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Sammanfattning/Abstract 
Enligt Wieselgren & Andersson (2013) indikerar skolfrånvaro på att skolan inte har lyckats 

erbjuda det stöd och den hjälp individen behövt. Syftet med denna studien var att undersöka 

vilkas orsaker som kan ligga bakom problematisk frånvaro i skolan och studera hur två 

högstadieskolor arbetar med problematiken på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. 

Teoretisk ram för studien utgörs av den relationella specialpedagogiken och dess brännpunkt, 

vilket handlar om betydelsen av ett fungerande samspel mellan individen och dess omgivning. 

 
Studien är kvalitativ och insamlingen av data gjordes genom semitrukturerade intervjuer främst 

med personal inom elevhälsoteam på högstadieskolor. 

 
Undersökningens slutsatser lyfter fram betydelsen av välfungerande relationer mellan 

skolpersonal och elev och att få känna en delaktighet till både kamrater och undervisning. Det 

är viktigt att skolpersonal reagerar tidigt på frånvaro och att man sätter in tidiga insatser. För 

att hjälpa elever med problematisk frånvaro på bästa sätt krävs en välfungerande samverkan 

både mellan hem och skola men även mellan skolan och andra externa aktörer så som BUP, 

socialtjänst och barn- och ungdomshälsan. Det främjande och förebyggande arbetet med 

skolans lärmiljöer bör syfta mot att göra skolan tillgänglig för alla elever oavsett behov och 

förutsättningar. Skolorna i studien arbetar på olika sätt med att skapa en lugn och trygg miljö 

med syftet att främja skolnärvaro. Konklusionen i studien belyser även vikten av en meningsfull 

och motiverande undervisning. 

 
Nyckelord: problematisk frånvaro, specialpedagogik, skolk, hemmasittare. 
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1. Inledning 
Samtliga barn i Sverige har en grundlagsstadgad rätt till en trygg utbildning med hög kvalitet. 

När ett barn eller ungdom inte kommer till skolan går de miste om denna möjlighet (Friberg, 

Karlberg, Sundberg Lax & Palmér, 2015). Skolfrånvaro signalerar om att barnet eller 

ungdomen inte mår väl. Det är en indikator på att skolan tillsammans med andra aktörer inte 

erbjudit det stöd eller den hjälp som individen behövt (Wieselgren & Andersson, 2013). 

Frånvaron gör att eleven riskerar att misslyckas med skolans måluppfyllelse och kunskapskrav. 

Det är en stor vinst att öka närvaron i skolan både för individen men även av ekonomiska 

faktorer för samhället. Wieselgren & Andersson (2013) har i en rapport från Sveriges 

kommuner & landsting konstaterat att många kommuner i Sverige vill utveckla sitt arbete med 

skolnärvaro. Det råder dock brist i forskning och studier som kan ge vägledning i hur det arbetet 

ska gå till. 
 

När en elev i Sverige inte klarar grundskolans kärnämnen blir de inte antagna till gymnasiet 

(Wieselgren & Andersson, 2013). De får då komplettera sina kunskaper på 

introduktionsprogram för att komma vidare med sin utbildning. Somliga av dessa elever har 

redan etablerat ett frånvaromönster som senare även kan resultera i avhopp från 

gymnasieskolan. Burrus & Roberts (2012) och Wieselgren & Andersson (2013) menar att 

skolfrånvaro är en stor riskfaktor för att elever senare ska hoppa av skolan. 

Varningssignalerna innan avhopp från skolan tenderar att börja flera år innan det blir 

verklighet. 
 

Trots att gymnasieskolan bygger på frivillighet är skälen till att hjälpa dessa elever fullfölja 

gymnasieutbildningen stora (Wieselgren & Andersson, 2013). Skälen handlar om elevens 

möjlighet till arbete, vidareutbildning och att senare slippa leva i ett beroende- och utanförskap 

i samhället. Hugo (2011) menar att skolan inte alltid är en optimal plats för alla individer till att 

lära sig meningsfulla saker. Idag går 99,6% av alla elever vidare till gymnasieskolan och mer 

än 70% av de som inte är godkända från grundskolan börjar gymnasiet, som Hugo (2011) menar 

mer eller mindre blivit en obligatorisk skolform. Det är enligt Hugo (2011) inte ett skolproblem 

utan ett samhällsproblem, samhället är uppbyggt så att alla måste gå i skolan tills de är 19 år 

gamla vilket blir svårt för många ungdomar. På 1990-talet försvann arbetsmarknaden för 

ungdomar utan gymnasieutbildning samtidigt som andra alternativ till utbildning saknas. Det 

har bidragit till att dagens gymnasieskolor rymmer stora elevgrupper som är omotiverade till 

skolan och hellre skulle göra något helt annat. Flera av de elever som går ut grundskolan med 

ofullständiga betyg upplever att de inte kan lära sig meningsfulla saker i skolan. För dem är inte 
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betyg eller kursplaner faktorer som motiverar dem till skolarbete. Först måste de ändra sin 

negativa inställning till skolan och till sin egen självbild vilket blir skolans uppgift att arbeta 

med. Den uppgiften är långt ifrån enkel och handlar mer om att skapa möten och meningsfulla 

lärandesituationer för dessa elever, något som kräver mycket tid och engagemang. När eleverna 

lämnar grundskolan efter 6665 skoltimmar ska de kunna 749 mål. Hugo ställer sig frågande till 

om det är rimligt att förvänta sig att alla våra barn och ungdomar ska klara detta inom samma 

ram. Han efterfrågar flexibilitet och individanpassning inom dessa ramar. 
 

Varje år går 110 000 elever ur gymnasieskolan i Sverige för att gå in i arbetslivet (Friberg m 

fl., 2015; Wieselgren & Andersson, 2013). En fjärdedel av dem gör detta utan att ha med sig en 

fullständig gymnasieexamen. Den ena halvan av dessa klarar av att ta igen sin utbildning vid 

senare tillfälle men de andra cirka 13 000 unga gör det inte och riskerar att på ett eller annat 

sätt hamna i ett livslångt utanförskap. Skolan och arbetslivet är en viktig del för att vi ska kunna 

känna en tillhörighet och få en känsla av sammanhang. 

 
Min studie behandlar skolors arbete med problematisk skolfrånvaro och tar även upp 

riskfaktorer och orsaker till frånvaron. Studien bygger på kvalitativa intervjuer av 

semistrukturerad art där jag intervjuar skolpersonal på två högstadieskolor i två olika 

kommuner. Kriterierna för urvalet var att personalen aktivt deltog i och är med och organiserar 

arbetet med problematisk skolfrånvaro. Arbetet med hög skolfrånvaro är enligt Wieselgren & 

Andersson (2013) och Hugo (2011) ett problem både för individen och samhället. Skolfrånvaro 

kan bero på flera olika faktorer där flera av dem är skolrelaterade (Skolverket, 2010). 

Specialpedagogen ska bland annat arbeta med att förebygga och undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer vilket gör specialpedagogen till en viktig profession i arbetet med 

problematisk skolfrånvaro. 

 
1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med min undersökning är att undersöka hur två högstadieskolor arbetar med 

problematisk skolfrånvaro på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. För att nå fram till 

syftet använder jag mig av följande frågeställningar: 

• Vilka orsaker anser respondenterna ligga bakom problematisk skolfrånvaro? 

• Hur organiserar två högstadieskolor arbetet med problematisk skolfrånvaro på 

organisationsnivå? 
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• Hur organiserar två högstadieskolor arbetet med problematisk skolfrånvaro på 

gruppnivå? 

• Hur organiserar två högstadieskolor arbetet med problematisk skolfrånvaro på 

individnivå? 

• Finns det utvecklingsområden, i så fall vilka är anser skolorna vara viktiga i arbetet med 

problematisk frånvaro? 

 
1.3 Definitioner   
Det finns olika begrepp som beskriver elever med problematisk skolfrånvaro. Det är 

bakgrundsfaktorer till frånvaron och elevens känslor inför skolan som avgör hur vi använder 

begreppen. 

 
Hemmasittare innebär en elev som varit frånvarande från skolan under minst 3 veckor utan att 

de haft en giltig förklaring till det (Gladh & Sjödin, 2014). Elevernas vägran till skolan är ofta 

förknippade med starka känsloreaktioner så som ångest, vredesutbrott och depression. 

Föräldrarna känner också till frånvaron då barnet försöker övertala dem att få stanna hemma, 

detta till skillnad från skolk där eleven försöker dölja frånvaron. Hemmasittare har heller inga 

andra orsaker till att vara hemma så som antisociala beteenden av olika slag. 

 
Skolfobi handlar om elevens svårigheter med att vara i skolan (Gladh & Sjödin, 2014). Det kan 

även röra sig om att eleven har ett antisocialt beteende eller andra emotionella beteenden som 

gör det svårt för eleven att platsa in i skolan. 

 
Skolk kan handla om frånvaro från någon enskild lektion men det kan även vara under längre 

perioder (Gladh & Sjödin, 2014). Skillnaden mellan hemmasittare och skolkare är att de som 

skolkar ofta förknippas med ett utagerande beteende och ofta har ett socialt aktivt liv utanför 

skolan och hemmet. 
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Hemmasittare Skolk 

Starka känsloreaktioner kopplat till 
skolnärvaro, t.ex. ångest, vredesutbrott. 

Ingen ångest eller rädsla. 

Vårdnadshavarna känner till frånvaron. Barnet döljer frånvaron för vårdnadshavarna. 

Avsaknad av ett tydligt antisocialt beteende, 
t.ex. brottslighet. 

Upprepat antisocialt beteende. 

Befinner sig i hemmet under skoltid. Lämnar hemmet under skoltid. 

Kan tänka sig utföra skolarbete i hemmet. Saknar motivation för skolarbete. 

Tabell 1: Skillnad på skolkare och hemmasittare (Glad & Sjödin, 2014). 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Specialpedagogiken är ett tvärvetenskapligt ämne vilket innebär att det relaterar till sociologi, 

filosofi, medicin, pedagogik och psykologi (Ahlberg, 2007; Björck-Åkesson, 2007; Fischbein, 

2007). Centralt inom specialpedagogiken är kopplingen mellan pedagogik, 

utvecklingspsykologi och de kontextuella omvärldsförhållandena. En generell enighet finns 

idag kring att utveckling och lärande sker på grund av många olika faktorer och även på olika 

nivåer, från individnivå till samhällsnivå (Björck-Åkesson, 2007 & Nilholm, 2007). 

 

2.1 Specialpedagogiska perspektiv   
Specialpedagogiska perspektiv kan ses med olika glasögon och är ett komplext 

kunskapsområde (Jederlund, 2017). Idag talar vi om ”en skola för alla” som idag fortfarande 

benämns som en inkluderande skola. Jederlund (2017) beskriver detta som en skola där alla 

elever ingår oavsett individuell variation. Skolans uppdrag är att undervisningen sker på ett sätt 

som ger optimala förutsättningar till utveckling. Det innebär att pedagogiken måste omprövas, 

anpassas och varieras efter de individer som befinner sig i klassrummet. I forskarvärlden finns 

ingen gemensam förklaring om hur begreppen specialpedagogik och pedagogik förhåller sig 

till varandra eller hur de bör avgränsas från varandra. Det engelska begreppet ”Special Needs 

Education har under 2000-talet allt mer ersatts av ” Inclusive Education”. Det kan tolkas som 

att man går ifrån reaktiva åtgärder mot mer proaktiv utveckling av undervisning och 

utbildningen i en inkluderande riktning. Elever i behov av stöd och elever med olika 

funktionsnedsättningar måste enligt Jederlund (2017) synliggöras mer i svenska skolor. I mötet 

med dessa elever behöver skolan vara förberedd och arbeta mer proaktivt. Elever med 

funktionsnedsättningar, nyanlända, språksvaga, resurssvaga från socialt utsatta familjer 

kommer alltid vara en utmaning för skolan vilket ställer höga krav på lärarens flexibilitet och 

kunskaper om pedagogiska konsekvenser som förknippas med skolsvårigheter. Jederlund 

(2017) menar att relationen mellan specialpedagogik och pedagogik handlar om hur man ser på 

skolsvårigheter. Historiskt sett har specialpedagogiken varit till för speciella elever med 

svårigheter som ges speciell undervisning av speciella lärare på en speciell plats. Synsättet ger 

en blick av ett perspektiv där orsaken till skolsvårighet anses ligga hos eleven vilket innebär att 

skolan sätter in reaktiva åtgärder på individnivå för att kompensera de brister eleven anses ha. 

Ett sådant kategoriskt perspektiv bidrar till exkludering och differentiering av eleven. 

Flexibilitet är ett måste och organisationen måste formas så en ständigt pågående organisering 

kan pågå. Forskningsområdet brukar beskrivas utifrån olika perspektiv. Ahlberg (2013) 

beskriver fyra perspektiv som kan användas för att förklara varför elever hamnar i 
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skolsvårigheter vilket skulle kunna handla om långvarig skolfrånvaro. Individperspektivet 

lägger orsaken till svårigheterna hos individen. I detta perspektiv blir diagnoser och andra 

egenskaper viktiga när skolsvårigheter ska förklaras. Organisations- och systemperspektivet 

söker efter förklaringar till svårigheter i skolans sätt att organisera utbildningen. Samhälls- och 

strukturperspektivet lyfter fram delaktighet, rättvisa och inkludering som viktiga nyckelord. 

Samhället skapar olika strukturer som kan leda till svårigheter så som skolfrånvaro. Det kan till 

exempel handla om hur de nationella styrdokumenten är utformade, kraven i dem kan vara för 

högt satta vilket leder till stora svårigheter för många elever. 

 
2.2 Kategoriska perspektivet 
När skolsvårigheter anses orsakas av individuella faktorer riktas de specialpedagogiska 

insatserna mot dessa individer (Jederlund, 2017). Med det kategoriska perspektivet anses 

lärarens ansvar upphöra när eleven avviker från det förväntade resultatet eller beteendet och 

specialpedagogiken eller annan expertis förväntas ta över ansvaret för elevens utbildning. 

Eleven utsätts då för olika former av exkluderande åtgärder som kan vara allt från enskild 

stödundervisning, eller placering i särskild undervisningsgrupp. Den typen av åtgärder ger ofta 

konsekvenser för både den sociala utvecklingen samt för lärande och kunskapsutveckling. 

 
Tinglev, (2014) menar att det kategoriska perspektivet länge var det mest dominerande 

perspektivet inom skolans praktik och även inom forskning. Från 80-talet och framåt har det 

lyfts fram andra mer relationella perspektiv. Elever med skolsvårigheter skulle inte längre 

kategoriseras. Det ansågs inte heller vara effektivt att särskilja elever från vanlig 

klassundervisning utan lärare och speciallärare skulle samverka inom ramen för det som 

kallades samordnad specialundervisning inom klassen. 

 
2.3 Relationella perspektivet 
I det relationella perspektivet riktar sig forskningen mot mötet mellan skolan och eleven i behov 

av stöd på olika nivåer; individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå (Ahlberg, 2013). 

Samspelet mellan individen och dessa nivåer blir specialpedagogikens uppgift att studera och 

analysera. Skolan ska i första hand söka svaret på elevers skolsvårigheter inom skolans 

organisation och undervisning (Tinglev, 2014). 

 
Asplin (2013) beskriver relationell pedagogik som ett teoretiskt synsätt inom utbildning där 

relationer står i centrum snarare än individuella eller kollektiva förhållanden. Där studeras 
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pedagogiska relationer och relation lärare- elev ses som central. Andra relationer som också 

anses viktiga är till exempel relation mellan lärare-grupp, elev-elev, elev-grupp. Ordet 

relationell ger oss betydelsen att det handlar om ett pedagogiskt fenomen där mist två faktorer 

är inblandade. Det innebär att vi inte kan förstå fenomenet endast utifrån en av dessa. Den 

relationella pedagogiken strävar efter att hitta nya vägar och bidra till ett nytt synsätt från den 

mer traditionella åtskillnaden mellan subjekt och objekt. Asplin (2013) belyser att 

grundbegreppen inom synsättet är kommunikation, relation, interaktion, dialog och mänskliga 

möten. Dessa begrepp beskriver olika fenomen som sker mellan människor. 

Jederlund (2017) menar att det relationella perspektivet inom specialpedagogik gör 

specialpedagogiken till en gemensam angelägenhet för samtliga professioner på skolan. Skolan 

lägger då fokus på undervisning och lärmiljöer. Forskare talar nu om ”elever i svårigheter” och 

svårigheterna anses vara en utmaning för skolan och pedagogerna vilket innebär att det är 

skolan som har problem och inte eleven. På en skola med detta synsätt arbetar speciallärare och 

specialpedagoger tillsammans med lärarna och bidrar med sitt stöd inom ordinarie 

undervisning. Utmaningen ligger i att organisera och forma undervisningen så den blir 

tillgänglig för samtliga elever. Skolsvårigheter ses som något som uppstår när olika elevers 

individuella förutsättningar möter skolans lärmiljöer. Åtgärderna blir att förändra lärmiljön och 

undervisningen. Det är inte lätt att förändra en individs personlighet men det finns alltid en 

möjlighet att göra förändringar i skolans organisation, undervisning och lärmiljö. 
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Tabell 2: Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval. (Tinglev, 2014, 

s.17. Orginalfigur är hämtad från Tinglev, Inger, 2005:36, som är bearbetad från Persson, 1998a: 31; Persson, 

Bengt, 2001: 143) 

 
2.3.1 Relationell specialpedagogik och dess brännpunkt 
Inom specialpedagogiken skiljer man ofta på två huvudsakliga perspektiv där brännpunkten blir 

emellan dessa (Aspelin, 2013). Det ena perspektivet lägger fokus på individen och dess inre 

individuella faktorer. I det andra perspektivet fokuseras de yttre och sociala faktorerna. Aspelin 

(2013) har nyanserat det relationella perspektivet utifrån detta tänk med att utveckla ännu en 

väg som handlar om mellanmänskliga relationer och dess brännpunkt. Modellen består av fyra 

cirklar där individnivå placeras i centrum, vidare bygger den sociala/gruppnivån, sedan den 

organisatoriska nivån och sist den samhälleliga nivån som han kallar ”skolan som 

samhällsinstitution”. Utifrån det relationella perspektivet antar vi att människan är helt 

beroende av konkreta mellanmänskliga möten. Forskning om relationell specialpedagogik 

innebär elevens möjligheter till omedelbar delaktighet till äkta relationsprocesser. Vi behöver 

sätta oss in i elevens relationella existens för att förstå elevens svårigheter. Det handlar om att 

förstå och sätta sig in i de svårigheter som finns mellan individ och omgivning och inte binda 

svårigheterna enbart till individen. Fokus bör ligga på de svårigheter och möjligheter eleven 

ställs inför i mötet med omvärlden. Svårigheterna uppträder i en viss relationell process eller 

situation som till exempel möjligheten att delta i en genuin kommunikation, göra sin röst hörd 

eller ha förmågan att koncentrera sig. Aspelin (2013) menar att man på individnivå bör ta 
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hänsyn till elevens tankar, känslor och beteenden och ställa sig frågor om vilka inre svårigheter 

individen upplever när hen ska orientera sig i till exempel undervisning eller hanterandet av 

uppgifter. På gruppnivå/socialnivå bör man beakta olika fenomen som kan uppstå i grupper så 

som klassens sammansättning, normer i klassen eller kommunikationsmönster och studera hur 

dessa påverkar elevens delaktighet. På organisationsnivå ser man över organisationens ramar 

och studerar inkludering eller eventuell exkludering och hur den påverkar elevens möjligheter. 

Den sista samhälleliga nivån innefattar skolsystemets funktion på samhället, skolans ideologier 

och styrning och hur den i sin tur inverkar på den faktiska undervisningssituationen och elevens 

möjligheter att delta i relation till andra. 

 
I min studie kommer jag använda mig av det relationella perspektivet, det relationella 

perspektivet och dess brännpunkt och även det kategoriska perspektivet. I min diskussionsdel 

ger jag förslag på skolornas arbete och analyserar insatserna utifrån dessa perspektiv. Då 

specialpedagogens roll bland annat är att arbeta för främjande lärmiljöer i skolan blir dessa 

perspektiv viktiga att ha med sig. Liksom de blir i min studie då flera av orsakerna till frånvaro 

finns inom skolans organisation. 



14  

3. Bakgrund och tidigare forskning 
3.1 Riskfaktorer och orsaker till skolfrånvaro 
I Statens offentliga utredningar (SOU 2016:94) beskrivs orsakerna som en ”komplex väv” av 

flera olika faktorer. En typisk utveckling av frånvaro är att flera olika faktorer påverkar varandra 

och sedan bidrar till andra. Riskfaktorer beskrivs som något som bidrar till att problem uppstår. 

Riskfaktorer kan både vara utlösande men även vidmakthållande. Vid utvecklandet av 

problematisk frånvaro sker inte dessa faktorer vid samma tidpunkter. Kända riskfaktorer för 

frånvaro varierar mellan individer och kan även variera för individen över tid. På grund av det 

är det viktigt att grundliga utredningar görs och att samtliga typiska riskfaktorer undersöks. 

Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2016:94) och Wieselgren & Andersson (2013) delas 

riskfaktorerna vanligen in i tre huvudområden: 
 

1. Skolrelaterade riskfaktorer. 

2. Individrelaterade riskfaktorer. 

3. Sociala faktorer som beror på familj, kamrater eller bostadsområde. 
 

För vissa individer kan olika faktorer påverka på ett sådant sätt så det kan leda till skolfrånvaro 

(SOU 2016:94). Som exempel beskrivs depression (individfaktor) ha ett samband med att 

individen får en bristande omsorg i hemmet (social faktor). Beskrivning av orsakerna varierar 

också beroende på vem som svarar. 
 

Cook., Dodge, Gifford & Schulting (2017) menar att arbetet med att få tillbaka elever som är 

frånvarande under grundskolan är viktig för att öka antalet elever som tar gymnasieexamen. 
 

Det finns två olika sidor att ta hänsyn till för att studera orsaker till frånvaron (Ekstrand, 2015; 

SOU 2016:94). Skolledning, EHT personal och lärare tenderar att lägga ansvaret på föräldrarna, 

hemsituationen, elevens och föräldrarnas attityder mot skolan, socialt- och kulturellt arv, 

missbruk och klasstillhörighet. Ungdomen och föräldrarna finner orsakerna inom skolans ram, 

lärare som inte ser eleven eller är oengagerade i både ämnet och i eleverna kombinerat med 

lektioner som inte känns stimulerande, elever som inte känner sig delaktiga i klassen och inte 

har någon som bryr sig om när de inte kommer till skolan. 
 

3.1.1 Skolrelaterade orsaker/riskfaktorer 
Samtliga barn i någon form av socialt utanförskap är i behov av olika former av vuxenstöd 

(Strand, 2013). Vuxenstödet i skolan är en stor del av den skolsociala miljön. Strand (2014) 

menar att det är viktigt att se över skolan på organisationsnivå och inte bara fokusera på 
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individen. Hon menar att skolans struktur och hur den är organiserad tillsammans med 

skolklimatet och relationer mellan lärare och elever tillsammans är viktiga faktorer för att 

eleverna ska känna ett engagemang till skolan. Eleven är i behov av att känna trivsel i skolan, 

mobbning och ett dåligt klassrumsklimat är riskfaktorer som bidrar till frånvaro. Det är också 

viktigt att läraren kan hålla ordning och kontroll i klassrummet så elever känner sig trygga och 

ges möjlighet till studiero. Enligt Strand (2014), Burrus & Roberts (2012) & Balkis, Arslan & 

Duru (2015) beror skolk på flera sammanlänkade problem så som dåliga relationer mellan elev 

och lärare och att eleven inte känner någon stimulans i undervisningen. Känslan av att skolans 

krav är för höga och stödet inte är tillräckligt bidrar till stress som även det blir en riskfaktor 

som leder till frånvaro. Konsekvenser av dessa faktorer blir lägre självförtroende och en 

försämrad självbild hos eleven. Burrus & Roberts (2012) belyser vidare vikten av ett vuxet 

engagemang. Låga förväntningar hos lärare och föräldrar är bidragande orsaker till att elever 

ger upp skolan. Ekstrand (2015) vidhåller att bland de viktigaste orsaksfaktorerna bakom skolk 

ligger ett ointresse för skolan, känslan av meningslöshet tillsammans med en oro för skolan. 

 
Ekstrand (2015) menar att frånvaron stiger i slutet av terminerna när skolarbetet minskar och 

lektionerna fylls med vad eleverna uppfattar som mindre viktiga aktiviteter. Frånvaron ökar 

också i samband med prov då flera elever känner behov av att studera före ett prov eller rent av 

undvika själva provet. Schemaläggaren har ett stort ansvar då det är viktigt med ett konsekvent 

schema där bland annat håltimmar bör undvikas. Ekstrand (2015) hävdar att skolk vanligtvis 

leder till mer skolk då det blir svårare för eleven att ta igen det de missat samtidigt som eleven 

oroar sig för hur bemötandet ska bli då de kommer tillbaka. 
 

3.1.2 Individrelaterade orsaker/riskfaktorer 
Inlärningssvårigheter såsom läs- och skrivsvårigheter och mattematiksvårigheter kan leda till 

ett minskat engagemang i skolan men även till relationssvårigheter (Strand, 2013; Cook, 

Dodge, Gifford & Schulting, 2017). Elever med mattematiksvårigheter kan när de når slutet av 

grundskolan för länge sedan vara utslagna från matematikundervisningen i skolan. Därav är det 

viktigt att undervisningen nivå anpassas så eleverna socialt ges möjlighet till att hantera sin 

vardag och kommande skolarbete. Psykologiska och neuropsykiatriska svårigheter, lågt 

självförtroende och en negativ självbild är andra faktorer som bidrar till svårigheter och med 

det till skolfrånvaro. Strand (2013) och Cook m fl. (2017) menar att beteendeproblem kan ligga 

till grund för att eleven inte klarar av att vara i skolan. De utsätts för konflikter mellan både 

klasskamrater och lärare vilket senare kan leda till skolk och även avhopp från skolan. Gren- 

Landell, Ekerfelt Allvin, Bradley, Andersson & Andersson (2015) lyfter fram psykisk ohälsa 
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såsom oro och ångest men även depression och antisocialt beteende som bidragande orsaker till 

frånvaro. Även somatiska besvär som huvudvärk, magont, kronisk värk och kroniska 

sjukdomar är också vanliga orsaker hos barn/ungdomar med skolfrånvaro (Gren-Landell, m.fl 

2015). Strand (2014) nämner vikten av att individen känner en skoltillhörighet och belyser även 

hur viktigt det är att skolk måste brytas då den annars riskerar att bli permanent. Ekstrand (2015) 

menar att avvikande frånvaro så som skolk tenderar att uppkomma redan under de tidiga 

skolåren. Dessa barn uppsöker ofta skolsköterskan för psykosomatiska symtom som magont 

och huvudvärk som är relaterade till deras skolsituation. Därav betonas vikten av att ingripa 

tidigt redan under förskoleåren. 
 

3.1.3 Sociala orsaker/riskfaktorer 
Cook m fl. (2017) tar upp låg socioekonomisk status som en riskfaktor liksom barn till 

ensamstående föräldrar. Det är en större risk att vara pojk och även att tillhöra en etnisk 

minoritet (Cook, m fl., 2017; Burrus & Roberts, 2012). Det är också en riskfaktor att vara barn 

till föräldrar med lägre utbildningsnivå. Det är viktigt att barn har en omvårdande hemmiljö för 

att främja skolnärvaro under tidig barndom. Föräldrar har en stor betydelse för deras barns 

skolframgång, deras inställning till skolan, hur de involverar, engagerar och intresserar sig för 

barnets skolgång. Burrus & Roberts (2012) menar att det är viktigt att föräldrarna börjar 

engagera sig tidigt i barnets skolkarriär innan det gått för långt och blivit försent. 
 

I Strand (2014) beskriver ungdomarna (respondenterna) ett mönster av att börja skippa lektioner 

för att i stället sitta i skolans korridorer. Flera av dem berättar också att de i samma veva började 

röka och umgås med äldre tonåringar. De beskriver att orsakerna till skolk var utan räckhåll för 

dem, orsaker som konflikter i skolan, social exkludering och dålig skolatmosfär. Ungdomarna 

menade att de inte tyckte om skolan och att de fann nya kamrater och även andra skolkare 

utanför skolan, där fann de gemenskap och fick en social tillhörighet. Grupptryck från kamrater 

bidrog till ett fortsatt beteende av skolk. De beskriver att de aldrig känt någon social tillhörighet 

bland sina klasskamrater vilket gjorde att de kände sig ensamma. Några av ungdomarna 

spenderade sena kvällar och nätter framför datorer och fann istället där den sociala 

tillhörigheten de tidigare saknat. Dessa sena kvällar och nätter resulterade i att de inte hade 

orken att gå till skolan. 
 

3.2 Skolfrånvarons funktion 
Konstenius & Schillaci (2010) menar att det mänskliga beteendet alltid fyller en funktion för 

individen. Det kan vara ologiskt och oförklarligt för omgivningen men har en inre logik för 
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individen det gäller. Den går att finna bara man tar sig tid till att förstå beteendet utifrån 

individens perspektiv. Tänkbara funktioner av skolfrånvarobeteenden kan handla om att 

undvika situationer relaterade till skolan, situationer som väcker känslor av oro och 

nedstämdhet. Det kan även handla om ett flyktbeteende från svåra sociala och/eller kravfyllda 

prestationssituationer. Det skulle lika väl kunna handla om att få uppmärksamheten riktad mot 

sig eller att man hittat något utanför skolan som ger ”belöningar” något som skolan misslyckats 

med. 
 

3.3 Skolfrånvaro som problem 
Balkis m fl. (2016) menar att hög frånvaro kan leda till låga akademiska resultat och många 

sociala problem för individen. Frånvarande elever missar möjligheten att lära sig det innehåll 

som krävs för att lyckas senare i skolan och de hamnar efter sina klasskamrater. Friberg m fl. 

(2015) menar att godkända betyg i kärnämnena från grundskolan är en viktig del för hur det 

kommer gå senare i livet. Elever med hög frånvaro ligger ofta efter sina kamrater i läsning, 

skrivning och matematiska färdigheter med ett eller två år. Går man inte i skolan är det förenat 

med stor risk för även framtida misslyckanden och kan även associeras med sociala problem 

och större risk för att hamna i ungdomsbrottslighet. 

 
I skolinspektionens rapport (2016) belyser man konsekvensen av skolfrånvaron och att ökad 

frånvaro leder till allt större problem med kunskapsutvecklingen vilket är en riskfaktor för 

ytterligare ökad frånvaro och senare avhopp från skolan. Senare i livet riskerar dessa individer 

att hamna i arbetslöshet, utanförskap, missbruk och även drabbas av fysik- och psykisk ohälsa. 

Det finns enligt Friberg m fl. (2015) även studier på att frånvarande elever som vuxna får svårt 

att hantera äktenskap. De tendera att skilja sig oftare, byta jobb oftare och hamna i beroende av 

socialbidrag. Enligt Konstenius & Schillaci (2010) blir dessa elever ofta föräldrar redan i 

tonåren. 

 
Ofullständiga betyg ökar risken för ett socialt och ekonomiskt utanförskap (Friberg m fl., 2015). 

Konstenius & Schillaci (2010) menar att det finns en risk att frånvarande elever grundlagt ett 

undvikande beteende när det gäller kravfyllda situationer vilket gör att individen får svårigheter 

med att anpassa sig till andras förväntningar. Individen har vant sig vid att undvika obehag, 

tråkiga och icke självvalda uppgifter även om det senare finns möjlighet till belöning. Därav är 

det viktigt att förstå att individen kan vara fast i ett problematiskt livsmönster. Därför behöves 

dessa individer fångas upp i tid och få hjälp att bryta detta mönster och kanske förebygga eller 
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åtgärda psykisk ohälsa. De behöver också stöd med eventuellt annan social problematik som 

kommit till följd av en bristande skolgång. Vad än orsaken har varit behöver individen hjälp att 

ta sig ur situationen och få behandling om det behovet finns. 

 
En annan konsekvens av långvarig skolfrånvaro är social fobi (Konstenius & Schillaci, 2010). 

Det kan leda till allvarliga problem och slitningar i familjerelationer. Dessa individer tenderar 

att vara mer deprimerade och allmänt missnöjda med livet. 

 

3.4 Arbetet på grupp--- och individnivå 
Gren-Landell m fl. (2015) menar att det är viktigt att alla professioner så som lärare, EHT- 

personal och socialarbetare har kunskap om vanliga orsaker till problematisk frånvaro. Om 

föräldrar, lärare eller andra professioner har fasta föreställningar om vad som orsakar frånvaron 

kan arbetet med att få tillbaka eleven till skolan försvåras. Lärare kan behöva assistans från 

skolpsykologer för att lära sig känna igen de riskfaktorer som kan bidra till skolfrånvaro och 

lära sig om hur de påverkar varandra. Läraren möter sina elever varje dag och bör ha goda 

möjligheter att upptäcka denna typ av riskfaktorer. I arbetet är det viktigt att även granska 

skolfaktorer och inte bara se risker i familjen, hos individen eller sociala riskfaktorer. 

Skolpsykologen kan också stödja lärare med att förstå vikten av tidiga insatser och hur dessa 

kan hjälpa elever som redan har etablerad skolfrånvaro. Enligt Gren-Landell (2015) är arbetet 

med att förebygga skolfrånvaro mycket viktigt. 

 
Friberg m fl. (2015) belyser vikten av att eleven har regelbunden kontakt med skolan trots att 

eleven inte är i skolan. Bristen på kontakt med klasskamrater och övrig skolpersonal försvårar 

för individen att komma tillbaka till skolan och eleven kan bli långvarig hemmasittare. 

 
Det är enligt Friberg m fl. (2015) och Gustafsson (2009) viktigt att kartlägga elevens svårigheter 

och orsaker till varför eleven inte är i skolan för att sedan upprätta ett åtgärdsprogram. 

Gustafsson (2009) menar att skolor måste uppmärksamma en elevs frånvaro om den till 

exempel är anmäld oftare än normalt. Ökad skolfrånvaro av detta slag bör alltid utredas. Enligt 

Gustafsson (2009) bör grundproblemet till frånvaron utredas så det inte gömmer sig bakom en 

eventuell sjukdomsfasad. Gustafsson menar att sjukdomstermerna inte får nonchaleras, då är 

det nödvändigt att koppla i skolhälsovården för att utesluta och utreda vad som kan ligga bakom 

frånvaron. Skolsköterskan kan åka hem till familjen och samtala med familjen, skolläkaren kan 

senare kopplas in om det blir nödvändigt. 
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Enligt Skolverkets (2012) allmänna råd är det rektors uppgift att se till att elevens frånvaro 

skyndsamt utreds. Det är viktigt att man fokuserar på skolrelaterade orsaker men även andra 

orsaker till frånvaron. Elevhälsan kan i vissa fall behövas i denna utredning för att utreda olika 

orsaker. Det är inte sällan så att frånvarons orsaker är komplexa och rör både faktorer i hem 

och skola. 

 
För att främja närvaron i skolan ska elever i behov av stöd få det stödet de behöver och är 

berättigade till och skolor måste arbeta med relationer mellan elev och lärare eller övrig 

personal så eleven och föräldrar inte tappar förtroendet för skolan (Skolverket, 2012; Strand, 

2013). Eleven måste motiveras och känna att de lär sig meningsfulla saker i skolan. Burrus & 

Roberts (2012) menar att elevens behov av utmanande och motiverande skolarbete är viktiga 

för skolnärvaro. Ekstrand (2015) lyfter fram vikten av skolarbete som präglas av varierande 

arbetsmetoder, individualisering, motivation och att det finns en tydlighet och en konkretion av 

det eleverna gör. På grund av pedagogisk passivitet misslyckas skolan med sina mål när det 

gäller elevernas självförtroende, ansvarstagande och förmågan att planera själva, viktiga 

grundpelare för att klara skolan. Då det är många faktorer som påverkar en individs frånvaro är 

det absolut viktigaste bemötandet av varje elev och dess vårdnadshavare (Wieselgren & 

Andersson, 2013). Skolan måste vara flexibel och möta varje individs behov. Salamanca 

deklarationen deklarerar att skillnader mellan människor är normala och inlärningen måste 

därav anpassas till elevens behov och inte tvärt om (Svenska Unescorådet, 2006). Eleven bör 

alltid vara i centrum och eftersträvan av homogenitet är resursslöseri och inte ett alternativ i 

skolans värld. För att uppnå denna integrering krävs samordnade insatser från lärare, 

skolpersonal, kamrater, familjer m fl. 

 
3.5 Arbetet på organisations---/samhällsnivå 
Enligt Friberg m fl. (2015) & Ekstrand (2015) behövs tidig upptäckt och insatser för att 

förebygga att frånvaron blir långvarig då problemen tenderar att förvärras med tiden. Goda 

frånvarorutiner och ett bra, pålitligt närvarosystem är viktiga delar i arbetet med frånvaro. Flera 

skolor har ett närvarosystem som rapporterar elevers ogiltiga frånvaro till föräldrarna, det kan 

exempelvis ske via sms, ett sådant system kan leda till snabbare åtgärder. Samarbetet mellan 

hemmet och skolan är en avgörande faktor för att lyckas få tillbaka eleven till skolan (Friberg 

m fl., 2015; Cook m fl.,2017; Kearney & Graczyk, 2014; Gren-Landell m fl., 2015; Ekstrand, 

2015). Barn vars föräldrar är engagerade eller engageras i barnets dagliga skolaktiviteter 

tenderar att ha mindre skolfrånvaro. 
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Goda relationer mellan vuxna och eleven och att skolarbetet bedrivs i en lugn takt i behagliga 

och trevliga lokaler anses vara av stor betydelse (Ekstrand, 2015). Valfrihet i skolarbetet och 

möjlighet till aktiviteter på rasterna är andra viktiga faktorer. Det förebyggande frånvaroarbetet 

skiljer sig mellan skolor och vissa faktorer anses inte vara lika framgångsrika till exempel ökad 

närvarokontroll att erbjuda sjukvård eller använda sig av disciplinära åtgärder. Skolk kan inte 

reduceras genom lag och ordning, varken milda straff eller hårdare discipliner fungerar inte, 

sanktioner upprätthåller eller ökar snarare frånvaron. Barn undviker straff vilket i detta fall 

resulterar i att de undviker läraren, skolan och skolarbetet. Närvaroteam och belöning till barn 

som väljer skolan är långt mer effektiva åtgärder. I Sverige så som i andra länder exempelvis 

USA och Storbritannien finns samhällsregler som kan ge vårdnadshavare en straffavgift/böter 

när barnen skolkar. Detta straff har enligt Ekstrand (2015) inte haft någon effekt på elever som 

redan haft en långt pågående frånvaro men dock visat effekt på de elever som skolkat i mindre 

omfattning. 

 
Friberg m fl. (2015) menar att skolor kan behöva samverka med andra instanser så som 

socialtjänst, BUP och, eller specialutbildade behandlare för att lyckas få eleverna att återvända. 

Det är också viktigt att skolan fokuserar på skolklimatet, stöd från lärare, kamrater men även 

att det finns bra strategier och rutiner för olika övergångar mellan klasser och stadier. 

 
Andersson (2004) beskriver att samarbetet mellan skolan och föräldrar ofta fungerar väl när det 

inte föreligger några skolproblem. När problem uppstår letar vi efter syndabockar och 

omedvetna, tysta anklagelser uppstår mellan hem och skola. Lärare har tendenser att finna 

psykologiska förklaringar vilket leder till skuldkänslor hos föräldrar och barn. Föräldrar 

försöker finna pedagogiska förklaringar vilket skuldbelägger skola och lärare. Därav är det 

viktigt att läraren har kunskap i hur man skapar genuina möten som bygger på ömsesidigt 

förtroende och skapar förutsättningar för föräldrars delaktighet i skolan. Samarbetet bör bygga 

på en jämlik nivå där inga maktförhållanden råder. Det är viktigt att läraren lyssnar in 

föräldrarna och att de behandlas respektfullt som likvärdiga vuxna. Även en välfungerande 

samverkan mellan skolan och externa aktörer så som socialtjänst och BUP (barn- och 

ungdomspsykiatrin) anses vara förebyggande för skolfrånvaro (Skolverket, 2010). Det handlar 

om ett engagemang från politikernivå med syftet att ge förutsättningar och möjliggöra 

samverkansinsatser på verksamhetsnivå. Det är även viktigt att det finns en efterfrågan av 

uppföljningar och utvärderingar. 
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Skolan måste arbeta med att finna strategier och rutiner för att undanröja mobbning och 

utanförskap för elever på skolan (Friberg m fl., 2015). Elevhälsan bör vara inkopplad när elever 

utsätts för denna problematik. Det är viktigt att skolan har fungerande mentorer åt eleverna och 

att det där finns en möjlighet för eleverna att knyta an till en vuxen på skolan (Ekstrand, 2015). 

Det kan vara lärare eller annan skolpersonal som agerar mentorer. Mentorsprogram verkar göra 

en positiv skillnad i en kombination med att arbeta med elever och deras familjer. 

 
Skolverket (2012) pekar också på andra faktorer på organisatorisk nivå som skolan måste se 

över för att förebygga frånvaro. Det kan handla om brister i frånvarorapportering, låg grad av 

lärarkontakt, håltimmar, lärarbyten, bristande lärmiljö eller en otydlig ansvarsfördelning hos de 

vuxna på skolan. Ekstrand (2015) menar att mindre klasser inte gör någon större skillnad om 

ingen förändring sker av läroplaner, struktur, organisation, utbildningsinnehåll, prestation, 

relation och skolklimat. Ekstrand (2015) efterlyser en förändring av skoltiden som mer tar 

hänsyn till ungdomars behov. 

De traditionella utbildningsmetoderna konkurrerar med nya sociala nät och databaserade 

livsstilar (Ekstrand, 2015). Dagens ungdomar kommunicerar genom flera kanaler, söker 

kunskap, delar den och informerar sig oändligt mycket snabbare än de gör i skolan. 

Digitalisering är en förutsättning för att möta dagen ungdom. Skolledning behöver utmanas och 

genomföra nya utbildningsstrategier, användandet av information och datateknik och finna 

lösningar för att överbrygga det kulturella glapp som råder. Ekstrand (2015) menar att 

ytterligare forskning om till exempel internetanvändning är nödvändig. En demokratisk skola 

som grundar sig på goda relationer, ett positivt socialt klimat, respekt, möjligheter att lära känna 

vuxna ökar motivationen och viljan att lära hos eleverna. Det är också viktigt att ungdomarna 

ser en koppling med skolarbetet och deras framtida mål, att de får möta spännande utmaningar. 

De ska inte behöva känna sig osäkra eller bli dåligt bemötta. 

 
Andra viktiga faktorer för närvaroarbetet är att det finns ett tydligt ledarskap från politisk nivå 

till skolnivå med en samsyn som möjliggör en god samverkan mellan skolan och andra instanser 

(Wieselgren & Andersson, 2013). Det är viktigt att ledarskapet tydligt markerar att arbetet med 

att främja närvaro är en prioriterad fråga. Det bör föras många och olika diskussioner kring 

frågan i flera olika sammanhang och konstellationer. Det är viktigt att rektor skapar tid och ger 

förutsättningar för dessa möten. 
 

Rutiner för skolnärvaroarbetet måste finnas och vara tydliga och väl förankrade hos lärarna och 



22  

elevhälsan för att närvaroarbetet på skolan ska fungera (Wieselgren & Andersson, 2013). Det 

är även viktigt att rutinerna är kända bland eleverna och dess vårdnadshavare men även hos 

andra samhällsaktörer som skolan kan tänkas samverka med. Finns det rutiner underlättar det 

även för det systematiska förbättringsarbetet som kan bygga på mätningar av hur skolnärvaron 

ser ut och om åtgärderna skolan vidtagit gett effekt på elevernas närvaro. 
 

Wieselgren & Andersson (2013) redogör för fem steg för att utveckla närvaroarbetet på skolor. 

Arbete ska inte enbart ligger på skolnivå utan samverkan över nämnd- och förvaltningsgränser 

är nödvändiga för att lyckas med arbetet. 
 

1. Skaffa en bild av läget (kan bygga på undersökningar, mätningar, intervjuer). 

2. Säkerställ samsyn och förankra (formulera politiska mål, önskat läge på 

förvaltningsnivå, ta fram en arbetsgrupp som kan arbeta fram rutiner). 

3. Ta fram närvarorutiner (vem ansvarar för vad, vilka insatser ska göras, vad ska mätas). 

4. Implementera närvarorutinen (informera, följ rutinen och utför insatserna enligt rutin, 

säkerställ att alla följer den). 

5. Följ upp och dra lärdomar (regelbundna mätningar, hur påverkas skolresultat av 

närvaron, hur fungerar rutinen, säkerställ att erfarenheter tas till vara på individ och 

gruppnivå). 
 

Skolor måste arbeta främjande och förebyggande med skolnärvaro. De elever som känner 

trygghet och trivs i skolan och har en motivation och lust att lära samt får rätt stöd och 

individuella utmaningar i lärandet väljer oftast att närvara i skolan. 

 
3.5.1 Interventionsprogram/projekt 
Enligt Cook m fl. (2017) & Ekstrand (2015) finns det flera prövade interventions/projekt med 

syfte att främja närvaron bland elever. Projekten handlade om allt från olika mentorsprogram, 

samverkan mellan hem och skola för att främja goda relationer och bidra till delaktighet, 

rådgivning till elever och föräldrar, olika typer av social färdighetsträning för elever, 

belöningssystem och arbete med organisation och lärmiljöer. 

 
Ekstrand (2015) menar att inget av programmen verkar mer fördelaktigt än något annat. 

Slutsatsen blir att enskilda faktorer snarare än hela program är viktiga. Faktorer som 

mentorskap, tydliggörande instruktioner och information och extra utbildningsmöjligheter. En 

alternativ läroplan med fokus på sysselsättning för ungdomar mellan 14-16 år har visat sig vara 

framgångsrikt där eleven uppfyllt behovet av motivation, kommunikation, förtroende och social 
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kompetens. Alternativ som detta inkluderar att stärka elevens självförtroende och relationer 

med vuxna. 

 
Enligt Gren-Landell m fl. (2015) bör samtliga insatser utgå från den faktiska orsaken till varför 

eleven är frånvarande. Gren-Landell m fl. (2015) menar vidare att det saknas systematiska 

studier om insatser kring arbetet med skolfrånvaro. Många av interventionsprogram som gjorts 

har begränsande slutsatser och visar nedslående resultat. 
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4. Metod 

4.1 Metodansats 
Jag har gjort en kvalitativ studie på två högstadieskolor i två olika kommuner. Kvalitativ 

forskning kännetecknas enligt Bryman (2011) som induktiv, tolkande och konstruktionistisk. 

Jag vill studera hur respondenterna presenterar skolornas arbete med problematisk frånvaro och 

även fånga deras uppfattningar om vilka orsaker som ligger bakom problematiken. Enligt Dalen 

(2015) handlar den kvalitativa forskningen om att studera fenomen hos individer och dess 

sociala verklighet. Det syftar till att skaffa sig en djupare förståelse för människan eller 

situationen. Vid ett kvalitativt angreppssätt används begreppet livsvärld som passar bra 

eftersom fokus ligger på upplevelser och inte bara på beskrivningar över situationer. Forskaren 

vill få insikt i informanternas livsvärld. Syftet med min studie är inte att mäta eller generalisera 

resultatet då jag i så fall skulle valt en kvantitativ forskningsmetod. Enligt Bryman (2011) är 

den kvantitativa forskningen den som dominerat den samhällsvetenskapliga forskningen. Men 

under senare 1900-tal har den kvalitativa forskningen fått större utrymme trots att den 

kvantitativa forskningen fortfarande har en viktig position på många håll. Den kvantitativa 

forskningen är till huvudsak av deduktiv art. Det första steget är teori där relationen mellan teori 

och forskning undersöks, utifrån teorin skapas en hypotes som sedan prövas. 
 

I kvantitativ forskning är vanligtvis forskarna intresserade av att säga något om i vilken 

utsträckning resultaten kan generaliseras till populationen (Bryman, 2011). Därav är urvalet 

viktigt då det ska vara representativt för den population man vill säga något om. Kvantitativ 

forskning försöker replikera tidigare gjorda undersökningar för att stärka validiteten av 

forskningen. Den kvantitativa forskningen har kritiserats av forskare med kvalitativ inriktning. 

Kritiken bygger i stort sett på uppfattningar om att man inte kan använda sig av en 

naturvetenskaplig modell när man ska göra undersökningar av den sociala verkligheten 
 

Syftet med min studie var att ta reda på hur skolor arbetar med problematisk frånvaro genom 

att göra enskilda intervjuer med personal som arbetar med skolfrånvaro inom skolan. Jag ville 

studera respondenternas uppfattningar och tankar om arbetet om dess framgångsfaktorer och 

även tankar kring möjliga utvecklingsområden. Jag vill även undersöka hur respondenterna 

resonerade om de bakomliggande orsakerna till problematiken. 
 

4.2 Val av metod 
Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer av djupare karaktär. Intervju som metod är 

enligt Bryman (2011) den mest använda metoden inom kvalitativ forskning. Enligt Bryman 
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(2011) kännetecknas en semistrukturerad intervju av att forskaren har en lista på specifika 

teman som intervjun ska beröra men forskaren behöver inte hålla sig till dessa frågor utan kan 

fritt följa upp intervjupersonens svar med andra följdfrågor. Frågorna behöver heller inte 

komma i den ordning som intervjuguiden visar. Semistrukturerade intervjuer att föredra när 

flera enheter ingår i undersökningen för att möjliggöra jämförbarhet mellan de olika svaren. 
 

I början hade jag funderingar på att använda mig av fokusgruppsintervjuer. Det skulle kunnat 

ge datainsamling ett djup då diskussioner kan uppstå och möjligheten till att nya tankar väcks 

hos respondenterna. Dock valde jag bort alternativet då jag vet hur svårt det är att skapa 

gemensam tid då alla kan närvara. Jag ville också ge varje individ egen tid och låta dem få 

möjlighet att tänka igenom och fundera över frågornas innehåll för att sedan kunna ge mig 

förhoppningsvis genomtänkta och relevanta svar för att öka validiteten i min studie. 
 

Jag hade funderingar på att komplettera min studie med att granska dokument så som 

åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar för att se hur skolor utreder elever med 

problematisk frånvaro och vilka åtgärder som vidtas. Jag ansåg att min tid för det inte skulle 

räcka till. Vid ett större arbete skulle det kunnat vara ett mycket intressant komplement. 

Skolorna lät mig ändå ta del av dess frånvarorutiner i pappersform som komplement till 

intervjuerna. 
 

Min intervjuguide (bilaga 1) behandlar teman så som; orsaker till frånvaro, rutiner vid 

närvarorapportering och frånvarorapportering, insatser när elever är frånvarande, skolans 

resurser i hanterandet av problematisk frånvaro, främjande arbetssätt med mera. 
 

4.3 Tillvägagångssätt 
Jag kontaktade först de två högstadieskolorna i två olika kommuner (kommun A och B) med 

syftet att först höra mig för om intresse fanns för att delta. Kommunerna i min studie är relativt 

små och angränsar till en medelstor stad. De räknas inte som segregerade områden och den 

socioekonomiska standarden är av varierad art. Kommunerna skiljer sig inte avsevärt åt från 

varandra utan är relativt likvärdiga. Sedan mailade jag ut ett informationsbrev (bilaga 1) till 

samtliga respondenter där jag beskrev mitt syfte med studien, tillvägagångssätt och tidsåtgång 

och jag informerade även om de forskningsetiska principerna som gäller för min studie. 

Samtliga av de tillfrågade valde att ställa upp i studien. Intervjuerna ägde rum på respektive 

skola på respektive respondents kontor. Intervjuerna tog allt från 30 upp till 60 minuter och 

spelades in för att sedan transkriberas. Enligt Dalen (2015) är det viktigt som forskare att vara 

en god och engagerad lyssnare vid intervjutillfället. Det är intervjupersonens upplevelser som 
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är intressanta och forskaren bör hålla inne med egna åsikter och synpunkter. För att visa ett 

genuint intresse är den ickeverbala kommunikationen viktigt såsom ögonkontakt men även den 

verbala kommunikationen. Dalen (2015) menar också att det är viktigt att tillåta pauser då 

informanten får möjlighet att tänka igenom svaret. 

 
Enligt Wibeck (2000) finns det tre olika transkriptionsnivåer. Min nivå hamnar någonstans 

mellan nivå 1 och 2 vilket enligt Wibeck (2000) innebär att forskaren inom nivå 1 mycket 

detaljerat återger det som sagts även tvekljud, talstyrka, kortare pauser och talspråk återges. 

Inom nivå 2 återges intervjun också ordagrant och alla ord finns med liksom tvekanden, pauser 

och talspråk används i vissa former (Wibeck, 2000). 

 

4.4 Urval 
Kriteriet för att kunna delta i min studie var att respondenterna aktivt deltog i och organiserade 

arbetet med problematisk frånvaro på respektive skola. Undersökningen grundar sig på ett icke- 

sannolikhetsurval som enligt Bryman (2011) kan vara bekvämlighetsurvalet vilket är det 

vanligaste urvalet inom kvalitativ forskning. Forskaren väljer då ut personer som finns 

tillgängliga och som har något att tillföra forskningen. Urvalet grundar sig på att forskaren vill 

att intervjupersonen är relevanta för problemformuleringarna. Bryman (2011) menar också att 

det är analysen av datan som är viktigast och inte att urvalet representerar målgruppen. 
 

Målstyrt urval är en annan metod enligt Bryman (2011) vilket innebär att forskaren letar efter 

respondenter som kan vara relevanta att besvara forskningsfrågan. Båda dessa typer av urval 

skulle kunna passa in på hur jag valde mina respondenter. Mina kontakter på respektive skola 

hjälpte mig att finna lämpliga respondenter till min studie. Då jag känner kontaktpersonerna 

sedan tidigare deltog ingen av dem i studien av den anledningen att jag ville undvika risken att 

bli partisk i min tolkning av datan. Jag intervjuade 3 personer på respektive skola, på den ena 

skolan, skola A fanns ett närvaroteam där samtliga av dem jag har intervjuat ingick. Två av 

dem ingick i EHT (elevhälsoteam). Det var en ungdomscoach (A1) en biträdande rektor (A2) 

och en kurator (A3). På den andra skolan, skola B intervjuade jag en kurator (B1) en 

speciallärare (B2) och en skolsköterska (B3) som alla ingick i EHT. Inom parenteserna har jag 

skrivit de benämningar jag kommer använda när jag refererar i resultatet. A1 som inte är 

anställd av skola A utan centralt i kommunen räknar jag ändå till skolpersonal på skola A och 

inte som en extern samverkanspartner i denna studie. Anledningen till det är att hen befinner 

sig mycket på skolan och hade stort inflytande på skolan och på skolans arbete med elever med 
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problematisk frånvaro. Det är viktigt att belysa när jag redogör mitt resultat. 
 

4.5 Dataanalys 
Enligt Dalen (2015) kan det mycket väl vara så att man inspireras av olika analytiska 

angreppssätt. Tanken med min forskning är att komma fram till hur skolpersonal resonerar om 

sitt arbete med problematisk frånvaro men även att få höra om deras uppfattningar över vilka 

orsaker som kan ligga bakom frånvaron. 

 
Braun & Clarke (2006) beskriver den tematiska analysmodellen vilken blev den analysmodell 

jag använde mig av. Den innebär att forskaren söker efter mönster i materialet för att sedan 

definiera och namnge olika teman. Jag började med att bekanta mig väl med den data jag fått 

fram genom mina intervjuer och de frånvarorutiner jag fått ta del av. Under rubriken ”Skolornas 

arbete med problematisk frånvaro” på organisationsnivå beskriver respondenterna i stort arbetet 

utifrån de frånvarorutiner som finns på respektive skola. Jag kan göra dessa jämförelser 

eftersom jag fått ta del av skolornas frånvarorutiner. Utifrån mina intervjuer letade jag efter 

data som kunde svara på mina frågeställningar och som på något sätt handlar om samma sak 

och markerade de olika områdena med olika färger. Utifrån det fick jag fram 4 huvudteman. I 

min fortsatta analys letade jag efter ytterligare avgränsningar inom huvudteman som blev till 

underteman. Studiens teman blev sedan rubriker i mitt arbete där resultaten sammanställdes. 

Studiens teman med underteman: 

1. När anses frånvaron vara problematisk 

1.1. Varningssignaler 

2. Orsaker till frånvaro 

2.1. Individbundna orsaker 

2.2. Skolrelaterade orsaker 

2.3. Orsaker utanför skolan 

3. Skolornas arbete med problematisk frånvaro 

3.1. Arbetet på organisationsnivå 

3.2. Arbetet på grupp- och individnivå 

3.3. Samverkan 

4. Utvecklingsområden 

4.1. Frånvarorutiner 

4.2. Mentorskap 

4.3. Andra professioner på skolan 
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4.4. Skolan som organisation 

4.5. Samverkan 
 
 

4.6 Etiska överväganden 
Det finns etiska principer som gäller för svensk forskning. Utifrån vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet har mina respondenter fått information om min undersöknings syfte och om att 

deltagandet sker på frivillig basis (Vetenskapsrådet, 2017). Jag delgav respondenterna 

informationen via ett informationsbrev jag som jag mailade ut till dem (bilaga 2). Därefter fick 

de besluta sig för om de var villiga att delta eller avstå enligt samtyckeskravet. Enligt 

konfidentialitetskravet ska alla uppgifter om respondenterna behandlas med största 

konfidentialitet och förvaras så inga obehöriga kommer åt dem. Studien anonymiserades och 

namn på skola eller kommun nämns inte. Datan kodades sedan med bokstäver och nummer. 

Personal på den ena skolan, skola A kommer benämnas A1, A2 och A3. På den andra skolan, 

skola B kommer jag kalla respondenterna B1, B2 och B3. Anledningen till att jag inte använt 

mig av fiktiva namn är att bevara respondenterna könsneutrala. Dock har jag angivit 

respondenternas professioner då jag anser att det kan vara relevant för resultatet. Den insamlade 

datan har endast nyttjats till min egen forskning enligt nyttjandekravet. 
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5. Resultat 

Nedan följer studiens resultatredovisning. För att tydliggöra den för läsaren har jag valt att 

strukturera så att varje tema och undertema får en egen rubrik respektive underrubrik. För att 

tydliggöra vem eller vilka av respondenterna resultatet bygger på benämns de med 

bokstäverna A eller B beroende på vilken skola de arbetar på och en siffra 1, 2 eller 3, vilken 

kopplar personen till rätt profession. Jag benämner även kommunerna och skolorna med 

bokstäverna A eller B som finns beskrivet under metod avsnittet.. 

 
5.1 När anses frånvaron vara problematisk 
Rent rutinmässigt reagerar skolorna på frånvaron enligt de frånvarorutiner som finns på 

skolorna. Skolorna har olika frånvarorutiner vilket påverkar hur snabbt de måste reagera på den 

anmälda frånvaron. Skola A har en gräns på 10% anmäld frånvaro under en fyra veckors period, 

då har skolan skyldighet att kontakta hemmet för att undersöka orsaken till frånvaron. Gränsen 

för skola B går vi 20% anmäld frånvaro under en fyra veckors period. Är frånvaron oanmäld 

ska vårdnadshavare kontaktas vid första tillfället, en rutin som gäller för båda skolorna. 

Majoriteten av respondenterna anser ändå inte att det är siffrorna i sig som gör frånvaron 

problematisk. A1 menar att den redan blir problematisk när eleven första gången känner det 

motstånd som gör att man inte vill vara i skolan, ”när anledningen till att vara hemma är större 

än att vara i skolan. Det beteendet och de tankarna blir hos eleven senare normaliserade” menar 

A1 och då anses problematiken vara djup. Flera av respondenterna beskriver också frånvaron 

som problematisk när den återkommer och när man kan börja se ett mönster i den. Det kan 

tillexempel innebära att eleven alltid uteblir måndagar eller någon annan veckodag och att det 

blir ett mönster i frånvaron. Den anmälda frånvaron lyfts också fram som mer problematisk. Då 

vårdnadshavaren har godkänt att barnet får vara hemma och inte lyckats med att få iväg sitt 

barn på morgonen. Det kan handla om att barnet upplever fysiska besvär som ont i magen eller 

i huvudet, men det står ofta för något annat. B3 lyfter även de elever som har kroniska 

sjukdomstillstånd som påverkar elevernas möjlighet att närvara i skolan. 

 
Är frånvaron ogiltig ser rutinerna från skolornas håll annorlunda ut och skolorna har skyldighet 

att reagera och sätta in åtgärder mycket tidigare vilket är en fördel i arbetet med frånvaro menar 

flera av respondenterna. B1 och A2 beskriver de elever som är i skolan men som ändå anses ha 

en problematisk frånvaro. Elever som vandrar omkring i korridorerna men som av olika 

anledningar inte går in i lektionssalarna eller elever som går in och ut ur klassrummen och är 

borta stora delar av lektionerna. Dessa elever hittar ofta på anledningar till att avlägsna sig, 
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”anledningar som är svåra att neka dem” menar B1. Det är många gånger enligt A2 elever som 

trivs ganska bra på skolan men som ändå inte vill delta i undervisning. 

 

5.1.1 Varningssignaler 
A1 och B3 menar att man många gånger kan se att problematiken redan funnits under 

förskoleåren vid 2-4 års ålder. Barnen som inte vill gå till förskolan och säger att de har ont i 

magen eller har andra typer av bekymmer. A1 beskriver att man även kan se det i 

vårdnadshavarens agerande från mycket tidig ålder, i hur de hanterar barnet som inte vill gå till 

förskolan, som uppvisar psykosomatiska symtom. ”Barnet kanske är lite trött eller lite förkyld” 

vilket blir en godkänd anledning till att få vara hemma menar A1. B3 menar då att det är viktigt 

att föräldrarna inte ger efter för lätt utan motiverar barnet att komma iväg till förskolan. Det är 

enligt B3 viktigt att det inte är barnet som får bestämma om de ska vara hemma eller inte även 

om föräldrarna många gånger gör det av ren välmening. Hen menar att det blir svårt att senare 

motivera det äldre barnet att gå till skolan om det är de som tidigare fått bestämma. A1 menar 

vidare att när barnet sedan blir äldre hittar man bara på nya begrepp på samma typ av symtom. 
Man är trött eller förkyld och inte orkar eller vill. Kanske äter och sover dåligt. Sedan när man blir 

äldre hittar man ord som ångest och stress för detta eller ADHD. Man plockar på andra benämningar 

på det (A1). 

B2 beskriver att det ofta börjar med lite ströfrånvaro här och där för att sedan expandera till 

dagar. B2 menar vidare att elever som ofta är frånvarande även får det problematiskt med 

kamrater. 
Det börjar med ströfrånvaro som sedan blir dagar. Sedan blir det svårt att komma tillbaka. En som 

är borta mycket i en klass får inga kompisar heller. Det är ingen som litar på honom eller henne. Det 

är ingen att hålla i handen för man vet aldrig om personen kommer nästa dag. Så det blir ju 

en otrygghet bland klasskompisarna. Det blir mer och mer och sedan blir det svårt att komma tillbaka 

(B2). 

A3 beskriver andra varningssignaler som skolan måste reagera på som elever som drar sig 

undan andra elever eller sociala sammanhang eller elever som har ett utagerande beteende i 

skolan mot kamrater och lärare. 

 
5.2 Orsaker till frånvaro 
Enligt respondenterna är det svårt att utgå från en enda orsak till frånvaron. De flesta hävdar att 

det beror på flera olika faktorer som tillsammans leder till frånvaro. Respondenterna lyfter fram 

olika tänkvärda faktorer som orsak till frånvaro. A2 upplever att anledningen till att eleven är 

hemma ej är kopplad till skolan utan att det oftast är kopplad till andra orsaker. Hen menar att 
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orsaken sällan är av den art att eleven inte klarar av skolan rent kunskapsmässigt, hade eleven 

bara varit närvarande så hade skolan kunnat sätta in särskilt stöd för eleven. B1 varnar för faran 

av att försöka leta efter en syndabock och skylla på varandra om vem som varit orsak till 

frånvaron. Hen menar att skolan måste tänka om och arbeta med attityder och inse att det inte 

är någons fel. 
Många gånger så tänker man att det är barnets eller föräldrarnas fel, men det är inte så enkelt. Det 

är ju det här att alla ska in i skolan. Alla ska in i skolan, alla ska med på tåget. Det är där jag tror det 

brister. Vi måste vara mer flexibla (B1). 

A1 lyfter fram tre olika generella kategorier som hen upplever vara de största orsakerna 

föräldrar, pedagoger och de skolsociala orsakerna. 

 

5.2.1 Individbundna orsaker 
Flera av respondenterna lyfter fram diagnoser som en vanlig orsak till frånvaro. Det kan handla 

om både fysiska diagnoser så som reumatisk värk, psykisk ohälsa men även om psykiatriska 

eller neuropsykiatriska diagnoser som depression, ADHD eller autism. B3 menar att det kan 

vara så att eleven inte fått den adekvata hjälp i skolan som varit nödvändig för den eventuella 

funktionsnedsättningen och det har blivit den bidragande orsaken till frånvaron. ”Den psykiska 

ohälsan påverkar närvaron men anledningarna till elevens mående kan vara flera” (B3). A1 

menar att både skola och föräldrar många gånger missar grundorsakerna till varför barnet mår 

dåligt och att det då inte spelar någon roll vad man säger eller vilka åtgärder skolan tar till. Det 

viktigaste enligt A1 är att man arbetar med elevens mående i första hand. 

 
A1 och A3 lyfter även fram generell ångest som en av orsakerna till att eleven inte klarar av att 

gå till skolan. Eleven vet då inte själv vad orsaken är vilket kan leda till frustration hos 

omgivningen. Men enligt A1 rör det sig om ganska få fall åtminstone under den tiden hen 

arbetat med frånvaroproblematik. 
Det blir jättesvårt när man inte vet vad som är orsaken eller anledningen. Då blir det ju mycket 

svårare och skapar mycket frustration hos omgivningen, föräldrar och hos personal. Det viktiga är 

att man står kvar där då. Vi ger inte upp för det eller tänker att nu är det inte mitt ansvar längre, nu 

har jag gjort mitt. Det tror jag kan vara betydelsefullt för vissa elever (A3). 

Flera av våra barn och ungdomar har enligt A1 svårt att sätta ord på händelser och känslor som 

är svåra. ”Många gånger löser de situationer med att fly eller utagera i stället för att 

kommunicera”. De har enligt A1 inte fått med sig de verktygen hemifrån vilket gör att de inte 

klarar av att hantera olika situationer som inträffar i skolan. Det bidrar till onödiga konflikter 

som i sin tur kan bidra till utanförskap. 
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B2 upplever att spelmissbruk är en vanlig orsak till att eleven inte kommer till skolan och att 

föräldrarna där inte klarar av att sätta gränser. Elever spelar dataspel på nätterna och orkar sedan 

inte komma till skolan nästa dag. 
Jag sa till honom, det blir som att du åker till Thailand eller USA varje helg. Så blir det, den 

tidsomställningen får din kropp göra varje vecka (B2). 

 

5.2.2 Skolrelaterade orsaker 
Enligt flera av respondenterna hävdar ofta föräldrarna och eleverna själva att frånvaron är 

skolrelaterad. A1 menar att eleven ofta känner sig överkörd av skolan och att skolan inte lyssnat 

på eller förstått dem. Hen beskriver vikten av att eleven får känna sig delaktig i sin skolgång. 

Det är viktigt att all personal på skolorna är engagerad och human och kan se alla elever. 

Skolorna måste vara snabba med att agera när elever ej är närvarande i skolan då det annars 

enligt A1 lätt blir att de faller mellan stolarna och bara blir hemma utan att någon fångar upp 

dem. ”Om tiden får gå normaliserar eleven ”hemmasitteriet” och det blir svårare att komma 

tillbaka till skolan” (A1). 

 
Flera av respondenterna lyfter också fram vikten av goda relationer som en avgörande faktor 

till närvaro. Elever som upplever att de har dåliga relationer med sina lärare eller till och med 

blivit kränkta av dem tenderar oftare att undvika skolan. A3 menar att det till och med kan räcka 

med att man har skapat en god relation med någon på skolan. Hen har erfarenhet av att elever 

närvarar i skolan enbart på grund av denna enda person. Hen menar dock att situationen då blir 

mer sårbar för eleven då personalen i fråga kan bli sjuk eller rent av sluta på skolan (A3). 

 
Respondenterna lyfter också fram att skolan för många är en utsatt plats. Elever känner sig 

ensamma och har inte någon kompis i gruppen eller upplever att klassen är för rörig och stökig. 

Det finns elever som utsätts för grupptryck och skolkar på grund av att de blivit lockade av 

andra elever. Men även yngre elever som av olika anledningar är rädda för elever som är äldre. 

Dessa orsaker kan ligga till grund för frånvaro. 

 
Skolan som organisation passar inte alla individer enligt flera av respondenterna. B3 beskriver 

att när eleven blir något äldre och kraven i skolan ökar, vanligen årskurs 7-8 uteblir fler elever. 

Hen menar att det ofta har gått bra i de lägre årskurserna ”men när eleven byter ”stadie” och 

kommer upp i årskurs 7-9 händer något” (B3). B2 ser också elever som inte orkar genomföra 
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en hel skolvecka, elever som drabbats av utbrändhet. Där skolorna inte tar hänsyn till detta utan 

är för snabba med att överösa eleverna med allt de behöver ta igen för att klara kunskapskraven 

i de olika kurserna. Här menar hen att det blir en olösbar ekvation då skolorna har skyldighet 

att anpassa efter nivå och behov men när de till sist måste klara samma mål på samma tid. Då 

blir det svårt hävdar B2. 
Jag hörde en förstelärare berätta att om du blir utbränd på ett jobb så blir det först försiktigt och så 

där. Men om du blir utbränd som elev och kommer tillbaka till skolan från att du varit hemma så 

överöses du med allt du ska ta igen och det du ska göra. För ingen lärare kan ju dra ett streck över 

någonting för de har ju inte gjort det här arbetsområdet i SO så då kan du inte få betyg i SO (B2). 

B1 upplever att skolan är för prestationsinriktad. 
 
 

B1 funderar över om skolans miljöer verkligen är anpassade efter de barn som vistas där men 

även om det är rimligt att alla ska in i samma system. Vilket B2 hävdar är ”inkluderingens stora 

pris”. 
Är det överhuvudtaget rimligt att 12 åringar ska trängas i korridorer, inte få klättra på skåp och inte 

göra si eller så. Jag tänker vad får man göra? Vi har en utemiljö som definitivt inte lockar att vara 

ute på rasterna. Jag tänker att detta är små barn som ska leka. Jag tänker också på de här NPF 

eleverna. Jag tänker är man autistisk och kommer i den här miljön, vad händer då? Det är ju något 

orimligt över det för att alla ska in i samma system (B1). 

B2 har erfarenhet av att det finns elever, framförallt elever med autism som inte klarar av de 

stora sammanhangen i grundskolan. Hen menar att alla inte klarar av den typen av skolform. 

A1 menar att ungdomen ibland ändrar perspektiv när de mognar och blir äldre. De som tidigare 

ansett skolan vara tråkig och ointressant kan senare när de får välja gymnasiet tycka att skolan 

blir helt fantastisk. Ungdomen får då välja utbildning efter specialintresse och kunskapsstyrkor. 
”När eleven får använda sina styrkor och syssla med de egenskaperna de är duktiga på och intresserade 

av ökar motivationen” 

Vilket A1 menar gör att eleven vill komma till skolan. 
 
 

5.2.3 Orsaksfaktorer utanför skolan 
Samtliga respondenter anser att bristande hemförhållanden är vanliga orsaker. Föräldrar som 

inte lyckas med att motivera sina barn till att gå till skolan, eller hem där det saknas struktur, 

rutiner och regler. A3 lyfter fram sociala missförhållanden i hemmet som tillexempel missbruk 

och att eleven då inte kommer till skolan för de har för mycket annat att fundera över. Hen 

menar också att eleverna som lever i det många gånger är duktiga på att skydda sina föräldrar 

och skyller på andra orsaker som att skolan är tråkig eller att man är trött. Föräldrarna kan då 

också hävda att orsaken till frånvaron är helt skolrelaterad innan den verkliga orsaken kommer 
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fram. B1 menar att kulturen i hemmet spelar en stor roll och att skolan är ganska maktlös att 

förändra den. Men hen menar att trots att skolan upplever en maktlöshet här så är det viktigt att 

skolan kan uppfylla barnets behov och att skolan arbetar med relationen till barnet (B1). 

Föräldrar kan också förstärka elevens motstånd till skolan genom att de inte anser skolan vara 

viktig. B3 menar att oavsett vad föräldrar tycker om skolan ska detta inte komma fram till 

barnet. Det är viktigt att föräldrarna pratar positivt om skolan. B2 beskriver hur starkt det sociala 

arvet är. Där man kan se att de elever som är hemma även har föräldrar som inte arbetar och 

tillexempel är långtidssjukskrivna. Hen menar att det kan vara svårt för barnet att bryta sig loss 

från det sociala arvet (B2). 

 
B2 anser att föräldrar ger upp kampen med sina barn för lätt. Barnet får vara uppe sent på 

kvällarna får sitta med datorn eller mobiltelefonen som blir ett beroende för barnet vilket leder 

till att barnet inte kommer iväg till skolan. B1 tror dock att föräldrar gör så gott de kan men att 

systemet runt familjen många gånger brister. Både B1 och B2 har erfarenhet av dysfunktionella 

system där samverkan inte fungerar. Föräldrar som ber om hjälp av till exempel socialtjänst 

men som ändå inte får den stöttning de behöver. B1 och A1 menar att det inte är någon persons 

fel när en elev uteblir från skolan utan att det är ett organisatoriskt fel. A1 har erfarenhet av att 

elever med hög frånvaro ibland hamnar i en ”gråzon”. Inblandade förlitar sig på att någon annan 

insats är i gång men som den inte är, tiden går och elevens beteenden förstärks. Några av de 

elever som A1 träffat vittnar om att de varit hemma i veckor utan att någon har hört av sig och 

undrat var de är. B1 menar att vi är bra på att prata om samverkan men att den inte fungerar när 

den väl ska utföras. 
Det är våra elever, det är våra barn som vi måste samverka om. Ja bra! Men kartan och kompassen 

går inte alltid ihop. Vi måste också förstå vad det betyder att samverka i verkligheten. Där är vi inte 

speciellt bra. Vi är bra på att prata om det men urkassa på att göra det. Det finns inga rutiner, ingen 

given arena. Vi gömmer oss bakom sekretess osv. Vi har jättemycket att göra där (B1). 

A1 har också erfarenhet av andra typer av orsaker. Där avståndet från hemmet till skolan var 

för stort vilket bidrog till frånvaro. Det handlade inte om intresset för skolan utan om miljön 

runt omkring. Där blir det helt plötsligt ett ansvar på samhällsnivå där transportmöjligheter för 

kommunens invånare behöver ses över. 
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5.3 Skolornas arbete med problematisk frånvaro 

5.3.1 Arbetet på organisationsnivå 
På skolorna finns det frånvarorutiner som ska följas. Respondenterna beskriver de 

frånvarorutiner som finns på respektive skola vilka också finns nedskrivna som dokument. På 

skola A är rutinerna ganska nyligen omarbetade, det är kommunens barn- och 

ungdomssamordnare som står bakom framtagandet av rutinerna vilka senare antagits på 

nämndnivå. Rutinerna på respektive skola liknar varandra till viss del men skiljer sig främst i 

hur snabbt och i vilka steg de olika åtgärderna sätts in. Skola A sätter in sina åtgärder tidigare 

än vad man gör på skola B. Samtliga respondenter är överens om att de tidiga insatserna är 

viktiga för att lyckas med elever som har problematisk frånvaro. De anser att goda rutiner och 

ett säkert närvarosystem är avgörande i arbetet. 

 
Respondenterna beskriver ett elektroniskt närvarosystem via lärplattform där lärare registrerar 

elevernas närvaro vid varje lektionstillfälle. Tanken är också att vårdnadshavaren alltid ska 

frånvaro anmäla sitt barn direkt via lärplattformen om barnet inte kan komma till skolan. Om 

vårdnadshavaren inte anmält frånvaro och eleven inte kommer till skolan ska hemmet kontaktas 

skyndsamt. Det skickas automatiskt ut ett sms till vårdnadshavarna via lärplattformen när 

läraren registrerat den oanmälda frånvaron. Rutinerna skiljer sig sedan åt beroende på om 

frånvaron är oanmäld eller anmäld. Redan efter fjärde ogiltiga frånvarotillfället på skola A blir 

vårdnadshavare kallade till skolan för ett möte med mentor. Där påbörjar mentorn 

kartläggningen över orsakerna till frånvaron och ärendet rapporteras sedan till rektor. Mentor 

kan om behovet finns få stöd av kurator eller rektor på mötet. Vid behov kan också 

fältsekreterare eller ungdomscoach konsulteras på denna nivå. På skola B blir åtgärden istället 

ett telefonsamtal till hemmet för att påtala frånvaron. Gäller det anmäld frånvaro ska kontakt 

tas med vårdnadshavare när frånvaron överstiger 10% inom en 4 veckors period på skola A 

respektive 20% på skola B. Om närvaron inte förbättras efter dessa åtgärder kopplas 

elevhälsoteamet (EHT) in. Gäller det anmäld frånvaro är det skolsköterskan som fortsätter 

utreda orsaken till frånvaron och vid oanmäld frånvaro påbörjar kuratorn en 

skolsocialkartläggning. EHT överlägger sedan tillsammans om hur man ska gå vidare i ärendet 

beroende på den föreliggande orsaken. Senare kan det finnas behov av att fortsätta med en 

pedagogisk utredning eller ett upprättande av åtgärdsprogram. Om så är fallet kallas 

vårdnadshavare till ännu ett möte för att diskutera förslagen. På detta möte deltar även personal 

från EHT. Om åtgärdsprogram upprättas ska detta utvärderas tillsammans med vårdnadshavare. 

På skola A ska detta ske inom 1 månad efter upprättandet, på skola B ska detta ske inom 6-8 
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veckor. Det är också viktigt att mentor och övrig berörd personal informeras och är delaktiga i 

vad som beslutas. 

 
Vid behov av samråd kan ärendet på skola B lyftas upp vid en samverkansträff med 

socialkontoret om frånvaron inte förbättras. Skola A har möjlighet att rådgöra med IFO 

(Individ- och familjeomsorgen)/fältsekreterare eller ungdomscoach om behovet föreligger. Om 

ingen förbättring sker och om frånvaron är av sådan art kan rektor fatta beslut om att göra en 

anmälan till Barn- och ungdomsnämnden (BUN) enligt lagen om skolplikt. Alternativt kan det 

bli aktuellt att göra en orosanmälan till IFO eller kalla till ett samverkansmöte med 

socialtjänsten. Finns behovet kan även remiss skrivas och skickas till barn- och ungdomshälsan 

där ungdomen kan få annat externt stöd. Under hela processen har mentor en central och viktig 

roll och ska fortsätta ha kontakt med hemmet och med eleven. 
Så som strukturen är utformad, utifrån den modellen vi jobbar med vill vi i första hand att mentorn 

ska äga engagemanget och eleven/eleverna så mycket det går och vara med hela vägen i den 

strukturen som är (A1). 

På skola A finns en checklista för rutinerna där man kan bocka av de insatser som är utförda. 

Det gör rutinen enkel att följa och undviker att misstag sker. A1 menar vidare att skolan måste 

skapa strukturer där mentorer ges förutsättningar till ett bättre lyckat mentorskap. 

 
Skola A har sedan ett år tillbaka börjat använda sig av ett öppet EHT. Det innebär att lärare kan 

komma och ta med sig sina ärenden direkt till elevhälsan för att rådgöra och få stöd. Det är ett 

arbetssätt som skolan har anammat efter att ha varit ute och besökt andra skolor med syftet att 

inspireras av goda exempel. 

 
Båda skolorna har arbetslag som träffas regelbundet, där kan elevernas närvaro ses över. På 

skola B går EHT ut i arbetslagen var 3:e eller var 4:e vecka för att direkt kunna vara tillgängliga 

och ge stöd till lärarna. Skola A har även en ”frånvarogrupp” som träffas en gång i månaden 

och diskuterar elever med mycket frånvaro. Där sitter skolsköterska, kurator, biträdande rektor, 

ungdomscoach och skolans fältarbetare med. Syftet är att lyfta olika ärenden för att garantera 

att ingen elev faller mellan stolarna utan säkerställa att insatser är igång. De kan också 

rapportera vidare till EHT om något ärende behöver lyftas vidare. Det är en relativt nyinsatt 

resurs och hur arbetet ska se ut i gruppen är inte riktigt klart. 
Vi pratar om de elever vi behöver prata om och kollar upp om eleven dyker upp i andra sammanhang, 

är det någon som vet. Så de inte hamnar mellan stolarna där. Den börjar vi väl förstå mer och mer 

hur den gruppen bör fungera. Hur man kan använda den på bästa sätt (A2). 
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Båda skolorna arbetar med att främja närvaron genom att öka trivseln och tryggheten på 

skolorna. Skola A har en trygghetsgrupp och skola B har ett antimobbningsteam. I 

antimobbningsteamet sitter kurator, speciallärare, skolsköterska, en lärare och skolvärdinnan 

med. Skolvärdinnan arbetar i skolans kafeteria och har även hand om den frukost som skolan 

erbjuder alla elever för 15 kr. De elever som är kopplade mot skolans resursenhet får äta frukost 

gratis varje morgon som en främjande insats. Antimobbningsteamet på skola B träffas en gång 

i veckan med syftet att diskutera läget i kafeterian och i korridorerna men också att upptäcka 

vissa negativa trender som kan ha uppstått. Skola B nyttjar också skolans vaktmästare till olika 

punktinsatser för att främja trygghet och trivsel hos eleverna. På båda skolorna har lärarna avsatt 

tid i schemat för att närvara i gemensamma uppehållsytor för att främja tryggheten men där 

finns även möjligheter till att skapa goda relationer till eleverna, något som A1 och A3 anser 

vara viktigt för att främja närvaron bland eleverna. 
Att man arbetar lite utanför boxen, att man lägger de där extra 5 minuterna om en elev kommer med 

en ny EPA traktor. Att man går ut och kollar läget och tar det där snacket. För då har man u den 

ungdomen på sina lektioner sedan, svårare än så är det ju inte (A1). 

 

Skola A får även uppbackning av de fritidsledare som arbetar på fritidsgården som ligger 

relativt nära skolan. Hen hjälper ibland till med rastvakt och lotsar tillbaka elever som avvikit 

från skolan vid behov. Skola B har också en fritidsgård där de fältarbetare som samarbetar med 

skolan också arbetar. De kan ibland komma till skolans uppehållsytor med syftet att stötta upp 

och öka tryggheten på skolan. Skola B har även en lärare som i sin tjänst har utrymme för att 

vara en slags trygghetsperson för eleverna på skolan. Han vandrar mycket i korridorerna och 

syns och hörs mycket på skolan. Den läraren ingår i skolans antimobbningsteam och deltar 

också i skolans elevråd. Han finns med för att lyssna in elevernas berättelser och upplevelser. 

Han hjälper till att ringa upp elever och föräldrar som är oroliga och fungerar som en 

förebyggande insats i skolan. 
Han har många elever som han är trygghetsperson för. Han ringer upp och har samtal med en del 

oroliga gossar för att förhindra det här när det är stökigt och bökigt liksom. Så det är, han är en viktig 

person, syns och hörs mycket och rör sig mycket i korridorerna (B3). 

På skola A har man från hösten ansökt om pengar och med dem anställt en elevcoach som ska 

arbeta mot elever som befinner sig i riskzon för att hamna i utanförskap. Elevcoachen kommer 

under ett läsår bland annat arbeta främjande och förebyggande med rörelse- och pulspass främst 

med elever som har NPF. En målgrupp som A1 anser ligger i riskzon för att hamna i 

problematisk frånvaro och utanförskap. 
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B3 anser att det är viktigt att man tittar på mönster och trender där frånvaron toppar i det 

främjande och förebyggande arbetet. Som exempel lyfter B3 fram ”elevensval dagar” där 

frånvaron alltid är extremt hög. Här anser hen att man måste analysera och fråga sig varför det 

är så och vad man kan göra för att det inte ska bli så fortsättningsvis. 

 

5.3.2 Arbetet på grupp--- och individnivå 
Majoriteten av respondenterna lyfter fram vikten av att skapa goda relationer till eleverna och 

anser att det är ett betydande främjande och förebyggande arbete. De menar att goda relationer 

skapar helt andra möjligheter med eleven och att det gör att eleverna känner sig sedda och 

viktiga. A3 menar att det är viktigt att rastvakterna nyttjar den tid de befinner sig i uppehållsytor 

till att faktiskt bjuda in till samtal och att ingripa när något händer för att skapa en god trygghet 

på skolan. B3 hävdar att de mentorer som är bäst på att följa frånvarorutinerna är de som har 

bäst relation med sina elever. 

 
A3 beskriver att vissa mentorer upplever det svårt att ta kontakt med hemmet när det gäller 

frånvaro, då kan mentor får vägledning från EHT. Till frånvarorutinerna finns även på skola A 

tillhörande färdigställda frågemanualer som bilagor, de ska användas och fyllas i vid samtalen. 

Det finns totalt 3 olika manualer med frågor anpassade utefter vilken profession som utför 

samtalet. Bilagor finns utfärdade till mentor, kurator och skolsköterska. På skola B hjälps man 

åt med att ta kontakten med hemmet. Ibland går skolsköterskan, kurator eller specialläraren in 

och tar kontakt men i första hand är det mentorns uppgift. När B3 blir inkopplad på ärendet tar 

hen alltid först kontakt med eleven själv sedan med föräldrarna. Då B3 i ett senare skede alltid 

kopplas in då frånvaron är anmäld brukar alltid hen ta reda på om vårdnadshavarna själva haft 

kontakt med vården utanför skolan. Hen kan vid behov ge tips på vart de kan vända sig för att 

få hjälp. Det kan enligt B3 många gånger vara så att frånvaron är helt giltig och att eleven 

verkligen varit sjuk. Hen tycker ändå det är bra att få informationen så det kan noteras i elevens 

journal och även läggas i elevakten. 

 
Båda skolorna har resursenheter där eleven kan få sin undervisning i ett mindre sammanhang. 

På skola B finns det några elever som är kopplade till enheten hela skoldagen. Elever med 

problematisk frånvaro kan kopplas dit om orsaken är av den art att en sådan åtgärd gynnar 

eleven. Det gäller många gånger elever med NPF diagnoser eller elever som upplever att det är 

för rörigt och för stökigt i klassrummen och av den anledningen inte orkar närvara i skolan. 
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Båda skolorna har även viss möjlighet att erbjuda hemundervisning när eleven inte klarar av att 

komma till skolan. 

 
B2 menar att det är viktigt att göra en noggrann kartläggning av eleven och över de orsaker 

som ligger bakom frånvaron. De har vid något tillfälle fått ta hjälp av Magelungen (fristående 

skola för elever i omfattande behov av särskilt stöd med eller utan behandling) och deras 

hemmarsittarprogram, i det fallet kom man fram till att eleven behövde en annan skolform. 

 
A3 beskriver att det i EHT beslutas om vem som ska ta vid ärendet när det väl kommit dit. Det 

kan vara så att kurator börjar med ett samtal men att det kommer fram att eleven har svårigheter 

i skolan och eventuellt är i behov av särskilt stöd. Då går ärendet vidare till specialpedagog eller 

speciallärare för en pedagogisk utredning. 

 
När det handlar om att klassrumsklimatet orsakar frånvaro hos elever menar B2 och B3 att de 

aktivt måste gå in och observera vad som händer och sker i klassen för att även börja jobba med 

de problem som de kan tänkas finna. B2 menar dock att processen med att förändra ett 

klassrumsbeteende ofta tar tid men B3 belyser att det är viktigt att sätta in snabba åtgärder gärna 

på gruppnivå och inte riktat mot någon specifik elev. B2 menar att det är viktigt att det finns 

möjliga alternativa lösningar så länge för elever som inte vill komma till skolan av den 

anledningen. Där kan då resursenheten spela en viktig roll. På skola B är det främst kurator som 

gör den typen av klassrumsobservationen. 

 
Skola B arbetar med främjande och förebyggande insatser på gruppnivå genom bland annat 

klassråd (mentorstid) med värdegrundsarbete. Det fanns tidigare på skolan en 

värdegrundsgrupp som valde ut aktuella teman som mentorerna sedan fick arbeta med under 

mentorstiden. Båda skolorna har mentorstid regelbundet, ett tillfälle i veckan och det är kortare 

än 60 minuter. 

 
Skola B har under olika perioder arbetat med olika tjej- och killgrupper som letts av kurator 

och en manlig fältarbetare. Där har attityder, roller, mobbning och respekten mot varandra 

ventilerats på olika sätt bland annat via samarbetsövningar. 
Vi pratar om roller, attityder, mobbning, respekt på olika sätt med samarbetsövningar, vi pratar om det 

som händer. Vi har haft även 8:orna för att de velat det själva. För de har haft det stökigt individuellt 

och haft det stökigt i klassen. Då erbjöd vi oss den tjänsten utanför schemalagd tid under eftermiddagen. 
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Det har ju också varit oerhört verksamt. Flera av tjejerna i den gruppen har ju sedan fortsatt individuellt 

med mig (B1). 

 

A1 och A3 lyfter också fram vikten av att arbeta med elevernas motivation och hjälpa dem 

förstå meningen och syftet med skolan. 

 
På skola A har man tillgång till en ungdomscoach (A1) som är anställd centralt i kommunen 

men som arbetar med frånvaro mot kommunens elever. Tjänsten kom till för ca 1,5 år sedan 

och är en projektanställning. Målet med anställningen är att på något sätt skapa en struktur för 

arbetet med elever med hög frånvaro och med de elever som hoppar av gymnasiet och hamnar 

i utanförskap. Hen arbetar på alla nivåer och kan rådfrågas, är med på temadagar på skola A, 

går in och pratar i klasser och har föreläsningar för skolans personal. Hen har varit högst 

delaktig i att implementera frånvarorutinerna hos personalen, ett arbete som under de första 6 

månaderna var ganska tufft. Flera av de som arbetade på skolan reagerade starkt när de blev 

ifrågasatta av A1. 
Jag hade det väldigt jobbigt med denna skola det första halvåret. Jag kommer från en annan bakgrund 

där vissa saker är självklara för mig men som inte är självklara i skolan. När jag ifrågasätter sånt, 

folk kände sig ganska kränkta här och jag är ganska radikal av mig. 

Jag höll ju i vissa föredrag här för all personal om frånvaro. Jag lyfte saker som att när ingen ringer 

hem på flera veckor eller dagar när man är sjuk. Jag gick på ganska hårt att det är för jävligt rent ut 

sagt (A1). 

Hen anser att det tidigare saknades struktur för arbetet men att den nu är betydligt bättre. 

Skolans rektorer håller också en bättre struktur än tidigare vilket A1 anser passar skolan bättre. 

 
A1 menar att det är avgörande att rätt insatser sätts in från dag ett. Hen har träffat elever som 

haft problem redan på förskolan som sedan fortsatt och senare gjort att eleven hoppat av 

gymnasiet. ”Hen menar att man måste vara nyfiken på närvaron redan i mycket små åldrar” och 

att man även där har bra och fungerande närvarosystem och rutiner. A1 belyser också vikten av 

en välfungerande elevhälsa. I kommun A finns en barn- och ungdomssamordnare som hjälper 

till att finna rätt stöd och rätt kontakter till de små barnen som uppvisar riskbeteenden för att få 

igång tidiga insatser. A1 har tillgång till skolans närvarosystem och kan vid behov gå in och 

titta hur det ser ut. A1 anser att arbetet med frånvaro har förbättrats mycket sedan hen började 

anställningen. Skolans personal har tagit sig an rutinen och den följs i mycket större 

utsträckning. Hen upplever också att ansvarsförskjutningen har minskat och att de flesta anser 

att arbetet med problematisk frånvaro är ett gemensamt arbete hela vägen. 
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A1 kan ibland fungera som en brygga mellan elev och skola. När skolan har svårt att få kontakt 

med eleven kan A1 kontaktas och gå in som en utomstående part och försöka. 
Tidigare har det även varit att eleven varit hemma och det har inte funnits någon kontakt med skolan, 

då har jag blivit en brygga mellan. Då är det bara utifrån att eleven har ett skolproblem inte att det 

finns en orsak hemma. Där skolan är enda orsaken till att eleven är hemma. Då är det ju annars 

socialtjänstens arbete. Det kan ju vara så att jag ser att det är det och då får jag göra en orosanmälan. 

Då blir det ju ett samverkansarbete (A1). 

A1 har möjlighet att gå hem till eleven och försöka motivera eleven att komma iväg till skolan. 

Det kan också handla om att motivera familjen till att träffa skolan i ett möte. Hen deltar också 

i skolans kartläggningsarbete och har kunnat hjälpa elever till att få en anpassad studiegång. 

Hur A1 tar första kontakten kan se lite olika ut beroende på eleven och hur gammal eleven är. 

Oftast sker kontakt med vårdnadshavaren först för att få höra deras version och fråga om det är 

ok att träffa deras barn. Det handlar till en början om att skapa tillit och att lära känna varandra 

menar A1. A1 menar vidare att den första träffen är viktigast och att den alltid går ut på att få 

till en andra träff. Ofta träffar A1 eleven utanför hemmet i en neutral miljö. Hen börjar aldrig 

prata om skolan utan målet är att eleven själv så småningom ska ta upp ämnet. Det kan ta lång 

tid om det handlar om en ångestproblematik kopplad till skolan menar A1. Hen brukar prata 

om fördelarna och nackdelarna med att vara hemma. Det krävs enligt A1 en mycket god 

samtalsteknik för att möta målgruppen. Det viktigaste är dock att skapa en god relation med 

eleven. 

 
5.3.3 Samverkan 
Samtliga respondenter lyfter fram vikten av ett gott samarbete med hemmet. A3 menar att det 

oftast är vårdnadshavarna som är de största experterna på sina barn och den kunskapen ska 

skolan nyttja. A1 och A2 belyser också vikten av att signalera till vårdnadshavare och elever 

att skolan är viktig. Skola A har nyligen ändrat sina rutiner i hur de hanterar 

ledighetsansökningar. Tidigare har mentor fått godkänna ledighet upp till 10 dagar. De är nu 

halverade och resterande måste godkännas av biträdande rektor eller rektor. Det menar A2 

signalerar att det är extraordinära åtgärder när elever beviljas ledighet mer än 5 dagar och att 

det inte är en självklarhet. Hen menar att resor eller andra aktiviteter bör planeras till lov. A1 

anser att skolorna i kommunen är extremt generösa med att bevilja ledighet och att de där skiljer 

sig från andra kommuner. Hen anser att det är en viktig fråga att arbeta vidare med. B3 menar 

att det är viktigt med en tät föräldrakontakt där man förklarar vad man gör och uppmuntra dem 

att prata gott om skolan. 
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Nu brukar jag säga till föräldrarna att ”ni kan ha olika åsikter om vad vi gör men berätta inte det för 

barnen utan låt dem ha en positiv syn av skolan” att man pratar positivt om skolan hemma. För det 

underlättar så mycket. Sedan kan ju vi ta diskussionen men föräldrarna om de inte är nöjda med 

någonting (B3). 

På skola A anordnar man föräldramöten med föreläsningar av olika slag. Det har bland annat 

varit ett som handlat om mobbning, vårdnadshavare bjuds även in till öppet hus för at få mer 

insyn i skolans verksamhet. Det anser A2 vara ett främjande och förebyggande arbete. På skola 

A tar man i ett tidigt skede in vårdnadshavarna på ett möte när eleven haft för mycket frånvaro. 

Det är något som B3 varit van vid på tidigare arbetsplats och saknar på skola B. Hen anser att 

det är ett lyckat koncept då vårdnadshavare till slut tröttnar på att komma till skolan, något som 

enligt B3 gjort att närvaron har förbättrats. 

 
På båda skolorna har man ett samarbete med både fritidsgårdar, socialtjänst, fältarbetare och 

närpolisen. Respondenterna är överens om att samverkan mellan skola och andra externa 

aktörer är betydelsefull i arbetet med problematisk frånvaro. A1 menar att det är viktigt att 

samtala för att se att insatserna pågår och att ingen individ hamnar i en gråzon där inga insatser 

pågår. I närvarogruppen på skola A deltar socialtjänsten, det är en välfungerande del i 

samverkan anser respondenterna på skolan. Skola A har även en nätverksgrupp som träffas 

ungefär två gånger per termin där kurator, socialtjänst, polis, barn- och ungdomscoach och 

personal från fritidsgård träffas. Där lyfter man olika elever man är orolig för och det kan även 

handla om frånvarande elever. Det finns också möjlighet att ringa socialtjänst för att rådfråga. 

På skola B hade man tidigare ett samverkansmöte med socialtjänsten var fjärde vecka. Då 

träffades man och diskuterade olika elever man hade gemensamt. Det ansåg B2 var bra, dock 

gav inte socialtjänsten så mycket information till skolan på grund av sekretess men skolan 

kunde delge dem viktig information som kunde hjälpa dem vidare i arbetet med eleven. Det 

vanligaste blir dock att skolorna gör orosanmälningar till socialtjänsten när eleven har för 

mycket frånvaro. Det kan ibland resultera i SIP (samordnad individuell plan) möten där flera 

aktörer inklusive skolan, elev och vårdnadshavare samverkar. Socialtjänsten ska göra en 

återkoppling till skolan att anmälan är mottagen efter en orosanmälan. För övrigt är 

återkopplingen minimal enligt B3, mycket är beroende på vilken socialsekreterare det är. Lär 

man känna socialsekreterarna blir det lättare enligt B3 att ta den snabba informella kontakten 

för att rådgöra i olika ärenden. 
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B3 beskriver också att samverkan finns via remissförfaranden inför eventuella utredningar. Det 

kan vara till barn- och ungdomshälsan eller BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) eller till 

psykolog om frånvaron beror på psykisk ohälsa eller misstanke om diagnoser. 

 
I kommunen B håller man nu på att starta upp en samverkansgrupp SIG (social insatsgrupp) 

Den består av skola, polis, socialtjänst och fritidsgård. Det finns en samordnare och en modell 

för hur gruppen ska arbeta. B1 har goda erfarenheter sedan tidigare av den typen av samverkan 

från andra kommuner hen arbetat i. I den gruppen spräcker man sekretessen med föräldrarnas 

samtycke och inriktar sig mot ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet. 

 
A1 upplever att engagemanget från samhällets näringsliv har ökat. De undrar enligt A1 varför 

ungdomarna inte går i skolan. Företagarna i kommun A är intresserade av vad de kan göra för 

att det ska bli bättre för ungdomarna och hur de kan bli anpassningsbara till jobben de senare 

kan erbjuda. Det man ser är att det finns mycket jobb men att målgruppen för jobben inte 

matchar. Här vill näringslivet enligt A1 vara med och de kommer ut till skolans årskurs 8 inför 

kommande praktik minst en gång om året för att berätta om sina arbeten, en bra insats enligt 

A1. 

 

5.4 Utvecklingsområden 

5.4.1 Frånvarorutiner 
Samtliga respondenter är helt överens om att skolorna måste bli bättre på de tidiga insatserna. 

Skola B är inte nöjda med de frånvarorutiner som respondenterna anser att det är för länge att 

vänta tills den anmälda frånvaron överstiger 20% innan första kontakten tas. Respondenterna 

på skola B känner att skolan behöver ta tag i problematiken med frånvaro på ett annat sätt. Det 

har de lyft flera gånger till rektor och det har sedan lyfts vidare på en skolledarträff. Skolan har 

därför tagit in föreläsare som ska berätta om hur de arbetar med frånvaro i sin kommun för att 

ge inspiration till personalen på skolan. B1 menar att engagemanget med 

frånvaroproblematiken även måste ligga på politisk nivå för att ge god effekt. 

 

5.4.2 Mentorskap 
Samtliga respondenter belyser vikten av att all personal på skolan arbetar på ett effektivt sätt 

med frånvaro enligt rutinerna men även att förståelsen och motivationen behöver finnas hos all 

personal. A3 menar att kunskapen om arbetets konsekvenser måste finnas hos personalen, 

arbetet som görs nu kanske inte alltid genererar snabba resultat men är viktigt för eleven och 
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genererar positiva effekter på lång sikt. Det tålamodet och den vetskapen anser A3 är av stor 

betydelse för att inte ge upp arbetet när ingen förändring sker. Tyvärr lyfter respondenterna 

fram att det arbetet inte fungerar på någon av skolorna. Flera mentorer på båda skolorna följer 

inte rutinerna på grund av tidsbrist eller av den anledningen att de inte tycker den uppgiften 

ingår i lärarens undervisningsuppdrag. B3 har hört argument som syftar på att vissa lärare inte 

anser att de ska syssla med psykosociala arbetsuppgifter. A3 anser att det är en arbetsuppgift 

som borde skrivas in i lärarens arbetsbeskrivning vid nyanställning, något A3 lyft vidare som 

förslag till rektor. 

 
B2 anser att det ibland slarvas med närvarokontrollen av lärarna. Något som skulle kunna få 

förödande konsekvenser enligt B1 och B2. B2 har varit med om flera elever som varit extremt 

lite inne på lektioner men som ändå har en fin närvaro i systemet. Det gäller främst de elever 

som befinner sig på skolan men som går ifrån lektioner långa stunder, det menar B2 är frånvaro 

och något man måste reagera på. B1 ifrågasätter också vem som bör ha mentorsuppdraget och 

vad de bör ha för tidigare kunskaper och erfarenheter. 
Jag kan ju undra varför vissa av våra mentorer har det uppdraget då. Vad har de för behörighet, förstår de 

helheten och har de kunskaper i ämnet. Det här att förstå varför det är så viktigt med att hålla koll (B1). 

 

A2 efterfrågar en funktion i närvarosystemet som hen anser vore till hjälp för mentor, en 

funktion som automatiskt skickar en signal eller uppmaning när det är dags att kontakta någon 

av mentorseleverna på grund av för hög anmäld eller oanmäld frånvaro. 

 

5.4.3 Andra professioner på skolan 
Respondenterna efterfrågar andra professioner på skolan. A3 efterfrågar annan personal som 

kan sköta många av mentorsuppgifterna, personal som har utrymmet i sin tjänst till att ringa 

samtal och sms:a varje morgon där det behövs. Någon som kan arbeta mer aktivt med dessa 

elever och kan arbeta med att slussa tillbaka eleverna till skolan. Hen ger förslag på att de skulle 

kunna vara någon med behandlingskompetens som kan arbeta med ångestproblematik och 

exponering där det behövs. Övriga respondenter lyfter fram en önskan om en annan typ av 

profession på skolorna. Det skulle kunna vara socialpedagoger eller behandlingsassistenter som 

kan arbeta med ungdomarna på ett annat sätt. A1 menar att ungdomen behöver ha goda 

förebilder därav är det viktigaste att det är rätt personer som ska arbeta med det. B3 menar att 

det behöver finnas personal som enbart arbetar med tryggheten på skolan. Hen efterfrågar även 

professionen specialpedagog något B3 på tidigare arbetsplats haft ett nära samarbete med och 
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har goda erfarenheter av men som skola B saknar. B1 ifrågasätter även varför det ofta är så att 

de med lägst utbildning ofta får ha hand om de svåraste eleverna. Hen anser att ekonomin inte 

får styra här och att de personerna är de som behöver ha mest kunskaper och störst förståelse. 

B3 menar att flera elever är i behov av mer personlig hjälp men att där brister skolans resurser, 

det behövs enligt B3 fler vuxna på skolan i främjande syfte. 

 

5.4.4 Skolan som organisation 
Majoriteten av respondenterna anser att skolorna måste bli bättre på att arbeta med lärmiljöerna 

i ett främjande och förebyggande syfte. A1 saknar en mer strukturerad skoldag där raster och 

lektionsupplägg blir tydligt för alla. Där raster ligger årskursvis med syftet att lärare lättare ska 

vet vilka som har rast och vilka som inte bör vara ute i korridorerna. A1 efterfrågar bättre 

uppehållsytor där naturliga möten kan ske mellan elev och personal. Det är enligt A1 inte bra 

att lärare och elever befinner sig på olika platser när det är rast. Hen anser att det borde finnas 

gemensamma uppehållsrum där lärare och elever naturligt kan sitta ner och träffas på raster, 

där de kan samtala om helt andra saker. Det anser A1 skulle bidra till ett varmare skolklimat 

med tryggare elever, där de har goda vuxna förebilder att se upp till. Hen ser att det lätt blir 

klyftor och en slags negativ hierarki mellan elev och lärare. 
Jag tycker lärarna sitter för långt ifrån eleverna. De tycker det är skönt att få sitt kaffe och sin rast. 

Jag förstår att det är jobbigt och energikrävande. Det blir en slags hierarki och klyftor mellan läraren 

och elever. De lärare som tycker det är minst jobbigt på skolorna är de lärare som tycker det är roligt 

att prata med ungdomar. Svårare än så är det inte. Det är inte bara at trycka på en knapp. Men 

intresserar man sig för de här frågorna så kommer man framåt och man har förändrat väldigt mycket 

(A1). 

 

B2 anser att det är svårt att skapa goda lärmiljöer på högstadiet men att de måste ändras på 

något sätt. Hen belyser att de behöver bli bättre på att se över hur lokaler och klassrum nyttjas 

men även att se över de olika grupperna som finns på skolan. B1 lyfter fram vikten av att bli 

bättre på att arbeta med elevernas medvetenhet av språk, kroppsspråk och de signaler man kan 

sända ut till andra för att öka trivseln på skolan. Hen anser också att skolan behöver utveckla 

arbetet med det kollegiala lärandet inom dessa områden. A1, B1 och B2 lyfter inkluderingens 

baksida då alla ska in i samma system och klara av samma saker men med olika förutsättningar. 

Det anser A1 blir orättvist för många elever. Inkluderingsarbetet blir därför en viktig 

utvecklingspunkt enligt respondenterna. 
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Respondenterna anser att övergångar mellan mellanstadiet och högstadiet måste bli mjukare. 

Där är skillnaderna för stora idag och påverkar många elever negativt. A3 anser att det behöves 

en bättre återkoppling mellan mellanstadiet och högstadiet om hur man arbetar men även hur 

man önskar arbeta med eleverna för att förebygga misslyckanden. A1 belyser som ett exempel 

att tiden med mentor drastiskt minskar på högstadiet. Det måste enligt A1 skapas bättre 

förutsättningar och strukturer för all personal som arbetar med elever, där de bland annat kan 

arbeta med att bygga goda relationer. Relationer som A3 menar enligt forskning är av stor 

betydelse. Hen förespråkar daglig mentorstid även på högstadiet skillnad blir för stor när man 

kommer från mellanstadiet och har träffat sin mentor varje dag till att kanske träffa mentor 30 

minuter per vecka. Då anser A1 att det blir orimligt att begära av mentor att de ska ha kontroll 

på hur eleverna mår, något A1 menar är en grundförutsättning för att eleven ska komma till 

skolan. Det skulle skapa betydligt bättre förutsättningar för mentor att upptäcka frånvaro av alla 

slag men även att skapa goda relationer med eleverna och kunna ta de naturliga vardagliga 

samtalen. Hen menar vidare att skolan som organisation måste bli mer nyfiken på frågan vad 

som händer när eleven sluta mellanstadiet och börjar på högstadiet. 

 
A3 menar att skolan måste bli bättre på att förklara syftet med varför man ska gå i skolan och 

att arbeta med elevernas motivation. Hen hävdar att det finns så mycket idag som skolan måste 

konkurrera med och att samhället håller på att förändras. Eleverna får idag snabb återkoppling 

via sina mobiltelefoner eller liknande menar A3 och elevens tålamod till skolans 

undervisningsformer ibland saknas. Hen anser att undervisningen måste hänga med i 

utvecklingen och många gånger bli mer stimulerande för eleverna. 

 

5.4.5 Samverkan 
Respondenterna på både skola A och B är överens om att samverkan är en viktig insats för att 

lyckas i arbetet med problematisk frånvaro men att den många gånger brister. B1 är starkt kritisk 

och menar att samverkan många gånger bara är en terminologi utan struktur och rutin. Skolorna 

önskar en tydligare återkoppling från externa aktörer när de till exempel gjort orosanmälan till 

socialtjänsten eller om de skickat vidare elever via remisser till BUP eller barn- och 

ungdomshälsan. Återkoppling som kan stötta skolorna i hur de ska förhålla sig till och arbeta 

med eleven. Respondenter på båda skolorna menar att samarbetet med både barn- och 

ungdomshälsan men framförallt BUP har blivit betydlig sämre. 
BUP har varit helt bedrövligt nu om man ska samarbeta med dem. Det har varit väldigt trögt och det 

har varit väldigt obehagligt att ringa dit för man känner sig besvärlig (B3). 
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Det är enligt A1 och A3 viktigt att skolor inte gör orosanmälningar till socialtjänsten förrän de 

först gjort en noggrann kartläggning över vad frånvaron beror på. Om orsaken är helt 

skolrelaterad finns det inte mycket socialtjänsten kan göra. Det kan ju också vara orsaker som 

istället behöver remitteras vidare till andra instanser som till exempel BUP. A3 menar att skolan 

många gånger är dåliga på att i första hand använda sina egna resurser och att vi ibland är för 

snabba på att lägga ärendet på någon annans bord. Hen menar vidare att tålamodet inte alltid 

finns men även att det finns en rädsla för att bli granskad och anklagad för att inte gjort 

tillräckligt. 
Det finns en välvilja såklart en även en rädsla för att skolan inte gjort tillräckligt. Att vi kommer bli 

granskade då. Då är det skönt att bolla något vidare då och att det inte längre blir vårt ansvar. 

Då behöver jag heller inte bli granskad (A3). 
 
 

Flera av respondenterna upplever även att skolan behöver bli bättre på att möta vårdnadshavare. 

B1 menar att det finns dysfunktionella familjer som behöver mycket stöd och som har svårt att 

hantera sina barn. Hen upplever att skolan behöver mer erfarenheter och kunskaper i hur man 

ska hantera det. Där anser B1 att skolan är för traditionella och låsta i hanterandet. På skola B 

är det på gång att de ska få regelbunden handledning av en psykolog angående de svåra 

elevärendena. Det är något B1 och B2 efterfrågat och ser som något positivt. 

 

5.5 Sammanfattning av resultat 
Orsakerna till frånvaro är ofta flera och de kan delas in i individbundna- och skolrelaterade 

orsaker men även andra orsaker som ligger utanför skolan. De individbundna orsakerna handlar 

enligt respondenterna om psykisk ohälsa, fysiska diagnoser och även spelmissbruk. 

Skolrelaterade orsaker kan vara att eleverna har dåliga relationer till sina lärare eller upplever 

att skolan inte lyssnat på dem. Skolans krav kan vara för högt ställda eller att miljöerna i skolan 

inte är anpassade till mångfalden av elever. Det finns enligt respondenterna orsaker som ligger 

utanför skolan. Det kan vara sociala missförhållanden i hemmen eller att barnets föräldrar har 

en negativ inställning till skolan som påverkar barnets syn på skolan. Respondenterna beskriver 

också att föräldrar ibland inte klarar av att sätta gränser för sina barn och klarar därför inte av 

att få iväg dem till skolan. Det är också viktigt att inte låta någon hamna i en gråzon där inga 

insatser sätts in för eleven från något håll. 
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Skolornas arbete med frånvaron sker på olika nivåer organisationsnivå och grupp- och 

individnivå. På organisationsnivå har skolorna frånvarorutiner som ska följas av alla, där anses 

de tidiga insatserna avgörande. Det visar sig dock att det finns lärare som inte följer rutinerna 

vilket de är ålagda att göra. Det blir problematiskt för skolornas frånvaroarbete. 

 
Mentorskapet lyfts fram som en viktig faktor, ett välfungerande mentorskap som bygger på 

engagerade mentorer med en vilja att skapa goda relationer med sina elever är en god 

förutsättning för att lyckas i arbetet. Skolorna arbetar också med att öka tryggheten genom olika 

konstellationer såsom trygghetsgrupper, antimobbningsteam och tjej- och killgrupper. Skolorna 

har också samarbete med fältarbetare och fritidsgårdar. På grupp- och individnivå lyfter 

respondenterna fram goda relationerna till eleverna som en avgörande faktor. De anser också 

att det är viktigt att arbeta med klassrumsmiljöerna och lärmiljöerna för att öka trivseln och 

göra skolorna tillgänglig för alla. 

 
Samverkan med hemmen är en annan faktor som blir viktig i arbetet med frånvarande elever, 

vilket respondenterna ändå beskriver fungerar på skolorna. Båda skolorna samverkar med olika 

externa aktörer så som socialtjänst, BUP och barn- och ungdomshälsan. Den fungerar i vissa 

fall men respondenterna anser att det är ett område som behöver förbättras och utvecklas. De 

är dock överens om att samverkan är viktig för att lyckas i arbetet med frånvarande elever. Det 

efterfrågas även andra professioner på skolorna, främst personer med behandlingskompetens 

som till exempel socialpedagoger för att stärka upp tryggheten och öka kompetensen, men 

framförallt ser respondenterna behovet av fler vuxna. 
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6. Metoddiskussion 
Studiens datainsamling har skett via kvalitativa semistrukturerade intervjuer ute på de berörda 

skolorna. Jag fick också ta del av båda skolornas frånvarorutiner i pappersform. Jag valde att 

utföra min datainsamling i två olika kommuner för att ändå få en vis bredd av mina resultat. 

Mina intervjuer genererade en stor samling data att sammanställa. Metoden kändes relevant och 

gav mig möjlighet att svara på mina frågeställningar och uppnå syftet med min studie. Mitt val 

att använda semistrukturerade intervjuer gjorde det möjligt för mig att ställa följdfrågor och 

hoppa mellan de olika frågeställningarna vilket gav mig en större flexibilitet under intervjuerna. 

En kvalitativ forskning ger dock ingen generell sanning men mitt syfte var att studera 

respondenternas uppfattningar om skolornas arbete och vilka orsakerna är bakom problematisk 

frånvaro. Valet av respondenter var från början inte helt självklart. Jag ville ha respondenter 

som på något sätt aktivt arbetade med elever med problematisk frånvaro. Jag hade först tanken 

på att intervjua lärare. Men jag hade en rädsla för att jag inte skulle få helhetsbilden av arbetet 

då utan mer de individinriktade första insatserna. Jag kan inte uttala mig om att faktiskt skulle 

bli så men efter att ha rådgjort med mina kontaktpersoner kom vi fram till att EHT personal 

garanterat arbetar med och reflekterar över denna typ av arbete. Den ena skolan också hade en 

ungdomscoach som enbart arbetar med elever som inte går i skolan kändes det som hen var 

självklar för min undersökning. 

 
En fördjupning av studien hade varit möjlig om jag också valt att göra en dokumentanalys av 

utredningar och åtgärdsprogram. Det hade möjligen gett mig information om fler 

tillvägagångssätt som använts i arbetsprocessen med elever som har problematisk frånvaro. För 

mig kände det dock för stort och för tidskrävande vilket bidrog till att jag avstod från att göra 

det. 
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7. Diskussion av resultatet 
Syftet med studien var att studera hur arbetet med problematisk frånvaro kan se ut på två 

högstadieskolor på olika nivåer och om respondenterna anser att arbetet är tillräckligt. Jag 

ville också studera hur respondenterna resonerar kring frånvarons bakomliggande orsaker 

eftersom arbetet bör grunda sig på orsakerna. 

 
7.1 Orsaker 
I studien menar respondenterna att orsaken till frånvaro är svår att definiera och att det ofta 

beror på flera olika faktorer. Det stämmer bra överens med vad tidigare forskning säger. 

Wieselgren & Andersson (2013) menar att det sällan är en bidragande orsak utan flera olika 

som tillsammans leder till skolfrånvaron. De menar att det finns det tre huvudområden som kan 

orsaka problematisk frånvaro skolrelaterade riskfaktorer, individrelaterade riskfaktorer och 

sociala faktorer som beror på familj, kamrater eller bostadsområde. Enligt SOU (2016:94) och 

Ekstrand (2015) tenderar elever och föräldrar att lägga ansvaret på skolan medan skolpersonal 

lägger ansvaret på föräldrar, hemsituationen och det sociala arvet. Det kan jag inte riktigt se i 

min studie där jag tycker att mina respondenter till stor del även ser faktorer inom skolan som 

orsaker till frånvaro. Jag ser en viss skillnad i hur de resonerar utifrån sina olika professioner, 

vilket blir intressant att fundera över. Det blir tydligt för mig att det behövs olika professioner 

i skolan med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter. Min tolkning blir att de som arbetar 

mer med sociala insatser och har den bakgrunden har en djupare förståelse för individen och 

familjen. Medan de respondenter som har erfarenheter utifrån en lärarbakgrund har en djupare 

förståelse för de svårigheter skolan och lärarna ställs inför i uppdraget med att ge en likvärdig 

utbildning till alla. Jag anser att båda dessa vinklar är av betydelse för att kunna utveckla skolan 

som organisation och att göra skolan mer tillgänglig för alla. 
 

7.2 Arbetet utifrån ett relationellt perspektiv och dess brännpunkt 
Det relationella perspektivet inriktar sig enligt Ahlberg (2013) mot mötet mellan individen och 

skolan. Samspelet som uppstår blir specialpedagogikens uppgift att analysera och arbeta med. 

Det är också tydligt enligt Tinglev (2014) att svaret på skolsvårigheter bör ligga inom skolans 

organisation och undervisning. En av mina respondenter lyfter fram faran med att finna 

syndabockar i frågan om vem som bär orsaken till frånvaron. Jag kan se att det relationella 

synsättet är starkt hos mina respondenter då de resonerar kring svårigheterna som uppstår i 

mötet mellan individen och skolan. Det finns också ett starkt resonemang kring hur skolan 

behöver anpassas och förändras för att nå mångfalden av elever. Det visar sig också i 
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arbetssättet som skolorna har där respondenterna lyfter fram lärmiljön som en viktig del men 

även hur viktiga de goda relationerna är mellan elever och personal på skolan. Det relationella 

perspektivet och dess brännpunkt handlar enligt Aspelin (2013) om att förstå de svårigheter 

eleven ställs inför i mötet med sin omgivning. Respondenterna tar flertalet gånger upp att 

skolorna inte passar alla individer och behöver förändras. De beskriver att dåliga relationer till 

lärare, för högt ställda krav, skolan som en utsatt plats och att inte känna sig lyssnad på är 

orsaker till frånvaro. Samtliga av dessa faktorer blir för dessa elever dysfunktionella möten med 

dess omgivning som kan förstår utifrån det relationella perspektivet och dess brännpunkt. I 

arbetet med elever med problematisk frånvaro kan dessa faktorer placeras in på olika nivåer i 

perspektivets teori för att sedan ta reda på och förstå vad i mötet svårigheten ligger. 

Båda skolorna arbetar med flera olika främjande och förebyggande insatser för att öka trygghet 

och trivsel på skolorna. Det finns olika typer av formella grupper som till exempel ett 

antimobbningsteam och en trygghetsgrupp. Skolorna arbetar med att få fungerande och trygga 

uppehållsytor där lärare och andra professioner alltid finns tillgängliga för att öka tryggheten 

och främja relationerna med eleverna. Den ena skolan arbetar också med olika elevgrupper där 

organiserade samtal förs med syftet att arbeta med värdegrunden men även med 

samarbetsövningar och gruppsamtal. Enligt Asplin (2013) beskrivs det relationella perspektivet 

med grundbegrepp som relation, kommunikation, dialog och mänskliga möten. Då behöver 

man lägga fokus på lärmiljön och relationerna mellan elev-elev, elev-lärare och elev-grupp. 

Arbetssätt som jag tycker lyfts fram i min studie på ett tydligt sätt. Men det finns också delar 

av det kategoriska perspektivet på skolorna. Respondenterna beskriver att det finns flera lärare 

på skolorna som inte engagerar sig i att skapa goda relationer med sina elever och som inte 

följer de frånvarorutiner som är framarbetade av skolan. Det lyfts också fram att 

ansvarsförskjutningen existerar och att vissa lärare avsäger sig ansvaret samtidigt som de lyft 

ärendet vidare till EHT. Min tolkning är att detta skapar en ”vi och dom” känsla där samarbetet 

och samverkan inom skolan blir ohållbart, där brister det relationella synsättet. Jag tolkar det 

som att vissa lärare kopplar skolsvårigheterna till individen, svårigheter som någon annan måste 

åtgärda och ser inte sin egen del i problematiken. Här anser jag att skolan som organisation 

behöver arbeta med och lyfta fram de olika perspektiven, synliggöra dessa i verksamheten för 

att sedan arbetet med det synsätt som skolan kan stå för. 
 

7.3 Skolans insatser och behov på olika nivåer 
Studien belyser också hur viktiga de tidiga insatserna är. Respondenterna lyfter även fram 

vikten av att finna den verkliga orsaken till frånvaron. Det är något som Friberg m fl. (2015) 
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och Gustafsson (2009) även belyser. Respondenterna har många tankar om hur skolan behöver 

förändras och förbättras för att förebygga frånvaro. 
 

7.3.1 Insatser på grupp--- och individnivå 
Friberg m fl. (2015) lyfter fram vikten av att skolan har en regelbunden kontakt med eleven 

trots att eleven inte är i skolan. Bristen på kontakt med klassen och övrig skolpersonal försvårar 

annars vägen tillbaka. Det anser jag lyfter fram hur viktig mentors roll är även i det fortsatta 

arbetet efter att de tidiga insatserna gjorts och trots att andra aktörer är involverade. Det verkade 

ändå vara så att de flesta lärare på skola A och B vill skapa goda relationer med sina elever. 

Men jag blir bekymrad när respondenterna berättar att det inte gäller alla. Det är tydligen så att 

vissa lärare inte är intresserade av sina elever utan anser att läraruppdraget endast handlar om 

att undervisa. A1 i min studie är tydlig när hen beskriver att det är en annan typ av ungdom vi 

möter idag. De behöver bemöta och motivera dem på ett annat sätt. Ekstrand (2015) belyser 

vikten av att individualisera och skapa motiverande, varierande undervisning som blir 

meningsfull för eleverna. Enligt Salamancadeklarationen ska alla barn integreras i skolan och 

bemötas utifrån de behov de har (Svenska Unescorådet, 2006). Det är ett uppdrag som kräver 

ett stort engagemang från samtliga berörda parter både inom och utanför skolan. De elever som 

går i skolan behöver alla känna att de förstår varför de är där och att de lär sig meningsfulla 

saker utifrån den nivå de befinner sig på. Två av respondenterna på skola B ifrågasätter om 

skolans miljöer verkligen är anpassade så att alla elever ska kunna känna på det sättet. De lyfter 

då fram elever med neuropsykiatriska diagnoser som ett exempel där det ibland inte fungerar. 

Det bekräftar också Cook m fl. (2017), NPF diagnoser är en riskfaktor för problematisk 

frånvaro. Elevhälsan ska idag arbeta hälsofrämjande och förebyggande enligt skollagen. Min 

undersökning visar också att lärmiljöerna har stor betydelse och båda skolorna arbetar på flera 

olika sätt med att framför allt göra den till en tryggare och lugnare plats. Jag anser att en viktig 

del i skolans arbete blir att se över lärmiljöerna på skolorna för att kartlägga vad som behöver 

förändras/förbättras eller utvecklas för att tillgängliggöra skolan för alla. 
 

7.3.2 Kraven och skolmiljöns påverkan 
Elever kan vara rädda för kamrater eller känner sig ensamma och utanför det sociala samspelet. 

Skolan anses också för många vara en stökig och rörig plats där eleven inte klarar av att vistas. 

Respondenterna lyfter också fram att elever genom grupptryck påverkar varandra negativt och 

lockar varandra till skola. Det är något Strand (2014) också fått fram i sin studie, elever känner 

följer gruppen där de känner en social tillhörighet. Det blir därför viktigt att reflektera över 

gruppsammansättningarnas betydelse i skolan och hur man kan arbeta med dem. Mina 



53  

respondenter menar att arbetet med svåra grupper är mycket krävande och tar ofta lång tid. 
 

Det finns även tankar om att skolan behöver förändras men även att det inte anses rimligt att 

alla elever ska rymmas under samma tak. Strand (2013) beskriver elevers känslor av att skolan 

ställer för höga krav och att stödet inte varit tillräckligt. Hon påpekar också att skolans struktur 

och skolklimat är viktiga faktorer att se över. Flera av mina respondenter menar att skolans 

system blir orimligt då alla elever trots svårigheter av olika slag ändå måste klara av samma 

saker under samma tid. Studien lyfter fram hur elever med hög frånvaro får ökade krav på sig 

när de återvänder till skolan då de anses behöva ta igen allt de missat under tiden de varit 

hemma. Ekstrand (2015) menar att elever många gånger oroar sig för hur de ska tas emot av 

skolan när de kommer tillbaka och att den känslan i sig leder till mer frånvaro. Konstenius & 

Schillaci (2010) hävdar att svåra sociala eller kravfyllda prestationssituationer kan leda till 

flyktbeteende hos elever. Situationer som hos individen väcker oro och nedstämdhet. Det blir 

intressant att reflektera över om förståelsen för eleven är otillräcklig eller om läraren anser sig 

ha för höga krav på sig med att samtliga elever ska uppnå måluppfyllelse och att det blir det 

centrala. Det blir också viktigt att reflektera över hur man på skolan planerar för en elevs 

återkomst efter långvarig frånvaro och man gör samtliga delaktiga i det arbetet och hur vi pratar 

om skolan med elever som har problematisk frånvaro. 
 

Som jag lyft fram i avsnittet tidigare forskning har det gjorts många olika interventioner och 

projekt i arbetet med problematisk frånvaro både internationellt och nationellt. Ekstrand (2015) 

menar dock att det är svårt att finna något program som är mer fördelaktigt än något annat utan 

att det handlar om enskilda faktorer som blir viktiga i arbetet. Där Ekstrand (2015) menar att 

mentorskapet är en sådan viktig del men också motivation, kommunikation och goda relationer. 

Jag tycker att det konstaterandet stämmer väl överens med de resultat jag fått fram i min studie. 
 

7.3.3 Insatser på organisationsnivå 
Respondenterna lyfter insatser som handlar om att utveckla frånvarorutinerna genom att sätta 

in tidigare åtgärder och att rutinerna är förankrade hela vägen upp på politikernivå. De lyfter 

även fram att de som är mentorer måste få en djupare förståelse för problematiken och få bättre 

förutsättningar i form av tid och utbildning med att kunna arbeta med de psykosociala delarna. 

Gren-Landell m fl. (2015) menar att alla professioner inom skolan har god kunskap om de 

vanligaste orsakerna till frånvaroproblematiken. De menar att lärare kan behöva stöd från 

skolpsykolog för att få en djupare förståelse för hur viktiga deras tidiga insatser är för att kunna 

hjälpa elever med en etablerad skolfrånvaro. Skolorna måste enligt respondenterna få 
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förståelsen för vikten av att arbeta tillsammans och inte skjuta över ansvaret på någon annan. 

På båda skolorna har mentor en central och viktig roll för arbetet med frånvaro. Det är de som 

ska reagera på frånvaron i ett tidigt skede och sedan arbeta med de första insatserna på egen 

hand. Dock menar respondenterna på skolorna att mentor har en viktig del i hela rutinarbetet 

och kan inte släppa ifrån sig ansvaret. 
 

Det saknas fler vuxna på skolorna enligt respondenterna som kan vara goda och trygga 

förebilder för eleverna. Studien visar också att andra professioner behövs på skolorna, det 

saknas en yrkeskategori. Skolorna saknar en profession som kan arbeta mer aktivt med de 

psykosociala arbetsuppgifterna. De lyfter fram socialpedagog eller behandlingsassistenter som 

förslag. Min reflektion blir då vad som egentligen händer i skolan och vad vi utsätter våra barn 

och ungdomar för när vi anser att dessa professioner är nödvändiga på en skola. Jag motsäger 

mig inte att de i dagens skola behövs men jag anser att vi måste föra diskussionen för att komma 

till bukt med hur vi kan arbeta mer främjande och förebyggande för att behovet av denna typ 

av arbetet inte ska behöva existera på en skola. 
 

En annan intressant del som framkommer i min studie är funderingarna över vad som händer 

när eleverna börjar på högstadiet från mellanstadiet. Tydligen är det så att respondenterna ser 

för stora skillnader mellan dessa stadier som ger stora svårigheter för vissa elever. Det som lyfts 

är faktorer som sämre kontakt med mentor, sämre struktur och annorlunda fysiska lärmiljöer. 

Detta är värt att fundera vidare på, Friberg m fl. (2015) menar att det är viktigt att det finns goda 

strategier och rutiner för övergångar mellan stadier. En av mina respondenter (A1) anser att 

skolan måste vara mer nyfiken på vad som händer när elever börjar högstadiet. 

 
7.3.4 Samverkans som insats 
I min studie lyfts det fram orsaker som kan kopplas till individen, familjen, skolan men även 

till andra sociala omständigheter som bidrar till frånvaro. Det kan handla om diagnoser, psykisk 

ohälsa, föräldrar som av olika anledningar inte klarar av att sätta gränser för sina barn men det 

framkommer också att skolan anses vara en utsatt plats där alla inte platsar in. En annan viktig 

del i arbetet blir då samverkan mellan skolan och externa aktörer. Det lyfts fram som en viktig 

del i arbetet med problematisk frånvaro på de skolor jag undersökt. De belyser både vikten av 

ett gott samarbete med hemmet men även med socialtjänst, BUP, barn- och ungdomshälsan, 

fritidsgårdar, fältarbetare och närpolis. Min tolkning av resultatet är att det finns många goda 

exempel på samverkan men att den inte är tillräcklig för att uppnå maximal effekt. 

Respondenterna ser många svårigheter och brister i samverkansarbetet. Skolorna saknar 
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återkoppling när ärenden gått vidare till externa aktörer, sekretessen ställer sig många gånger i 

vägen för arbetet med eleven. Det är också oroväckande att samverkan mellan BUP anses vara 

undermålig. En av mina respondenter lyfter fram en intressant tanke om att samverkan endast 

är en terminologi utan innehåll. Det tolkar jag som att det inte finns tillräckligt tydliga rutiner 

framarbetade om hur samverkan mellan olika instanser bör se ut, när de ska ske och vem som 

ansvarar för att de sker. Samarbetet mellan skolan och hemmet fungerar dock inte alltid enligt 

min studie då inte alla lärare tar det ansvar som föreligger. Det verkar också vara så att vissa 

föräldrar inte anser skolan som viktig vilket påverkar barnens inställning till skolan. Det lyfts i 

min studie fram som ett problem. Det framkommer också i min studie där man saknar 

kunskapen kring hur man kan samarbeta med dysfunktionella familjer som har svårt med att 

hantera sina barn. Friberg m fl. (2015) menar att skolor behöver samverka med andra instanser 

för att lyckas få frånvarande elever att återvända. Andersson (2004) beskriver också att 

samarbetet mellan skolan och föräldrarna är viktigt och ska bygga på respekt och utan 

maktförhållanden. Ekstrand (2015) och Cook m fl. (2017) menar att föräldrars inställning till 

skolan har stor betydelse för barnets skolframgång och inställning till skolan. Det är viktigt att 

föräldrar engagerar sig och intresserar sig för barnets skolgång. 
 

7.4 Tillämpning av resultaten i specialpedagogens yrkesroll 
Studien pekar på vikten av goda relationer, engagerade mentorer, fungerande lärmiljöer, 

delaktighet, goda möjligheter till samverkan och en meningsfull och motiverande undervisning 

vilket sammanfattningsvis pekar på att svårigheter bör ses utifrån ett relationsfenomen som sker 

i mötet mellan individer och andra situationer. Det visar också hur viktigt det är att samarbeten 

och kommunikation på olika nivåer fungerar, samarbeten mellan elev-lärare, elev-grupp, skola- 

vårdnadshavare, skola-externa aktörer. Dessa samarbeten och denna vetskap blir helt 

avgörande, dels för att möjliggöra en kartläggning över elevens svårigheter och över de orsaker 

som ligger bakom frånvaroproblematiken vilket är en förutsättning för att finna rätt lösningar 

enligt Gustafsson (2009). Det är också viktiga delar skolan måste beakta i det främjande och 

förebyggande arbetet på skolan. Det viktigaste måste väl ändå vara att arbeta för att alla elever 

vill gå i skolan och få möjlighet att uppleva en meningsfullhet och en lust till att lära. 

Specialpedagogen som yrkesroll måste ta hänsyn till alla dessa delar och låta dem vara 

nyckelord i arbetsprocessen. Trots skolornas olika främjande och förebyggande insatser bygger 

vissa elever upp ett stort skolmotstånd som bygger på olika orsaksfaktorer. När så blir fallet har 

skolan en skyldighet att reagera och agera. Specialpedagogen blir då tillsammans med andra 

professioner inom elevhälsoteamet, såsom kurator och skolsköterska en viktig yrkeskategori 
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där specialpedagogen kan handleda och råda i olika frågor som rör mötet mellan elev och 

lärmiljön. Specialpedagogen kan också fungera som en brygga mellan skolan och hemmet. Här 

förstärks återigen behovet av en välfungerande samverkan dels inom skolans funktioner men 

även mellan skolan och hemmet. Som specialpedagog ingår det att vara en del i ett 

tvärprofessionellt team där man kan arbeta för att tillgodose de behov som finns för de barn och 

ungdomar som riskerar att hamna i eller redan har problematisk frånvaro (SOU 2016:94). 

 
I specialpedagogens roll utifrån examensordningen (SFS 2007:638) ingår bland annat 

• att identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet att undanröja 

hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. 

• att leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla 

barn och ungdomar. 

• att utveckla verksamhetens lärmiljöer. 

• att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, 

föräldrar och andra berörda 

• analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. 
 

Dessa punkter kan ses som ett urval i hur jag ser på hur specialpedagogens yrkesroll bäst kan 

användas i arbetet med problematisk frånvaro. 

 
För mig blir det förebyggande arbetet ett viktigt och prioriterat område. Specialpedagogen 

behöver arbeta med skolans lärmiljöer för att upptäcka och röja de hinder och svårigheter inom 

skolan som kan vara bidragande orsaker till frånvaro. Då mötet mellan lärare och elever är så 

viktigt för elevernas motivation och lärande kan detta vara ett område som specialpedagogen 

prioriterar. Asplin (2013) menar att samspelet och mötet mellan lärare och elev är en 

förutsättning för att skapa goda relationer och på det sättet finna brännpunkten för elevens 

utbildning. Specialpedagogen kan genom handledning bidra till att utveckla förståelsen för 

detta genom kollegiala samtal och kompetensutveckling för lärare. 

 
Många elever upplever svårigheter någon gång under sin skoltid och kan då behöva särskilt 

stöd i skolan. Enligt Salamancadeklarationen blir det skolans skyldighet att finna vägar som 

möjliggör att ge alla barn undervisning som genererar ett lyckat resultat. För att leda skolan på 

ett framgångsrikt sätt måste lärare och skolpersonal engagera sig på alla plan och bygga upp en 
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effektiv samverkan och ett professionellt lagarbete för att tillgodose alla elevers behov (Svenska 

Unescorådet, 2006). Att tillsammans med rektor driva och leda skolutveckling utifrån 

Salamancadeklarationen som bekräftar varje enskild människas rätt till undervisning (Svenska 

Unescorådet, 2006) anser jag vore en stor framgångsfaktor i arbetet med att främja närvaro i 

skolan. 

 

7.5 Fortsatt forskning 

I min studie studerar jag enbart skolans perspektiv och undersöker hur personal ser på 

bakomliggande orsaker och deras tankar om arbetet med problematisk frånvaro. Jag intervjuade 

inte lärare i min studie men det hade kunnat vara en spännande studie. Det vore även intressant 

att studera elev- och föräldraperspektivet och se hur de resonerar utifrån dessa delar. En tanke 

hade kunnat vara att intervjua elever med hög frånvaro för att se hur de ser på skolans 

möjligheter att vända frånvaron till närvaro. Det skulle även vara intressant att intervjua 

vårdnadshavare till eleverna och höra dem berätta om hur problematiken började och 

utvecklades för deras barn. 

 
I studien framkommer funderingar kring vad som händer i övergången mellan mellanstadiet 

och högstadiet. Respondenterna anser att skillnaderna blir för stora och att det bidrar till att 

elevers svårigheter i många fall ökar. Det skulle vara intressant att undersöka vilka dessa 

skillnader är och se vilka av dessa skillnader som påverkar eleverna på ett sådant sätt att man 

väljer att inte gå till skolan. 

 
Samverkan tas upp som en viktig aspekt i min studie, men respondenterna anser att den är i 

stort utvecklingsbehov och behöver förbättras. En intressant frågeställning skulle därav kunna 

vara på vilket sätt skolor tar sitt ansvar och hur de arbetar för att samverkan med olika instanser. 
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Bilagor 
Intervjuguide Bilaga 1 

 
Orsaker/ bakgrund 

1. Vad är din profession? 
a. Hur länge har du arbetat inom området? 
b. Vilken utbildning har du? 

 
2. Hur blir din definition av problematisk frånvaro? 

 
3. Vilka olika typer av problematisk frånvaro finns på er skola? 

a. Skillnad mellan skolkare, hemmasittare. 
 

4. Vilka orsaker anser du ligga bakom frånvaron? 
a. De vanligaste? 
b. Vad säger eleven? 
c. Vad säger föräldrarna? 

 
5. Vilka varningssignaler/mönster ser du hos elever som senare hamnar i problematisk 

frånvaro? Hur börjar det? 
a. I skolan 
b. Utanför skolan 

 
Arbetet på skolan 

 
6. Hur organiseras arbetet med de frånvarande eleverna på er skola? 

a. Organisationsnivå 
b. Gruppnivå 
c. Individnivå 

 
 

7. Arbetar skolan främjande för att förebygga skolfrånvaro? I så fall på vilka sätt? 
a. Organisationsnivå 
b. Gruppnivå 
c. Individnivå 

 
8. Har skolan några frånvarorutiner som alla på skolan arbetar efter? Hur ser de ut? 

 
9. Hur ser ditt ansvarsområde ut i arbetet med frånvaro? 

a. Hur arbetar du med dessa elever? 
b. Räcker du till? 
c. Saknar du något som skulle kunna underlätta ditt arbete? 

 
10. Vilka resurser har din skola för att arbeta med just frånvaro? 

a. Närvarosystem 
b. Mentorsuppdrag 
c. Elevcoach 
d. Samverkan andra instanser, föräldrar. 
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11. Anser du att resurserna är tillräckliga? 
a. Om inte vad saknas? 

 
12. Vilka faktorer vill du lyfta fram som de mest framgångsrika i det främjande och 

förebyggande arbetet med frånvarande elever? 
 

Resultat 
 

13. Grundar sig ert arbete på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet? På vilket sätt? 
 
 

14. Vilka faktorer vill du lyfta fram som det mest framgångsrika i arbetet med att få 
tillbaka elever som redan befinner sig i situationen? 

 
15. När/om ni lyckas få tillbaka elever till skolan, hur behåller ni dem där? Undvika 

återfall? 
 

Utveckling 
 

16. Anser du att ni på skolan behöver arbeta på något annat sätt? Hur? 
 

a. Vilka insatser/resurser/förändringar krävs för att det ska bli på ditt sätt? 
i. Beslut? 

ii. Lärarkår? 
iii. Pedagogiska perspektiv? 
iv. Andra professioner? 
v. Samarbete? 

vi. Samverkan? 
vii. EHT? 
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Informationsbrev Bilaga 2 
 
 

En studie kring problematisk frånvaro kommer genomföras av Sofia Wiksten under 
vårterminen 2018. Studien kommer ingå i mitt examensarbete på Specialpedagogprogrammet 
vid Linköpings universitet med handledning av Tobias Jonsson, universitetsadjunkt på 
institutionen för beteendevetenskap och lärande. Jag hoppas ni finner ämnet relevant och vill 
delta i min studie. 

 
Syfte 
Mitt syfte är att undersöka hur arbetet med problematisk frånvaro kan organiseras på 
högstadiet. 
Men även att undersöka vilka orsaker respondenterna anser ligga bakom problematiken. 

 
Tillvägagångssätt 
Jag planerar att göra min datainsamling via kvalitativa interjuver av skolpersonal som i sitt 
uppdrag regelbundet arbetar och organiserar denna typ av arbete. Intervjun sker individuellt 
och min uppskattning är att den kommer ta mellan 30-60 minuter. Tid och plats bestäms efter 
överenskommelse med deltagaren. För att säkerställa att jag uppfattar den information jag får 
på rätt sätt önskar jag göra en ljudupptagning av intervjun. Det är endast jag som kommer ha 
tillgång till inspelningen som senare kommer avidentifieras i en transkribering. Ljudfilen 
kommer senare raderas. All information från intervjuerna kommer enbart användas inom 
ramen för examensarbetet. Skola och respondent kommer avidentifieras i studien. Datan och 
kommande dataanalys kommer behandlas så att obehöriga ej kan ta del av informationen. 
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta och avsluta ditt deltagande i 
studien utan att förklara varför. Om du önskar får du senare gärna ett exemplar av 
examensarbetet på mail efter färdigställandet. 
Arbetet kommer följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

 
 

Kontaktuppgifter 
Sofia Wiksten sofia.wiksten@hotmail.com 0704-878769 

mailto:sofia.wiksten@hotmail.com
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