiv, att genomföra en longitudinell studie vore 

intressant för att studera vilken genomslagskraft framgångsrikt arbete med problematisk 

skolfrånvaro får. Vidare vore det av intresse att göra en studie med ett större urval och med 

kvantitativa data för att se hur och om de identifierade framgångsfaktorerna används i arbetet på 

andra skolor. Utifrån de framgångsfaktorer som den här studien identifierat skulle dessa kunna 

fungera som enkätsvarsförslag för att sedan samla in data från fler framgångsrika team. Skulle dessa 

resultat sedan överensstämma med det jag identifierat i den här studien skulle det ge stöd för min 

studie.  

Ett annat forskningsuppslag vore att studera samarbete mellan olika aktörer som är inkopplade 

vid problematisk skolfrånvaro såsom socialtjänst, habilitering och BUP då detta i såväl i den här 

studien som andra beskrivs som ett utmanande område. I den här studien beskrivs samverkan 

som personbundet, och att i de fall där samarbetet fungerar bra har det också fått positiv inverkan 
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på elevens situation. Här tror jag att forskningen har kan bidra i samverkansutvecklingen för att 

se hur olika instanser på bästa sätt ska jobba gemensamt för barnets bästa.  

Vidare anser jag det vara angeläget att studera elevhälsans arbete utifrån de tre olika perspektiven 

hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande – detta då mycket av tidigare forskning visat att 

elevhälsan väljer att fokusera på åtgärdande insatser och prioriterar ner det främjande och 

förebyggande arbetet.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Brev till närvaroteam: 

Hej! 

 

Jag heter Marie Bergslycka och läser min sista termin på Specialpedagogprogrammet vid Luleå tekniska 

universitet och är just igång med att göra mitt examensarbete. Det jag ämnar studera är vilka 

framgångsfaktorer som elevhälsoteam lyfter för att arbeta närvarofrämjande och för att minska 

problematisk skolfrånvaro. Jag är således ute efter ”goda exempel” och tänker – med tanke på er roll 

och det stöd ni ger skolorna – att ni skulle kunna ge mig tips om rektorer jag kan kontakta. Självklart är 

det sedan upp till dem beroende på om elevhälsan har möjlighet och intresse av att delta men jag skulle 

uppskatta att få tips på skolor som ni anser arbetar framgångsrikt med just närvaro/problematisk 

skolfrånvaro.  

 

Vid frågor eller funderingar nås jag på 070-xxxxxx eller via mejl – marie.bergslycka@skelleftea.se 

Bilaga 2 Brev till rektorer 

Hej! 

Jag heter Marie Bergslycka och läser min sista termin på Specialpedagogprogrammet vid Luleå tekniska 

universitet och är just igång med att göra mitt examensarbete. Det jag ämnar studera är vilka 

framgångsfaktorer som elevhälsoteam lyfter för att arbeta närvarofrämjande och för att minska 

problematisk skolfrånvaro. Jag är ute efter att hitta goda exempel på elevhälsoteam som arbetar med 

detta och er skola fick jag tips om av närvaroteamet då de anser att ni har ett gott arbete kring just detta.  

Min studie kommer att genomföras i samarbete med ett antal elevhälsoteam (beroende på vilka svar jag 

får) och ambitionen är att studera elevhälsoteam i olika kommuner. Metoden jag har tänkt använda är 

en fokusgruppsintervju. Fokusgruppsintervjuer syftar till att få ta del av elevhälsoteamets synsätt på det 

hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med fokus på de framgångsfaktorer som ni 

identifierat. För mig är detta ett angeläget ämne och en daglig utmaning i arbetet. Att öka kunskapen 

om vad elevhälsoteam kan göra på såväl grupp- som individnivå anser jag vara angeläget.  

Fokusgruppsintervjun skall max ta en timme att genomföras och jag kommer att behöva spela in ljudet 

då jag inte kan förlita mig helt på mitt minne. Jag tänker mig att det är en stund att tillsammans i 

elevhälsoteamet reflektera och resonera om ert arbete och en möjlighet för er att låta andra 

yrkesverksamma få ta del av era reflektioner, lärdomar och tankegångar.  

Självklart kommer jag att avidentifiera skolan och elevhälsoteamets personal.  

Om du som rektor och ansvarig för elevhälsan tycker att det här är något som ni har möjlighet att delta 

i så kommer jag att skicka information och en blankett kring informerat samtycke till varje person som 

deltar i elevhälsoarbetet eftersom denna person själv måste ta ställning till om den vill delta eller inte.  

Samtliga medverkande som så önskar kommer få ta del av uppsatsen innan den publiceras.  



 

 
 

Tror du att ni som elevhälsoteam skulle vilja delta i studien? Om ja så vore det toppen om du kunde 

skicka namn på de som tillhör elevhälsan så att jag kan kontakta er individuellt. Självklart har ni i 

enlighet med god forskningssed möjlighet att när som helst avbryta eventuellt deltagande i studien utan 

att ange orsak. 

 

Vänliga hälsningar, 

Marie Bergslycka,  

 

Bilaga 3 Informerat samtycke  

Framgångsfaktorer för att öka närvaro och minska problematisk 

skolfrånvaro 

Information till forskningspersonerna 

Jag vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du 

information om projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Det jag ämnar studera är vilka framgångsfaktorer som finns för att arbeta närvarofrämjande och 

för att minska problematisk skolfrånvaro. Jag är ute efter att hitta goda exempel på skolor som 

arbetar med detta och er skola fick jag tips om av närvaroteamet då de anser att ni har ett gott 

arbete kring just detta.  

Forskningshuvudman för projektet är Luleå tekniska universitet. Med forskningshuvudman 

menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går studien till? 

Metoden för den här studien är fokusgruppsintervju vilket betyder en gruppintervju. Intervjun 

tar max en timme och kommer, som minnesstöd, att spelas in. Efter intervjun kommer jag att 

transkribera vad som är sagt och sedan analysera datan. Studiens design är en fallstudie – med 

detta innebär att forskaren är intresserad av att närstudera, för forskningens syfte, intressanta fall. 

Flera skolor kommer att studeras och på skolorna organiseras arbetet på olika sätt. 

Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. . Svaren du lämnar i studien 

hanteras konfidentiellt och varken ditt namn, skolans namn eller kommunen kommer att 

namnges utan fingerade namn kommer att användas. Jag kan dock inte garantera att du är helt 

anonym men jag gör mitt yttersta för att du ska få dina uppgifter att bli konfidentiellt 

hanterade.  



 

 
 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Om du som deltagare i studien vill läsa uppsatsen innan den lämnas in i början av maj 2019 så 

hör du av dig till mig via mejl eller telefon.  

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer 

att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.  

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien  

Ansvarig för studien är Marie Bergslycka, 0707536758, marie.bergslycka@skelleftea.se  

 

 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får 

behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien Framgångsfaktorer för att öka närvaro och minska 

problematisk skolfrånvaro  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga 4 Intervjuguide 

Skolans nävaroteam:  

Hur många elever bedömer ni har problematisk skolfrånvaro på er skola? Hur har det sett ut 

över tid? 

Hur arbetar ni närvarofrämjande på skolan?  

Hur använder ni er av era olika kompetenser? 

Berätta om hur ni organiserat er verksamhet?  

Vilka framgångsfaktorer vill ni skicka med mig?  

Vad var orsaken till omorganisering? 

Vilken effekt har den haft? 

Hur fungerar samarbetet med övrig skolpersonal? 

Hur fungerar samverkan med t ex socialtjänsten? 

Hur fungerar samarbetet med vårdnadshavare? 

 

Elevhälsa: 

Hur många elever bedömer ni har problematisk skolfrånvaro på er skola? Hur har det sett ut 

över tid? 

Hur arbetar ni närvarofrämjande? 

Hur arbetar ni förebyggande gällande frånvaro? 

Hur arbetar ni åtgärdande i de fall när eleven är i problematisk skolfrånvaro? 

Vilka framgångsfaktorer vill ni skicka med mig 

Hur använder ni er av era olika kompetenser? 

Hur fungerar samarbetet med skolpersonal? 

Hur fungerar samverkan med t ex socialtjänsten? 

Hur fungerar samarbetet med vårdnadshavare? 


