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Sammanfattning
Skolan är en betydelsefull aktör för att skapa goda framtida möjligheter för barn och
ungdomar, men trots skolplikten är den ogiltiga skolfrånvaron vanligt förekommande
inom den kommunala skolan. Syftet med studien var att belysa hur skolverksamheter i
Halmstad kommun arbetar för att främja skolnärvaro samt hur de arbetar för att förebygga
en hemmasittande problematik i grundskolan, årskurs 7-9. Det relationella perspektivet,
sociokulturellt perspektiv och känsla av sammanhang (KASAM) har tillämpats som
teoretisk förståelsegrund för att få en förståelse för hur skolverksamheter hanterar den
komplexa situationen kring frånvaro. Studien har tagit sin utgångspunkt i ett
hermeneutiskt synsätt där slutsatser dragits utifrån en abduktiv ansats. Genom en
kvalitativ design har empiri samlats in genom fyra semistrukturerade intervjuer. Empirin
har sedan analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys, där analysen resulterade i tre
huvudkategorier som svarar för hur skolverksamheten förhåller sig till skolfrånvaro samt
bemöter elever med insatser och åtgärder för att hantera problematiken. Analysen
resulterade i kategorierna: Organisatoriska insatser och förhållningssätt, Pedagogiska
insatser och åtgärder för delaktighet och Förutsättningar till närvaro genom den sociala
miljön. Sammanfattningsvis strävade samtliga skolor efter att upprätta förebyggande och
främjande insatser utifrån organisatoriska, pedagogiska och sociala nivåer i ett tidigt
stadie, där relationer sågs som den främsta förutsättning för att främja närvaro och
förebygga frånvaro.
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Abstract
The school is an important actor in creating good future opportunities for children and
youths, but despite the school's duty, the school absence is common in the municipal
school. The purpose of the study was to illustrate how schools in Halmstad municipality
work to promote school attendance and how they work to prevent pupils from ending up
in a school refusal problem in elementary school, grade 7-9. The relational perspective,
sociocultural perspective and sense of coherence (SOC) has been applied as a theoretical
basis to get an understanding of how schools handle the complex situation of absence.
The study has used a hermeneutic basis where conclusions have been drawn from an
abductive approach. With the qualitative design, empirical data has been collected
through four semi-structured interviews. The empirical work has then been analyzed
through a qualitative content analysis, which resulted in three main categories that
account for how the schools relate to absenteeism and meet pupils with interventions and
measures to deal with the problem. The analysis resulted in the categories: Organizational
efforts and approaches, Pedagogical efforts and measures for participation and
Prerequisites for presence through the social environment. In summary, all schools
attempted to maintain preventive and promotional efforts based on an organizational,
pedagogical and social level at an early stage, where relationships were seen as the prime
condition for promoting presence and preventing absence.
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1. Inledning
Skolan är en betydelsefull aktör för att skapa goda framtida möjligheter för barn och
ungdomar, men trots skolplikten är den ogiltiga skolfrånvaron vanligt förekommande
inom den kommunala skolan. Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt (SFS
2010:800a), vilket innebär att eleven har både en skyldighet och rättighet att vara delaktig
i skolans verksamhet om inget annat giltigt skäl anges. Sverige har undertecknat FN:s
barnkonvention och har därför förbundit sig till att erbjuda en obligatorisk och kostnadsfri
grundutbildning för alla barn (UNICEF, 2019). Samtidigt indikerar skollagen (2010:800)
på att skolan är skyldig att vidta åtgärder vid skolfrånvaro (SFS 2010:800b).
Fortsättningsvis ska skolan enligt Lgr 11 “främja alla elevers utveckling och lärande samt
en livslång lust att lära” (Skolverket, 2018, s. 5), vilket förutsätter att eleverna är
närvarande. Skedgell och Kearney (2018) hävdar genom sin studie att skolnärvaro är en
viktig del av barn och ungdomars utveckling.
År 2015 var det 1676 skolpliktiga elever som hade en ogiltig sammanhängande frånvaro
i en månad eller mer. Frånvaron är vanligare i de högre årskurserna i grundskolan (Roisté,
Kelly, Molcho, Gavin & Gabhainn, 2012), där det i årskurs 7–9 var 4 av 1000 elever som
hade ogiltig sammanhängande frånvaro jämfört med 1 av 1000 i årskurs 1–6
(Skolinspektionen, 2016a). Elever som haft en ogiltig sammanhängande frånvaro och
isolerar sig under minst tre veckor definieras som “hemmasittare” (Gladh & Sjödin, 2014;
Konstenius & Schillaci, 2011; Statens Offentliga Utredning 2016:94). Gladh och Sjödin
(2018) beskriver begreppet hemmasittare som relativt nytt och forskning kring ämnet är
begränsat, men problematiken har funnits sedan den allmänna skolplikten infördes.
Fortsättningsvis påpekar de att man kan se en ökning under början av 2000-talet, däremot
är statistiken sparsam inom området. Hemmasittare har en vilja att fullfölja sin skolgång
men på grund av olika faktorer i sin livssituation har de svårt att gå till skolan och stannar
därför i hemmet (Gladh & Sjödin, 2018). I en rapport från skolverket framkommer det att
det vanligtvis handlar om flera faktorer som påverkar den långvariga och ogiltiga
frånvaron (Skolverket, 2010), där hemmasittarens skolfrånvaro främst relateras till
skolan, individuella faktorer samt sociala- och familjeförhållanden (Gladh & Sjödin,
2018). Elever med omfattande frånvaro tenderar till att hamna i ett socialt utanförskap
som visar sig ha konsekvenser senare i livet i form av arbetslöshet, psykosociala problem,
försämrad ekonomi samt försämrad psykisk- och fysisk hälsa. Konsekvenserna innebär
inte endast ett lidande för den enskilde, utan även för samhället (Skolinspektionen,
2016b).
Skolan behöver enligt Skolinspektionen (2016b) vidta rätt åtgärder för att utreda
frånvarons bakomliggande orsaker hos varje enskild individ. Skolverket (2010) lyfter
även fram vikten av skolans förebyggande, främjande och åtgärdande insatser mot den
långvariga ogiltiga frånvaron. 2018 infördes lagändringar i skollagen som tog sin grund i
rapporten Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU, 2016:94).
Lagändringarna infördes i syfte att minska långvarig och upprepad frånvaro, där rektorer
vid långvarig eller upprepad giltig eller ogiltig frånvaro skyndsamt ska utreda dess
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uppkomst tillsammans med eleven, vårdnadshavare och elevhälsoteam (Gladh & Sjödin,
2018). Hemmasittande elever får mindre undervisningstid, vilket kan ha en påverkan på
de framtida studierna. I dagens samhälle är utbildning en viktig faktor till att få ett arbete
och en ekonomisk stabil vardag (Ljungdahl, 2018). Gladh och Sjödin (2018) skriver att
de hemmasittande elever som får hjälp och stöttning tillbaka till en sysselsättning i högre
grad har en bättre framtidsutsikt än de som inte får hjälp eller stöttning. Eleverna som inte
bryter sin isolering har en högre tendens till att inte skaffa partner, vara inskrivna inom
psykiatrin och föda färre barn (Gladh & Sjödin, 2018).
Sammantaget ser vi relevansen av hälsofrämjande insatser för att främja närvaro och
förebygga att en elev hamnar i en hemmasittande problematik. Genom att belysa ett
rektorsperspektiv på hur skolan arbetar för att hanterar hemmasittande elever i
grundskolan kan förebyggande och främjande insatser klarläggas och utvecklas utifrån
ett hälsopedagogiskt perspektiv. Detta för att ge elever förutsättningar till att fullgöra
skolplikten samt utnyttja sin rättighet att gå i skolan. Roisté et al. (2012) menar att en
elevs deltagande i skolan genererar i välbefinnande samtidigt hävdar specialpedagogiska
skolmyndigheten (2019a) att hälsa är en förutsättning för lärande och lärande en
förutsättning för elevernas hälsa, därför ser vi betydelsen av skolans stöd gentemot elever
för att främja närvaro och förebygga en hemmasittande problematik.

1.1 Syfte
Syftet med studien var att belysa hur skolverksamheter i Halmstad kommun arbetar för
att främja skolnärvaro samt hur de arbetar för att förebygga en hemmasittande
problematik i grundskolan, årskurs 7-9.

1.2 Frågeställning
•
•
•

Hur beskriver rektorerna de insatser som erbjuds för att främja närvaro utifrån
organisatorisk, pedagogisk och social nivå?
Hur beskriver rektorerna de insatser som erbjuds på skolan utifrån organisatorisk,
pedagogisk och social nivå gentemot elever med en hemmasittande problematik?
Hur beskriver rektorerna att skolans verksamhet förhåller sig till elever för att
främja närvaro och förebygga frånvaro?

2. Bakgrund och tidigare forskning
I avsnittet kommer relevanta begrepp, tidigare forskning och bakgrund presenteras för att
öka förståelsen kring det berörda ämnet samt få en överblick av hur forskningsområdet
ser ut i dagsläget. Skolnärvaro och problematiken gällande hög skolfrånvaro studeras och
lyfts nationellt såväl som internationellt. Det svenska vetenskapliga området kring
hemmasittande elever är däremot glest, vilket innebär att en inkludering av internationella
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artiklar behövts göras. Däremot finns det väsentliga skillnader mellan det svenska
skolsystemet jämfört med det internationella, vilket kräver en försiktighet kring att
applicera och dra generella slutsatser i sin helhet. För att få en djupare förståelse kring
forskningsläget och problemområdet har även rapporter och annan relevant litteratur
inkluderats.
I föreliggande studie definieras en hemmasittande elev som en elev med långvarig
sammanhängande skolfrånvaro, där frånvaron varit ihållande i minst tre veckor (Gladh &
Sjödin, 2014; Konstenius & Schillaci, 2011; SOU 2016:94). Utifrån denna definition har
vi valt att ställa oss kritiska till användandet av begreppet “skolk” i vår studie eftersom
det innebär sporadisk osammanhängande frånvaro samt att eleven inte har ett intresse av
att fullfölja sin skolgång (Gladh & Sjödin, 2018). Vi har även valt att ställa oss kritiska
till användningen av det japanska och utpräglade begreppet “hikikomori” i vår studie
eftersom det handlar om en social isolering från samhället under 6 månader eller längre
(Saito, 2013). Vidare motsvarar inte den empiri som finns kring hikikomori vår målgrupp,
då åldern för dessa individer visade sig i en studie ligga på ett genomsnitt av 22,3 år
(Koyama et al., 2010).
2.1 Begreppsdefinitioner
Uppsatsen kommer utgå från en del centrala begrepp gällande elevers skolfrånvaro, därför
kommer de centrala begreppen som behandlas i uppsatsen definieras nedan. Detta för att
skapa en tydlighet och större förståelse över begreppens innebörd.
Hemmasittande problematik
Hemmasittande problematik innebär att en elev varit frånvarande i minst tre veckor
(Gladh & Sjödin, 2014; Konstenius & Schillaci, 2011; SOU 2016:94). Friberg et al.
(2015) skriver att hemmasittande elever skiljer sig åt men att det i många fall handlar om
någon form av oro-, ångest- eller depressionsproblematik. Eleverna har en vilja att återgå
till skolan och är väl medvetna om den rådande skolplikten, men klarar inte av att gå till
skolan (Friberg et al., 2015).
Ogiltig frånvaro
Ogiltig frånvaro definieras som all frånvaro utan giltigt skäl, där skolan ska kontakta
vårdnadshavarna samma dag eller inom snarast framtid (Barn- och
ungdomsförvaltningen, 2018).
Problematisk frånvaro
Problematisk frånvaro innebär all form av frånvaro som är problematisk för eleven,
däremot beskrivs inte orsaken till frånvaron (Gladh och Sjödin, 2018).
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Extra anpassning
Extra anpassningar ska erbjudas som stöd till elever för att göra undervisningen mer
tillgänglig. Generella insatser som inrättas utifrån extra anpassning kan bland annat ses i
anpassade läromedel, tydliggörande instruktioner eller tillgång till digital teknik, vilket
inte kräver några formella beslut (Skolverket, 2019a).
Särskilt stöd
Elever som är i behov av mer omfattande och varaktiga insatser som inte kan ske i den
ordinarie undervisningen, ska erbjudas särskilt stöd. Särskilt stöd är av en mer ingripande
karaktär där en utredning ska utföras innan ett formellt beslut fattas av en rektor. Detta
kan exempelvis innefatta placering i en särskild undervisningsgrupp, enskild
undervisning och anpassad studiegång (Skolverket, 2019a).
2.2 Skolplikt
Den svenska skolplikten innebär att alla barn från sex års ålder som är bosatta i Sverige
har en skyldighet och rättighet till grundskoleutbildning (SFS 2010:800c). Skolplikten
upphör sedan i slutet av vårterminen det tionde året -elfte året i specialskolan- om inga
andra bestämmelser görs (SFS 2010:800d). Skolplikten innebär på så vis även en
närvaroplikt, det vill säga skyldighet att delta i utbildningen om inget annat giltigt skäl
anges (SFS 2010:800b). Fortsatt visar skollagen (SFS 2010:800e) på riktlinjer för
undantagsfall kring vilka barn och ungdomar som inte inkluderas inom ramen för
skolpliktiga. Där innefattas barn som varaktigt vistas utomlands eller på grund av andra
förhållanden inte kan begäras delta i skolan. Skolplikten omfattar även skyldigheter
gentemot vårdnadshavare, skola och kommun, vilka ska ansvara för samt följa upp kring
barn och ungdomars skolgång (SFS 2010:800f). I Skollagen (SFS 2010:800g) ges en
fortsatt reglering kring hantering av elever som på grund av sjukdom eller av andra skäl
inte kan delta i undervisningen under en längre period, där lagen ger förutsättningar till
att ett skolpliktigt barn ska kunna fullgöra sin plikt. Detta genom att exempelvis anordna
särskild undervisning, som motsvarar skolans undervisning så långt som möjligt, i
hemmet eller på sjukhuset (SFS 2010:800h).
Alla de barn och ungdomar som omfattas av skolplikten har rätt till en kostnadsfri
utbildning inom den allmänna skolan, där grundskolan, grundsärskolan, specialskolan
och sameskola inkluderas (SFS 2010:800i). Skollagens (SFS 2010:800j) utgångspunkt är
att alla elever oavsett geografisk plats samt ekonomiska- och sociala förhållanden ska
kunna delta i skolverksamheten. Vidare med utgångspunkt i Sveriges anslutning till
Barnkonventionen (UNICEF, 2019) har Sverige en skyldighet att erkänna barns rätt till
utbildning, där varje elev ges förutsättning till en likvärdig och anpassad utbildning
utefter dennes behov (Skolverket, 2018). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet (Skolverket, 2018) samt skollagen (SFS 2010:800k) indikerar även på
att rektorn har ett ansvar för att utreda behov av särskilt stöd om eleven uppvisar
svårigheter i att dels uppnå kunskapskraven, dels visar svårigheter i skolsituationen. Om
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utredningen tyder på ett behov ska eleven ges möjligheten till särskilt stöd inom ramen
för skolverksamheten (SFS 2010:800k), där all personal i skolan ska “samverka för att
göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.” (Skolverket, 2018, s. 12).

2.3 Hemmasittande och dess orsaker
Under 1960-talet växte allt fler förklaringar om problematisk skolfrånvaro fram, där den
vanligaste förklaringen var separationsångest mellan mor och barn som frambringade
skolfobi och psykisk ohälsa (Bühler et al., 2018). På senare år kan denna koppling
ifrågasättas, i samband med Park et al. (2015) som utförde en studie i Sydkorea där
resultatet indikerade på att det inte fanns en statistisk signifikant skillnad mellan barns
separationsångest och skolundvikande beteende.
Regeringens rapport Saknad! (SOU, 2016:94) visar på att den ogiltiga sammanhängande
frånvaron är en vanligare förekomst bland årskurs 7–9. Skolverket (2010) skriver att
skolorna i många fall missar den faktiska orsaken till elevens frånvaro och sätter därför
in fel åtgärder. Ljungdahl (2018) skriver att all form av frånvaro är viktig att synliggöra,
då det kan leda till en mer omfattande problematik och att eleverna blir hemmasittande.
Att arbeta med elevernas skolnärvaro bör därför ingå i skolans kvalitetsarbete (Ljungdahl,
2018). Friberg et al. (2015) menar att orsaken till att en elev blir hemmasittande skiljer
sig åt men att det i många fall handlar om någon form av oro-, ångest- eller
depressionsproblematik. I vissa fall kan problematiken bero på någon neuropsykiatrisk
diagnos, NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Eleverna har en vilja att återgå till
skolan och är väl medvetna om den rådande skolplikten, men klarar inte av att gå till
skolan. Fortsättningsvis skriver Friberg et al. (2015) att elever med en långvarig frånvaro
i de flesta fall börjar med att vara frånvarande under enstaka lektioner och eskalerar ju
längre tiden går utan några åtgärder. Tidigare insatser minimerar risken för att
frånvaroproblematiken växer (Friberg et al., 2015). Skedgell och Kearney (2018) hävdar
genom sin studie att den problematiska frånvaron behöver identifieras för att sätta in
förebyggande insatser i ett tidigt stadie, vilket kan förebygga att en elev hamnar i en
långvarig sammanhängande frånvaro. I många fall när en elev missar skolmoment eller
inte har någon som saknar dem vid längre frånvaro är det vanligt att det ger utlopp för
frustration, tristess och stress. Dessa elever försöker därför kringgå situationer i skolan,
där de känner sig utanför och odugliga. Detta kan i vissa fall kan vara relaterat till
mobbning (Ljungdahl, 2018).
Gladh och Sjödin (2018) tar upp skillnaden mellan hemmasittare och skolkare, där en
central aspekt är att skolkare inte har ångest av att närvara i skolan, jämfört med
hemmasittare som har starka negativa känslor kopplat till att närvara i skolan. Föräldrar
till hemmasittande elever känner till sitt barns problematik och barnet stannar ofta hemma
under skoltid då hemmet ses som en trygg plats. Dessa elever är även villiga att utföra sitt
skolarbete hemma till skillnad från skolkare som inte har ett intresse för skolarbete samt
vilja av att leva upp till de förväntade skolprestationerna. Skolkare försöker i de flesta fall
dölja sin frånvaro för sina föräldrar och befinner sig utanför hemmet under skoltid (Gladh
10

& Sjödin, 2018). Havik, Bru och Ertesvåg (2015) menar att frånvaro i samband med
skolvägran bör skiljas från frånvaro relaterat till skolk. Däremot skriver Friberg et al.
(2015) att skolk som sker sporadiskt, tenderar att utvecklas till omfattande frånvaro.

2.4 Pedagogiska, organisatoriska och sociala insatser för att främja
skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro
Roisté et al. (2012) menar att det finns positiva relationer mellan deltagande i skola och
välbefinnande. Grundskoleelever i de högre årskurserna tenderar till att vara mer
frånvarande än de yngre eleverna (Roisté et al., 2012; Skolinspektionen, 2016a). För att
utveckla framgångsrika metoder i arbetet med skolnärvaro bör lärare få information om
olika orsaker och tecken som en elevs frånvaro kan grunda sig i samt metoder som kan
öka närvaron (Havik, Bru & Ertesvåg, 2015). Vidare menar Kearney och Graczyk (2014)
att skolan bör sträva efter att upprätta förebyggande och främjande insatser utifrån
pedagogiska, organisatoriska och sociala insatser i ett tidigt stadie. Skolfrånvaron kan
förebyggas och närvaro kan främjas med hjälp av interventioner på 1) universell nivå, 2)
selektiv nivå samt på 3) indikerad nivå (Kearney & Graczyk, 2014). Den universella
nivån handlar om att alla elever ska inkluderas i det främjande och förebyggande arbetet.
Utifrån denna nivå utvecklas strategier och insatser på ett pedagogiskt, organisatoriskt
och socialt plan, där stor vikt läggs på skolklimatet, ett samarbete mellan hem-skola och
stöd från lärare samt kamrater. Fortsättningsvis menar Kearney och Graczyk (2014) att
den selektiva nivån berör individuella insatser gentemot de som riskerar att hamna i
riskzonen för frånvaro, där fokus läggs på att motivera till att närvara i skolan. Hinder för
skolgången ska undanröjas och individuellt stöd ska erbjudas för att ge förutsättningar till
att uppnå målen. Indikerad nivå riktas mot elever som har en svår problematisk frånvaro
där stödjande insatser implementeras för att öka förutsättningen för eleven att ta sig
tillbaka till skolan (Kearney & Graczyk, 2014). Skolan kan inte råda bot på
problematiken, däremot kan de minimera risken och göra vägen tillbaka för en
hemmasittare lättare (Friberg et al. 2015). Gladh och Sjödin (2018) skriver att vägen till
att få en hemmasittande elev tillbaka till skolan kräver en långsiktig och flexibel plan.
Vidare belyses vikten av att elever får vara med och påverka sin skolgång då det är förenat
med positiva hälsoutfall (Roisté et al., 2012).
2.4.1 Organisatoriska insatser
Bühler et al. (2018) menar att skolan ska sträva efter en inkluderande undervisning,
genom fungerande skolsystem, bygga gemenskap i klassen, se allas olikheter som en
tillgång samt att få alla delaktiga i undervisningen. Bryant, Shdaimah, Sander och
Cornelius (2013) menar att skolan bör således ständigt arbeta med utvärdering och
granska sina insatser för dessa elever för att skapa en större förståelse för hur skolmiljön
engagerar och påverkar eleven.
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Utifrån organisatoriska insatser ansvarar rektorn för att fördela verksamhetens resurser
och anpassa skolans miljö för att ge förutsättningar till elevers skoldelaktighet (Bühler et
al., 2018). Fortsatt menar Bühler et al. (2018) att rektorers samverkan med lärare,
specialpedagoger, elevhälsoteam samt andra befattningar inom skolan ger förutsättningar
till att identifiera och utreda frånvaroproblematik inom verksamheten. Gladh och Sjödin
(2018) menar på att dokumentationen för arbetsprocessen angående en elev med
problematisk frånvaro är en central aspekt för att kunna se resultat av resurserna och
insatserna. I många fall krävs att ett team involveras, eftersom arbetet med hemmasittande
elever kan upplevas omfattande. Fortsättningsvis skriver Gladh och Sjödin (2018) att
innan insatser tillämpas bör skolan göra en preliminär bedömning, där en utredning utförs
för att se om eleven har en hemmasittande problematik. Felaktiga insatser för en elev som
inte är en hemmasittare kan utveckla en problematik som inte fanns från start. I den
preliminära bedömningen bör även orsaken till frånvaron upplysas. För att upprätthålla
en god relation med eleven bör de tre första mötena ske med kort varsel och med högst
en vecka emellan (Gladh & Sjödin, 2018).
Elevens livssituation i helhet bör beaktas för att skapa en förståelse, vilket innebär att
skolan i vissa fall behöver samarbeta med externa aktörer som socialtjänsten och BUP
(Skolverket, 2019b). Friberg et al. (2015) menar på att samverkan mellan skola,
socialtjänst och BUP är av betydelse för att fånga upp dessa elever i tid. Enligt skollagen
(SFS 2010:800l) ska rektor samt annan personal inom verksamheten samverka och
anmäla till socialnämnden om misstanke finns kring att ett barn far illa. Vidare utifrån
organisatoriska insatser krävs fungerande system för frånvarorapportering för att på så
vis få en helhetsbild över giltig såväl som ogiltig skolfrånvaro (Friberg et al., 2015).
2.4.2 Pedagogiska insatser
Diskrimineringslagen skärptes den första januari 2015. Den reviderade
diskrimineringslagen (SFS 2008:567) innebär, inom skolans värld, att alla elever oavsett
funktionsförmåga ska ges förutsättningar till att kunna delta i den pedagogiska, fysiska
och sociala miljön - i annat fall klassas det som diskriminering (SFS 2008:567a;
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019c). Sverige har undertecknat FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilket innebär att skolan ska
tillgodose alla elevers behov för att främja gemenskap och delaktighet
(Socialdepartementet, 2009). Statistik visar på att 67 % av de elever som är hemmasittare,
har en eller flera diagnoser (Gladh & Sjödin, 2014). Att elever med funktionsvariationer
tenderar till att hamna i en hemmasittande spiral hävdar Gladh och Sjödin (2014) beror
på att skolan inte bemöter med tillräcklig anpassning, där alla inkluderas i skolans kontext
utifrån individens egen förmåga och förutsättning. Fortsatt menar Ljungdahl (2018) att
en anpassning i den pedagogiska och fysiska miljön behövs oavsett om en elev har
diagnostiserats eller inte. Detta eftersom alla elever ska bemötas med förståelse och en
undervisning som väcker engagemang, för att minska risken för att en elev blir
hemmasittare (Ljungdahl, 2018).
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Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018)
poängterar att ett av skolverksamhetens viktigaste uppdrag är att gestalta och förmedla
värden kring “Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan
människor (...)” (s. 5). Enligt Östlund (2018) innebär det att skolan ska utveckla en
inkluderande skolmiljö. Hur begreppet “inkludering” bör tolkas menar han skiljer sig åt,
men att det inom skolans verksamhet innebär att skolan ska beakta allas lika värde, allas
rätt till utbildning, allas rätt till tillgänglig utbildningsmiljö samt att varje elev ska kunna
vara delaktig i sin utbildning.
Vidare utifrån pedagogisk anpassning i undervisningen trycker Bühler et al. (2018) på
rektorns ansvar för att möjliggöra en god skolgång för alla elever samt att eleverna får det
stöd som behövs för att nå läroplanens uppsatta mål. Skollagen (SFS 2010:800m)
indikerar på att elever som riskerar att inte nå kunskapskraven ska ges stöd i form av extra
anpassningar alternativt särskilt stöd. Generella insatser som inrättas utifrån extra
anpassning kan bland annat ses i anpassade läromedel, tydliggörande instruktioner eller
tillgång till digital teknik, vilket inte kräver några formella beslut (Skolverket, 2019a). I
samband med omfattande och varaktiga behov krävs dock, formella beslut gällande
särskilt stöd (Skolverket, 2019a.). Bühler et al. (2018) talar om insatser utifrån en
anpassad studiegång där avvikelser från timplan och kravanpassning ska leda till en
meningsfull och begriplig skolgång för att på så vis ge förutsättningar till en känsla av
sammanhang i skolsituationen. Vidare utifrån de elever som på grund av sjukdom eller
liknande förhållanden inte kan delta i skolan kan hemundervisning upprättas, för att ge
förutsättningar till fullföljande av skolplikten (Bühler et al., 2018). Åtgärdsformer som
praktik, hemstudier kombinerat med klassrumsstudier beskrivs enligt Kearney och
Graczyk (2014) som eftersträvansvärt om eleven fastnat i en problematisk skolfrånvaro.
I de fall där en elev erbjuds anpassad studiegång är det rektorn som ansvarar för att
utbildningen, så långt det är möjligt, är likvärdig med övrig utbildning (SFS 2010:800n).
Fortsatt menar Friberg et al. (2015) att täta hembesök kan ses som en framgångsrik metod.
2.4.3 Sociala insatser
Utifrån sociala insatser ska alla skolor i Sverige vidta åtgärder vid diskriminering samt
aktivt arbeta för att främja lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,
könsöverskridande identitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och
ålder (SFS 2008:567b). I enlighet med läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet ska skolan “aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av
individer eller grupper” (Skolverket, 2018, s. 10) och vidta åtgärder för att förebygga och
motverka all form av diskriminering och kränkande behandling inom ramen för
skolverksamheten. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2019b) hävdar fortsatt att en
elevs motivation till studier höjs om skolans sociala klimat är av god kvalité. I en studie
av Bryant et al. (2013) indikerar resultatet att elever närvarar i skolan om de känner sig
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sedda av personalen samt att skolan känns som en trygg och välkomnande miljö. Den
välkomnande miljön skapar möjligheter till att klara av utmaningar i skolarbetet som
annars skulle kunna påverka närvaron negativt. Lärare och skolpersonal som engagerar
sig i eleven och skapar goda relationer till elev, föräldrar och omgivande miljö har en
positiv inverkan på eleverna. Ljungdahl (2018) menar att det är betydelsefullt att arbeta
utifrån ett individuellt bemötande och se över elevernas intresse för att hitta en drivkraft
och motivation till skolan, som coachar eleverna framåt. Att bemöta eleven kravlöst och
fördomslöst, ge beröm och ha tålamod är några av punkterna som anses vara centrala i
arbetet med hemmasittande elever. Bolic Baric, Hellberg, Kjellberg och Hemmingsson
(2016) betonar även vikten av att skolpersonal, lärare och andra vuxna engagerar sig och
bekräftar eleven i de fall då eleverna har sociala svårigheter och/eller skolsvårigheter som
påverkar lärandet. Inte minst påverkas dessa elever positivt av att känna sig delaktiga
(Bolic Baric et al., 2016). Närvaron påverkas negativt om skolan förstärker en låg
självkänsla, utanförskap och förtvivlan hos eleven (Bryant et al. 2013). Fortsatt menar
Warne, Snyder och Gillander-Gådin (2017) att en stödjande skolmiljö i form av lärar-,
föräldra- och kamratstöd associeras med positiva hälsoutfall.
Vårdnadshavare, skolverksamheten såväl som kommunen har ett gemensamt ansvar
kring elevens skolgång (SFS 2010:800f), vilket enligt läroplanen för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet tyder på att arbete måste ske i samarbete med hemmet
(Skolverket, 2018). Friberg et al. (2015) påpekar att arbetet med en hemmasittande elev
är beroende av ett samarbete mellan skolan och hemmet, där ansvaret om att skapa en
god relation dem emellan är gemensamt. I Statens offentliga utredningsrapport (2016:94)
framkommer det att en god samverkan mellan skola och vårdnadshavare är centralt,
oavsett om det är hemförhållanden eller andra faktorer som bidrar till en elevs
frånvaro. Fortsatt menar Gladh och Sjödin (2014) att ett familjestöd ger förutsättningar
till närvaro i skolan. Enligt Hwang, Frisén och Nilsson (2018) är relationen mellan vuxenelev och elev-elev central för att möjliggöra en god inställning och syn på skolan hos barn
och ungdomar. Fortsatt menar Aspelin (2013) att relationer är ömtåliga samt personliga
och bör hanteras som ett unikt subjekt för att stimulera, utveckla och upprätthålla en god
relation för att på så vis ge förutsättningar till lärande och utveckling. För att främja
närvaron och förebygga frånvaro blir relationerna i skolan en väsentlig aspekt
(Skolinspektionen, 2016a). En lärare i Ljungdahl (2018) menar att:
/.../ det gäller att prata och lyssna på vad eleven har att säga. Mycket hänger på goda
relationer med de vuxna i skolan, eftersom det ofta är kaotiskt hemma för dessa elever.
Relationer är viktigare än metoder! (s. 26–27).

2.5 Rutiner för Halmstad kommun
Intervjuerna har varit belägna i Halmstad kommun och därför har vi valt att utgå från
Halmstad kommuns handlingsplan gällande frånvaro, för att veta vilka krav
huvudmannen ställer på de kommunala skolorna. Barn och ungdomsförvaltningen i
Halmstad kommun har fastställt ett dokument “Rutin för elevers skolplikt och frånvaro”
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(Barn- och ungdomsförvaltningen, 2018). Där framkommer det att rektorerna
kontinuerligt ska vara verksamma med att främja skolnärvaro och förebygga
skolfrånvaro. Vid de främjande och förebyggande insatserna är det väsentligt att
skolpersonalen har ett gott bemötande gentemot eleverna och skapar goda relationer.
Frånvarorapportering för de kommunala grundskolorna ska utföras i det webbaserade
programmet Skola24, där rektorerna har det yttersta ansvaret för utformningen av
rapporteringen. Ogiltig frånvaro definieras som all frånvaro utan giltigt skäl, där skolan
ska kontakta vårdnadshavarna samma dag eller inom snarast framtid. Med elevernas
livssituation i beaktning finns det ingen gräns på när frånvaro anses som problematisk,
utredning ska ske enligt rektorns bedömning av elevens situation. I handlingsplanen går
det att utläsa att utredning ska inledas vid 100% frånvaro under en månad samt vid
upprepad ogiltig ströfrånvaro (20%) under två eller fler månaders tid. Skolan ska vid ett
tidigt skede se eventuella samband med frånvaron. En utredning ska ske i samverkan med
elev, vårdnadshavare och elevhälsoteam, där orsakerna utreds. Den centrala aspekten i
utredningen ska vara att kartlägga orsakerna i samverkan med insatser och åtgärder. När
en utredning inletts ska en anmälan utföras till huvudmannen. Hemundervisning eller
undervisning på särskild plats ska ges till den skolpliktiga elev som under en längre period
inte kan närvara vid skolmomenten, om eleven och elevens vårdnadshavare samtycker.

3. Teoretisk referensram
För att kunna bearbeta, analysera och skapa en förståelse för hur skolverksamheter
hanterar den komplexa situationen kring frånvaro kommer det relationella perspektivet,
sociokulturellt perspektiv och känsla av sammanhang (KASAM) tillämpas som teoretisk
förståelsegrund. Genom att kombinera teorierna kan en tydlig och djupare förståelse
skapas om hur skolverksamheterna arbetar samt förhåller sig till elever i närvaroarbetet.
I relation till syftet med studien är det relevant att utgå från ett relationellt och
sociokulturellt perspektiv, för att kunna besvara frågor gällande förhållningssätt och
insatser kring hemmasittande elever. Utifrån det relationella perspektivet ges en
helhetsbild av elevers skolsvårigheter som är avgörande för att förstå hur en mer hållbar
skolsituation -utifrån relationer- kan utvecklas för elever. Relationer och samspel är
fortsatt en central aspekt i det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1978), där
tillämpningen av det sociokulturella perspektivet i analysen av empirin kan skapa en
förståelse för hur skolverksamheten vidtar åtgärder samt anpassar undervisningen utifrån
varje enskild elev. Den hälsoinriktade teorin KASAM (Antonovsky, 2005), kommer
tillämpas i analysen för att skapa en förståelse kring hur skolan arbetar för att skapa
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för elever i samband med deras skolgång.
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3.1 Relationella perspektivet
Det relationella perspektivet tar sin utgångspunkt i handikappforskningen, med syfte att
försöka förklara och förstå skolverksamhetens arbetssätt att bemöta elevers olikheter
(Östlund, 2018). Nilholm (2007) menar att det relationella perspektivet utvecklats som
kritik mot det kategoriska sättet att se på specialpedagogiken. Detta för att på så vis söka
sig bort från det kategoriska perspektivet där elevens skolproblematik förstås som en
individuell avvikelse för eleven (Nilholm, 2007). Skillnaden mellan perspektiven ses
därmed i hur man väljer att förstå och betrakta en elevs svårigheter och olikheter i
skolsituationen (Östlund, 2018). Historiskt sett har det kategoriska perspektivet på
lärande dominerats inom skolväsendet (Rosenqvist, 2013: Ahlberg, 2015), men under de
senare decennierna har det relationella perspektivet på lärandet setts som mer
eftersträvansvärt inom skolverksamheten (Ahlberg, 2015). Aspelin (2013) menar att det
relationella perspektivet vuxit fram och fördjupats under slutet av 90-talet och framåt, där
ett flertal forskare varit med och bidragit till forskningsfältet (se exempelvis: Aspelin,
2013; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Persson, 1998). I föreliggande studie
har utgångspunkten tagits i Aspelins (2013) relationella synvinkel, där relationen mellan
lärare-elev ses som mellanmänsklig, unik och ömsesidig.
Ett relationellt perspektiv inom skola och utbildning innebär att skolsvårigheter förklaras
med fokus på relationer och interaktioner, det vill säga i mötet mellan eleven och den
omgivande miljön (Ahlberg, 2015). På så vis söks förklaringar till individens problematik
i samspelet mellan individen, gruppen samt omgivande miljö och kontext, där eleven ses
som en individ i svårigheter istället för med svårigheter (Ahlberg, 2015). Östlund (2018)
menar att fokuset då hamnar på att anpassa planeringen, genomförandet och
utvärderingen av undervisningen utefter elevernas individuella olikheter, istället för att
placera eleverna i differentierade grupper. Vidare påpekar Östlund (2018) att ett
relationellt perspektiv inom ramen för skolverksamheten ger förutsättningar till en
inkluderande miljö där alla elever välkomnas oavsett olikheter.

3.2 Sociokulturellt perspektiv
Vygotskij, grundaren av det sociokulturella perspektivet på lärandet, menar att människan
tar till sig kunskap i samband med sociala och kulturella situationer för att skapa en
förståelse om hur saker och ting fungerar (Vygotskij, 1978; Säljö, 2014). Föreliggande
studie tar sin utgångspunkt i Säljös version och tillämpning av det sociokulturella
perspektivet på lärandet, där samspelet mellan kollektivet och individen är i fokus (Säljö,
2014).
Säljö (2014) bygger sitt resonemang kring sociokulturella perspektivet på att utveckling
och lärande tar sin utgångspunkt i en individs tidigare erfarenheter och interaktioner med
andra. För att individen ska kunna förstå och agera i omvärlden använder sig denne av
redskap -artefakter-, vilka kan vara fysiska såväl som språkliga. Genom människans
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samspel med artefakterna, kulturella erfarenheter och intellektuella förmåga skapas en
uppfattning om världen. Relationen som länkar samman människor med omvärlden, via
artefakter, benämns som mediering. Det innebär att synen och uppfattningen av
omvärlden är beroende av den kultur individen föds in i och de medierande redskapen
som används. Säljö (2014) menar att språket kan ses som det viktigaste medierande
redskapet då vi kan kommunicera erfarenheter med varandra och lära oss om vår omvärld
genom kommunikationen. Genom den kommunikationen som uppstår möjliggörs
delaktighet och samspel i olika sammanhang. Utifrån det samspelet och den interaktion
som uppkommer mellan människor sätts en lärprocess igång och en utveckling sker
(Säljö, 2014).
Vygotskij menar att barn med hjälp av en vuxen, eller mer erfaren, stimuleras till lärande
om utmaningen ligger på en högre nivå än barnets utvecklingsnivå (Vygotskij, 1978;
Säljö, 2014). På så vis utmanas eleven till att lyckas med något som ligger över den
nuvarande kompetensen. Var gränsen går för vad barnet själv mäktar med i en utmaning
och när den vuxne bör bli delaktig och stötta förklaras med hjälp av begreppet proximala
utvecklingszon (Säljö, 2014). Beroende på hur stödet utformas skapas olika erfarenheter
som kan generera strategier och användbara lärdomar i andra sammanhang. Inom det
sociokulturella perspektivet på lärandet kan den proximala utvecklingszonen
sammanfattningsvis förklaras som att vi stöter på något nytt i en social interaktion, tar
lärdom av och bekantar oss med det nya med hjälp av en mer erfaren person, för att
slutligen kunna genomföra det nya utan hjälp.
Säljö (2014) påpekar att utvecklingsnivåerna ser skilda ut mellan olika elever, vilket
innebär att läraren måste bemöta eleven i den utvecklingszon denne befinner sig i. Det
förutsätter att läraren arbetar flexibelt med anpassning av språk och material för att ge
förutsättningar till en individualiserad undervisning, där varje elev ges möjlighet att lära
och utvecklas (Säljö, 2014).

3.3 Känsla av sammanhang
Aaron Antonovsky myntade teorin KASAM utifrån sina tankar om det salutogena
perspektivet som betonar individens friskfaktorer (Antonovsky, 2005). Utifrån det
salutogena perspektivet befinner människan sig i en ständig rörelse på en kontinumskala
mellan hälsa och ohälsa. På skalan kan människor som är friska eller trots närvaro av
sjukdom röra sig mellan båda polerna. För att förklara rörelsen mot hälsopolen använde
Antonovsky begreppet motståndsresurser, GMR, vilket innebär generella resurser
människan använder för att hantera stressorer (Antonovsky, 2005).
Antonovsky (2005) bidrog till förståelsen att människans hälsa inte enbart bör relateras
till det kroppsliga och själsliga, utan att även andra kringliggande faktorer har avgörande
betydelse för en individs välbefinnande. Utifrån detta resonemang talade Antonovsky
(2005) om att se hela människan utifrån ett sammanhang, både utifrån hur samhället ser
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ut och hur människan lyckas leva sitt liv i samhället. Utifrån detta resonemang grundades
en känsla av sammanhang, KASAM. KASAM består av komponenterna hanterbarhet,
begriplighet och meningsfullhet, där de tre komponenterna är beroende av varandra och
ger förutsättningar till att bevara samt utveckla hälsan i en positiv riktning (Antonovsky,
2005). Meningsfullhet har en betydande roll för hälsan och innebär att individen känner
att de vardagliga utmaningar han eller hon ställs inför känns meningsfullt och värd
engagemang. Att känna delaktighet är en väsentlig del för att uppnå meningsfullhet.
Antonovsky (2005) menar att begriplighet ger förutsättningar till att förstå hur saker och
ting förhåller sig till varandra och hur problematiken kan angripas för att hantera
situationen. På så vis menar Antonovsky (2005) att begripligheten i en situation är
grundläggande för att skapa en förståelse för hanteringen. Hanterbarhet handlar om
individens resurser och känsla av att kunna hantera de situationer som uppstår. Inom
ramen för hanterbarhet ingår även människans benägenhet att kunna be om stöd och hjälp
från sin omgivning.
Antonovsky (2005) menar på att en hög grad av KASAM genererar ökade förutsättningar
till en god hälsa och kunna hantera motgångar medan en låg KASAM innebär en sämre
hälsa och svårare att hantera motgångar (Antonovsky, 2005). Ljungdahl (2018) skriver
att elever som har en hög frånvaro tenderar att ha en låg KASAM. Elever som har svårt
att förstå undervisningen tenderar till att ha en låg KASAM och svårigheter med att
hantera skolsituationer. Rivera, García-Moya, Moreno & Ramos (2012) resonerade kring
KASAM i sin studie och menade att en hög KASAM skapas när individer får vara
delaktiga och har en förståelse för situationer. I studien framkom det även att en hög
känsla av sammanhang alstras när eleverna känner en mening med att gå i skolan och kan
hantera det som de tar del av under undervisningen (Rivera et al., 2012).

4. Metod
I metodkapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt gällande design, urval,
datainsamling samt databearbetning och analys. Slutligen redogörs det för de
forskningsetiska aspekter studien har tagit hänsyn till i samband med studiens
genomförande. Det empiriska material som samlats in ligger sedan till grund för studiens
resultat.

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt
Studien har tagit sin utgångspunkt i ett hermeneutiskt synsätt, vilket innebär att
verkligheten tolkats för att skapa en förståelse för en mening, innebörd och värderingar
kring ett visst fenomen (Ödman, 2007). Fortsatt förklarar Ödman (2007) att grunden för
hermeneutiken kan förstås utifrån grundbegreppen förståelse, förförståelse, förklaring
och tolkning, där samtliga begrepp ger förutsättningar till att nå en djupare kunskap. I
samband med att människan upplever något försöker hon förstå det med hjälp av
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tolkningar som grundar sig i tidigare upplevelser, det vill säga i hennes förförståelse. Den
hermeneutiska utgångspunkten menar på att en förförståelse alltid är närvarande krig
varje fenomen. Detta eftersom erfarenheter och upplevelser finns anknutna till alla
företeelser, då vi ständigt tolkar och förstår i alla sammanhang. Genom förförståelsen och
tolkningar av ett visst fenomen strävar man sedan efter en förståelse, där
tolkningsprocessen leder fram till en förklaring. Processen är dock inte statisk utan går i
en hermeneutisk spiral där helhetsbilden ständigt förnyas. Förförståelsen samt förståelsen
kring fenomen ökar successivt genom att delen gällande företeelsen, sätts i ett
sammanhang, för att få en bättre förståelse kring helheten (Ödman, 2007).
Innan uppstarten av studien fanns det en förförståelse kring hemmasittande elever samt
att det skett en ökning av skolfrånvaro inom skolverksamheten de senaste åren.
Inledningsvis fördjupades vår förförståelse kring hemmasittande elever genom
granskning av tidigare forskning och begrepp inom området. Den empiri som samlats in
i form av litteratur, vetenskapliga artiklar och intervjuer sattes därefter i relation till
varandra för att kunna tolka och förstå rektorernas perspektiv på hur skolan förhåller sig
till samt skapar insatser för elever med hög frånvaro. Den förståelse som skapas genom
uppsatsen kan generera i vidare forskning och förklaring till hur hälsofrämjande och
stödjande insatser skulle kunna utformas och utvecklas för att ge förutsättningar till
skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. Förförståelsen och förståelsen har under
studiens gång successivt ökat där delen satts till helheten, likt den hermeneutiska spiralen.
I relation till detta sågs hermeneutiken som en relevant och fördelaktig
vetenskapsteoretisk utgångspunkt i föreliggande studie för att skapa en förståelse kring
fenomenet.

4.2 Design
I studien har en deskriptiv design använts samt tagit sin utgångspunkt i en kvalitativ
metod för att ge klarhet i studiens uppställda forskningsfrågor, där rektorernas
upplevelser varit av intresse. Olsson och Sörensen (2011) skriver att deskriptiv design är
en studie som beskriver en populations flertaliga egenskaper, där en viss kunskap
gällande forskningsämnet redan finns. Fortsatt menar Polit och Beck (2012) att en
deskriptiv design bygger på att dokumentera och observera en situation för att därefter
analysera resultatet i relation till teori, för att upptäcka nya företeelser. Utifrån studiens
syfte ansågs en kvalitativ design med utgångspunkt i en semistrukturerad intervju vara
lämplig för att samla in empiriskt material. Detta eftersom den kvalitativa metoden skapar
en djupgående och subjektiv förståelse för hur rektorerna upplever arbetet kring
hemmasittande elever. Empirin analyserades därefter utifrån en kvalitativ innehållsanalys
(Lundman & Hällgren-Granheim, 2017), i syfte att hitta mönster och ta ut
meningsbärande enheter i rektorernas utsagor. Slutsatser har sedan dragits utifrån
sannolika tolkningar med hjälp av en abduktiv ansats (Svensson, 2015). Abduktiv ansats
innebär ett växelspel mellan induktion och deduktion, där induktion innebär att generella
slutsatser dras och nya teorier skapas. Deduktion är däremot motsatsen till induktion och
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innebär att en slutsats dras utifrån lagar och teorier. I studien har det därmed skett en
pendling mellan empiri och teori för att på så vis låta en förståelse successivt växa fram
(Svensson, 2015).

4.3 Urval
Studiens syfte var att utifrån ett rektorsperspektiv belysa hur skolverksamheter arbetar
med att främja skolnärvaro och hur de arbetar för att förebygga en hemmasittande
problematik i högstadiet, vilket innebar att intervjupersonernas befattning skulle vara
rektor på en högstadieskola. Inom ramen för studien tillfrågades kommunala såväl som
privata högstadieskolor i Halmstad kommun, där vi genom Halmstad kommuns hemsida
samt privata skolors hemsidor, hittade rektorernas mailadresser. Missivbrev skickades
därefter ut via e-post till tolv kommunala och två privata högstadieskolor, där information
om studiens syfte och frågeställningar presenterades (se bilaga 1). I samband med
utskicket till skolorna gick ett av mailen inte fram till en av skolorna. Vi försökte då
istället nå skolan via telefon, dock utan svar, vilket innebar att skolan uteslöts från studien.
Vid första utskicket av missivbrevet erhölls svar från två rektorer som visade intresse till
deltagande. Efter en vecka skickade vi ut en påminnelse till de rektorer som inte svarat,
vilket resulterade i ytterligare ett positivt svar till deltagande. De skolor som inte hade
svarat efter påminnelsen ringdes upp, där ytterligare en skola visade intresse av att delta.
Totalt valde fyra skolor att delta i studien. Studien har därför utgått från ett
bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016), vilket innebär att deltagare valts baserat på
tillgänglighet utifrån geografiskt område och tillgänglighet utifrån tidsaspekter. Fortsatt
har studien byggts på ett subjektivt urval -ändamålsenligt- (Denscombe, 2016), då urvalet
är baserat på relevans i relation till studiens syfte.
I urvalet har både män och kvinnor inkluderats, där männens deltagande varit
överrepresenterat. De fyra rektorer som valde att delta i studien hade varierande åldrar
och yrkeserfarenheter. Rektorerna hade flera års erfarenhet av ledarskap, pedagogik och
av att vara rektor, där samtliga rektorer hade genomfört eller höll på att genomföra en
rektorsutbildning. Könstillhörighet, ålder och yrkeserfarenhet är dock inga aspekter som
påverkat urvalet av intervjupersoner i studien.
4.4 Datainsamling
Datainsamlingen utfördes utifrån fyra intervjuer med rektorer på olika skolor belägna i
Halmstad kommun. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) bjuder intervjuer in till
en mer ingående förståelse av verkligheten, där intervjupersonen kan dela med sig av sina
upplevelser, erfarenheter och rutiner. Fortsatt menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne
(2015) att kontextuella faktorer såväl som intervjuarens förhållningssätt påverkar utfallet
av intervjun. Intervjuerna genomfördes på rektorernas kontor eller närliggande
konferensrum med två författare närvarande, där en höll i intervjun och ställde frågor
utifrån en intervjuguide. Den andra författaren hade det huvudsakliga ansvaret för att
20

fånga upp följdfrågor samt se till att intervjun höll sig till ämnet. Intervjuguiden (se bilaga
3) var av en semistrukturerad karaktär, vilket öppnade upp för följdfrågor och spontanitet
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Intervjuguiden utformades med öppna frågor i
relation till studiens syfte och frågeställningar, där frågorna var indelade i
“bakgrundsfrågor”, “krav och förväntningar” samt “hantering av frånvaro”. Samtliga
frågor i intervjuguiden var bestående under intervjuprocessen, där endast följdfrågor
skilde intervjuerna åt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det ger
förutsättningar för likvärdigt utfall i intervjuerna då intervjufrågorna går parallellt med
studiens syfte genom samtliga intervjuer. Fortsatt gav den semistrukturerade intervjun
förutsättningar till att ställa frågorna utan inbördes ordning, då intervjupersonerna gavs
möjlighet till att prata öppet och fritt i relation till den fråga som ställdes. Vid de fall då
intervjupersonen berörde området relaterat till en annan fråga som var tänkt att ställas
senare under intervjun kunde ordningen på frågorna skiftas. Det avsattes mellan 45–60
minuter för vardera intervju som spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram i
mobilen samt datorn, för att säkerställa att en reservkopia skulle finnas.
Det teoretiska materialet i form av böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter valdes
utifrån relevans för fenomenet. Litteratur i form av böcker söktes i relation till begreppet
”hemmasittande” och ”problematisk frånvaro”, medan sökord som ”school nonattendance”, ”school absenteeism”, ”attendance”, “social support” och “school teacher
support” var återkommande i samband med sökning av vetenskapliga artiklar. Databaser
som användes var exempelvis: Academic search Elite, ERIC, Springer line och Science
direct.

4.5 Databearbetning och analys
När intervjuerna hade genomförts, transkriberades empirin individuellt. Vid granskning
och tolkning av det transkriberade materialet tillämpades en kvalitativ innehållsanalys
(Lundman & Hällgren-Granheim, 2017), där den empirinära tolkningen gjorts utifrån en
hermeneutisk utgångspunkt. På så vi har det transkriberade materialet kunnat tolkas för
att skapa en förståelse för rektorernas utsagor och dess innebörd kring fenomenet
hemmasittande elever. Genom det abduktiva metodologiska angreppssättet har konkreta
utsagor och den teoretiska förståelsen sedan möjliggjort en djupare abstraherad förståelse
kring fenomenet.
Analysprocessen har genomförts i fem steg (se tabell 2). Till en början lästes det
färdigtranskriberade materialet igenom gemensamt, för att få en överblick och helhet över
empirin. Därefter identifierades relevanta meningsbärande enheter för att kunna sortera
koda och kategorisera materialet. Meningsbärande enheter utgörs av ord, meningar och
stycken som står i när relation till studiens syfte och frågeställningar (Lundman &
Hällgren-Granheim, 2017). De meningsbärande enheterna fördes sedan in i en tabell där
en kondensering av empirin utfördes i syfte att göra materialet mer lätthanterligt.
Lundman och Hällgren-Granheim (2017) menar att kondenseringen innebär att utsagorna
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kortas ned, men att det centrala innehållet bevaras. Sedan diskuterade vi kring kodningar
för att abstrahera innehållet, det vill säga lyfta innehållet till en logisk nivå (Lundman &
Hällgren-Granheim, 2017). Kodningen diskuterades gemensamt fram, där alla gav sin
tolkning på utsagan för att sedan nå en gemensam tolkning av det som sagts.
Fortsättningsvis beskriver Lundman och Hällgren-Granheim (2017) kodning som en
etikettering av meningsbärande enheter, vilka svara för meningarnas innehåll. Efter att
allt material kodats jämfördes koderna med varandra som sedan delades in i kategorier
och underkategorier. Kategorierna utgörs av koder med liknande innehåll (Lundman &
Hällgren-Granheim, 2017), där analysen ledde fram till tre kategorier; “Organisatoriska
insatser och förhållningssätt”, “Pedagogiska insatser och åtgärder för delaktighet” och
“Förutsättningar till närvaro genom den sociala miljön”. För att tydliggöra innehållet i
den omfattande empirin valde vi att dela in kategorierna i underkategorier, där kategorier
och underkategorier speglar varandra och lyfts till en högre abstraktionsnivå (Lundman
& Hällgren-Granheim, 2017).
Tabell 2. Exempel på kvalitativ innehållsanalys från studien.
Meningsbärande
enheter

kondensering

IP 4:” /.../när man har
kommit till högsta
steget och vi känner att
vi inte kan göra så
mycket mer här så ska
jag kontakta
huvudmannen, då blir
det min närmaste chef.
Sen ska man få
tillräcklig med
underlag för att lägga
fram det för barn- och
ungdomsnämnden/.../”
IP 3: “På skolverket
finns
specialpedagogiska
modeller som man kan
använda sig av för att
öka
kompetensutvecklingen
.”
IP 2: “/.../ att varje elev
känner att det gör
skillnad även om jag är
här eller inte, att man
känner att man är
viktig och att man är
saknad.”

“På skolverket
finns
specialpedagogisk
a modeller som
man kan använda
sig av för att öka
kompetensutveckl
ingen.”

kodning

underkategori

kategori

Rapportering till
huvudmannen

Rutiner kring
frånvarorapportering

Organisatoriska
insatser och
förhållningssätt

Personalresurser

Skolverksamheters satsning på
personal

Organisatoriska
insatser och
förhållningssätt

Skapa relationer
med elev

Relationsskapande arbete

Förutsättningar
till närvaro
genom den
sociala miljön
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IP 1: “Ehh vi har ju en
specialundervisning där
en del elever inte fixar
det här med att gå till
olika klassrum. Och då
då utgår de från
stödundervisning
istället och så går de till
klassen i vissa ämnen
istället.”

”Vi har ju en
specialundervisning där en del
elever inte fixar
det här med att gå
till olika
klassrum. Då
utgår de från
stödundervisning
istället och så går
de till klassen i
vissa ämnen
istället.”

Anpassa
undervisningen

Särskilt stöd

Pedagogiska
insatser och
åtgärder för
delaktighet

4.6 Etiska överväganden
I maj 2018 trädde den nya personuppgiftslagen, General Data Protection Regulation GDPR, i kraft som innebär att personuppgifter ska skyddas (SFS 2018:218a). Lagen
(2018:218) kompletterar EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter.
Lagen med kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordning (2018:218b) tyder på
att en uppgiftsminimering ska utföras för att uppgifter som är relevanta och inte allt för
omfattande ska samlas in. Fortsättningsvis ska uppgifter lagringsminimeras för att endast
förvaras och brukas för ändamålet med behandlingen (2018:218c). Författarna till
uppsatsen har därför tagit hänsyn till GDPR (2018:218) och de forskningsetiska
aspekterna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).
I samband med utskicket av missivbrevet (se bilaga 1) fick deltagarna enligt
informationskravet, information om syftet med forskningen samt att deras deltagande var
frivilligt. Deltagarna fick insyn i villkoren av deras deltagande samt upplysning om att de
när som helst kunde avbryta sin medverkan. Innan intervjuerna genomfördes signerade
intervjupersonerna en samtyckesblankett (se bilaga 4), som visade på medgivande till
deltagande i studien enligt samtyckeskravet. I enlighet med konfidentialitetskravet var
deltagarna och verksamheterna anonyma under intervjuprocessen och kan därför inte
identifieras. Under transkriberingen samt i resultatdelen har intervjupersonerna benämnts
som IP (intervjuperson) följt av ett nummer, för att behålla och bevara deltagarnas
anonymitet. Fortsättningsvis har inga obehöriga fått ta del av deltagarnas information, då
materialet från intervjuerna förvarats så att endast författarna av uppsatsen kunnat ta del
av informationen. Efter att materialet använts, eliminerades informationen för att
minimera risken att obehöriga inte skulle kunna ta del av det inspelade materialet. Enligt
nyttjandekravet har deltagarna medvetandegjorts att det insamlade materialet endast
kommer användas till forskningens ändamål. Deltagarnas rättigheter har framförts
skriftligt i samband med missivbrevet och muntligt innan intervjun påbörjades.
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5. Resultat
Studiens kvalitativa innehållsanalys resulterade i tre huvudkategorier som svarar för hur
skolverksamheterna arbetar för att främja skolnärvaro samt hur de arbetar för att
förebygga en hemmasittande problematik. Resultatet kommer presenteras utifrån;
Organisatoriska insatser och förhållningssätt, Pedagogiska insatser och åtgärder för
delaktighet och Förutsättningar till närvaro genom den sociala miljön. Dessa
huvudkategorier har lyfts för att strukturera analysen av empirin.

5.1 Organisatoriska insatser och förhållningssätt
I rapportering av frånvaro följer skolorna den kommunala handlingsplanen om hur och
när ett agerande ska ske och när en anmälan till huvudmannen ska utföras. Vissa av
skolorna hade även implementerat individuella verksamhetsrutiner kring hantering av
frånvaro. Nedanstående underkategorier presenterar rutiner kring frånvarorapportering,
åtgärder för att uppmärksamma frånvaro samt verksamheternas förhållningssätt i arbetet
med att främja närvaro och förebygga frånvaro.
5.1.1. Rutiner kring frånvarorapportering
Skolorna rapporterar all form av frånvaro i Skola24, där en uppföljning kring frånvarons
orsaker och anmälan till huvudmannen ska ske vid 20% frånvaro under två månader eller
mer samt om en elev har 100% frånvaro under en månad. Vid oanmäld frånvaro, ogiltig
frånvaro, hade samtliga skolor en rutin att det följdes upp direkt, antingen i form av ett
mail eller samtal till vårdnadshavarna.
Vi har rutiner för att är det ogiltig frånvaro och det inte är anmält via vårt system Skola24,
ringer elevcoachen hem och tar kontakt med föräldrar, om elev x är hemma kan
föräldrarna direkt bekräfta att - jag har glömt att ringa till Skola24 - eller så blir det att de
kan ringa hem och få eleven att gå till skolan /.../ - IP 4.

Mentorerna har ett ansvar för att ha den “nära kollen” på elevernas frånvaro och om
frånvaron börjar visa ett visst mönster ska mentorerna reagera och följa upp genom att
ringa hem. “Det handlar om att fånga upp eleverna tidigare innan det blir stort.” - IP 3.
När en elev har en hög frånvaro ansåg en rektor betydelsen av att kontakta och
medvetandegöra vårdnadshavarna om frånvarons omfång. Flera av skolorna hade
uppföljningsmöte med berörd personal så som specialpedagoger, socialpedagoger,
kuratorer, sjuksköterskor, rektorer och lärare, i syfte om att diskutera och gå igenom
statistik gällande elevers frånvaro i Skola24. Det ger möjlighet att fånga upp elever och
agera i ett tidigt skede, innan frånvaron eskalerar. I utredningsarbetet är det väsentligt att
mentorerna medverkar, då de i många fall har närmast relation med elev och
vårdnadshavare. Vid bedömning om frånvaron är problematisk ansåg en rektor att det
huvudsakliga ansvaret låg på honom där en värdering av orsaken/orsakerna utförs, för att
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bedöma om det finns godtagbara skäl. I de fall då det inte finns godtagbara skäl påbörjas
en utredning och kartläggning över elevens situation för att kunna ge förutsättningar till
att eleven kan fullfölja skolplikten. När frånvaron blivit problematisk, är rektorerna
skyldiga att anmäla till huvudmannen.
/.../ när man har kommit till högsta steget och vi känner att vi inte kan göra så mycket mer
här så ska jag kontakta huvudmannen, då blir det min närmaste chef. Sen ska man få
tillräcklig med underlag för att lägga fram det för barn- och ungdomsnämnden /.../ - IP 4.

I arbetet med en elevs frånvaroproblematik såg de flesta av rektorerna ett nära samarbete
med hem och skola som en framgångsfaktor, där skolan lyssnar på föräldrarna och
föräldrarna får ett perspektiv på frånvaroproblematiken. Vid ett uteblivet samarbete
mellan hem och skola kan processen försvåras. I alla intervjuer framkom det att skolorna
samverkar med andra aktörer, exempelvis centrala elevhälsan som kan bistå konsultativt
och vägleda hur skolorna ska hantera elevers frånvaroproblematik. I vissa fall kan en
psykolog från centrala elevhälsan göra klassrumsobservationer och utifrån det ge råd om
insatser. Rektorerna såg även vikten av att ha möten med alla aktörer som berör elev och
familj när eleven har en problematisk frånvaro, såsom socialtjänst och BUP, där
sekretessen gällande eleven bryts, om vårdnadshavarna samtycker. Insatser från skola,
BUP och socialtjänst kan därför diskuteras och en tydlig plan kan tillämpas för eleven.
Socialtjänsten kopplas även in när en orosanmälan utförs. ”/.../ när jag är orolig för att
föräldrarna brister i sin förmåga att få sitt barn till skolan då är jag skyldig att göra en
orosanmälan.” - IP 2.
5.1.2 Skolverksamhetens satsning på personal
För att uppmärksamma frånvaro i ett tidigt skede har flera av skolorna valt att satsa på att
anställa skolvärdar, socialpedagoger och trygghetsvärdar där främsta uppgift att arbeta
med elevernas närvaro. En rektor menar att det är en framgångsfaktor att satsa på personal
som fångar upp eleverna i korridorerna när de egentligen ska befinna sig på lektionerna.
Fortsatt menar flera rektorer att kringpersonalen ges förutsättningar till att skapa
relationer med eleverna för att på så vis få in dem på lektionerna. För att ge professionellt
stöd och stöttning har vissa skolor valt att satsa på elevhälsoteamets profession. En rektor
beskrev betydelsen av att ha en heltidsanställd skolsköterska, som i samband med
elevhälsosamtal arbetar för att upptäcka varningsklockor i ett tidigt skede. Fortsatt
påpekade rektorerna att de satsade på heltidsanställda kuratorer samt extra anställda
specialpedagoger, för att kunna bemöta eleverna med bland annat samtalsstöd och
pedagogiska utredningar.
Rektorn på en utav skolorna påpekade att skolans personal är deras främsta resurs och de
är beroende av ständig kompetensutveckling. Detta för att kunna bemöta alla elevers
behov och erbjuda en skola av god kvalité för att alla elever ska kunna utvecklas efter
bästa individuella förmåga.
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På skolverket finns specialpedagogiska modeller som man kan använda sig av för att öka
kompetensutvecklingen. - IP 3.

5.1.3 Skolans förhållningssätt
I intervjuerna påpekade rektorerna att skolans förhållningssätt är väsentligt i arbetet med
att uppmärksamma frånvaron innan den blivit problematisk, men även efter att en elev
fastnat i problematiken. Några av rektorerna betonade vikten av att skolpersonalen arbetar
utifrån ett gemensamt förhållningssätt med fokus på att stötta och coacha eleven till
närvaro. Det relationella förhållningssättet var enligt flera rektorer betydelsefullt att
arbeta utifrån för att främja närvaron men även för att få tillbaka eleven när en
problematisk frånvaro uppstått.
En rektor menade att det är viktigt att tala om ett patogent och salutogent förhållningssätt
i samband med arbete för att förebygga frånvaro och främja närvaro. Fortsättningsvis
påpekar rektorn: “Ska vi klaga på att eleven varit borta igår eller ska vi vara glada att
eleven är här idag?” - IP 2. En rektor menade på att elevhälsan till övervägande del ska
arbeta förebyggande med frånvaroproblematiken. Under intervjun talade en rektor om
skolans förhållningssätt där skolan istället ska lyfta det som är bra. En annan rektor talade
om verksamhetens vision - om att alla elever ska ges förutsättningar till en likvärdig skola
oavsett behov. Rektorn menar att det är kollegiets gemensamma ansvar att ha en öppen
dialog och arbeta prestigelöst för att kunna dela kunskap mellan varandra och bemöta
varje enskild individ utifrån bästa förmåga.

5.2 Pedagogiska insatser och åtgärder för delaktighet
I intervjuerna betonades vikten av att bemöta eleven med extra anpassningar och särskilt
stöd för att ge förutsättningar till delaktighet, lärande och utveckling. En rektor menade
att “skolans ansvar är att göra allt de kan med att anpassa utbildning utifrån elevens
individuella förutsättningar.” - IP 3. I de fall då extra anpassningar inte räcker till för att
bemöta eleven i klassrummet, kan rektorn besluta om särskilt stöd. I nedanstående
underkategorier presenteras de pedagogiska insatserna som görs i skolverksamheten för
att främja närvaro och förebygga frånvaro. Rektorerna menade att pedagogiska insatser
kan implementeras för att förhindra att frånvaroproblematiken uppstår, men även för att
ge förutsättningar till en skolåtergång då problematiken uppstått.
5.2.1 Extra anpassning
I samband med extra anpassningar i den pedagogiska undervisningen tryckte flera
rektorer på vikten av att lärarna uppmärksammar hinder som hämmar elevernas
delaktighet i klassrummet. I intervjuerna framkom det att skolorna arbetar med att
anpassa lärmiljön och hitta tydligare strukturer för att alla elever ska kunna lära sig utefter
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individuella behov. Extra anpassning i lärmiljön beskrevs enligt en rektor som att eleven
kan få möjlighet att sitta i enskilda rum, mindre rum, annan placering i klassrummet eller
få tillgång till hörselkåpor och skärmar. Samtliga rektorer menade att de arbetar med extra
anpassning i lärmiljön som kan innebära fördröjd inlämningstid på uppgifter och att man
tillsammans med eleven sätter upp rimliga och realistiska mål. Det kan vara både utifrån
att göra en omstrukturering av studierna och att eleven har rimliga krav och förväntningar
på sig själv.
/.../ det handlar om att kunna pausa. Du behöver inte lämna in uppgifterna just nu. Man
behöver lyfta bördan helt enkelt. /.../ En del får man prata om att sänka kraven på sig
själv, de har inte realistiska förväntningar på sig själva. - IP 1.

Fortsatt talar rektorerna om att kunna anpassa skoldagarna och ämnena, för att minska
pressen hos eleverna. Varje elevs individuella och specifika anpassningar diskuteras och
dokumenteras på arbetslagsmöten, för att ge förutsättningar till att kunna implementera
anpassningarna i hela verksamheten.

5.2.2 Särskilt stöd
I intervjuerna framkom det att skolverksamheterna strävar efter att bemöta elever med
insatser i form av särskilt stöd. I samband med intervjuerna talade flera rektorer om att
anpassa elevens studiegång genom att korta ned skoldagarna, reducera ämnen på schemat
samt erbjuda undervisning efter skoltid.
/.../ anpassat och avskalat schema för att det inte ska bli övermäktigt att man får
prioritera vad man ska fokusera på och att viktigaste är att det är rimligt och att elever
känner att man har möjlighet att lyckas. - IP 2.
/.../ ofta stryker man hela ämnen beroende på vad eleven är intresserad av. - IP 3.

Rektorerna talade fortsatt om specialpedagogiska insatser, placering i särskild
undervisningsgrupp och enskild undervisning för att bemöta eleven med särskilt stöd. I
samband med specialundervisningen påpekade en rektor vikten av att eleven fortfarande
ska känna sig som en del av klassen och delta utifrån sin förmåga vid exempelvis de
praktiska ämnena som slöjd, idrott och hemkunskap, för att ge en känsla av delaktighet.
I flera intervjuer framkom det fortsatt att elever som inte var kapabla till att befinna sig i
en vanlig klassrumsundevisningsmiljö gavs möjlighet till att ta del av undervisningen i
närliggande lokaler såsom folketshus, fritidsgården, kyrkan och biblioteket. Utifrån en
anpassad studiegång menade flera rektorer att detta kunde ske exempelvis en dag eller en
lektion i veckan för att sedan successivt lägga på ytterligare ämnen i schemat när eleven
känner att den kan hantera kraven.
Rektorerna talade även om insatser när frånvaroproblematiken eskalerat och eleven inte
längre tog sig till skolan.
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Vi har något enstaka fall där inslussning börjar med att någon åker hem en gång i veckan
för att bara sitta ner, ge någon uppgift, jobba ihop. /.../ ha korta träffar här men man får
beting att jobba hemma digitalt och så kan lärarna ge respons på det. - IP 1.

Samtliga rektorer nämnde insatser kring hemundervisning, där läraren, elevassistenten,
specialpedagogen alternativt socialpedagogen åker hem till eleven med skolmaterial för
att bedriva undervisning. En rektor beskrev att lärarna på skolan filmade sina
genomgångar för att sedan skicka eller gå hem med materialet till eleven. En annan skola
hade testat distansundervisning via skype för elever som inte kunde delta i skolan, men
ärendet prövades av skolinspektionen och fick avslag på grund av att det krävs tillstånd
för att bedriva distansstudier. Fortsatt talade en rektor om elever som på grund av NPFproblematiker (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) inte orkade delta hela dagen i
skolan erbjöds möjligheter till praktik.

5.3 Förutsättningar till närvaro genom den sociala miljön
I denna kategori presenteras rektorernas utsagor kring vikten av att skapa gott socialt
klimat inom ramen för skolverksamheten, för att ge förutsättningar till närvaro.
Underkategorierna visar på faktorer som rektorerna menade på var viktiga för att
upprätthålla en trygg och trivsam skolmiljö. Många av rektorerna såg det
relationsskapande arbetet mellan elev och personal som en central aspekt för att ge
förutsättningar till att främja närvaro och förebygga skolfrånvaro.

5.3.1 Ett relationsskapande arbete
I samband med intervjuerna framkom det att relationen mellan elev och skola ses som en
avgörande faktor för att leda eleven tillbaka till skolan. Samtliga rektorer påpekade att
relationsskapande med eleven ger förutsättningar till närvaro. En rektor menade att det
kunde var så enkelt som att säga hej och lära sig namnet på alla elever för att bygga
kontakt. En annan rektor talade om att se och höra eleven i och utanför klassrummet:
Sen finns det även ett krav som jag ställer och det är det relationella, hur viktigt det är, att
få det att fungera. Att vara ute och röra sig på rasterna, prata med elever och vara duktiga
på att se alla elever i klassrummet. Det är faktiskt inte alltid det enklaste om man har 27
elever. Är det en elev som aldrig blir sedd kan de också leda till att man inte vill gå till
skolan eller att man har hög frånvaro. Så relationer är otroligt viktigt. - IP 4.

En rektor uttryckte att det var centralt att eleven hade någon vuxen i skolan att bygga ett
förtroende till för att veta vem man ska vända sig till. Flera rektorer talade även om vikten
av att se och höra eleven, för att visa att man är glad att eleven tagit sig till skolan. I
samband med frånvaro menade några rektorer på att lärare eller trygghetsvärdar bör ta en
personlig kontakt med eleven vid ogiltig frånvaro, för att ge förutsättningar till att skapa
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en relation dem emellan och visa på att någon saknar eleven. Betoning låg på att visa att
eleven är viktig:
/.../ att varje elev känner att det gör skillnad även om jag är här eller inte, att man känner
att man är viktig och att man är saknad. - IP 2.

En rektor menade även på att man ibland kanske behöver arbeta med okonventionella
metoder genom att exempelvis ta en fika, för att möta eleven på en arena han eller hon
känner sig bekväm i och på så vis bygga en relation.
5.3.2 Trygg och trivsam skolmiljö
Samtliga rektorer betonade vikten av att skapa en trygg miljö för att ge förutsättningar till
ökad närvaro i skolan. En rektor menade på att interventioner som samarbetsövningar och
att samarbeta i mindre basgrupper ger en tryggare och trivsammare skolmiljö, då eleverna
lär känna varandra och bygger en relation. Flera rektorer talade om att värdegrundsarbete
är något som de arbetar med på skolan för att skapa en trygg skolmiljö.
Trivsel är viktigt naturligtvis, att man trivs på skolan, att det är en trygg plats. Vi gör olika
aktiviteter, man jobbar väldigt långsiktigt med värdegrundsarbete. Man försöker vara
tydlig med, att det ska märkas att vi är snabba att agera om någonting händer. - IP 1.

För att skapa en trygghetskänsla hos elever med bland annat NPF-problematik uttryckte
en rektor att skolan anpassade den fysiska miljön för att minska intryck av exempelvis
starka färger. Fortsatt påpekade en rektor att:
Elever med svår NPF problematik går inte innanför de här dörrarna. Hur man jobbar med
det är inte lätt. Vi har lite varianter här, man kan komma in från en annan dörr, vi har en
vaktmästare ingång som en del elever slussas in genom. Läraren får gå ner och möta dem
där så de kan ta hissen upp, vi har specialundervisningen på övervåningen. - IP 1.

6. Diskussion
I avsnitten för metoddiskussionen kommer ett resonemang kring studiens giltighet,
tillförlitlighet och överförbarhet föras, samtidigt som styrkor och svagheter med studien
diskuteras. Under resultatdiskussionen kommer det empiriska materialet sättas i ett större
sammanhang. Resultatet ställs i relation till den teoretiska referensramen, tidigare
forskning samt litteratur.

6.1 Metoddiskussion
Studien har utgått från ett hermeneutiskt synsätt, vilket innebär att förförståelsen blir
central då erfarenheter och upplevelser finns anknutna till det studerade området. Utifrån
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vår förförståelse kring skolfrånvaro och elever med hemmasittande problematik kan
studiens giltighet och trovärdighet möjligtvis påverkats, då vår förförståelse kan ha
präglat tolkningen och analysen av intervjumaterialet. Lundman och Hällgren-Granheim
(2017) påpekar att resultatet riskerar att bli manipulerat om forskaren låter sin egen
förförståelse och tolkning ta över. Samtidigt påpekar de att förförståelsen kan ge
forskaren förutsättningar att upptäcka ny kunskap och fördjupad förståelse (Lundman &
Hällgren-Granheim, 2017). Genom processen med uppsatsen har vi dock strävat efter att
vara empirinära och i största mån neutrala i tolkningen och analysen av resultatet, då det
är intervjupersonens röst som är väsentlig.
Lundman och Hällgren-Granheim (2017) menar att det är viktigt att noggrant beskriva
studiens tillvägagångssätt för att stärka resultatets tillförlitlighet. I samband med
genomförandet av studien har vi gemensamt diskuterat fördelar och nackdelar med de
metodologiska valen när det kommer till design, urval och analysprocess. Valet av att
genomföra en intervjustudie föll sig naturligt då vi ville få ett rektorsperspektiv på hur
skolverksamheter arbetar för att främja skolnärvaro samt hur de arbetar för att förebygga
en hemmasittande problematik. Genom intervjuerna gavs rektorerna förutsättningar till
att förmedla sina erfarenheter och upplevelser kring arbetet med att främja närvaro samt
hur de arbetar för att förebygga en hemmasittande problematik. Fortsatt menar ErikssonZetterquist och Ahrne (2015) att intervjuer är fördelaktiga då de går snabbt att genomföra
och ger en bred empirisk grund på ett specifikt område. I första hand lät vi syftet med
studien styra det metodologiska valet, däremot fanns det i åtanke innan uppstarten av
kandidatuppsatsen att det skulle vara mer fördelaktigt med en kvalitativ metod på området
snarare än en kvantitativ. Detta på grund av att studien syftar till att få fram mer
uttömmande svar än vad som frambringas i en kvantitativ metod. I kombination med ett
hermeneutiskt synsätt skapas även en bredare förståelse för verkligheten då det finns
acceptans för flera olika tolkningar när det kommer till en kvalitativ studiedesign.
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påpekar dock att det finns nackdelar med att
genomföra en intervjustudie då intervjun är resultatet av ett samtal. Det innebär att val av
plats och tillfälle för genomförandet av intervjun kan ha stor påverkan på utgången av
utsagorna. Likaså kan utsagor från intervjupersonen förskönas eller vridas, vilket innebär
att utsagan inte speglar hans eller hennes aktiva handling (Eriksson-Zetterquist & Ahrne,
2015). I samband med intervjuerna har vi anpassat oss efter rektorernas tillgänglighet
samt önskemål kring tid och plats. En neutral plats för intervjun hade varit önskvärt för
att säkerställa att inte bli störda under intervjuprocessen. Detta kan även vara viktigt för
att minimera risken att svaren förskönas när rektorn befinner sig på sin arbetsplats, där
eventuellt kollegor i närheten av pågående intervju kan påverka rektorernas utsagor. Å
andra sidan menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) även att kontorsmiljön kan ge
professionella och yrkesmässiga svar på intervjufrågorna.
I samband med intervjuerna användes en intervjuguide som verktyg för att rama in
frågeställningarna samt för att säkerställa att frågor som ställs går i linje med studiens
syfte och frågeställningar. För att öka tillförlitligheten i intervjuguiden diskuterades
frågorna med handledaren innan första intervjutillfället. Däremot kan kritik riktas mot
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studien då ingen pilotstudie genomfördes innan intervjutillfällena. Boréus (2015) menar
att en pilotstudie är fördelaktig eftersom intervjutekniken kan testas och omarbetas innan
den används för studiens räkning. Om en pilotstudie hade tillämpats i studien hade
tillförlitligheten i frågorna möjligen ökat. Fortsatt hade en beräkning av åtgång av tid för
intervjuerna kunnat göras. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att en intervju
bör vara mellan 45 minuter till en timme för att intervjupersonen ska känna sig bekväma
och dela med sig av sina erfarenheter. Den utsatta tiden för intervjuerna var mellan 45–
60 minuter, däremot varierade tidsåtgången för de olika tillfällena mellan 30–60 minuter.
Uttömmande svar gavs dock i samtliga intervjuer, trots variansen i tidsåtgång. Fortsatt
går det kritiskt reflektera kring om detta berodde på att frågorna skickades ut till
deltagarna innan intervjutillfällena och att de då hade möjlighet att förbereda sig inför
intervjun.
I studien har en abduktiv ansats tillämpats för att kunna dra slutsatser av det empiriska
materialet, vilket enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2017) genererar i en djupare
förståelse av den deskriptiva datan och tolkningen av empirin. Fördelen med att utgå från
en abduktiv ansats kan ses i att tillvägagångssättet för att åstadkomma en slutsats inte är
så strikt, som om enbart induktion eller deduktion hade tillämpats som ansats (Thurén,
2007). En abduktiv ansats sågs som lämplig för studien då vi pendlat mellan olika sätt att
relatera teori med empiri. Inledningsvis söktes det efter litteratur på aktuellt område, för
att sedan forma intervjuguiden utifrån litteraturen som grund. Empirin som erhölls i
samband med intervjuerna har sedan analyserats med stöd i referensramen, som
utvecklats under studiens gång utifrån den insamlade empirin. Genom den abduktiva
ansatsen har en djupgående analys möjliggjorts för att kunna skapa förståelse för studiens
resultat och dess slutsats. En abduktiv ansats påstås dock inte vara av samma bevisvärde
som deduktion (Thurén, 2007), vilket hade kunnat förstärka studiens trovärdighet. Å
andra sidan hade en deduktiv ansats kunnat bli vinklad utifrån tidigare antaganden, där
risken finns för att nya upptäckter uteblir.
Fortsatt går det reflektera kring studiens metod gällande begreppen giltighet,
tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren-Granheim, 2017), i relation till
urvalet. Utifrån studiens syfte baserades urvalet på att intervjupersonerna skulle inneha
en befattning som högstadierektor, i Halmstad kommun, för att urvalet skulle vara
relevant för studien. Valet av intervjupersonerna har på så vis utgått från ett subjektivt
urval för att synliggör det den avser att göra, vilket ökar studiens giltighet. Dessutom har
valet av intervjupersoner utgått från ett bekvämlighetsurval när det kommer till
geografiskt område och tillgänglighet, med hänsyn till tid och resurser att tillgå. Detta har
å ena sidan begränsat spridningen av urvalet för att kunna se resultatet som överförbart
på skolverksamheter i andra kommuner än Halmstad kommun. Å andra sidan var
intervjuerna belägna i områden med varierad socioekonomisk status, samt utspridda på
landsbygden såväl som centralt i Halmstad. Den geografiska spridningen på skolor som
intervjuats kan därmed ses som tillräcklig för att kunna se resultatet som generaliserbart
inom kommunen. Däremot hade det varit fördelaktigt för studiens trovärdighet och
överförbarhet om fler intervjuer hade kunnat inkluderas i samband med datainsamlingen,
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trots att det uppstod en mättnad i utsagorna. Detta för att säkerställa att mättnad uppstått
kring hur skolverksamheterna arbetar för att hantera elever med en hemmasittande
problematik, både utifrån förebyggande och främjande insatser.
Slutligen går det att reflektera över begreppet “hemmasittande” och dess användbarhet i
skolverksamheterna. Under intervjuerna framkom det att rektorerna inte använder
begreppet då det kan stigmatisera och kategorisera gruppen. Istället sågs “problematisk
frånvaro” som en mer relevant benämning för alla elever som har någon form av frånvaro
som blir problematisk för att kunna fullfölja skolplikten. Under intervjuerna såg vi
däremot till att rektorerna var väl medvetna om att frågorna handlade om hemmasittande
och att de besvarade frågorna utifrån den formen av problematik.

6.2 Resultatdiskussion
Syftet med studien var att belysa hur skolverksamheter i Halmstad kommun arbetar för
att främja skolnärvaro samt hur de arbetar för att förebygga en hemmasittande
problematik i grundskolan, årskurs 7-9. Som komplement till syftet användes följande
frågeställningar: “Hur beskriver rektorerna de insatser som erbjuds för att främja närvaro
utifrån organisatorisk, pedagogisk och social nivå?”, “Hur beskriver rektorerna de
insatser som erbjuds på skolan utifrån organisatorisk, pedagogisk och social nivå
gentemot elever med en hemmasittande problematik?” samt “Hur beskriver rektorerna att
skolans verksamhet förhåller sig till elever för att främja närvaro och förebygga
frånvaro?”. Resultatdiskussionen kommer vara uppbyggd utifrån de huvudkategorier som
framkom i resultatet, där frågeställningarna successivt besvaras och diskuteras i
förhållande till lagar, styrdokument, kommunal handlingsplan, tidigare forskning och den
teoretiska referensramen.
I samband med intervjuerna framkom en meningsskiljaktighet gällande användningen av
begreppet hemmasittande elever, då rektorerna menade på att begreppet problematisk
frånvaro bör användas istället för hemmasittande problematik. Vi valde däremot att
behålla begreppet hemmasittande då denna grupp har en gemensam problematik och
skiljer sig från elever som har en problematisk frånvaro i form av exempelvis skolk. Då
det är olika insatser och olika problemområden som berör grupperna, anser vi det relevant
att implementera detta begrepp mer i skolverksamheter för att beskriva elevens frånvaro.
För att inte stigmatisera gruppen behöver man inte benämna en elev som en
“hemmasittare” utan istället att eleven har en hemmasittande problematik.
6.2.1 Organisatoriska insatser och förhållningssätt
I samtliga intervjuer framkom vikten av skolans förhållningssätt i samband med
uppmärksammandet av frånvaro såväl som i bemötandet av elever som fastnat i en
frånvaroproblematik. Vissa rektorer menade att skolan måste arbeta utifrån ett
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gemensamt förhållningssätt för att ge förutsättningar till att kunna stötta och coacha
eleven till närvaro. Höög (2013) menar att ett gemensamt förhållningssätt i en
organisation ger förutsättningar till att kunna hantera olika situationer och finna
gemensamma strategier i verksamheten. På så vis tolkar vi det som att en samsyn på
arbete i skolverksamheten ger förutsättningar till att kunna hantera
frånvaroproblematiken och åstadkomma insatser för att främja närvaro och förebygga
frånvaro. Vidare utifrån skolornas förhållningssätt påpekade flera rektorer att
verksamheterna arbetar utifrån ett relationellt perspektiv för att främja närvaron. Utifrån
rektorernas utsagor tolkar vi det som att förklaringen till frånvaroproblematiken söks i
samspelet mellan individ, grupp samt omgivande miljö och kontext. Östlund (2018)
menar att skolan ska utveckla en inkluderande skolmiljö. I relation till detta tolkar vi det
som att rektorerna menar att skolan bör lägga fokus på att anpassa skolverksamheten till
elevens förmåga och förutsättningar, istället för att eleven ska anpassa sig efter
skolverksamheten. Ljungdahl (2018) styrker detta då hon menar att den pedagogiska
såväl som den fysiska miljön behöver anpassas för att eleven ska bemötas med förståelse
för hans eller hennes situation och på så vis motiveras till att närvara.
I resultatet framkom det att skolorna rapporterar all form av frånvaro samt att de gör en
utredning när en elev varit 20 % frånvarande under två månader eller 100 % frånvarande
under en månad. Skolorna rapporterar all form av frånvaro i Skola24. I Halmstad
kommuns handlingsplan för rutiner gällande elever med frånvaro (Barn- och
ungdomsförvaltningen, 2018) framkom en likvärdig syn på när en utredning om en elevs
frånvaro ska inledas. Friberg et al. (2015) menar att skolor ska ha fungerande system för
frånvarorapportering, för att skapa en överblick av elevens frånvaro. I enlighet med detta
ser vi betydelsen av ett välfungerande system för frånvarorapportering då överblicken
innebär att en elev med sporadisk frånvaro kan fångas upp i ett tidigt skede, där
förebyggande insatser kan kopplas in.
Skolorna visade på att de hade en tydlig rutin för rapportering av giltig och ogiltig
frånvaro i systemet Skola24 samt att de fullföljer skollagen (2010:800) som menar på att
skolan är skyldig att vidta åtgärder vid skolfrånvaro (SFS 2010:800b). Rektorerna
menade även på att de hade som rutin att följa upp ogiltig frånvaro direkt genom ett samtal
eller mail till vårdnadshavarna. Friberg et al. (2015) menar att en långvarig frånvaro i de
flesta fall börjar med att eleven är frånvarande under enstaka lektioner och eskalerar ju
längre tiden går utan några åtgärder. Rektorerna menade att mentorerna har ansvaret för
att ha den ”nära kollen” på elevens frånvaro, för att se om frånvaron tenderar till att visa
ett visst mönster. En rektor menade att mentorn vid fall av hög frånvaro ska reagera och
ringa hem till vårdnadshavarna för att uppmärksamma dem på omfattningen av frånvaron
i ett tidigt skede. Ljungdahl (2018) menar att en hög frånvaro är nära relaterat till en låg
känsla av sammanhang. I enlighet med detta kan skolorna genom att uppmärksamma
elevens ogiltiga frånvaro, förebygga att frånvaron eskalerar och minimera risken för att
eleven känner en låg känsla av sammanhang. Tidiga insatser minimerar risken för att
frånvaroproblematiken växer och blir en större problematik (Friberg et al., 2015). Att
ringa eller maila vårdnadshavarna vid ogiltig frånvaro kan därför ses som en insats för att
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dels förebygga en eskalerande frånvaroproblematik, dels för att motverka att eleven
känner en låg känsla av sammanhang som enligt Antonovsky (2005) är relaterat till ett
försämrat hälsoutfall. Kearney och Graczyk (2014) menar att skolfrånvaro kan
förebyggas och närvaro kan främjas med hjälp av interventioner på tre nivåer, universell, selektiv- och indikerad nivå. Den universella nivån indikerar på att ett nära samarbete
mellan hem och skola är en väsentlig aspekt. Samarbete mellan hem och skola ses även
som en central faktor för att främja närvaro enligt Skolverket, (2011), Friberg et al.
(2015), SOU (2016:94) och Gladh & Sjödin (2018). Detta är i enlighet med vad de flesta
rektorer såg som en framgångsfaktor, där uteblivet samarbete kan försvåra processen med
närvaro- och frånvaroarbetet. Fortsatt menar Warne et al. (2017) att en stödjande
skolmiljö i form av bland annat föräldrastöd associeras med positiva hälsoutfall. Därför
ser vi betydelsen av goda relationer mellan hem och skola, men även mellan mentor och
elev för att möjliggöra ett välfungerande samarbete i syfte om att främja närvaro och
förebygga frånvaro och på så vis även främja elevens hälsa.
Rektorn har det huvudsakliga ansvaret för att fördela verksamhetens resurser som skapar
förutsättningar till deltagande i skolmomenten (Bühler et al., 2018). I arbetet med att
främja närvaron har flera skolor valt att satsa på personal vars främsta uppgift är att arbeta
med elevernas närvaro. Flera rektorer menade på att kringpersonal skapar förutsättningar
till att skapa relationer med eleverna och på så vis få in dem på lektionerna. Att satsa på
kringpersonal som får in eleverna på lektionerna anser vi vara betydelsefullt, då det kan
hindra att eleven hamnar i en frånvarospiral. Friberg et al. (2015) menar att långvarig
frånvaro i många fall börjar med frånvaro under enstaka lektioner. Att arbeta med
skolnärvaro bör ingå i skolans kvalitetsarbete (Ljungdahl, 2018). För att fånga upp elever
i ett tidigt skede har vissa skolor även valt att satsa på elevhälsoteamets professioner i
syfte att ge professionellt stöd och stöttning men även för att upptäcka varningsklockor.
I relation till studiens syfte går en satsning på personal att ses dels som en insats för att
främja närvaro generellt, dels som en insats för att förebygga en hemmasittande
problematik. Genom satsningen på olika professioner kan eleven ges stöttning till att
hantera problematiken på bästa möjliga vis.
För att ge förutsättningar till att identifiera och utreda en elevs frånvaroproblematik krävs
en samverkan med lärare, specialpedagoger, elevhälsoteam samt andra befattningar inom
skolan (Bühler et al., 2018). Resultatet från studien visade på att flera skolor hade
uppföljningsmöte angående elevens frånvaro med berörd personal, så som
specialpedagoger, socialpedagoger, kuratorer, sjuksköterskor, rektorer och lärare, som
även det syftar i att fånga upp elevens frånvaro i ett tidigt skede. Uppföljningsmötena
riktar sig mot de elever som riskerar att hamna i en frånvaroproblematik, därför ser vi en
parallell med den selektiva nivån som Kearney och Graczyk (2014) menar riktar sig mot
elever i riskzonen. Fokus ska i detta stadie läggas på att motivera eleven till att närvara i
skolan och hinder för skolgången ska undanröjas för att eleven ska kunna fullfölja målen
(Kearney & Graczyk, 2014). Genom ett samarbete med flera olika professioner i skolan
kan det ges förutsättningar att se problematiken utifrån dess helhet, där olika hinder kan
identifieras utifrån professionernas kompetens. Fortsättningsvis menar Barn- och
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ungdomsförvaltningen (2018) att en utredning även bör utföras i samverkan med
vårdnadshavare, för att utreda de bakomliggande orsakerna till frånvaron. Utifrån detta
anser vi att förutsättningar till att implementera rätt insatser kan skapas i samarbetet och
samverkan med olika professioner och vårdnadshavare.
I resultatet framkom det även att skolorna samverkar med externa aktörer såsom BUP,
socialtjänst och kärnhuset/centrala elevhälsan för att möjliggöra en tydlig plan för elever
med en frånvaroproblematik. Skolverket (2019b) menar att en större förståelse för
elevens livssituation i helhet kan skapas genom att samarbeta med externa aktörer som
socialtjänsten och BUP. Samtidigt menar Friberg (2015) att samverkan mellan skola,
socialtjänst och BUP är av betydelse för att fånga upp eleverna i tid. Rektorerna menar
på att denna form av samverkan ger förutsättningar för att få råd gällande hur situationen
kan hanteras. Vi ser därför en samverkan med olika professioner som nödvändig för att
kunna implementera insatser gentemot eleven som gör skolsituationen hanterbar och
begriplig. Antonovsky (2005) menar generellt att begriplighet ger förutsättningar för att
skapa en förståelse för hur en problematik ska angripas för att kunna hantera en situation.
Sammanfattningsvis utifrån organisatoriska insatser och förhållningssätt är ett
fungerande system för frånvarorapportering en central aspekt för att få en överblick av
frånvaron. Det finns även en relevans i att skolverksamheterna arbetar utifrån ett
gemensamt förhållningssätt för att kunna identifiera den faktiska orsaken till
frånvaroproblematiken. Genom samverkan mellan olika externa aktörer, interna
professioner i verksamheten och vårdnadshavare kan det ges förutsättningar för att fånga
upp eleven i ett tidigt skede.
6.2.2 Pedagogiska insatser och åtgärder för delaktighet
I samtliga intervjuer framkom vikten av att bemöta eleverna utifrån deras behov för att
ge förutsättningar till delaktighet, lärande och utveckling. Östlund (2018) menar att en
anpassning av undervisningen bör ske efter elevens individuella olikheter. Flera rektorer
påpekade vikten av att uppmärksamma hinder som begränsar elevens delaktighet i den
pedagogiska kontexten för att kunna bemöta eleven utifrån hans eller hennes individuella
förutsättningar. Utifrån ett relationellt perspektiv läggs det fokus på interaktionen mellan
individen och den omgivande miljö, för att kunna ge förklaringar till elevers
skolsvårigheter (Ahlberg, 2015). En rektor menade att det är skolans ansvar att göra allt
de kan med att anpassa utbildningen utifrån elevens individuella förutsättningar. Ahlberg
(2015) menar att en elev bör ses som en individ i svårigheter istället för med svårigheter,
vilket enligt Östlund (2018) innebär att planeringen, genomförandet och utvärderingen
anpassas utifrån elevernas individuella olikheter. I samband med detta ser vi betydelsen
av att skolan ska se elevens problematik utifrån ett relationellt perspektiv och inte utifrån
ett kategoriskt synsätt. Det kategoriska synsättet innebär att elevens skolproblematik ses
som en individuell avvikelse, där eleven ska anpassa sig efter kontexten (Nilholm, 2007).
Vi ser därför att det är kontexten det är fel på och inte eleven, vilket innebär att vi ser
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betydelsen av att insatser bör implementeras utifrån ett relationellt perspektiv. Det
kategoriska synsättet är en kortsiktig lösning medan det relationella ses som en långsiktig
(Östlund, 2018).
Ljungdahl (2018) menar att en anpassning i den pedagogiska och fysiska miljön behövs
för att bemöta en elev med förståelse och en undervisning som väcker engagemang, för
att minska risken att en elev hamnar i en hemmasittande problematik. Skollagen (SFS
2010:800m) som träder i kraft i juli 2019 indikerar på att stöd i form av särskilt stöd och
extra anpassning ska ges till elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i skolan. I
samtliga intervjuer med rektorerna framkom det att skolorna anpassar undervisningen
utifrån särskilt stöd och extra anpassning för att ge förutsättningar till delaktighet utifrån
elevens individuella förmåga. Skolverket (2019a) menar att pedagogiska insatser, utifrån
extra anpassning, bland annat kan vara anpassade läromedel, tydliggörande instruktioner
eller tillgång till digital teknik. Rektorerna menade på att en anpassning av skoldagarna
och ämnena görs för att minska pressen hos eleverna. I relation till det sociokulturella
perspektivet (Säljö, 2014) kan läraren använda sig av verktyg och redskap - artefakterför att anpassa undervisningen och skapa förståelse för undervisningssituationen för
eleven. Genom att anpassa undervisningen med hjälp av artefakter möjliggörs det att
eleven kan delta utefter hans eller hennes individuella förutsättningar. Säljö (2014)
påpekar att elevers utvecklingsnivåer är individuell, vilket innebär att läraren måste
bemöta eleven i den utvecklingszon denne befinner sig i. Det förutsätter att läraren arbetar
flexibelt med anpassning av språk och material för att ge förutsättningar till en
individualiserad undervisning, där varje elev ges möjlighet att lära och utvecklas (Säljö,
2014). Utifrån detta betonar vi vikten av att skolan bemöter varje elev individuellt för att
ge förutsättningar till att alla elever ska lyckas i sin skolgång. Genom extra anpassning i
undervisningen anser vi att eleven kan känna att skolsituationen är hanterbar och
begriplig, vilket kan skapa en meningsfullhet att närvara i skolan. De elever som har svårt
att hantera sin skolsituation menar Ljungdahl (2018) har en låg KASAM samtidigt som
en låg KASAM är nära anknutet till att en elev har hög frånvaro (Ljungdahl, 2018).
Utifrån detta resonemang ser vi betydelsen av att skolan arbetar för att eleven ska känna
en hög grad av KASAM i främsta syfte om att främja närvaro och förebygga frånvaro.
I samband med intervjuerna framkom det att vid de fall då extra anpassning inte räcker
till kan rektorerna besluta om särskilt stöd. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet (Skolverket, 2018) och skollagen (SFS 2010:800k) indikerar på att
rektorn har ett ansvar för att utreda behov av särskilt stöd för att ge förutsättningar till
utveckling och lärande. I intervjuerna påpekade rektorerna att de strävar efter att bemöta
elever med insatser i form av särskilt stöd utifrån exempelvis undervisning efter skoltid,
anpassad skoldag och reducering av ämnen i schemat. Rektorerna talade även om särskilt
stöd i form av enskild undervisningsgrupp, placering i särskild undervisningsgrupp och
hemundervisning i de fall då frånvaroproblematiken eskalerat. I relation till detta sätt att
hantera elevens skolsvårigheter ser vi en parallell till det kategoriska synsättet, där eleven
etiketteras som bärare av skolsvårigheten och därmed behöver anpassa sig till skolans
kontext istället för att kontexten anpassar sig efter eleven. Östlund (2018) menar på att
skillnaden mellan perspektiven är hur man väljer att förstå och beakta elevens svårigheter.
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Vi ser därför vikten av att bemöta eleven utifrån ett relationellt perspektiv som Östlund
(2018) hävdar lägger fokus på att inkludera eleven i skolmiljön, jämfört med det
kategoriska perspektivet där eleven segregeras och exkluderas från det ursprungliga
undervisningssystemet. Genom segregering och exkludering menar vi att en känsla av
utanförskap kan förstärkas. Bühler et al. (2018) menar att skolan ska sträva efter en
inkluderande undervisning genom att bland annat bygga gemenskap i klassen, se allas
olikheter som en tillgång samt att få alla delaktiga i undervisningen. Detta menar vi på
involveras i det relationella perspektivet och är därför något som skolan bör sträva efter
för att öka skoldelaktigheten. Ljungdahl (2018) påpekar att elever som känner sig utanför
och odugliga, undviker dessa situationer då denna känsla förstärks. I relation till detta ser
vi risken med att en frånvaroproblematik kan utvecklas genom att eleven känner sig
exkluderad i skolsammanhanget och förespråkar därför ett relationellt perspektiv inom
ramen för skolverksamheterna.
Utifrån en hälsoaspekt betonar vi vikten av skolans arbete med att bemöta elever med
extra anpassningar och särskilt stöd utifrån elevers enskilda behov för att ge
förutsättningar till att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i
skolsituationen. Genom att erbjuda anpassningar till en elev med behov kan eleven känna
sig sedd och hörd i sin situation. Antonovsky (2005) hävdar att de tre komponenterna
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utvecklar hälsan i en positiv riktning.
Ljungdahl (2018) menar att en låg KASAM är nära relaterat till hög frånvaro, därför
betonar vi betydelsen av insatser i den pedagogiska undervisningen för att öka en elevs
känsla av sammanhang. Detta för att ge förutsättningar till hälsa och närvaro.
Sammanfattningsvis utifrån pedagogiska insatser och åtgärder för delaktighet ser vi
betydelsen av att skolverksamheter arbetar utifrån ett relationellt förhållningssätt i
utformningen av insatser samt bemötande gentemot eleven för att främja närvaro och
förebygga frånvaro. Utifrån det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014) ser vi skolans
arbete med ett relationellt individuellt bemötande som en central aspekt för att ge
förutsättningar till att alla elever ska lyckas i skolsituationen. Att närvara i skolan kan
skapa en meningsfullhet och genom anpassningar i undervisningen kan eleven känna att
skolsituationen bli mer hanterbar och begriplig.
6.2.3 Förutsättningar till närvaro genom den sociala miljön
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2019b) menar att en elevs motivation till studier
ökar om skolans sociala klimat är av god kvalité. I flera intervjuer med rektorerna
betonades vikten av att skapa en trygg miljö för att ge förutsättningar till ökad närvaro i
skolan. I enlighet med diskrimineringslagen (SFS 2008:567b) och läroplanen för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018) visade resultatet på
att skolorna arbetar utifrån ett värdegrundsarbete för att skapa en trygg skolmiljö. Östlund
(2018) menar att det relationella perspektivet ger förutsättningar till en inkluderande miljö
där alla elever välkomnas oavsett olikheter. Vi ser att den inkluderande sociala miljön
kan ses som en central aspekt i arbetet med att skapa en trygg skolmiljö, där alla känner
sig välkomna. Utifrån KASAM är delaktighet en väsentlig del för att känna
meningsfullhet och engagemang i en situation (Antonovsky, 2005), i detta fall att närvara
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i skolan. Rivera et al. (2012) menar att en hög känsla av sammanhang ges då eleven
känner att det finns en mening med att gå till skolan. Därför vill vi betona vikten av
skolans roll i arbete med att skapa en trygg och trivsam social miljö, där alla elever ges
förutsättning till att känna att det är meningsfullt att gå till skolan.
Ljungdahl (2018) menar att en elev med hög frånvaro tenderar att ha en låg KASAM,
vilket Antonovsky (2005) menar gör det svårt att hantera motgångar. Detta styrker
relevansen av rektorernas utsagor kring att bygga en relation mellan elev och personal,
för att eleven ska känna förtroende gentemot en vuxen på skolan och därmed känna att
man kan vända sig dit för att få hjälp. Flera rektorer såg det relationsskapande arbetet
mellan elev och personal som en central aspekt för att ge förutsättningar till att främja
närvaro och förebygga skolfrånvaro. Rektorernas resonemang kring vikten av
relationsskapande arbete inom ramen för skolverksamheten går i enlighet med
Skolinspektionen (2016a), vilka trycker på att relationer i skolan är väsentliga. Fortsatt
med utgångspunkt i ”Rutin för elevers skolplikt och frånvaro” ska skolan vidta ett gott
bemötande och skapa goda relationer när det kommer till främjande och förebyggande
insatser inom verksamheten (Barn- och ungdomsförvaltningen, 2018). Utifrån främjande
insatser när det kommer till sociala aspekter framkom det i resultatet att det är viktigt att
se och höra elever, i och utanför klassrummet, för att bygga en relation till eleven. Bryant
et al. (2013) menar att elever närvarar i skolan om de känner sig sedda av personalen.
Vidare trycker Ljungdahl (2018) på betydelsen av att arbeta utifrån ett individuellt
bemötande för att hitta en drivkraft och motivation till skolan. Sammantaget kan
relationsskapandet ses som en förebyggande och främjande satsning för framtiden samt
ge förutsättningar till att fånga upp elever innan de hamnar i en problematisk spiral när
det kommer till frånvaro. En god och trygg relation till en vuxen inom skolans profession
kan därmed ge förutsättningar till att vända frånvaro till närvaro.
I samband med intervjuerna betonade rektorerna vikten av att visa på att eleven är saknad
i skolan, om hon eller han inte närvarar. Ljungdahl (2018) menar att en elev som missar
skolmoment eller inte har någon som saknar dem vid längre frånvaro försöker kringgå
situationer i skolan då de känner sig utanför och odugliga. Utifrån detta resonemang gör
vi tolkningen att uppmärksammande av frånvaro kan ge eleven en känsla av att deras
närvaro är betydelsefull, vilket skulle kunna motivera eleven till att närvara i skolan.
Skolinspektionen (2016b) hävdar att elever med omfattande frånvaro tenderar till att
hamna i ett socialt utanförskap, vilket tyder på att insatser krävs för att minimera risken
att eleven drabbas av psykosociala problem. Fortsatt menar Bryant et al. (2013) att en
elevs närvaro påverkas negativt om skolan förstärker utanförskapet. Utifrån detta menar
vi att skolan behöver bemöta och bekräfta eleven i situationen, för att kunna hjälpa eleven
tillbaka in i den gemenskap som skolan ska erbjuda gentemot alla elever, oavsett
förutsättningar. Detta för att förebygga att elevens hälsoutfall påverkas negativt. Warne
et al. (2017) styrker detta resonemang då en stödjande skolmiljö i form av lärar- och
kamratstöd påvisats ge positiva hälsoutfall.
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I intervjuerna framkom det även att interventioner riktade mot elever var väsentliga för
att bygga relationer mellan elever. Det talades dels om samarbetsövningar för att eleverna
skulle lära känna varandra, dels värdegrundsarbete för att åstadkomma ett gott socialt
klimat. I relation till den universella nivån enligt Karney och Grazyk (2014) inkluderas
alla elever i det främjande och förebyggande arbete för att skapa ett socialt klimat där
förutsättningar ges till att alla känner sig välkomna till gemenskapen.
Sammanfattningsvis utifrån förutsättningar till närvaro genom den sociala miljön
återfinns det relationsskapande arbetet på flera plan inom verksamheterna, vilket tidigare
forskning såväl som rektorerna påpekat har en central betydelse för elevens närvaro. Vi
ser dock även relevansen i det relationsskapande arbete utifrån hälsans räkning. De
positiva effekterna som kan genereras genom det relationsskapande arbetet inom
skolverksamheten ger skolans värld en anledning till att arbeta utifrån en inkluderande
miljö, med ett individuellt bemötande - där alla elever bekräftas genom att bli sedda och
hörda. Detta för att ge elever förutsättningar till att fullgöra skolplikten samt utnyttja sin
rättighet att gå i skolan.

7. Slutsatser
Arbetet med att främja närvaro och förebygga frånvaro kan ses som ett komplext arbete,
där skolan bör sträva efter att upprätta förebyggande och främjande insatser utifrån
organisatoriska, pedagogiska och sociala insatser i ett tidigt stadie. Utifrån analysen av
resultatet visade det sig att det relationsskapande arbetet betonades på flera plan inom
verksamheterna. Föreliggande studie tyder på att relationer är viktigare än metoder för att
främja närvaro och förebygga att en elev hamnar i en hemmasittande problematik, men
även för att stötta en elev tillbaka till skolan. Därför krävs ett kontinuerligt arbete för att
skapa ett individuellt bemötande och upprätthålla goda relationer mellan elev,
vårdnadshavare och skolpersonal för att ge förutsättningar till att fånga upp elever i ett
tidigt skede och implementera de insatser som krävs för att en elev ska kunna fullgöra sin
skolplikt. Relationer blir på så sätt grunden i arbete med att främja närvaro och förebygga
frånvaro.
I relation till organisatoriska insatser och förhållningssätt framkom det att rektorerna såg
vikten av att arbeta utifrån ett gemensamt förhållningssätt för att ge förutsättningar till att
uppmärksamma frånvaro och bemöta frånvaroproblematiken i verksamheterna. För att
förebygga att en elev hamnar i en hemmasittande problematik samt för att stötta en elev
tillbaka till närvaro hade skolverksamheterna ett nära samarbete och samverkan med
externa aktörer, interna professioner i verksamheten och vårdnadshavare för att fånga upp
eleven i ett tidigt stadie. Rutiner för verksamheterna ses som en viktig grund att stå på för
att ge förutsättningar till ett närvaro- och frånvaroarbete av god kvalité. Genom de
pedagogiska insatserna sågs betydelsen av att bemöta varje elev relationellt och
individuellt för att ge förutsättningar för att känna sig lyckad i skolsituationen.
Sammantaget handlar allt närvarofrämjande arbete om att ha goda relationer samt att se
och höra alla elever för att ge bekräftelse i den problematiska situationen som eleven
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befinner sig i. Detta för att ge förutsättningar till att fullgöra skolplikten samt utnyttja sin
rättighet att gå i skolan.

7.1 Praktiska implikationer
I arbetet med elever i en hemmasittande problematik ser vi utifrån studiens resultat
relevansen av att arbeta med främjande och förebyggande insatser i skolverksamheterna,
för att på ett tidigt stadie fånga upp elever med en frånvaroproblematik. Genom att
verksamheterna vidtar tydliga rutiner kring närvaro- och frånvaroarbete kan risken för en
negativ frånvaroutveckling hos elever minska. Studiens resultat visar på att ett
relationskapande arbetet mellan elev, vårdnadshavare och skolpersonal är väsentligt för
att ge förutsättningar till att fånga upp en elev i ett tidigt skede. I relation till detta
poängterar vi vikten av stödjande kompetenser i verksamheterna för att fånga upp elever
i ett tidigt skede samt för att stödja skolan som verksamhet med främjande och
förebyggande insatser i närvaro- och frånvaroarbete.

7.2 Förslag till framtida forskning
Vi ser vikten av att fortsätta bedriva forskning inom området, då forskningsläget är
begränsat. I föreliggande studie har ett rektorsperspektiv belysts på området för att
synliggöra deras upplevelser och erfarenheter kring arbetet gällande elever med en
hemmasittande problematik. Således skulle det vara intressant att ta del av mer forskning
utifrån ett elev- och föräldraperspektiv, men även utifrån externa såväl som interna
aktörer. Genom att ta del av mer forskning från fler perspektiv kan det åstadkommas
framgångsrika insatser för att alla elever ska möjliggöras att ta del av sin rättighet till att
närvara i skolan och även kunna fullfölja skolplikten.
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Missivbrev
Bilaga 1

Till dig som är rektor på [skolans namn]
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie
Hej!
Vi är tre högskolestudenter som läser hälsopedagogiskt program på högskolan i
Halmstad, som under våren 2019 ska göra en kandidatuppsats om hemmasittande elever
(ELOF - elever med långvarig och oroande frånvaro). Syftet med studien är att utifrån ett
ledningsperspektiv belysa hur skolverksamheter hanterar hemmasittande elever i
grundskolan, åk 7-9, där vi gärna hade velat höra rektorns perspektiv på problematiken.
Det är ett viktigt ämne att belysa då långvarig och oroande frånvaro kan få stora
konsekvenser för ungdomars framtidsutsikter och hälsa. Dessa ungdomar blir i många
fall socialt isolerade där följderna blir psykiskt och fysiskt påfrestande. Vi ser betydelsen
av att utifrån ett hälsopedagogiskt perspektiv belysa och betona vikten av problematiken
kring dessa elever.
Intervjun förväntas äga rum under v. 14-16 och ta cirka en timme. Skulle dessa veckor
inte vara tillgängliga kan vi även se över andra alternativ som passar er. Intervjun är
anonym och kommer behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och vi vill med
detta mejl se om ni är intresserade av att delta och bidra med ert perspektiv och
erfarenheter kring hemmasittande elever.
Vid intresse skickar vi ut mer information om intervjun och de centrala frågorna för
studien. Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss per mejl.

Vi är tacksamma för er hjälp!
Vänliga hälsningar Adela Jova, Frida Johansson & Josefine Olsson.

Kontaktuppgifter
Adela Jova
Frida Johansson
Adejov15@student.hh.se Fridjo16@student.hh.se
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Josefine Olsson
Josols16@student.hh.se

Informationsbrev
Bilaga 2.
Studien genomförs i kursen för hälsopedagogiskt forskningsarbetet 15 hp, på akademin
för hälsa och välfärd.
Studiens benämning
Hantering av hemmasittande elever utifrån ett rektorsperspektiv
Kontaktuppgifter
Student: Adela Jova, adejov15@student.hh.se
Student: Frida Johansson, fridjo16@student.hh.se,
Student: Josefine Olsson, Josols16@student.hh.se
Handledare: Eva Flodin, universitetsadjunkt i pedagogik, Eva.Flodin@hh.se
Personuppgiftsansvarig
Undersökningen/studentarbetet genomförs som en del av studenternas utbildning vid
Högskolan i Halmstad som är juridiskt ansvarig för studenternas
personuppgiftsbehandlingar. Du kan alltid nå Högskolan i Halmstad via epost
registrator@hh.se eller telefon xxx-xxxxxx.
Dataskyddsombud
Har du funderingar eller klagomål kring hur dina personuppgifter behandlas kan du alltid
vända dig till Högskolans i Halmstads dataskyddsombud via dataskydd@hh.se.
Dataskyddsombudet är expert på reglerna för personuppgifter och har rätt att granska hur
högskolans studenter och personal behandlar personuppgifter.
Lagliggrund
Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är
helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock
inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer
oss tillhanda kommer behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Ditt deltagande
kommer vara anonymt och inga uppgifter kommer kunna identifieras med person eller
verksamhet. Personuppgifterna kommer lagras till dess att uppsatsen är godkänd och
kommer därefter att raderas, om ingen annan överenskommelse sker.
Klagomål
Du har har alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Du når dem via epost:
datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon xx-xxx xx xx.
Med vänliga hälsningar,
Adela Jova, Frida Johansson & Josefine Olsson
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Intervjuguide
Bilaga 3.
Syftet med studien var att belysa hur skolverksamheter i Halmstad kommun arbetar för
att främja skolnärvaro samt hur de arbetar för att förebygga en hemmasittande
problematik i grundskolan, årskurs 7-9.
Bakgrundsfrågor
• Berätta om dig själv och din bakgrund, innan du blev rektor, vem är du?
• Kan du ge en beskrivning av skolan?
• Hur definierar du en elev med en hemmasittande problematik?
• Vilka erfarenheter har du kring elever med lång sammanhängande skolfrånvaro?
• Vad upplever du vara de vanligaste orsakerna till att unga människor blir
hemmasittande?
Krav och förväntningar
• Vilka krav ställs på dig som rektor när det gäller elever med en hemmasittande
problematik?
• Vilka krav och förväntningar ställs det på övrig skolpersonal i arbetet med en
elev med en hemmasittande problematik?
Hantering av frånvaro
• Hur registreras frånvaron och när görs en uppföljning på frånvaron?
• Hur ser det ut i er skola när det kommer till problematiken kring hemmasittande
elever?
• Beskriv vilka insatser skolan har för att hantera problematiken kring längre
sammanhängande ogiltig frånvaro.
• Hur ser samverkan ut med andra aktörer såsom BUP och kommunen?
• Vad har ni för nuvarande åtgärder för att få tillbaka elever med en
hemmasittande problematik till skolan?
• Hur arbetar ni med att främja skolnärvaron generellt?
• Vilka svagheter och förbättringsområden finns det inom hanteringen av
skolfrånvaron på er skola?
… Vill du tillägga något utöver det du berättat som skulle vara relevant för vår studie.
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Samtyckesblankett
Bilaga 4.
Härmed samtycker jag till att delta i studien om: Hantering av hemmasittande elever
utifrån ett rektorsperspektiv. Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till
att delta. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta
mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. Min underskrift nedan betyder att jag
väljer att delta i studien och godkänner att Högskolan i Halmstad behandlar mina
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.

................................................
Underskrift
................................................

Namnförtydligande
.......................................................................
Ort och datum

Student: Frida Johansson, fridjo16@student.hh.se
Student: Josefine Olsson, Josols16@student.hh.se
Student: Adela Jova, adejov15@student.hh.se
Handledare: Eva Flodin, universitetsadjunkt i pedagogik, Eva.Flodin@hh.se
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