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Sammanfattning 

Skolfrånvaro är ett aktuellt ämne i svensk media och har även uppmärksammats i en statlig 

utredning. Syftet med studien var att undersöka hur lärare och specialpedagoger arbetar 

främjande gällande skolnärvaro och förebyggande gällande skolfrånvaro. Fokus för studien 

var hur dessa två yrkesgrupper beskrev detta arbete och att genom observationer studera 

graden av emotionellt stöd i klassrum. Studiens forskningsansats var mixed method. 

Semistrukturerade intervjuer, strukturerade observationer samt dokument kring 

skolnärvaro/skolfrånvaro användes som datainsamlingsmetoder. Studien genomfördes på tre 

skolor, där totalt 6 lärare och 6 specialpedagoger intervjuades. Vid varje skola genomfördes 2 

observationer à 3 timmar och 2 dokument gällande skolnärvaro/skolfrånvaro studerades. 

Studien visade på vikten av att skapa goda relationer till elever och vårdnadshavare för att på 

så vis skapa ett välfungerande samarbete som kan generera goda förutsättningar för eleven att 

vilja komma till skolan. Studien visade även att de lärare som skapade goda relationer, 

individualiserade och anpassade undervisningen, var lyhörda och skapade ett positivt 

klassrumsklimat som skattades högt i det emotionella stödet i klassrummet. Samarbetet med 

instanser utanför skolan behöver förbättras vilket alla lärare och specialpedagoger i studien 

framhöll. Flera i studien hade inte kännedom om lokala handlingsplaner (dokument) gällande 

skolnärvaro/skolfrånvaro vilket kan resultera i brister i rutiner i arbetet med skolfrånvaro. 

Studien visade därtill att insatser riktade mot elever med skolfrånvaro inte behövde vara 

kostsamma utan att det handlade om mellanmänskliga relationer för att elever skulle vilja 

komma till skolan och trivas där. 

 

 

Nyckelord: skolfrånvaro, skolnärvaro, främjande och förebyggande arbete, emotionellt stöd i 

klassrum 

 

 



2 
 

Innehållsförteckning 
 

Inledning         4 

Bakgrund                   5 

Svenska skolsystemet och dess författningar      5       

Definitioner av begrepp gällande elever med omfattande skolfrånvaro   5 

Statistik på området         6 

Orsaker till skofrånvaro                                                                                                     6 

    Tidigare forskning                                                                                     7 

 Främjande och förebyggande arbete vid skolfrånvaro    8 

 Problematisk skolfrånvaro       9 

 Systemkrafter        10 

    Teoretiskt ramverk                11 

    Syfte och frågeställningar                                                                                   13 

Metod          13 

    Val av metod         13 

    Mixed method        13 

    Semistrukturerade intervjuer       14 

    Strukturerad observation av emotionellt stöd samt tillhörande forskning 14 

    Dokument som behandlar skolnärvaro/skolfrånvaro    15 

    Deltagare, urval och samtyckesprocess      16 

    Pilotstudie          16 

    Etiska överväganden i studien                                                                         17 

    Analys         17 

    Validitet         18 

Resultat         18 

   Dokument som behandlar skolnärvaro/skolfrånvaro    18   

   Intervjuer med lärare         19 

        Goda relationer på flera plan      19 

        



3 
 

              Det viktiga samarbetet med kollegor och andra professioner utanför           20 

              skolan         

     Anpassningar och flexibilitet i skolan     21 

      Fungerande dokumentation                                     22 

      God kännedom om orsaker till skolfrånvaro    22    

   Intervjuer med specialpedagoger      23 

    Trygghet och relationer       24 

         Lärmiljö        25 

 Fungerande samarbeten       26 

 Dokument och systematik kring skolfrånvaro    26 

  Observationer         27 

 Skattning av lärares lyhördhet      28 

        Skattning av positivt klimat      28 

          Skattning av negativt klimat      29 

               Skattning av hänsyn till elevers perspektiv    29 

   Sammanfattning av observationerna      29 

    Diskussion         30 

    Metoddiskussion        30 

    Resultatdiskussion        31 

      Vikten av det främjande arbetet och det emotionella stödet  31 

 Dokument och systematik kring skolnärvaro/skolfrånvaro  32 

 Det förebyggande arbetet      32 

 Orsaker till skolfrånvaro      33 

Resultat kopplat till det teoretiska ramverket    33 

Avslutande reflektioner        33 

Referenser           35 

Bilagor            38 

    

 



4 
 

Inledning  

Den här studien skrivs i en tid då elever med problematisk skolfrånvaro är ett ämne som 

diskuteras flitigt i svensk media. Ett avsnitt ur TV 4:s program ”Kalla fakta” ägnades 

exempelvis åt elever med stor skolfrånvaro. Efter programmet uttalade sig 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, om några framgångsfaktorer som kan hjälpa 

elever med problematisk skolfrånvaro; satsa på tidiga insatser, var uppmärksam på 

ströfrånvaro, skapa en systematik i frånvarorutiner och ha tät kontakt med vårdnadshavare 

(SPSM, 2018). 

Det svenska skolväsendet har allt sedan folkskolestadgans införande 1842 strävat efter att ha 

en skola för alla elever. Begreppet En skola för alla myntades i och med införandet av 

läroplanen Lgr 80 med en tydlig strävan att skolan ska vara en arena för alla elever oavsett 

individuella förutsättningar och bakgrund (Hjörne & Säljö, 2013). År 2011 kom den senaste 

läroplanen ut som även den tar avstamp i alla elevers individuella förutsättningar till lärande 

och att det ska vara lustfyllt att lära, hela livet (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, 2018). Strand (2013) menar å sin sida att Lgr 11 sätter kunskapsmålen i 

fokus vilket leder till att många ungdomar upplever utanförskap på grund av att målen är för 

låga för vissa och för höga för andra. Skolan skulle därmed behöva se över kunskapsmålen för 

att kunna utmana alla elever utifrån deras förmåga. 

Trots denna strävan och ansats att vara en skola för alla brottas den svenska skolan allt oftare 

med problematiken kring elever som av olika orsaker inte kommer till skolan. Staten 

uppmärksammade detta i sin utredning Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. 

(SOU, 2016:94, 2017). Enligt denna rapport finns den största ökningen av upprepad 

ströfrånvaro i årskurs 1-6, även om det är i de senare årskurserna som ströfrånvaron är mer 

utbredd. Rapporten för även fram vikten av att skolorna uppmärksammar och registrerar 

frånvaro men att detta inte räcker utan att det måste till främjande och förebyggande insatser 

för att komma åt problemet. Ekstrands studie What it takes to keep children in school: a 

research review (2015) visar även den att skolornas främjande och förebyggande arbete kring 

skolnärvaro är av stor betydelse för att elever ska vilja vara i skolan. En viktig faktor för 

elevers trivsel i skolan är det emotionella stödet i klassrummet enligt Pianta, La Paro och 

Hamre (2016). Även Thornberg (2013) lyfter fram vikten av att goda relationer skapas mellan 

lärare och elev för att få elever som är skolmotiverade och känner tillit till sin egen förmåga. 

Strand (2013), som forskat om skolfrånvaro, beskriver att det är olika faktorer som påverkar 

elevers närvaro, dessa kan beskrivas som systemkrafter som kan verka gynnande respektive 

missgynnande på elevers skolnärvaro.  Positiva systemkrafter kan vara goda relationer elev-

lärare, lärare-vårdnadshavare och elev-elev och elevers känsla av delaktighet i sin egen 

skolgång. Negativa systemkrafter kan vara bristande dokumentation och uppföljning av 

gjorda insatser och bristande relationer. 

Problematisk skolfrånvaro är ett ämne som diskuteras flitigt även i skolan; i arbetslag, 

personalrum och elevhälsoteam där specialpedagoger ingår. Det är inte bara en sorg för 

eleven och dess familj utan ett stort misslyckande för skolan att denna grupp av elever ökar. 

Specialpedagogisk kompetens efterfrågas i arbetet med elever där det finns en problematisk 

skolfrånvaro. I vår kommande yrkesroll som specialpedagoger kommer vi att möta elever med 
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problematisk skolfrånvaro och tillsammans med andra yrkeskategorier, inom och utanför 

skolan, arbeta för att hitta lösningar för dessa elever. Specialpedagoger kan vara den 

yrkesgrupp som arbetar för att det främjande arbetet på skolor ska hållas ständigt aktuellt, som 

kan skapa en förståelse kring varför elever stannar hemma från skolan och som kan vara ett 

stöd i arbetet för att de ska komma tillbaka till skolan och en länk till andra instanser så som 

socialtjänst och BUP.  

Arbetet i denna studie har fördelats jämnt oss emellan. Vi har tillsammans läst och diskuterat, 

intervjuat och observerat, kategoriserat och analyserat data, dragit slutsatser och gemensamt 

författat all text.  

Bakgrund 

Bakgrunden innefattar barns rätt till utbildning och de skyldigheter skolan men även 

vårdnadshavare har. Därefter beskrivs definitioner och begrepp gällande skolfrånvaro samt 

statistik på området. Sedan följer orsaker till skolfrånvaro och tidigare forskning. Bakgrunden 

avslutas med studiens teoretiska ramverk, syfte och frågeställningar. 

Svenska skolsystemet och dess författningar 

Enligt skollagen (2010:800, 1 kap, 4§) syftar utbildningen till att “elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära”. Barn bosatta i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till 

utbildning. För eleven innebär det en skyldighet att gå till skolan och att delta i utbildningen 

om den inte är sjuk eller har beviljats ledigt. Vårdnadshavarna har en skyldighet att se till att 

barnet går till skolan. Skolan och kommunen har en skyldighet att kontrollera att alla 

skolpliktiga barn i kommunen fullgör sin skolplikt (Skolverket, 2010). Enligt 

Barnkonventionens artikel 28 har varje barn rätt till utbildning (UNICEF, 2009). Sverige var 

ett av de första länderna som ratificerade Barnkonventionen. Det innebär att man åtar sig att 

vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan (Skolverket, 2010). FN:s 

Hållbarhetsmål nr 4 ”God utbildning för alla” handlar om att utbildning är en mänsklig 

rättighet och en nyckel till välstånd. Det ger människor en möjlighet att bidra till ett hållbart 

samhälle (UN, 2015).  

Skolan har en skyldighet att ta reda på orsakerna till både giltig och ogiltig skolfrånvaro 

(Skolverket, 2012). Rektor ansvarar för att en utredning påbörjas. Först och främst ska 

orsakerna till skolfrånvaron sökas i skolan. Utredningen görs för att skolan ska samla 

tillräcklig information om elevens situation för att förstå orsakerna till frånvaron. Den kan då 

visa om det handlar om brister i lärandemiljön eller att eleven är i behov av särskilt stöd. I 

sådana fall ska en utredning om särskilt stöd skyndsamt påbörjas. Det är viktigt att läraren 

meddelar rektor om orsakerna till frånvaron inte är direkt skolrelaterade som svåra 

hemförhållanden där till exempel vårdnadshavaren inte har möjlighet att påverka elevens 

skolnärvaro (Skolverket, 2012).   

Definitioner av begrepp gällande elever med omfattande skolfrånvaro 

Denna studie ska läsas i ljuset av Skolverkets definition långvarig skolfrånvaro. Denna 

frånvaro kan vara ogiltig eller giltig, ska pågå till 100% under loppet av minst en månad eller 
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ett läsår. Den frånvaro som inte är sammanhängande benämns av Skolverket så som 

ströfrånvaro (Skolverket, 2010). Det är en mångfald av begrepp inom området skolfrånvaro 

inom forskningen. I Sverige talar man om skolkare, hemmasittare, skolvägrare och 

korridorsvandrare (Strand, 2013). I internationell forskning används bland annat begreppen 

school absenteeism (skolfrånvaro), school avoidance (skolundvikande beteende), school 

refusal (skolvägran) och truancy (skolk). Kearney, Lemos och Silverman (2004) menar att 

begreppen är många men kan fångas upp i ett paraplybegrepp; school refusal behavior 

(skolvägrande beteende) med innebörden att en elev avstår från att komma till skolan helt 

under kortare eller längre perioder och/eller har svårigheter att delta i skolan under delar av 

dagen.  

Statistik på området 

November 2015 gick det ut en enkät till samtliga kommuner i Sverige samt en enkät till 

rektorer för samtliga skolor i landet (SOU, 2016:94, 2016). Enkäterna visade att 1700 elever 

hade en ogiltig sammanhängande frånvaro i minst en månad eller mer. Den påvisade att drygt 

18 000 elever hade frånvaro från enstaka lektioner/dagar som pågått under minst två månader. 

2 300 elever hade en upprepad ogiltig ströfrånvaro i mer än ett läsår. Upprepad ogiltig 

ströfrånvaro är mer vanligt förekommande i åk 7-9 än i åk 1-6. I åk 7-9 är ogiltig ströfrånvaro 

större bland pojkar än flickor (SOU, 2016:94, 2016).   

Orsaker till skolfrånvaro 

Orsakerna till en elevs skolfrånvaro är oftast flera. Kearney, Lemos och Silverman (2004) 

menar att gruppen elever som inte kommer till skolan helt eller delvis och under längre eller 

kortare perioder är en mycket heterogen grupp. Orsakerna kan handla om motsträvighet till 

lärares och föräldrars krav och visa sig genom aggressivitet och trots, att ge sig iväg från 

skolan eller hemmet samt raseriutbrott. Det kan även handla om social och/eller generell 

ångest, rädsla, somatiska bekymmer, depression och självmordsbenägenhet. Enligt Kearney, 

Lemos och Silverman (2004) sätts skolvägrande beteende ofta igång av särskilda händelser 

såsom familjekonflikter, sjukdom, stadieövergångar, förändringar i skolan samt hot där i och 

traumatiska upplevelser. Konsekvenserna för eleven och familjen kan bli påfallande i form av 

stress, problem med studierna samt familjens ekonomiska situation.                                                                                                                               

Det är sällan en anledning till att eleven inte närvarar i skolan (Skolverket, 2010). Orsakerna 

kan delas upp i skolrelaterade faktorer, individuella faktorer och familjerelaterade faktorer. 

Skolrelaterade faktorer kan handla om elever som inte förstår undervisningen i ett ämne 

vilket leder till att de känner sig dumma, tappar motivationen och vill undvika dessa lektioner. 

Enligt Skolverket (2010) är arbetsmiljön i sig viktig för att motverka skolfrånvaro, men att 

den även kan bidra till att en skolfrånvaro uppstår. Om inte undervisningen anpassas utifrån 

eleverna och det saknas en förtroendefull relation mellan lärare och elever och ett gott 

samarbete med vårdnadshavare så ökar risken för att eleven stannar hemma. Även Dube och 

Orpinas (2009) menar att orsakerna till skolfrånvaro är flera och talar om påverkansfaktorer 

utifrån såsom föräldrar som håller eleven hemma för att passa småsyskon och inre 

påverkansfaktorer så som ett eget aktivt val att stanna hemma för att det finns något annat 

som lockar till exempel att spela spel. Lärarens engagemang och positiva bemötande är viktigt 
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för att elever ska vilja komma till skolan. Det är även av stor vikt att elever känner att läraren 

tror på deras förmåga att lära (Skolverket, 2010). Enligt Maddox och Prinz (2003) har elever 

med hög frånvaro lägre förtroende för skolpersonal, vilket kan försvåra möjligheten att ge 

stöd samt att skapa goda relationer. Havik, Bru och Ertesvåg (2014) understryker vikten av att 

eleven känner uppskattning och emotionellt stöd från skolpersonal. De menar även att tidiga 

insatser av rätt sort är av stor vikt för elevens vilja att delta i undervisningen. En otydlighet 

bland skolpersonalen att följa upp en frånvaro kan leda till att ströfrånvaro utvecklas till en 

mer omfattande frånvaro. Vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser är stor för att undvika 

att frånvaron ökar, blir omfattande och långvarig. Även stora klasser, många lärarbyten och 

fokus på eget arbete kan öka risken för frånvaro (Skolverket, 2008, 2010). Individuella 

faktorer kan enligt Skolverket (2010) vara att eleven hamnar i fel kompisgäng där det 

uppfattas som löjligt att gå på lektionerna, att den blivit utsatt för kränkningar och känner sig 

utanför. Även Havik, Bru och Ertesvåg (2014) menar att dessa faktorer påverkar elevers vilja 

att komma till skolan. Psykisk ohälsa såsom depression, ångest och social fobi är anledningar 

till elevers frånvaro (Gren-Landell, Ekerfelt Allvin, Bradley, Andersson, & Andersson, 2015; 

Kearney & Albano, 2004). Även i Skolverkets studie där skolpersonal intervjuades framkom 

psykiska problem eller neuropsykiatriska diagnoser som orsaker till skolfrånvaro (Skolverket, 

2010). Familjerelaterade faktorer kan handla om svåra hemförhållanden till exempel 

arbetslöshet, misshandel och ekonomiska svårigheter vilket påverkar elevens livssituation och 

som därmed har bidragit till skolfrånvaron (Skolverket, 2010). Lärare tenderar att koppla 

skolfrånvaro till familjerelaterade faktorer medan föräldrar tenderar att förklara skolfrånvaro 

med skolrelaterade faktorer och även elever nämner skolrelaterade faktorer som orsak till 

skolfrånvaron (Gren-Landell et al., 2015). Gren-Landell et al. (2015) menar att ett 

systematiskt arbete krävs för att undersöka orsakerna till frånvaron i ett brett spektrum där 

skolrelaterade faktorer, familjerelaterade faktorer samt de individuella faktorerna är 

representerade för att lyckas i detta arbete. Det begränsar arbetet att bara fokusera på en av 

dessa faktorer eftersom det är ett komplext problem. Enligt Skolverket (2010) måste skolan 

ibland ta hjälp av andra instanser såsom socialtjänsten och BUP. Där beskrivs även att 

skolpersonal ibland upplever att socialtjänsten har orealistiska förväntningar på vad skolan 

ska åstadkomma gällande elever med stor skolfrånvaro. Skolverket (2010) menar att det är 

viktigt att tydliggöra de olika instanserna ansvar i förhållande till skolans ansvar.                                         

Ekstrand (2015) menar att en viktig orsak till skolfrånvaro är att elever inte känner att de 

lyckas i skolan, vilket leder till att de har bristande självkänsla och självförtroende. Havik, 

Bru och Ertesvåg (2015) lyfter elevers subjektivt upplevda hälsoproblem som den vanligaste 

anledningen till skolfrånvaro. Strand (2013) menar å sin sida att brister i relationsskapandet 

mellan lärare-elev är en stor del i att elever inte kommer till skolan. Dessa forskares arbeten 

behandlas vidare under kommande rubrik. 

Tidigare forskning   

Det finns flera studier som handlar om problematisk skolfrånvaro. Till att börja med beskrivs 

en forskningsöversikt av Ekstrand (2015); den ger en översikt av vad tidigare forskning visat. 

En artikel av Havik, Bru och Ertesvåg (2015) lästes för att Norge har ett liknade skolsystem 

som Sverige och den belyser elevernas perspektiv på skolfrånvaro. En avhandling av Strand 
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(2013) var även av intresse; den söker orsakerna till frånvaron i skolans dokumentation och 

gör intervjuer med både elever med långvarig skolfrånvaro samt dessa elevers pedagoger.  

Främjande och förebyggande arbete vid skolfrånvaro 

Ekstrand (2015) har gjort en forskningsöversikt med syfte att kartlägga vad som uppmuntrar 

skolnärvaro och motverkar ogiltig frånvaro. Sökningen av artiklar skedde till största del på 

svenska databaser men även en del internationella databaser användes. De nyckelord som 

Ekstrand använt är skolk, korridorsvandrare och hemmasittare. Nyckelorden som använts vid 

sökning på de internationella databaserna var truancy, absenteesim, drop out kombinerat med 

prevention och attendance. Ekstrand har medvetet valt artiklar som fokuserar på 

förebyggande insatser för att stärka närvaro i skolan, då detta är ett mindre prioriterat område 

inom forskningen. I forskningsöversikten är 155 artiklar från stora delar av världen 

representerade. Materialet har demografiska, sociala, kulturella och geografiska skillnader 

men likheterna väger, enligt Ekstrand, upp dessa skillnader. I materialet finns ett stort antal 

metaanalyser samt några metametaanalyser vilket medför att materialet täcker mycket mer 

forskning och under en längre tidsperiod än förväntat. 

I forskningsöversiktens historiska tillbakablick på skolfrånvaro nämns forskning från så tidigt 

som början av 1900-talet angående skolk, där fördes vikten av att hantera detta fram så att alla 

ska få tillgång till den bästa tänkbara utbildningen. Under 1970-talet genomfördes forskning 

som visade att skolor misslyckats med att utveckla elevernas självkänsla, självförtroende, 

ansvarskänsla samt deras förmåga att planera sitt skolarbete. På 1990-talet gjordes svensk 

forskning som påvisade att de interventioner gällande ökad närvarokontroll, utökad kontakt 

med hemmen, sjukvården samt disciplinära åtgärder som genomfördes i skolan var 

verkningslösa, vilket styrktes av samtida internationell forskning. Sammantaget visade 

forskningen på vikten av att utveckla elevers självkänsla och förmåga att uppskatta sig själva 

för att skapa förutsättningar för att elever ska vilja närvara i skolan. 

Ekstrands studie (2015) visar på två olika synsätt gällande underliggande orsaker till 

skolfrånvaro; skolan menar att föräldrar och elever är bärare av problemet medan föräldrar 

och elever menar att skolan brister i sin roll att nå fram till eleverna och skapa goda 

förutsättningar för och relationer till eleverna. Skolk är en riskfaktor som kan leda till 

skolfrånvaro och har identifierats i flertalet studier. Andra riskfaktorer som kan påverka 

elevers närvaro handlar om kön, lågt utbildade föräldrar, hyperaktivitet, beteende, val av 

kamrater och familjeförhållanden men gruppen av elever är heterogen och interventioner 

riktade mot elever i riskzonen måste hanteras därefter.  

Att minska skolfrånvaro genom disciplinära åtgärder och straff är inte verkningsfullt utan kan 

snarare leda till fortsatt frånvaro och eventuellt få den att öka (Ekstrand, 2015). Elever 

undviker straff och därmed sina lärare, skolarbetet och skolan som byggnad men att istället 

belöna elever som kommer till skolan är verkningsfullt för att öka skolnärvaron.  

Mentorskap och att arbeta tillsammans med elever och föräldrar har en god effekt på att få 

elever till skolan (Ekstrand, 2015). Socialtjänsten och skolhälsovården är också viktiga 

aktörer i detta arbete. Andra verkningsfulla åtgärder handlar om att stärka elevers sociala 
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förmåga, valkompetens, självkontroll och att stärka relationerna elev-lärare. Elever behöver 

mötas och utmanas på den nivå de befinner sig för att uppleva skolan som meningsfull. 

 Ekstrand (2015) menar att om skolan ska bli framgångsrik i arbetet med skolfrånvaro behövs 

stora förändringar i systemet och strukturen både vad gäller läroplan, skolkultur och lärmiljö. 

Det innebär att alla som arbetar i skolan behöver involveras i arbetet kring elever med 

skolfrånvaro, vilket kan kräva utbildning. Elever behöver vuxna att skapa goda relationer till 

som genom att lyssna, respektera, bry sig om och engagera sig i elevens kunskapsinhämtning 

samt sociala sammanhang. Det är av stor vikt att eleven känner att den klarar av och kan 

påverka sitt skolarbete.  

Problematisk skolfrånvaro 

Havik, Bru och Ertesvåg (2015) ansåg att tidigare forskning på skolfrånvaro har saknat ett 

hälsoperspektiv. Därför genomförde de en enkätstudie i Norge där 5465 elever i årskurserna 

6-10 besvarade frågor kring orsaker till skolfrånvaro. Enkäten var webbaserad och 

genomfördes av elever anonymt under skoltid med skolpersonal närvarande. Personalens 

uppgift var att ge eleverna instruktioner om hur enkäten skulle genomföras. Syftet med 

studien var att pröva en modell för att mäta orsaker till skolfrånvaro, granska olika orsaker till 

skolfrånvaro samt undersöka förhållandet mellan kön, årskurs och självrapporterat behov av 

stödundervisning och orsakerna till skolfrånvaro. De elever, 3629 st, som varit frånvarande 

under minst en hel skoldag under de senaste tre månaderna granskades ytterligare. En modell 

för kategorisering av frånvaroorsaker utarbetades. Dessa kategorier var; (1) orsaker relaterade 

till somatiska symptom, (2) orsaker relaterade till subjektiva hälsoproblem, (3) orsaker 

relaterade till skolk och (4) orsaker relaterade till skolvägran. 

Enkäten visade att nästan 70 % av eleverna hade en frånvarodag eller mer under de senaste tre 

månaderna (Havik, Bru & Ertesvåg 2015). Ungefär hälften (49,1%) av dessa hade färre än 

fem dagar, men 3,9% hade mer än 10 dagars frånvaro. Resultaten från undersökningen visade 

på ett generellt svagt samband mellan kön, årskurs och självrapporterat behov av 

stödundervisning. Den största koefficienten hittades gällande sambandet självrapporterat 

behov av stödundervisning och skolkrelaterade orsaker till skolfrånvaro, vilket visar en 

tendens att dessa elever rapporterar mer skolkrelaterade orsaker till skolfrånvaro. Flickor 

tenderade att rapportera mer skolvägranrelaterade orsaker till skolfrånvaro än pojkar, vilket 

var det näst starkaste sambandet som kunde ses i enkäten. Enkäten visade också att det var 

mer förekommande att skolfrånvaron bland högstadieelever var relaterade till subjektiva 

hälsoproblem än hos mellanstadieeleverna men skillnaden var inte signifikant. Det fanns ett 

svagt men statistiskt signifikant förhållande mellan pojkar och skolk. Detta gällde även flickor 

och somatiska symptom, subjektiva hälsoproblem och skolvägran.  

Havik, Bru och Ertesvåg (2015) menar att skolpersonal är de första att upptäcka skolfrånvaro 

och är därmed viktiga i arbetet att identifiera vilken typ av frånvaro det handlar om. Då 

subjektivt upplevda hälsoproblem är den vanligaste orsaken till skolfrånvaro så bör den typen 

av skolfrånvaro uppmärksammas för den kan visa på onödig frånvaro som kan påverka 

studieresultaten negativt. Enkäten visar att cirka 2 av 25 elever tenderar att ange skolk och 

skolvägran som orsaker till skolfrånvaron. Resultatet indikerar att skolpersonal behöver ha 
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vetskap om tidiga tecken och orsaker till skolfrånvaron och vilka insatser som bör göras för 

att undvika att skolmisslyckanden. Havik, Bru och Ertesvåg (2015) utesluter inte möjligheten 

att det kan finnas andra orsaker till skolfrånvaro såsom nödsituationer i familjen, frånvaro 

som godkänts av föräldrar men som därmed inte nödvändigtvis är giltig frånvaro samt 

skolrelaterade orsaker till frånvaro.  

Systemkrafter 

I sin avhandling och tillhörande studier (Strand, 2012; Strand, Anbäcken, & Granlund, 2013; 

Strand & Cedersund, 2013; Strand & Granlund, 2013) har Strand lagt fokus på eleverna och i 

vilken riktning som systemkrafterna i skolan drar eleverna, antingen mot delaktighet i skolan 

eller från skolan. Det har gjorts genom att analysera två högstadieskolors dokumentation 

retrospektivt och följt upp dessa med kvalitativa intervjuer med elever och skolpersonal. 

Strands övergripande syfte med avhandlingen är att kritiskt undersöka om skolsystemets 

stödjande systemkrafter drar eleverna från/mot delaktighet i skolan. De olika nivåerna (1) 

individ-och klassrumsnivå, (2) skolnivå och (3) skolorganisationsnivå i skolsystemet, samt 

relationer mellan nivåerna, har studerats utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Det är 

relationen inom och mellan nivåerna som Strand (2013) beskriver som systemkrafter. 

Systemkrafterna påverkar hur eleverna klarar av att fungera i skolan. Strand talar om 

stödfaktorer eller riskfaktorer, det handlar om faktorer som antingen drar eleverna mot ökad 

delaktighet i skolan eller faktorer som drar eleverna från delaktighet i skolan. De 

övergripande frågeställningarna var: (1) I vilken riktning, till eller från skolan, har det 

dokumenterade stödet under grundskoleåren verkat i relation till elevens fungerande i 

skolsystemet? (2) I vilken riktning till eller från skolan, har stödfaktorer beskrivna av 

skolpersonalen, verkat i relation till elevens fungerande i skolsystemet? (3) Hur har 

systemkrafterna i skolsystemet påverkat ungdomarnas situation utifrån ungdomarnas egna 

perspektiv? (4) Vilken syn har ungdomarna på sitt eget skolk?  

Strand (2013) använder sig av begreppet skolk för all ogiltig frånvaro från skolan. Genom att 

gå igenom all registrerad skolfrånvaro under skolår 9 under läsåren 2007-2010 identifierades 

90 elever som haft 30 procent ogiltig frånvaro eller mer. Eleverna följdes från skolår 1 till 9 

retroaktivt. Strävan var att få en så stor spridning av eleverna som möjligt gällande kön, 

bakgrund, deras befintliga situation samt möjligheten att nå dem. 20 elever tillfrågades om de 

ville delta i studien, varav 17 tackade ja. 15 elever blev det slutgiltiga urvalet. Den 

skolpersonal som intervjuades blev ofta föreslagna av de intervjuade eleverna. Den 

skoldokumentation som använts är bland annat individuella utvecklingsplaner, 

åtgärdsprogram, protokoll från elevvårdskonferenser samt ansökningar till externa instanser 

så som Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken.  

I studien beskrivs att utveckling av skolfrånvaro på individnivå från åk 3 till åk 9 har ökat från 

enstaka timmar då och då, till veckor med frånvaro och i perioder flera veckor/månader i 

sträck. Brister i skolsystemet som Strand fann, med förmodad koppling till skolk var: 

bristfällig dokumentation och uppföljning, elever som misslyckades på de nationella proven, 

brist på upplevt stöd, avsaknad av utmaningar, begripliga instruktioner eller mobbning. De 

kvantitativa analyserna av skoldokumentationen visade att elever med lärandesvårigheter var 

överrepresenterade. Strand (2013) har kunnat se att skoldokumentationen ibland varit 
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ofullständig och skilt sig åt mellan skolorna. Brister i dokumentationsrutiner, uppföljning av 

åtgärder samt konkreta alternativ i åtgärdsprogram kan ses som systemkrafter som drar 

berörda elever i riktning från skolan.  Hos de elever med lärandesvårigheter som fick stöd var 

skolknivån lägst. Elever utan lärandesvårigheter, de som klarat nationella proven, hade högst 

ogiltig skolfrånvaro. Enligt Strand (2013) kan en möjlig förklaring finnas i hur deras sociala 

situation sett ut och att eleverna därmed inte trivdes i skolan. Elevens delaktighet i beslut 

kring sin skolsituation är av vikt och att den upplever sig ha fått stöd kan vara positiva 

systemkrafter som drar eleven till skolan. När relationsproblem dokumenterats handlade det i 

första hand om relationen till den undervisande läraren, därmed var de sociala 

förutsättningarna för att lyckas sämre. 

Skolpersonalens positiva inställning till elever kan vara en systemkraft, som enligt Strand 

(2013), drar eleven till skolan lika som en negativ inställning till elever kan vara en 

systemkraft som drar eleven från skolan. Brister i den sociala relationen till lärare är även det 

en systemkraft som kan dra eleven bort från skolan. Genom hur skolpersonalen uttalade sig 

om elever återspeglades delar av skolklimatet. Negativa attityder till elever med hög frånvaro 

framkom i intervjuerna. Personalen uttryckte även att eleverna upplevde skolan som mindre 

eller inte alls meningsfull. Bristande meningsfullhet är en systemkraft som kan dra eleverna 

bort från skolan. Om skolkande elever ses som avvikare kan detta påverka eleven i riktning 

bort från skolan. 

Enligt Strand (2013) uttryckte eleverna att de inte hade förstått lärarens instruktioner, någon 

klagade på en bullrig klassrumsmiljö, utanförskap och ensamhet och sammantaget ledde detta 

till en känsla av att varken klasskamrater eller vuxna fanns där som stöd. Dessa olika faktorer 

påverkade eleverna på olika nivåer och kan ses som systemkrafter som drog eleverna från 

skolan. En följd av detta blev att eleverna aktivt valde bort skolan. Elever beskrev sitt 

skolkande som problematiskt och det framkom i intervjuerna att bristen på relationer, 

framförallt till lärarna men även till andra elever och känslan av utanförskap, ledde till att 

eleverna var utsatta för systemkrafter som drog dem bort från skolan. 

Teoretiskt ramverk 

Denna studie har sin utgångspunkt i psykologen Abraham Maslows teori om de 

grundläggande mänskliga behoven som han utarbetade 1943 (Maltén, 2003; Maslow, 1943).                

Maslow delade in de mänskliga behoven i fem kategorier; fysiska behov, trygghetsbehov, 

sociala behov, uppskattningsbehov samt självförverkligande behov. Maslow hävdade att de 

olika behoven bygger på varandra och framställde sin teori i form av en trappa eller pyramid, 

där behoven rangordnas utifrån de mest grundläggande fysiska behoven nederst i trappan till 

de självförverkligande behoven högst upp (Maltén, 2003; Maslow, 1943). 
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Figur 1. Maslows behovstrappa (egen illustration) 

 

Maslow (1943) beskrev att de fysiska behoven handlar om mat, kläder och sömn, 

trygghetsbehov innefattar materiel trygghet, fasta rutiner och normer, sociala behov är kontakt 

med andra, gruppgemenskap och att vara accepterad av andra, med uppskattningsbehov 

menas att känna sig respekterad och uppskattad, ha inflytande och status, självförverkligande 

behov innefattar att utveckla sig själv, vara kreativ samt att utnyttja sin fulla kapacitet.   

Maltén (2003), som skrev om behovstrappan, menar att den första behovsnivån borde vara 

tillgodosedd hos de flesta elever i ett välfärdsland som Sverige. När det gäller 

trygghetsbehovet är det mycket som en elev behöver lära sig för att fungera i skolan; klara av 

raster, tyda schemat och att sitta stilla på sin plats. Fasta rutiner skapar trygghet och är 

tämligen lätt för läraren att ge eleven. Däremot kan det vara svårare med den känslomässiga 

tryggheten i skolan, då elevernas utgångslägen kan vara mycket olika. Sådana faktorer som 

klassammansättning kan påverka en hel del, eleven behöver känna sina klasskamrater och 

skapa en fungerande relation till dessa. En duktig lärare kan skapa en gemenskapskänsla i 

klassen och ser till att värna om de sociala behoven där alla elever leker med alla och ingen 

blir utanför. Maltén (2003) menar att för många elever kan det vara svårt att få 

trygghetsbehov och sociala behov tillgodosedda i skolan vilket leder till att eleverna har svårt 

att klättra vidare upp i behovstrappan. För de allra flesta elever är det härligt att få beröm av 

sin lärare och uppskattning av klasskamraterna och genom detta får de uppskattningsbehovet 

uppfyllt i skolan.  Det är svårt att bedöma hur många som redan under skoltiden når den 

översta behovsnivån (Maltén, 2003).  

Det är motiverat att använda Maslows behovstrappa då den är aktuell än idag eftersom 

forskning visar att barn (innefattar här elever) behöver flera olika behov tillgodosedda för att 

må bra samt att skolfrånvaro är ett fenomen med flera orsaksförklaringar (Lundqvist, 2018; 

Kearney, Lemos & Silverman, 2004). Om skolan är en arena där dessa behov inte blir 

tillgodosedda kan elever undvika att gå dit. Kearney, Lemos och Silverman (2004) beskriver 

olika orsaker till detta så som att skolan skapar ångest, att man undviker sociala situationer 

som uppstår i skolan, att eleven får uppmärksamhet från viktiga andra om de inte går till 

skolan som föräldrar och/eller andra vuxna samt utföra aktiviteter som lockar mer än att gå till 

Fysiska behov

Trygghetsbehov

Sociala behov

Uppskattningsbehov

Självförverkligande 
behov
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skolan som spela dataspel, umgås med vänner, sova och titta på TV. Lundqvist, Allodi 

Westling och Siljehag (2018) beskriver nio teman utifrån vad barn i yngre skolålder lyft fram 

som viktigt för dem för att må bra. Det handlar om vikten av en känsla av gemenskap med 

jämnåriga, att ha möjlighet till lek, kreativitet och tänkande, att få uppleva fart, spänning samt 

fysiska utmaningar, möjlighet att dra sig undan och välbefinnande. En känsla av trygghet, 

känslan av att man utvecklas och förstår sin omvärld, att känna sig fri och självständig, ha 

föremål som ger trygghet, band till hem och familj samt att vara ute i naturen och leka 

beskrevs även i intervjuer och i barnens teckning. Resultatet visade inga stora skillnader i 

dessa teman mellan barn med eller utan behov av extra stöd.    

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur personal (lärare och specialpedagoger) på tre 

skolor i två kommuner arbetar främjande gällande skolnärvaro och förebyggande gällande 

skolfrånvaro. Fokus i studien ligger på att fånga upp lärares och specialpedagogers 

beskrivning av hur de upplever att detta arbete ser ut samt genom observationer studera 

graden av emotionellt stöd i klassrummen. Frågeställningarna är: 

-Hur ser det främjande arbetet på dessa skolor ut kring skolnärvaro, särskilt gällande 

emotionellt stöd? 

-Hur används dokument som behandlar skolnärvaro/skolfrånvaro på dessa skolor?  

-Vilken systematik finns på dessa skolor kring inrapporterad frånvaro?  

-Hur arbetar dessa skolor med redan konstaterad problematisk skolfrånvaro för att elever ska 

komma tillbaka till skolan och vad behöver utvecklas i detta arbete?  

-Vilka orsaker finns till skolfrånvaro? 

Metod  

I metoddelen beskrivs val av metod, deltagare, urval och samtyckesprocess. Etiska 

överväganden i studien och aspekter av studiens samtyckesprocess beskrivs därefter. En 

kortare beskrivning av de pilotintervjuer som genomfördes kommer sedan. Denna del avslutas 

med en beskrivning av analysarbetet.   

Val av metod 

Denna multipla fallstudie genomfördes på tre skolor i två mellanstora kommuner i Sverige. 

Fallstudie valdes då det är den metod som generellt sett föredras då frågor som ”hur” och 

”varför” ställs och när forskare vill ta sig an kontextuella fenomen. En multipel fallstudie 

undersöker fler kontexter och kan därför vara mer tillförlitlig än en ensam fallstudie, men den 

kräver mer tid och resurser vid genomförandet (Yin, 2006).  

Mixed method 

I denna studie används mixed method vilket är en kombination av en kvalitativ- och 

kvantitativ forskningsansats. Datainsamlingsmetoderna var (1) semistrukturerade intervjuer, 
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(2) strukturerade observationer samt (3) granskning av skolors dokument kring 

skolnärvaro/skolfrånvaro.  

Semistrukturerade intervjuer 

Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes för att komma åt det som Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver som det deskriptiva av ett fenomen. Lärare och specialpedagoger gavs 

möjlighet att beskriva hur de upplever att skolan arbetar främjande med dessa frågor. De tolv 

semistrukturerade intervjuerna har genomförts muntligt och spelats in. Respondenterna 

informerades om att intervjuerna skulle spelas in och att de hade möjlighet att avbryta 

intervjun om de så ville. Intervjuerna var mellan 27-45 minuter långa och genomfördes på 

platser som respondenterna själv valt. Intervjuerna har utgått från ett fåtal öppna frågor som 

lett oss in på vårt syfte. Respondenternas svar har sedan berett väg för hur intervjuerna 

fortlöpt. Semistrukturerade intervjuer ger även möjlighet att analysera jämförbara svar (Kvale 

& Brinkmann, 2014). I nära anslutning till intervjuerna transkriberades de. Materialet har 

förvarats på ett säkert sätt för att säkra respondenternas anonymitet, enligt råd från 

Vetenskapsrådet (2017).  

Strukturerad observation av emotionellt stöd samt tillhörande forskning 

Då observationer genomfördes av oss båda valdes strukturerade observationer ut; det ger en 

hög tillförlitlighet. Observationsschema ger i det närmaste identiska data enligt Denscombe 

(2017). Sex observationer genomfördes, två på varje skola. Vid varje observation har fokus 

lagts på att studera klassrumsklimatet, lärarens förmåga att individualisera, skapa struktur och 

fånga upp elevers olika behov, tydliggöra förväntningar på eleverna samt förmågan att fånga 

upp elevers intressen, motivation samt åsikter i klassrummet. Observationerna har gjorts 

utifrån en amerikansk observationsmanual, Classroom assessment scoring system manual K-3 

(Pianta, La Paro & Hamre, 2016). Enligt Pianta, La Paro och Hamre (2016) är materialet 

baserat på forskning som visar att interaktion mellan lärare och elev är grunden för att elever 

ska utvecklas och lära sig i skolan. Materialet belyser endast interaktionen och samspelet 

mellan lärare och elev och värderar inte läromedel eller annat skolmaterial, den fysiska miljön 

eller den läroplan man arbetar utifrån utan hur läraren använder sig av detta. Schemat ger 

möjlighet att ringa in utvecklingsområden och styrkor i undervisningen och 

klassrumsklimatet. I denna studie gjordes fria översättningar eftersom materialet är nytt och 

endast finns på sitt originalspråk, engelska. Pianta med flera (2016) använder sig av begreppet 

klassrumskvalitet [classroom quality, i manualen] som innefattar tre områden; emotionellt 

stöd [emotionell support, i manualen], klassrumsorganisation [classroom organisation, i 

manualen] och stödjande undervisningsstrukturer [instructional support, i manualen]. 

Observationsmanualen innehåller ett observationsschema med tio underkategorier. Notera, i 

denna studie har endast observationsschemats område emotionellt stöd använts. Området 

innefattar delarna; lärarens lyhördhet [teacher sensitivity, i manualen], positivt klimat 

[positive climate, i manualen] negativt klimat [negative climate, i manualen], och hänsyn till 

elevers perspektiv [regard for students perspectives, i manualen]. Positivt klimat innefattar det 

känslomässiga bandet, respekt samt glädje mellan lärare-elever och elever emellan. Både den 

verbala och den ickeverbala kommunikationen tas i beaktande. Med negativt klimat menas 

nivån av uttryckt negativitet så som ilska, fientlighet eller aggressioner från lärare och/eller 
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elever i klassrummet. Lärarens lyhördhet handlar om lärares medvetenhet om/och respons på 

elevers frågor/oro gällande skolresultat samt emotionella behov. Detta främjar elevers 

förmåga att aktivt utforska och lära. Hänsyn till elevers perspektiv beskriver graden av 

lärarens interaktion med elever och hur undervisningen bygger på elevers intressen, 

motivation och åsikter och uppmuntrar elevers ansvarstagande samt självständighet. Generellt 

är ett högt värde positivt, men i området negativt klimat är ett lågt värde önskvärt.  

Detta område emotionellt stöd, valdes då det enligt Pianta, La Paro och Hamre (2016) är en 

viktig framgångsfaktor för att elever ska lyckas både socialt samt kunskapsmässigt i skolan. 

Detta gäller alla elever men är särskilt viktigt för elever som riskerar att misslyckas i skolan. 

Hamre och Pianta (2005) menar att ett högt emotionellt stöd är avgörande för högriskelever 

med betydande beteendeproblem och emotionella problem för att de ska ha samma möjlighet 

till kunskapsutveckling som deras klasskamrater. De högriskelever som hamnade i 

klassrumsmiljö med lågt emotionellt stöd, utvecklades inte kunskapsmässigt i samma grad 

som klasskamraterna. Denna studie visar att emotionellt stöd i klassrummet ensamt förutsäger 

elevers studieresultat.  Även Cook, Dodge, Gifford och Schulting (2017) lyfter fram vikten av 

lärarens engagemang och förmåga att skapa goda relationer till sina elever för att eleverna ska 

lyckas kunskapsmässigt i skolan. Vidare menar Sahin, Arseven och Kilic (2017) att lärare-

elev relationen är viktig och att läraren har ett positivt förhållningssätt gentemot sina elever. 

Ett negativt skolklimat kan bidra till att elevers skolfrånvaro ökar. Känslan av att höra till, av 

att lyckas och att man räknas är en viktig faktor för att elever ska vilja vara i skolan. 

Materialet bygger på att observatören skattar lärarens förmåga att skapa goda förutsättningar 

för elevernas lärande samt ett gott klassrumsklimat på en sjugradig skala där 1 står för lägsta 

nivå och 7 för högsta. Så här gick det till: Varje observation, totalt sex stycken, delades upp i 

sex cykler om cirka 30 minuter var; av dessa är 20 minuter till för observation och 10 minuter 

för att föra anteckningar och markera på den sjugradiga skalan. Observationerna genomfördes 

på morgonen och under tre timmar framåt. Detta för att samspel kan variera över tid och för 

att ge ett mer rättvisande resultat. Ett observationsschema konstruerades med CLASS 

manualen som grund då en sådan saknades i manualen. Detta observationsschema användes 

vid observationstillfällena enligt manualens riktlinjer men är inte offentligt tillgängligt. 

Dokument som behandlar skolnärvaro/skolfrånvaro 

Valet att ta del av kommunernas dokument kring skolnärvaro/skolfrånvaro gjordes för att se 

om det som står i dokumenten är känt av skolans personal och om dessa dokument används i 

skolans verksamhet. Skolverket (2010) menar att noggrann närvarokontroll och att det finns 

en handlingsplan för frånvaroarbetet där det tydligt framkommer vilka rutiner och arbetssätt 

som gäller på skolan är viktigt för att upptäcka frånvaro tidigt. Skolverkets rapport 341 

(2010), visar att skolor inte alltid har rutiner och arbetssätt som följs och följs upp gällande 

frånvaro. Vid intervjuerna tillfrågades lärare och specialpedagoger om de kunde tillhandahålla 

dokumenten. I kommun 1 kände inte personalen till något sådant dokument varvid rektor 

tillfrågades via mejl om detsamma. Då svar dröjde mejlades frågan vidare till 

kommunkontoret. Efter några veckor mejlades dokumentet till oss. I kommun 2 överlämnades 

dokumentet vid den första intervjun. 
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Deltagare, urval och samtyckesprocess 

Studien baserades på enskilda intervjuer med lärare i årskurserna f-6 och specialpedagoger i 

kommunal grundskola samt observationer av elevers lärandesituationer vad gäller emotionellt 

stöd. Dessutom har kommunernas handlingsplaner för skolnärvaro studerats. I studien deltog 

6 lärare och 6 specialpedagoger på 3 kommunala grundskolor i två mellanstora kommuner i 

Sverige. Skola A är en f-6 skola med ca 300 elever. Skolans upptagningsområde består av 

villa-, radhus- samt höghusområden. I årskurserna f-3 bedrivs undervisningen i 

åldersblandade klasser. Skolan har haft stor omsättning av skolledare och personal i 

elevhälsan. Skola B är en f-6 skola med ca 550 elever. Skolans upptagningsområde består av 

villa- radhus- och höghusområden. Skola C är en f-9 skola med ca 600 elever. Skolans 

upptagningsområde består till största del av villa- och radhusområden. En översikt finns i 

tabell 1.      

Tabell 1.Översikt över deltagande skolor 

Skola Antal elever Kommun Inriktning Upptagningsområde 

Skola A 300 Kommun 1 f-6 Villa- radhus- och 

höghusområden 

Skola B 550 Kommun 2 f-6 Villa- radhus- och 

höghusområden 

Skola C 

 

600 Kommun 2 f-9 Villa- och 

radhusområden.                                                                                                        

Notera. Två skolor ligger i samma kommun. 

Information kring studien skickades till alla tilltänkta respondenter i form av missivbrev 

(bilaga 1). I missivbrevet har syftet med studien klargjorts; att deltagandet är frivilligt samt 

möjligheten att avsluta sitt deltagande om man så önskar. Samtliga som deltagit i studien har 

givit skriftligt samtycke (bilaga 2) till att delta i studien. Inför observationerna sändes ett 

informationsbrev (bilaga 3) ut till vårdnadshavare där studiens syfte samt utformning av 

observationer beskrevs. 

Pilotstudie 

Den metod som används i studien bör alltid testas innan själva studien, för att se om den 

fungerar bra i praktiken. Om pilotstudien faller väl ut, bör inga hinder uppstå när den 

egentliga datainsamlingen startar (Denscombe, 2017). I arbetet inför genomförandet av 

studien har därför två pilotintervjuer gjorts, en med specialpedagog och en med lärare, för att 

kontrollera att de frågor som valts hade relevans för studien. Pilotintervjuerna synliggjorde att 

frågorna var för faktabetonade och inte lämnade utrymme för hur respondenten själv upplevde 

arbetet kring skolfrånvaro. Frågorna nyanserades inför intervjuerna i studien för att åtgärda 

detta. Två observationer genomfördes där hela observationsschemat användes. Men i själva 

studien användes sedan delen som fokuserar på emotionellt stöd eftersom forskning visar att 

det emotionella stödet är av mycket stor vikt för elevers studieresultat och mående (Lippard, 

La Paro, Rouse, & Crosby, 2017). 
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Etiska överväganden i studien  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver de fyra övergripande forskningsetiska principerna; 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet, vilka har 

tagits noga hänsyn till i denna studie. Informationskravet uppfylldes genom att information 

om studiens upplägg och syfte gavs innan deltagandet i studien genomfördes. Det framgick 

även tydligt att deltagandet i studien är frivilligt, att deltagarna har rätt att avbryta sitt 

deltagande och att de uppgifter som samlas in genom observation och intervju inte skall 

användas på annat sätt än för denna studie. Genom att deltagarna informerades om 

möjligheten att avbryta sitt deltagande i studien uppfylldes samtyckeskravet. Nyttjandekravet 

har uppfyllts då deltagarna har informerats om att det insamlade materialet endast ska 

användas till studien. Konfidentialitet av deltagarnas personuppgifter samt den säkra 

förvaringen av det insamlade materialet har deltagarna även blivit informerade om; därmed 

uppfylls konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, 2017).  

Analys 

När syftet med studien arbetades fram påbörjades även arbetet med hur det insamlade 

materialet skulle analyseras. Det insamlade materialet; observationsanteckningar, 

transkriberade intervjuer samt skolornas dokument som behandlar skolnärvaro/skolfrånvaro 

har analyserats och tolkats i skriftlig form.  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att analysfasen påbörjas redan i intervjusituationen vid 

kvalitativa intervjuer. Det insamlade materialet från intervjuerna bearbetades utifrån en 

tematisk analys som beskrivs av Creswell och Poth (2018) samt Denscombe (2017). 

Intervjuerna spelades in på Ipad eller mobiltelefon och transkriberades sedan. Därefter lästes 

utskrifterna av intervjuerna noggrant flertalet gånger. Under läsningen markerades intressanta 

stycken, ord och begrepp för att upptäcka mönster i intervjuerna. Dessa analyserades för att 

sedan kunna kategoriseras. Kategorierna fick sedan rubriker utifrån olika teman som 

framkom. Likheter upptäcktes i svar både hos de intervjuade lärarna och specialpedagogerna 

(tematisk analys 1) men även mellan dessa yrkesgrupper (tematisk analys 2). Först 

bearbetades intervjuerna enskilt och därefter grupperades svaren utifrån likheter i respektive 

yrkesgrupp. Därmed har två tematiska analyser genomförts. Då det även upptäcktes vissa 

skillnader i respektive yrkesgrupps intervjusvar gjordes valet att presentera dessa var för sig i 

resultatdelen.  

Observationernas numeriska värden fördes in i en matris och ett medelvärde räknades ut 

genom att addera antalet värden och dividera med antalet cykler. Detta medelvärde hamnar i 

sifferspannet 1-7 och indikerar i vilket av fälten lågt (1-2), medel (3-5) eller högt (6-7) som 

värdet representerar. Ett diagram gjordes över skolornas medelvärde av de olika kategorierna. 

I CLASS manual (Pianta, La Paro, & Hamre, 2016) går att läsa vad varje fält betyder för den 

aktuella observationspunkten. Dessa värden ger en sammantagen bild av hur det emotionella 

stödet ser ut i den aktuella klassen. Alla värden på en skola adderades och dividerades med 

antalet observationsinslag för att få ett medelvärde för respektive skola.  
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Kommunernas dokument för skolnärvaro/skolfrånvaro har studerats för att upptäcka likheter 

och skillnader mellan kommunerna samt för att se om dokumenten används i det praktiska 

arbetet ute på skolorna.   

Validitet 

En studies tillförlitlighet och validitet ökar då olika datainsamlingsmetoder används (Fejes & 

Thornberg, 2015). I denna studie har intervjuer, observationer och genomgång av dokument 

gällande skolnärvaro/skolfrånvaro använts. Genom denna så kallade triangulering fås en 

högre tillförlitlighet och trovärdighet i studien och på så vis ges en mer fullständig bild av ett 

forskningsområde, i detta fall skolfrånvaro (Denscombe, 2017). Då lärare och 

specialpedagoger intervjuades först kunde intervjusvaren ligga till grund för och förstärka 

eller ifrågasätta de senare observationernas resultat. Citat från lärare och specialpedagoger har 

använts för att konkretisera det som har sagts i intervjuerna. Det lärare och specialpedagoger 

nämnt om handlingsplanerna kunde sedermera kontrolleras i dokumenten gällande 

skolnärvaro/skolfrånvaro. Observationsmaterialet CLASS har noggrant studerats för att öka 

korrektheten i användandet av materialet rent praktiskt. Diskussioner har förts sinsemellan 

kring manualens delar och vad ord och begrepp står för. Inför studien genomfördes en 

observation då hela observationsschemat från CLASS användes för att testa materialet. Ett 

delområde valdes ut för att användas i studien. Intervjufrågorna prövades ut vid två tillfällen 

innan själva studien påbörjades och dessa intervjusvar användes inte i den faktiska studiens 

resultat. 

Resultat 

Resultatet inleds med en beskrivning av de två kommunernas dokument om 

skolnärvaro/skolfrånvaro och här synliggörs dokumentens skillnader och likheter. Sedan 

beskrivs lärarnas intervjuer utifrån de teman som upptäcktes. Därefter följer en beskrivning av 

specialpedagogernas svar utifrån de teman som framkommit i analysen. Studiens 

frågeställningar gällande dokumentation och rapportering av skolnärvaro/skolfrånvaro, arbetet 

med konstaterad skolfrånvaro och orsaksförklaringar till skolfrånvaro besvaras genom 

intervjuerna. Frågeställningen gällande skolornas främjande arbete besvaras både genom 

intervjuer och observationer. Resultatdelen avslutas med observationerna och en genomgång 

av varje delområde (lärares lyhördhet, positivt klimat, negativt klimat, hänsyn till elevers 

perspektiv) inom området emotionellt stöd och en beskrivning av varje skolas numeriska 

värde inom delområdena. 

Dokument som behandlar skolnärvaro/skolfrånvaro 

I kommun 1, där skola A ingår, finns två dokument som behandlar rutiner vid skolfrånvaro. 

Dessa dokument benämns Rutiner vid frånvaro samt Handlingsplan vid frånvaro (fiktiva 

namn) och ingår i ett mer omfattande dokument gällande skolplikt. I kommun 2, där skola B 

och C ingår, finns ett dokument som kallas Handlingsplan för skolnärvaro (fiktivt namn). 

Likheter i dokumenten berör (1) skolplikten, (2) ledighet, (3) arbetsgång och 

ansvarsfördelning. Både kommun 1 och kommun 2 poängterar skolplikten i sina dokument 

och alla elevers rätt att gå i skolan och att elever ska delta i den utbildning som anordnas. Det 
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är skolans ansvar att dokumentera elevers frånvaro och rektors ansvar att meddela 

vårdnadshavare om en elev uteblir utan giltigt skäl. Båda kommunerna har genom delegation 

lagt över detta ansvar på mentor eller annan ansvarig skolpersonal. Ledighet tas upp i båda 

kommunernas dokument och beviljas i endast i undantagsfall. En arbetsgång vid frånvaro 

beskrivs i dokumenten och en tydlig ansvarsfördelning finns. 

Skillnader i dokumenten behandlar (1) definition av ogiltig frånvaro, (2) orsaker till frånvaro 

samt (3) främjande arbete. I dokumentet som kommun 1 använder finns ingen definition av 

ogiltig frånvaro, medan det i kommun 2 finns en definition; frånvaro som inte rapporterats av 

vårdnadshavare. Kommun 1 beskriver inte orsaker till frånvaro i sitt dokument, till skillnad 

från kommun 2 som beskriver att problemet kan finnas i skolan, i undervisningen, i 

kamratgruppen, i familjen eller i relation till skolpersonalen. I dokumentet som kommun 2 

använder finns ett stycke som behandlar insatser i syfte att stärka skolors arbete med att öka 

elevers närvaro i skolan. Detta stycke poängterar det hälsofrämjande arbetet och vikten av 

tidiga insatser, vilket saknas i dokumentet som hör till kommun 1. 

Intervjuer med lärare 

Alla intervjuade lärare uppger att de möter eller har mött elever med problematisk 

skolfrånvaro i sitt dagliga arbete i skolan. Lärarna beskriver olika typer av frånvaro så som 

ströfrånvaro, elever som inte kommer in från rast, elever som lämnar klassrummet under 

lektion och elever som har längre sammanhängande frånvaro. Samtliga lärare i studien uppger 

att tidiga insatser är av stor vikt för att komma till rätta med omfattande skolfrånvaro.  

I analysen av lärarnas intervjusvar framkom fem teman som avspeglar sådant som är viktigt 

för att elever ska komma till skolan och vilja vara där. Dessa teman var följande: goda 

relationer på flera plan; det viktiga samarbetet med kollegor och andra professioner utanför 

skolan; anpassningar och flexibilitet i skolan; fungerande dokumentation samt god kännedom 

om orsaker till skolfrånvaro. 

Goda relationer på flera plan 

Alla intervjuade lärare har uppgett relationer eller bristen av relationer som en viktig faktor 

som påverkar elevers vilja att vara i skolan. Temat goda relationer på flera plan handlar om 

att eleven behöver känna sig sedd och trygg i skolan, av och med lärare och andra elever, men 

det kan även handla om att eleven känner sig ensam och missförstådd när relationer saknas 

eller inte fungerar. Temat innefattar även relationen mellan lärare och vårdnadshavare. 

Lärarna beskriver olika sätt att skapa och upprätthålla en god relation med sina elever samt 

eleverna emellan. En lärare på skola C berättade:  

Jag har en mentorsbok som mina elever får skriva i varje vecka. Det handlar om 

funderingar som de vill delge mig, tankar om hur skolveckan har varit, dels hur 

eleven har jobbat men mest fokus ligger på hur eleven mår och kamratskap. 

Denna lärare upplever att boken är en stor hjälp att hålla koll på elevens mående och att skapa 

en förtroendefull relation till eleven. En annan lärare på skola C beskrev: “Först och främst 

handlar det om att eleverna ska ha det bra när de är i skolan. Jag har lagt mycket tid på samtal 
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och arbete på hur man är en bra kompis”. Läraren berättar att klassen haft ärliga diskussioner 

där eleverna till exempel kunnat uttrycka om de varit ensamma på rasten, dessa diskussioner 

har skapat en god sammanhållning i klassen. I en av intervjuerna på skola B beskrev en lärare 

hur hon tänker kring bemötande när en elev varit frånvarande. Hon sa följande: “Det är viktigt 

att eleven känner sig välkommen, att jag visar att jag blir glad av att se den [eleven]”. Lärarna 

på skola C berättar om en trygghetsenkät som genomförs varje månad där eleverna får svara 

på frågor kring trivsel och studiero. Lärarna anser att det är ett bra verktyg för att fånga upp 

signaler om det är något som inte är bra i en klass. Även skola B genomför en större 

trygghetsenkät varje termin. Lärarna på skola B berättar även om en trygghetsvandring som 

genomförs i samarbete med elevrådet på skolan. Under dessa vandringar ser man över om de 

finns kritiska platser på skolan där eleverna kan känna sig otrygga. 

Vidare innefattar temat goda relationer på flera plan det lärarna tog upp om att bemöta andra 

och varandra med respekt, att det finns tydlig struktur, regler och förhållningssätt för hur man 

ska vara mot varandra. Alla lärare uppger att det finns förhållningsregler gällande bemötande 

och trivsel som klassen diskuterat fram gemensamt. I intervjuerna framkommer att skolorna 

arbetar för att skapa ett positivt klimat. En lärare i skola A berättar att de arbetar aktivt med att 

få eleverna att känna sig delaktiga i skolans verksamhet till exempel genom att diskutera 

skolans likabehandlingsplan i elevråd och i så kallade avdelningsråd. I skola B finns det 

faddergrupper för att stärka vi-känslan och tryggheten på skolan vilket bidrar till ett positivt 

klimat enligt lärarna. På alla tre skolor uppger lärarna att även goda relationer kollegor 

emellan är viktigt för att skapa ett positivt klimat på skolan.   

Alla lärare tar upp vikten av att ha en nära kontakt med vårdnadshavare för att skapa ett 

förtroende och på så vis kunna ha en öppen dialog om svårigheter uppstår. En lärare på skola 

A säger: ”Jag upplever att alla föräldrar uppskattar väldigt mycket att jag hör av mig, oavsett 

om det är ett positivt eller negativt samtal”. En lärare på skola B uppger att bristen av en god 

relation kan vara i det närmaste förödande i arbetet kring en elev med hög skolfrånvaro. 

Läraren menar det är av största vikt att då få till en samsyn kring vilka insatser som behövs 

för att eleven ska komma tillbaka till skolan. En annan lärare på skola C berättar: ”Under hela 

hösten ringde jag flera samtal varje vecka till olika vårdnadshavare i min nya klass. Det var 

arbetsamt men har lönat sig i längden och idag ett halvår senare har jag en god dialog med 

alla vårdnadshavare”. En lärare på skola A menar att tät kontakt och en god relation med 

vårdnadshavare blir en trygghet för eleven då det visar att hem och skola drar åt samma håll 

och arbetar för elevens bästa.  

Det viktiga samarbetet med kollegor och andra professioner utanför skolan 

Temat det viktiga samarbetet med kollegor och andra professioner utanför skolan innefattar 

de kontakter lärare beskriver att de har, eller saknar, inom skola samt med andra instanser 

(socialtjänst och BUP; barn-och ungdomspsykiatrin) utanför skola. Alla lärare lyfter fram 

vikten av ett bra samarbete i arbetslagen för att få stöd i arbetet kring elever med problematisk 

skolfrånvaro, men även med socialtjänsten och BUP eftersom lärarna menar att skolfrånvaro 

är ett komplext problem där det sällan finns endast en orsaksförklaring.  
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På skola C berättar lärarna om ett samarbetsforum där lärare har möjlighet att lyfta oro och 

funderingar kring en elev till kurator och specialpedagog. Det beskrivs som avslappnat forum 

och det krävs ingen formalia, så som pedagogisk kartläggning, för att få lyfta en elev där. En 

av lärarna på skola A beskriver brist på daglig närvaro av specialfunktioner så som 

speciallärare, specialpedagog och kurator ute på skolan i arbetet med eleverna som ett 

problem. Samarbetet med dessa yrkeskategorier beskrevs vara för formella; enkla 

kontaktvägar i det vardagliga arbetet efterfrågades. Alla tre skolor beskriver så kallad 

elevhälsoteammöten dit lärare kan anmäla om de känner oro för en elevs kunskapsutveckling 

och mående. På dessa möten närvarar; speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska, 

skolledare och vid vissa tillfällen skolpsykolog. En lärare på skola C anser att det ibland var 

svårt att förstå vilka insatser som finns kring en elev med problematisk skolfrånvaro och 

efterlyser bättre återkoppling till mentor från elevhälsoteam. På skola B berättar en lärare om 

så kallade elevvårdsrundor som hålls i arbetslagen ledda av en av speciallärare. På dessa 

möten beskriver lärare olika svårigheter den har med klassen eller enskilda elever och 

arbetslaget kommer med förslag till åtgärder eller anpassningar som läraren kan prova. De 

diskuterar även om en omfördelning av resurser bör göras. Denna lärare upplever att dessa 

möten är en stor hjälp i det dagliga arbetet.  

En lärare på skola A lyfter samarbetet med socialtjänsten och beskriver det som att det görs 

olika planer för hur eleven ska komma tillbaka till skolan. På grund av olika grad av sekretess 

får inte lärarna ta del av dessa planer, insatser och beslut som tas kring eleven vilket leder till 

en stor frustration hos lärarna. Detta var återkommande i många av intervjuerna, att lärarna 

känner en frustration i att inte veta vad som sker samt att allt tar så lång tid. En annan lärare 

på skola A säger: ”Hur många timmar har vi inte suttit i stormöte med Bup och alla möjliga 

personer och pratat en hel eftermiddag och sedan finns det ingen som kan genomföra arbetet 

med eleven”. En lärare på skola C uttrycker saknaden av det stöd som tidigare fanns i 

kommunen och var riktat mot familjen. Då kunde socialtjänsten komma till hemmet på 

morgonen för att hjälpa vårdnadshavare att få iväg eleven till skolan. Alla lärare uttrycker en 

önskan om att lätt kunna komma i kontakt med socialtjänst och BUP för att få stöd och hjälp i 

arbetet med elever med problematisk skolfrånvaro.  

Anpassningar och flexibilitet i skolan 

Temat anpassningar och flexibilitet i skolan handlar om hur lärarna beskriver att de gör 

individuella lösningar i undervisningen utifrån elevers behov. Det anses viktigt för att främja 

skolnärvaro: Alla lärare berättar att anpassad undervisning utifrån elevers behov, är av största 

vikt för att få eleven att komma till skolan och att vilja vara där. 

Lärare på skola B berättar följande: ”Vi har gjort anpassningar så att det finns en vuxen som 

möter upp eleven och lotsar den in i skolan. Det är viktigt att vi anpassar skoldagen och 

arbetsuppgifter utifrån vad eleven orkar med. Man får vara lyhörd”. En annan lärare på skola 

B berättar att skolan arbetat med att få till en samsyn på skolan kring lärmiljön i klassrummen 

samt i fritidslokaler. Alla undervisande lärare, på skola B, ska använda sig av bildstöd på 

dagsschemat, rena ytor och väggar för att minska intryck samt en gemensam lektionsstruktur. 

På skola A berättar en lärare att det är viktigt att minimera störande moment för elever med 

svårigheter att sortera sinnesintryck. Alla intervjuade lärare menar att en tydlig lärmiljö skapar 
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en trygghet hos elever och gör att de vill vara i skolan. De berättar även att det förs en dialog 

kring generella anpassningar, för att fånga och nå upp alla elever för att på så vis minska 

antalet individuella anpassningar. En lärare på skola C sa: ”De individuella anpassningar som 

görs, gynnar alla elever, därför är det bättre att alla får ta del av dessa”. En lärare på skola A 

menar att trots generella anpassningar tillämpas finns det alltid de elever som behöver 

individuella anpassningar också. En lärare på skola C berättar hur de använder sig av sms-

kontakt för att peppa eleven att orka till skolan på morgonen. Flera andra lärare berättar också 

om sms som en bra metod att ha kontakt med vårdnadshavare för att till exempel få veta 

dagsformen för eleven. Utifrån det kan läraren anpassa dagen efter elevens ork och 

motivation. På skola C berättar en lärare om hur den under en period hämtat upp en elev 

hemma för att sedan gemensamt promenera till skolan. Detta upplevde både elev och 

vårdnadshavare som en lättnad. En lärare på skola B berättar om vikten att ta små steg i att få 

tillbaka en elev efter en längre tids frånvaro. Om det stressas fram lösningar där elev och 

vårdnadshavare inte är involverade i arbetet så blir det sällan bra och vägen tillbaka kan bli 

ännu längre. En lärare på skola C berättar om att det ibland är nödvändigt att korta ner elevens 

skoldag och genomföra en anpassad studiegång. 

Fungerande dokumentation  

Temat fungerande dokumentation handlar om lärares arbete kring frånvarorapportering och 

hur de arbetar utifrån skolans dokument om skolnärvaro/skolfrånvaro.  

Alla lärare uppger att skolorna använder sig av ett digitalt system för frånvarorapportering. 

Vårdnadshavare har en skyldighet att rapportera all frånvaro via detta system. På skola A 

uppger dock en lärare att vårdnadshavare har möjlighet att anmäla frånvaro till undervisande 

lärare via telefonsamtal eller sms. Rutinen på alla skolor är att om inte frånvaro är anmäld och 

eleven inte kommer till skolan, måste läraren kontakta vårdnadshavaren snarast. En lärare på 

skola B uppger att detta kan skapa stress, då vårdnadshavare inte alltid går att nå på en gång. 

Lärare på skola B och C uppger att man följer den handlingsplan för skolnärvaro som finns i 

kommunen. De beskriver den arbetsgång vid konstaterad frånvaro som handlingsplanen 

föreskriver. Alla lärare på dessa två skolor upplever att de har god kännedom om 

arbetsgången och vad som ingår i deras ansvar. På skola A kände lärarna inte till om det fanns 

något sådant dokument, utan menade att det var individuella planer som upprättades. Alla 

lärare uppger att man rapporterar in frånvaron till skolledningen vid ett par tillfällen per 

termin. Vid dessa inrapporteringar får läraren ange orsaker samt om de kan upptäcka mönster 

i frånvaron. En lärare på skola B berättar: ”Efter varje rapportering träffas skolsköterska, 

rektor, kurator och specialpedagog för att se vilka insatser som krävs kring eleven”. På skola 

A uppger lärarna 20% frånvaro som riktlinje för att titta närmare på orsaker och mönster kring 

frånvaron, medan lärarna på skola B och C beskriver att det är lärarens oro kring frånvaron 

som leder till att orsaker och mönster ses över.  

God kännedom om orsaker till skolfrånvaro 

Alla intervjuade lärare anger flera olika orsaker till problematisk skolfrånvaro. I temat god 

kännedom om orsaker till skolfrånvaro framkommer lärarnas orsaksförklaringar till 
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skolfrånvaro och innefattar psykisk ohälsa, somatiska problem, neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, skolrelaterade problem och familjerelaterade problem.  

En lärare på skola A berättar om en elev som i perioder blir deprimerad och tycker att livet är 

jobbigt.  

”Det handlar om elevens själsliga disposition och då kan han vara hemma någon dag 

sådär. Men eftersom jag vet vad det beror på så känner jag ingen oro för det, utan han 

kommer ju tillbaka och är nöjd med att vara i skolan. Föräldrarna anser inte heller att 

det är ett skolproblem”.  

En annan lärare på skola A nämner elever som har migrän då och då och några 

infektionskänsliga barn som till följd av detta har hög frånvaro. Alla lärare nämner att många 

elever som har problematisk skolfrånvaro har neuropsykiatriskfunktionsnedsättning eller är 

under utredning för en sådan diagnos.  

Lärare på både skola C och A anger stress som en orsak till skolfrånvaro vilket kan resultera i 

fysiska problem så som magont och huvudvärk. Alla lärare har nämnt läroplanen Lgr 11, med 

dess kunskapskrav och bedömning av förmågan att till exempel analysera och reflektera som 

en bidragande orsak till stress och elevers låga självkänsla i skolan. En annan skolrelaterad 

orsak som tas upp av lärarna är bristen av kamratrelationer, utanförskap och mobbning i 

skolan. En lärare på skola A nämner att vissa elever mår bra i ett mindre sammanhang och 

menar att det på senare år varit ”fult” att placera elever i smågrupper. För några elever skulle 

dock den lösningen vara bra. Hon menar även att stödfunktioner som speciallärarundervisning 

har minskat vilket leder till att flera inte får den extra träning som de behöver. Detta gör att 

elevernas självkänsla påverkas negativt.  

Alla lärare nämner att många av dessa elever som har problematisk skolfrånvaro även lever 

under jobbiga familjeförhållanden. Det kan handla om föräldrar med psykisk ohälsa, bristande 

förmåga i föräldraskapet, alkohol- och drogmissbruk och ekonomiska svårigheter. Flera av 

lärarna ser en förändring över tid i föräldrars förmåga att ställa krav och sätta gränser för sitt 

barn. Det leder till att föräldern sanktionerar skolfrånvaron genom att låta eleven vara hemma 

i anslutning till dagar då det till exempel är idrott på schemat, eller långa skoldagar. En lärare 

på skola B upplever att skolan inte är viktig längre, utan flera föräldrar säger ”det är ju bara en 

dag, det är ingen fara om du stannar hemma”. På skola C funderar en lärare om 

föräldrautbildning i socialtjänstens regi på skolan skulle vara ett sätt att stärka vårdnadshavare 

i föräldrarollen och att sätta gränser åt barnen.  

Intervjuer med specialpedagoger 

Alla intervjuade specialpedagoger uppger att de blir inkopplade i arbetet kring elever med 

problematisk skolfrånvaro. De beskriver att de i detta arbete ser olika typer av frånvaro. Det 

finns de elever som rör sig in och ut från lektioner, inte kommer in från rast, avviker från 

lektioner eller har lång sammanhängande frånvaro. Tidiga insatser är av stor vikt för att 

komma till rätta med stor skolfrånvaro uppger samtliga specialpedagoger i studien. 

Specialpedagogerna på skola B och C arbetar övergripande i skolområdet och ansvarar för 

flera skolor. Specialpedagogerna på skola A arbetar endast på denna skola. 
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I analysen av specialpedagogernas intervjusvar framkom ett övergripande område; främjande- 

och förebyggande arbete. I detta område blev fyra teman tydliga. Dessa var följande; trygghet 

och relationer, lärmiljö, fungerande samarbeten, dokument och systematik kring 

skolfrånvaro. Alla specialpedagoger beskriver att de arbetar för lite med det främjande 

arbetet. Det är i det åtgärdande arbetet när eleven redan hamnat i problematisk skolfrånvaro 

som de blir inkopplade.  

Trygghet och relationer 

I alla intervjuer har specialpedagogerna poängterat att det viktigaste relationsarbetet sker 

mellan lärare och elev i det dagliga arbetet och att goda relationer kan vara avgörande för om 

en elev kommer till skolan eller inte. De anser att det är viktigt att läraren även skapar en god 

relation till vårdnadshavare för att visa att man arbetar tillsammans i beslut som rör eleven. En 

av specialpedagogerna på skola B poängterar följande; ”Relationen mellan elev och lärare är 

grunden till att elever vill komma till skolan. Elever måste känna förtroende för oss i skolan 

och sina kamrater. Att det är ett gott klimat i skolan där eleven kan känna att det är okej att 

vara den man är”.  En annan specialpedagog sa: ”Det borde finnas tid för lärare att ha kontakt 

med sina elever så att de får bygga relationer. Att man som lärare kan ta ut sina elever, sitta 

ner tillsammans och bygga upp relationen”.  

En av specialpedagogerna på skola A berättar att skolan arbetar aktivt med att skapa en vi-

känsla genom att ha faddergrupper och att all personal ska känna ansvar för alla elever. På 

skola B berättar en specialpedagog om hur rektor står i entrédörren och hälsar alla elever och 

vårdnadshavare välkomna på morgonen när de kommer till skolan. Hon upplever att detta 

skapar en god stämning och ett positiv klimat på skolan. En specialpedagog på skola C 

beskriver att det varit en stor personalomsättning i perioder vilket gjort att en del elever inte 

upplever att de har en god relation till sin mentor. Det har även påverkat kollegiet negativt och 

gjort att de tappat glädjen i arbetet. Detta såg hon som en brist på skolan och i förlängningen 

en anledning till att elever stannar hemma från skolan. När en elev hamnat i problematisk 

skolfrånvaro krävs det att upprätta en kontakt med eleven för att bygga upp relationen och 

därefter genom små steg få tillbaka till skolan, berättar en specialpedagog på skola C.  

Den andra specialpedagogen på skola C beskriver arbetet med att svetsa samman eleverna 

genom teambuilding och annat trygghetsarbete. ”Det är viktigt att eleverna känner en 

gemenskap för att de ska vilja vara i skolan”, säger hon. Specialpedagogerna på B och C 

upplever att det kan vara svårt att skapa relation till personal och elever då de arbetar på flera 

skolor i sina skolområden och antalet personal och elever är stort. En av specialpedagogerna 

på skola B berättar om en välfungerande rast-organisation som fritidspedagogerna ansvarar 

för. De ansvarar för att lekar arrangeras under raster, engagerar ensamma elever i lek och för 

att konflikter utreds innan lektionerna börjar. Detta arbete har lett till färre konflikter under 

raster och ökat tryggheten för eleverna. Det har även gett dem en överblick över skolgården 

och var det finns otrygga zoner för eleverna bemannat dessa. Att fritidspedagogerna ansvarar 

för rasterna har gett lärarna möjlighet att småprata med elever medan de gör sig iordning för 

att gå ut på rast samt ta emot eleverna när de kommer in vilket skapar trygghet och trivsel på 

skolan. Specialpedagogen menar att elever känner sig sedda och bekräftade av sin lärare är en 

viktig faktor för att elever ska vilja komma till skolan.  
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Lärmiljö 

Skola B har, enligt de specialpedagoger som arbetar där, ett pågående arbete kring lärmiljö 

och klassrummens utformning. De har vid höstterminens början haft träffar med de olika 

arbetslagen på skolan där de berättat om riktlinjer för hur klassrummen bör utformas, så som 

att det på tavlan skall finnas ett schema över dagen som förstärks med bildstöd. Det ska även 

vara en avskalad fysisk miljö i klassrummen och endast den bakre väggen får användas till 

elevarbeten och teckningar. De har även gått genom hur lektionsstrukturen skall se ut. Detta 

är en del i skolans ledning och stimulans och pedagogerna menar att detta är ett stöd för att 

elever ska känna att finns en tydlighet och struktur oavsett undervisande lärare. En otydlig och 

rörig lärmiljö kan vara en stor faktor som påverkar om en elev vill komma till skolan eller 

inte. Specialpedagogerna på skola C berättar att många lärare undrar hur de ska bemöta elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket har lett till både workshops och 

studiedagar i ämnet. De ser att det finns behov av ytterligare satsningar på hur lärmiljön på 

skolan bör förbättras så att alla elever ska uppleva skolan som förutsägbar och begriplig. 

Specialpedagogerna berättar att en stor andel av de elever som har problematisk skolfrånvaro 

har en diagnos inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller är under utredning varför 

det är ytterst viktigt att förändringar i lärmiljön kommer till stånd. En av specialpedagogerna 

på skola C menar att stora klasser, inte gynnar någon elev, men i synnerhet inte elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kanske är skolan ibland för snabb med att ta till 

anpassad studiegång istället för att tillrättalägga lärmiljön, enligt denna specialpedagog. På 

skola A har alla elever en dator och kommit långt i arbetet med digitalisering. Alla elever ska 

till exempel ha digitaliserade läromedel, självklart får de använda ”vanliga” läromedel i 

bokform, men alla ska ha provat digitalt, berättar specialpedagogerna. Det gör det lätt att 

individualisera material och att elever med till exempel läs- och skrivsvårigheter inte märks. 

Anpassningar ska vara en självklarhet för alla elever så att de får känna att de lyckas vilket ger 

en stärkt självkänsla, menar specialpedagogerna på skola A. En av specialpedagogerna på 

skola B lyfter vikten av att eleverna får känna att de lyckas i skolan. I och med att läroplanen, 

Lgr11, kom anser hon att många elever känner sig misslyckade när de inte klarar av att 

analysera och reflektera så som kunskapskraven och nivåerna kräver. Detta kan vara 

förödande för elever och kan bidra till att deras självkänsla minskar och i förlängningen leda 

till att elever undviker att komma till skolan.  

I arbetet med att få tillbaka elever som hamnat i problematisk skolfrånvaro är det av största 

vikt att anpassningar i undervisningen görs menar alla intervjuade specialpedagoger. Det kan 

till exempel vara att eleven slussas tillbaka i små steg, berättar en av specialpedagogerna på 

skola C. Det kan handla om att ingå i ett mindre sammanhang och därifrån jobbas tillbaka till 

sin klass.  En specialpedagog på skola A berättar om hur rektor åkte hem till en elev för att 

skjutsa honom till skolan eller ge hemundervisning. ”Det gjordes iordning ett litet rum på 

skolan där eleven kunde vistas korta stunder, men så långt har vi inte kommit än då eleven 

fortfarande är hemma” berättar specialpedagogen. En annan elev på skola A med social fobi, 

som tycker att det är jobbigt att komma till skolan har fått ett eget rum och tar del av 

undervisningen i klassrummet via Skype. Det fungerar väl för den här eleven.  
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Fungerande samarbeten 

Specialpedagoger samarbetar med många; elever, vårdnadshavare, lärare, skolledare, 

skolsköterska, kuratorer, psykologer, personal inom BUP, habilitering och socialtjänst 

framkommer i alla intervjuer.  

En av specialpedagogerna på skola B berättar att samarbetet inom skolan oftast fungerar bra, 

att alla arbetar för elevens bästa. Vid problematisk skolfrånvaro är ofta flera instanser utanför 

skolan också inkopplade, så som BUP och socialtjänst. Ibland skapar det en frustration över 

att inte få ta del av alla insatser som görs kring eleven. Samma specialpedagog beskriver att 

skolan kan känna sig ensamt ansvarig för att lösa elevens skolfrånvaro fastän inte alla orsaker 

är skolrelaterade.  

Alla specialpedagoger uttrycker en önskan om att det skulle vara lättare att kommunicera till 

exempel med socialtjänsten och BUP. ”Jag anser att tidiga insatser är viktigt och att 

samarbetet med övriga instanser underlättas genom att det skulle finns en kontaktperson att 

ringa för att få råd och stöd av i frågor rörande eleven” säger en specialpedagog på skola C. 

Alla efterlyser även stödfunktioner som kan arbeta tillsammans med familjen i hemmet. Det 

kan röra sig om en person som kommer och stöttar familjen i till exempel deras morgonrutiner 

eller att de behöver stärka vårdnadshavare i föräldrarollen. Flera av specialpedagogerna 

berättar att i dagens samhälle finns mycket som lockar från skolan och leder till att eleven 

istället väljer att stanna hemma för att till exempel spela tv-spel. 

Dokument och systematik kring skolfrånvaro 

Alla specialpedagoger beskriver, likt lärarna, att skolorna använder databaserade program där 

både vårdnadshavare och undervisande lärare ska anmäla frånvaro varje tillfälle som eleven 

inte är där. Om inte detta sker ska läraren kontakta vårdnadshavare. De beskriver även att vid 

flera tillfällen per termin skrivs frånvarorapporter ut. På dessa markeras elever med hög eller 

oroväckande frånvaro. På skola A berättar specialpedagogerna att de har en gräns på 20% 

medan skola B och C istället utgår från lärarens eventuella oro kring frånvaron. På skola B 

träffas sedan skolsköterska, kurator, skolledare och specialpedagogerna för att se över vilka 

insatser som bör sättas in berättar specialpedagogerna.  

Specialpedagogerna på skola B och C beskriver att arbetet utgår från kommunens 

gemensamma handlingsplan för skolnärvaro. Handlingsplanen beskriver det främjande 

arbetet, vad som är viktigt för att eleverna ska vilja vara i skolan och den arbetsgång som ska 

användas vid oro för en elevs frånvaro.  På skola A känner specialpedagogerna inte till någon 

plan eller något dokument för hur detta arbete ska gå till. De menar att det blir individuella 

lösningar för varje elev.  

Både lärare och specialpedagoger betonar vikten av goda relationer till elever, vårdnadshavare 

och kollegor samt ett gott samarbete med elever, vårdnadshavare och andra aktörer utanför 

skolan. Lärarna lyfter fram arbetet som sker mot den enskilda eleven och klassen medan 

specialpedagogerna betonar arbetet som sker på ett övergripande plan på skolan.  
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Observationer 

Figur 2 visar resultatet av CLASS-observationerna på skola A, B och C; det visar graden av 

skolornas emotionella stöd.  

 

 
Notera. I delen Negativt klimat är ett så lågt värde som möjligt det önskvärda. 

Figur 2. Diagram över skolornas resultat i emotionellt stöd.  

Tabell 2. Översikt över observationscyklernas värden samt skolornas medelvärde i 

emotionellt stöd.  
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Lärares lyhördhet Positivt klimat Negativt klimat Hänsyn till elevers
pespektiv

CLASS-observation av emotionellt stöd
1(lågt)-7(högt)

Skola A Skola B Skola C

    

Emotionellt 

stöd 

Skola A Skola B Skola C 

 Lärare 1 Lärare 2 Lärare 1 Lärare 2 Lärare 1 Lärare 2 

       

 Skolans medelvärden Skolans medelvärden Skolans medelvärden 

Lärares 

lyhördhet 
6 7 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 4 4 4 

 5,83 5,7 5 

Positivt 

klimat 
5 6 5 6 6 5 5 6 5 4 5 6 4 4 3 4 5 4 6 5 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 4 4 5 4 5 4 

 5,33 4,75 5,08 

Negativt 

klimat 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 

 1 1,33 1 

Hänsyn till 

elevers 

perspektiv 

5 5 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 6 5 5 6 6 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 

 5,42 5,5 4,75 
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Skattning av lärares lyhördhet 

Skola A har ett medelvärde på 5,83, skola B 5,7 och skola C 5,0 (figur1). På skola A och B 

observerades att lärarna var konsekvent uppmärksamma på de elever som behövde extra stöd, 

hjälp och/eller uppmärksamhet. Vid observationstillfällena på skola A och B var lärarna 

snabbt framme för att stötta och stödja elever som behövde hjälp. Det observerades även att 

lärarna anpassade sin undervisning utifrån elevernas kunskapsnivå och förutsåg sociala 

situationer som kunde innebära svårigheter för eleverna och att läraren fanns där för att stötta 

dem i detta. På skola A sågs lärarna tydligt återkoppla till tidigare lektionstillfällen 

individuellt och även mot den kunskapsnivå som eleven befann sig på, både de som kommit 

långt i sin kunskapsutveckling och de som inte nått så långt ännu. Läraren hade en god 

överblick på arbetet i klassrummet och var medveten om de elever som var i behov av hjälp. 

På skola B sågs läraren samtala med en elev som hade svårigheter att acceptera sin förmåga. 

Läraren var även konsekvent i att uppfatta elevens svårigheter att komma vidare i arbetet och 

gav då eleven rätt sorts stöd. Eleverna arbetade självständigt eftersom de vet att läraren finns 

där om den behöver hjälp. På skola A redovisade eleverna egenvalda läxor där de fått välja 

mängd och innehållet på läxan själva. Lärarna stöttade och pushade eleverna i denna läxa som 

de redovisade i helklass. På skola C var en av lärarna inte lika uppmärksam på elevers behov 

av hjälp. Det innebar att läraren skattades medveten om elevers kunskapsnivå och stöttade 

dem i deras lärande men som mindre medveten om elevers samspelsvårigheter och konflikter. 

Ibland uppfattade inte läraren vilken sorts hjälp eleverna föreföll behöva.  

Skattning av positivt klimat 

Skola A har ett medelvärde på 5,33, skola B 4,75 och skola C 5,08 (figur 1). Skola A och C 

ligger över värdet 5,0 och är därmed närmare det högre värdet i jämförelse med skola B. Det 

högre värdet tyder på att lärare och elever har en varm och stöttande relation. Det är då tydligt 

att elever och lärare trivs tillsammans. På skola A och B verkade eleverna intresserade av att 

umgås med varandra och de arbetade gärna ihop, enligt observationer. De verkade även tycka 

om att hjälpa varandra. Lärarna var entusiastiska och det smittade av sig på eleverna, vilket vi 

såg genom att de skrattade med eleverna. Lärarna rörde vid eleverna genom att lägga en hand 

på elevens axel, vilket föreföll mottagas positivt av eleverna. De var också positiva och 

stöttade eleverna. En av lärarna på skola A sa: ”vad bra du kunde beskriva hur du löst den här 

uppgiften, det var bra gjort av dig”. Lärarna verkade genuint intresserade av att samtala med 

sina elever. Det fanns en ömsesidig respekt mellan lärare och elever och ”tack” och 

”varsågod” används ofta. Eleverna var vänliga sinsemellan och samarbetsvilliga. De väntade 

på sin tur och delade på material. På skola B sågs en av lärarna vara ironisk mot eleverna vid 

ett par tillfällen, och även mellan eleverna märktes en viss jargong. Lärarens entusiasm 

tycktes förändras mellan olika gruppkonstellationer och varierades mellan helklass och 

halvklass. Ibland gav läraren positiv feedback till eleverna. De flesta av eleverna verkade ha 

positiva utbyten sinsemellan men det fanns inte i majoriteten av elevgruppen. Läraren pratade 

med eleverna men konversationerna var korta och avslutades av läraren. Läraren observerades 

inte genuint intresserad av det eleverna hade att säga. Den ömsesidiga respekten mellan lärare 

och elev verkade finnas emellanåt och ibland hördes orden ”tack” och ”varsågod”. Några 

elever samarbetade och delade material med varandra.  
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Skattning av negativt klimat 

Skola A har ett medelvärde på 1,0, skola B 1,33 och skola C 1,0 (figur 1). Det låga värdet 

indikerar en arbetsmiljö med få negativa inslag. På skola A och C observerades inte någon 

negativitet mellan lärare och elever, eller elever sinsemellan. Lärarna visade inte verbala eller 

fysiska aggressioner mot elever. Inte heller mellan elever kunde detta observeras. Lärarna 

varken höjde rösten eller var hotfulla för att få kontroll i klassrummet utan behöll sitt lugn. 

Lärarna och eleverna var inte sarkastiska eller respektlösa gentemot varandra. På skola B var 

en av lärarna ironisk och sarkastisk mot eleverna vilket höjer skolans värde.  

Skattning av hänsyn till elevers perspektiv 

Skola A har ett medelvärde på 5,42, skola B 5,5 och skola C 4,75 (figur 2). På skola A och B 

uppfattades lärarna vara flexibla i sin planering och tog in elevernas idéer och intressen i 

undervisningen. Lärarna involverade eleverna och tog tillvara deras nyfikenhet och lust till 

lärande och förändrade lektionens innehåll utifrån detta.  Eleverna gavs möjlighet att öva 

ledarskap i mindre grupper, de var även delaktiga i enklare rutiner så som genomgång av 

dagens schema. På lektionerna bjöds eleverna in att dela och diskutera sina idéer. Lärarna 

verkade intresserade av att lyssna in sina elever. Det gavs tillfällen för eleverna att ge uttryck 

för sina tankar och idéer. Men lärarna styrde samtalet och såg till att alla elever fick 

talutrymme. Lärarna gav eleverna utrymme att röra sig under lektionen och vid behov byta 

plats. På skola C sågs lärarna vid något tillfälle följa upp elevernas tankegångar och tog in 

deras idéer i undervisningen. Lärarna var ibland öppna för att låta eleverna arbeta 

självständigt inom ett område de valt, men mestadels styrde läraren område och arbetssätt. 

Det fanns tillfällen när elever tilläts tala och uttrycka sig, men majoriteten av tiden var det 

läraren som talade. Till största delen verkade en av lärarna vilja att eleverna var tysta och satt 

på sina platser. 

Sammanfattning av observationerna 

Delen lärares lyhördhet skiljer sig något skolorna emellan. Skola A och B har ett högre värde 

vilket indikerar att lärarna är mer uppmärksamma på elevers behov av stöd, hjälp och 

uppmärksamhet. Lärarna anpassar sin undervisning utifrån sina elevers förmågor. Skola C:s 

värde visar att lärarna inte alltid har förmågan att anpassa sin undervisning utifrån elevernas 

behov av stöd, hjälp och uppmärksamhet. I delen positivt klimat närmar sig skola A och C ett 

högre värde vilket tyder på att relationen mellan lärare och elev är varm och stöttande. 

Lärarna är entusiastiska och det smittar av på eleverna. Skola B har ett lägre värde som visar 

på att relationen lärare-elev är positiv, men kan variera över tid och är inte konstant. Delen 

negativt klimat har ett lågt värde hos alla tre skolorna. Detta innebär få negativa inslag på 

skolorna vilket ger en god stämning, men det som höjde värdet för skola B var att det förekom 

ironi hos lärare gentemot elever. Hänsyn till elevers perspektiv är den del där skola A och B 

har ett högre värde vilket visar på stor flexibilitet hos lärarna och intresse för sina elevers 

idéer som kan tas tillvara i undervisningen. Skola C har ett lägre värde vilket tyder på att 

lärare till viss del tar tillvara elevers tankar och idéer, men en stor del av undervisningen 

bygger på lärarens egen planering.  
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Ingen skola når ett värde av 7 i delarna lärares lyhördhet, positivt klimat och hänsyn till 

elevers perspektiv. Det betyder att samtliga skolor har en utvecklingspotential i dessa delar av 

området emotionellt stöd. Skola A utmärker sig genom att ha bäst medelvärde av skolorna i 

studien i de olika delarna av området emotionellt stöd. Resultatet i delen negativt klimat visar 

att skola B har möjlighet att arbeta mot det lägre värdet 1. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur personal (lärare och specialpedagoger) på tre 

skolor i två kommuner arbetar främjande gällande skolnärvaro och förebyggande gällande 

skolfrånvaro. Fokus i studien var att fånga upp lärares och specialpedagogers beskrivning av 

hur de upplever att detta arbete ser ut samt genom observationer studera graden av emotionellt 

stöd i klassrummet.                                                                                                            

Studien visade att både lärare och specialpedagoger framhöll att goda relationer var av stor 

vikt för att elever ska vilja vara i skolan och för att få tillbaka elever med stor skolfrånvaro. 

Därtill visade studien att lärare som hade förmågan att; anpassa och individualisera 

undervisningen, skapa ett positivt klassrumsklimat, vara lyhörda samt skapa goda relationer 

skattades högt i det emotionella stödet. Skolornas dokument för skolnärvaro/skolfrånvaro 

poängterar elevers rätt att gå i skolan och delta i den utbildning som anordnas. Fokus i 

dokumenten skildes åt då det främjande arbetet endast togs upp av den ena kommunen medan 

det förbyggande arbetet förekom i båda kommunernas dokument. Någon skillnad gällande det 

främjande arbetet på skolorna var inget som noterades under varken intervjuer och 

observationer.  

Metoddiskussion  

Denna studie hade en kombination av en kvalitativ och kvantitativ forskningsansats, en mixed 

method. Datainsamlingsmetoderna var semistrukturerade intervjuer, strukturerade 

observationer samt granskning av skolors dokument gällande skolnärvaro/skolfrånvaro.  

Då antalet semistrukturerade intervjuer var relativt få, tolv stycken, begränsas möjligheten att 

generalisera resultatet utifrån dessa data. Enligt Göransson och Nilholm (2009) bör forskaren 

vara medveten om denna begränsning. Därmed representerar resultatet endast de skolor och 

kommuner där studien är gjord. Innan studiens genomförande gjordes två pilotintervjuer för 

att se om frågeställningarna var relevanta för studiens syfte. Utifrån dessa intervjuer 

korrigerades några av frågorna. Valet av semistrukturerade intervjuer gav oss möjligheten att 

få intervjupersonernas egna perspektiv på arbetet med skolnärvaro/skolfrånvaro, vilket tas upp 

av Kvale och Brinkmann (2014). Valet att redovisa resultatet av specialpedagogers och lärares 

svar var för sig motiveras med att de har olika arbetsuppgifter i det främjande och 

förebyggande arbetet i skolan. Observationsmaterialet som användes är nytt och finns endast 

på originalspråket engelska. Detta gjorde att ingen formell träning i användandet av materialet 

var möjligt att få i Sverige. Därav ägnades mycket tid åt att noggrant läsa manualen och 

diskutera betydelsen av ord och begrepp samt att tolka dessa. Det lades även mycket tid till att 

studera hur observationer ska genomföras enligt materialet. Inför studien genomfördes två 

observationer för att se hur materialet fungerade praktiskt. Utifrån dessa observationer valdes 

delen emotionellt stöd ut för själva studien. Observationernas längd, tre timmar/observation, 
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ger en ökad tillförlitlighet till resultatet. Då intervjuerna gjordes innan observationerna, gavs 

möjlighet att observera om det lärarna uttryckt gick att se i deras undervisning. På en av 

skolorna fanns ingen kännedom hos lärare, specialpedagoger eller rektor om att något 

dokument gällande skolnärvaro/skolfrånvaro fanns på skolan eller i kommunen. Rektor erbjöd 

sig att undersöka om något sådant dokument fann. Då det dröjde kontaktade vi kommunens 

skolkontor och fick så småningom dokumentet skickat till oss via mejl. I den andra 

kommunen var dokumentet lättillgängligt och användes av personalen. Då innehåll och fokus 

i dokumenten skilde sig åt gjordes valet att jämföra dem för att se vilka likheter och skillnader 

som fanns i dokumenten. Valet att använda endast tre skolor i två kommuner har gjort att vi 

har kunnat göra mer ingående intervjuer och observera under längre tid. Prioriteringen att 

fokusera på intervjuer och observationer har gjorts utifrån studiens syfte och en tidsaspekt.  

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen inleds med att studiens frågeställningar presenteras i förhållande till 

tidigare forskning. Därefter en kort beskrivning av vad studien bidrar med och hur resultatet 

förstås utifrån det teoretiska ramverket. Sedan beskrivs i den avslutande reflektionen vad vi 

finner särskilt intressant i studien, implikationer till lärare och specialpedagoger och till sist 

presenteras förslag till vidare forskning.  

Vikten av det främjande arbetet och det emotionella stödet 

I alla intervjuer med lärare och specialpedagoger har de framhållits att relationer är en viktig 

faktor som påverkar elevers vilja att vara i skolan, vilket överensstämmer med tidigare 

forskning. Då menas relationer mellan elev-lärare, elev-elev, lärare-vårdnadshavare och 

lärare-lärare. Ekstrand (2015) menar att elever behöver vuxna som lyssnar, bryr sig om, 

respekterar och engagerar sig i elevens sociala tillvaro och kunskapsinhämtning. Lärarna 

beskriver hur de aktivt arbetar med att skapa goda relationer till sina elever genom 

mentorsböcker, visa uppskattning när eleven är i skolan och att lärarna aktivt arbetar med att 

få eleverna känna delaktighet i skolan. Även specialpedagogerna menar att grunden till att 

eleven ska vilja komma till skolan är att det finns en god relation mellan elev och lärare och 

att det borde finnas tid för lärarna att sitta ner och samtala med elever för att bygga relationer. 

Detta styrks av Havik, Bru och Ertesvåg (2014) studie där de understryker vikten av att elever 

känner uppskattning och emotionellt stöd från skolpersonal. Även Skolverket (2010) lyfter 

fram lärarens positiva bemötande och engagemang samt att elever upplever att läraren tror på 

deras förmåga. Alla intervjuade lärare beskriver att de anpassar undervisningen och lärmiljön 

eftersom det skapar en trygghet hos alla elever. Ekstrand (2015) lyfter fram vikten av att 

eleven känner att han/hon kan påverka sitt skolarbete och att eleven känner att han/hon klarar 

av det. Specialpedagogerna lyfter även de vikten av att anpassningar görs för alla elever och 

av lärmiljön och berättar om sitt övergripande arbete med att informera/stötta lärare i detta 

arbete. Ekstrand (2015) menar även att förändringar på ett övergripande plan bör ske både vad 

gäller lärmiljö, läroplan och skolkultur. Den här studien visar att det finns likheter i lärares 

och specialpedagogers beskrivning av hur de upplever att det främjande arbetet ser ut på 

skolor. Den visar att skolorna i studien har ett gott emotionellt stöd i klassrummen, vilket 

Pianta med flera (2016) menar är en stor framgångsfaktor för att elever ska lyckas både 

kunskapsmässigt och socialt.   
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Dokument och systematik kring skolfrånvaro 

Både lärare och specialpedagoger beskriver att skolorna använder sig av ett digitalt 

frånvarorapporteringssystem. Det innebär att undervisande lärare och vårdnadshavare skall 

anmäla frånvaro när eleven inte är närvarande i skolan. Lärarna beskriver att de rapporterar in 

frånvaro vid ett par tillfällen per termin till skolledningen. Då anger de orsaker till frånvaron 

och eventuella mönster i den. Havik, Bru och Ertesvåg (2015) menar att skolpersonalen är 

väldigt viktiga i arbetet att upptäcka frånvaron och identifiera vilken typ av frånvaro det 

handlar om. På en skola i studien hade varken lärare eller specialpedagoger kännedom om att 

något dokument gällande skolnärvaro/skolfrånvaro fanns utan menade att individuella 

handlingsplaner uppfördes för varje elev med hög skolfrånvaro. Den kommun som skolan 

tillhör har ett dokument gällande skolfrånvaro som en del i ett mer omfattande dokument 

gällande skolplikt. På de andra två skolorna i studien var dokumentet gällande 

skolnärvaro/skofrånvaro ett eget separat dokument och väl förankrat hos både lärare och 

specialpedagoger. Skolverket (2010) säger att en noggrann närvarokontroll och att det finns 

en handlingsplan för frånvaroarbetet är nödvändigt för att detta arbete sker systematiskt. 

Specialpedagogerna på en av skolorna, där dokumentet för skolnärvaro/skolfrånvaro är känt 

av personalen, beskriver att de efter varje inrapportering av frånvaro träffar skolsköterska, 

skolkurator och skolledare för att se över vilka insatser som bör göras. Det är oroande att 

dessa dokument inte alltid kändes till av personalen då det är styrdokument för hur arbetet 

med skolfrånvaro ska genomföras vilket kan leda till att skolor brister i sina rutiner i arbetet 

med skolfrånvaro. Det skulle kunna leda till att insatser riktade mot elever med skolfrånvaro 

sker försent och är av skiftande kvalitet. Då detta framkommit i den här studien så väcker det 

tanken att det även kan vara så på andra skolor och att det är av största vikt att skolledare ser 

till att liknande dokument implementeras och blir väl känt av personalen.    

Det förebyggande arbetet 

Samtliga lärare och specialpedagoger poängterar att det är av största vikt att insatser sätts in 

tidigt för att undvika att frånvaron blir långvarig och omfattande vilket Skolverket (2010) 

stödjer. Även Bru, Havik och Ertsvåg (2014) förespråkar vikten av tidiga insatser för att 

eleven inte ska hamna i långvarig skolfrånvaro. När elever har hamnat i en omfattande 

skolfrånvaro är det mycket viktigt att anpassningar för att få tillbaka eleven i undervisningen 

görs menar samtliga specialpedagoger i studien. Det kan handla om att i små steg slussa 

tillbaka eleven till skolan så som att få verka i ett mindre sammanhang i skolan för att därefter 

jobbas tillbaka in i sin klass. En lärare beskrev hur hon under en period promenerade med en 

elev till skolan på morgonen, vilket ökade elevens närvaro i skolan. Det är viktigt att insatser 

som ska genomföras bestäms tillsammans med vårdnadshavare och elev för att de ska vara 

verkningsfulla vilket även en annan lärare i studien beskrev. Ekstrand (2015) menar att 

samverka med vårdnadshavare och elever har stor effekt på elevers närvaro. Samarbetet inom 

skolan lyfte en av specialpedagogerna som gott medan lärare upplevde att kommunikationen 

från till exempel elevhälsoteamet var bristfällig. Det är inte en optimal situation. Ekstrand 

(2015) påpekar att alla som arbetar i skolan behöver bli involverade i arbetet kring elever med 

skolfrånvaro för att vända skolfrånvaro till skolnärvaro: Flera lärare i vår studie lyfte en 

önskan om att enklare kunna nå olika yrkeskategorier inom elevhälsan på skolan. Alla 
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intervjuade lärare och specialpedagoger beskrev att samarbetet med andra professioner 

utanför skolan behöver bli bättre. De upplever att det är de som är informationsbärare till 

andra, men att de sällan får kännedom om insatser som görs runt en elev och uttrycker en 

önskan om att till exempel BUP och socialtjänsten ska vara lättare att komma i kontakt med. 

Både lärare och specialpedagoger efterfrågar stöd i hemmet från till exempel socialtjänsten. 

Orsaker till skolfrånvaro 

Både lärare och specialpedagoger lyfter fram olika orsaker till elevers skolfrånvaro. Det är ett 

komplext problem där flera olika förklaringar till frånvaron kan finnas hos en elev vilket både 

Kearney, Lemos och Silverman (2004) och Gren-Landell et al. (2015) också lyfter fram. Det 

alla intervjuade tar upp som problem är bristen av goda relationer i skolan, både till 

klasskamrater och lärare. Cook, Dodge, Gifford och Schulting (2017) menar att lärarens 

förmåga att skapa god relation till sina elever är av stor vikt för att eleverna ska vilja komma 

till skolan. Specialpedagoger lyfte att en rörig och otydlig miljö starkt kan bidra till att elever 

stannar hemma från skolan. Det kan enligt specialpedagogerna handla om att elever inte 

förstår undervisningen och därmed känner sig dumma; därför undviker de skolan. Detta lyfter 

även Skolverket (2010) som bidragande orsaker till skolfrånvaro. Lärare och 

specialpedagoger upplever att sedan läroplanen Lgr 11 infördes, med större fokus på 

förmågan att analysera och reflektera samt ökade kunskapskrav, har allt fler elever uppvisat 

bristande självkänsla samt en ökad stress och det är faktorer som kan bidra till skolfrånvaro. 

Detta menar även Strand (2013) kunna leda till att elever upplever utanförskap och därav 

undviker skolan. Både lärare och specialpedagoger tog upp neuropsykiatriska svårigheter, 

psykisk ohälsa och somatiska besvär hos elever som orsaker till skolfrånvaro vilket även 

Kearney, Lemos och Silverman (2004) gör. Alla lärare i studien nämner att frånvaron kan 

orsakas av bristande föräldraskap med svårigheter i att sätta gränser och ställa krav. Men även 

familjeförhållanden som är jobbiga med ekonomiska svårigheter eller psykisk ohälsa kan 

påverka. Även Kearney, Lemos och Silverman (2004) menar att detta kan vara faktorer som 

påverkar elevers vilja och förmåga att komma till skolan. 

Resultat kopplat till det teoretiska ramverket 

Maslows teori om de grundläggande mänskliga behoven (Maslow, 1943) har använts i den 

här studien. Studiens resultat kan knytas till det teoretiska ramverket genom att problematiken 

kring skolfrånvaro är komplex och kan förstås genom att de grundläggande mänskliga 

behoven inte blir tillgodosedda hos eleven i skolan eller hemma. Om en elev får de fysiska 

behoven uppfyllda, känner sig trygg, får vara del av en social gemenskap, känner sig 

uppskattad och sedd i skolan eller hemma ökar möjligheten att han/hon kommer till skolan. 

Men om dessa behov inte blir tillgodosedda finns risken att han/hon inte kommer till skolan. 

Avslutande reflektioner 

Denna studie bekräftar det tidigare forskning visat; att goda relationer är grunden för att 

elever ska vilja komma till skolan. Det handlar om att skapa välfungerande relationer elever 

emellan, mellan lärare och elever men det handlar även om relationen och samarbetet mellan 

lärare och vårdnadshavare. Det vi finner särskilt intressant är att det inte handlar om 

kostsamma insatser utan om mellanmänskliga relationer som alla som arbetar inom skolan 
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måste förstå vikten av och har råd med. Vi anser att det är nödvändigt att förenkla och 

förbättra samarbetet med instanser utanför skolan eftersom orsakerna till skolfrånvaron sällan 

kan kopplas endast till skolan. Det kan till exempel vara att en representant från socialtjänsten 

deltar vid skolornas elevhälsoteammöten några gånger per termin, eller att ha en 

kontaktperson vid BUP som kan kontaktas vid behov. Dokument som behandlar 

skolnärvaro/skolfrånvaro behöver vara väl implementerat bland personalen för att vara en 

hjälp i arbetet. I denna studie upptäcktes att en av skolorna inte hade kännedom om 

dokumentet gällande skolnärvaro/skolfrånvaro, vilket vi finner beaktansvärt. Vi anser att det 

kan bero på att i den kommunen var det en del i ett större dokument gällande skolplikt, medan 

det i den andra kommunen var det en fristående handlingsplan. Implikationen till lärare och 

annan personal i skolan är att omsorgsfullt skapa goda relationer till sina elever och deras 

vårdnadshavare, det kan upplevas krävande men det har förutsättningar att ge goda resultat. 

Specialpedagogerna i denna studie upplevde att de ”släckte bränder” att de kopplades in när 

hög skolfrånvaro redan var ett faktum vilket vi finner särskilt intressant. Studiens relevans för 

vårt kommande yrke som specialpedagoger är stor då vi bör vara motorer i det främjande 

arbetet och se till att diskussioner förs kring hur goda lärmiljöer kan skapas och hur 

anpassningar blir en naturlig och självklar del av arbetet i klassrummet för att motverka 

skolfrånvaro. Men det viktigaste arbetet är det som läraren gör i klassrummet tillsammans 

med eleverna. Ett gott emotionellt stöd i klassrummet; ett positivt klimat, lärarens lyhördhet 

och hänsyn till elevers perspektiv är en förutsättning för att elever ska komma till skolan och 

trivas där. Observationsmaterialet som använts i studien ser vi som en hjälp att identifiera 

styrkor och utvecklingsområden inom emotionellt stöd i klassrummet. Det kan vara till nytta 

på svenska skolor. 

Ett område som bör få ta plats i den vidare forskningen kring skolfrånvaro är att identifiera de 

insatser som varit lyckosamma för att vända omfattande skolfrånvaro på skolor.  
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Hej!  

 

Vi är två blivande specialpedagoger som heter Maria Hägg Karlström och Anna Mörck som ska 

avsluta vår utbildning genom att göra ett examensarbete under våren 2019 vid Mälardalens 

högskola. Det kommer handla om hur skolor arbetar främjande och förebyggande samt orsaker till 

skofrånvaro.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur några skolor arbetar främjande och förebyggande för att 

eleverna ska vilja komma till skolan. Syftet är även att undersöka skolpersonals beskrivning av 

detta arbete.  Vi intervjuar lärare och specialpedagoger, observerar i klassrum samt läser skolors 

handlingsplaner gällande skolnärvaro/frånvaro. Observationerna dokumenteras med papper och 

penna; och intervjuer spelas in för att sedan transkriberas.   

 

Så här går det till: De enskilda semistrukturerade intervjuerna kommer att genomföras med 

specialpedagoger och lärare för att undersöka vad de anser elever behöva för att trivas i skolan 

samt hur skolan arbetar främjande och förebyggande. Dessa intervjuer spelas in. Vid 

observationer önskar vi delta under lektioner för att studera strukturer och rutiner som finns för att 

skapa trygghet i elevernas lärandesituation.  

 

Vi vill nu med detta brev, fråga er som specialpedagoger och lärare om ni har möjlighet att 

medverka i en intervju och låta oss närvara vid en eller några lektioner som ni ansvarar för.  Vi 

kommer inte att observera enskilda elever eller att intervjua dem.  

 

Det är frivilligt att delta och du kan avbryta deltagandet när som helst. Intervjumaterialet kommer 

endast att användas till studien och alla deltagares namn och skola kommer att avidentifieras i 

publikationer. Inspelningarna samt anteckningar förvaras på ett sätt säkert sätt.  

 

Vi hoppas du vill vara med!  

 

Vid frågor om studien kan du kontakta oss.  

 

Med vänlig hälsning; 

 

Maria Hägg Karlström, XXX-XXX XX XX 

 

Anna Mörck, XXX-XXX XX XX 

 

Handledare: Johanna Lundqvist, Mälardalens högskola. Västerås. 
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Samtyckesblankett 

Jag intygar härmed att jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, 

bearbetas och hanteras. Jag har även blivit informerad att deltagandet är frivilligt och att jag 

kan om jag vill avbryta deltagandet i studien utan att ange orsak. 

Härmed samtycker jag till att deltaga i studien om skolfrånvaro. 

 

Ort och datum:_________________ 

 

Namnunderskrift: ____________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:___________________________________________________ 
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Information till föräldrar gällande klassrumsbesök 

 

 

Hej!  

 

Vi är två blivande specialpedagoger som heter Maria Hägg Karlström och Anna Mörck som ska 

avsluta vår utbildning genom att göra ett examensarbete under våren 2019 vid Mälardalens 

högskola. Syftet med studien är att undersöka hur några skolor arbetar främjande och 

förebyggande för att eleverna ska vilja komma till skolan. Syftet är även att undersöka 

skolpersonals beskrivning av detta arbete.   

 

Vårt arbete handlar om skolfrånvaro. En del av arbetet sker ute i skolors verksamhet genom att vi 

intervjuar lärare och specialpedagoger, observerar i klassrum samt läser skolors handlingsplaner 

gällande skolnärvaro/frånvaro.  Vi kommer besöka ditt/ert barns klass. Inga enskilda barn kommer 

observeras utan det handlar om att vi tittar på klassrumsklimat och strukturer i ett klassrum.  

Allt material avidentifieras vilket innebär att personal, skolor och klasser är anonyma i 

studien! 

 

 

Vi ser fram emot att få besöka ert barns klass! 

 

Kontakta gärna oss om det dyker upp frågor kring dessa observationer. 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Maria Hägg Karlström och Anna Mörck 
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Intervjuguide  

I början har intervjuerna har vi informerat om studiens syfte att undersöka hur personal i 

skolan arbetar främjande gällande skolnärvaro samt att fokus i projektet ligger på att fånga 

upp skolpersonals beskrivning av hur detta arbete ser ut. Dessa frågor/frågeområden 

behandlades i samtliga intervjuer. Ordningen och formuleringen har varierat utifrån hur 

intervjuerna har framflutit. Dessutom har ett antal följdfrågor ställts. Dessa har dock varierat 

stort beroende på hur intervjuerna framflutit.  

 

Frågor till specialpedagog: 

 

• Berätta om skolan.  
 

• Vilka är dina ansvarsområden? 
 

•  Arbetar du något med elever som inte kommer till skolan?  
 

• Hur ser ert främjande arbete ut; det arbete som avser främja skolnärvaro och 

förebygga skolfrånvaro? 

 

• Vilken är din roll i detta arbete? 
 

• Vilken systematik finns kring dokumentation av skolfrånvaro? Finns det en 

handlingsplan? 

 

• Har skolan en handlingsplan för skolfrånvaro? Vad står det i den? Hur används den i 

arbetet med elever med skolfrånvaro?  

 

• Hur ser arbetet ut kring elever som hamnat i problematisk skolfrånvaro? Hur gör ni för 

att de ska komma tillbaka till skolan? 

 

• Vilka orsaker finns det till skolfrånvaro tror du?  

 

• Hur fungerar samarbetet med vårdnadshavare och andra externa instanser anser du? 

 

• Hur upplever du arbetet runt elever med frånvaro? 

 

• Vad behöver utvecklas i det främjande och förebyggande arbetet enligt dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 



42 
 

Frågor till lärare: 

 

• Berätta om skolan. 
 

• Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

• Hur ser ditt främjande arbete med eleverna ut?  

 

• Möter du elever som inte kommer till skolan alla dagar? 
 

• Hur dokumenterar du dina elevers frånvaro? 

 

• Har skolan en handlingsplan för skolfrånvaro? Vad står det i den? Hur används den i 

arbetet med elever med skolfrånvaro?  

 

• Hur ser arbetet ut kring elever som hamnat i problematisk skolfrånvaro? Hur gör ni för 

att de ska komma tillbaka till skolan? 

 

• Vilka orsaker finns det till skolfrånvaro t dig?  

 

• Hur fungerar samarbetet med vårdnadshavare och andra externa instanser anser du? 

 

• Hur upplever du arbetet runt elever med frånvaro? 

 

• Vad behöver utvecklas i det främjande och förebyggande arbetet anser du?  

 

 

 

 


