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Förord 

Vi vill tacka alla som tagit sig tid att delta i studien genom att låta sig bli intervjuad. Vi är tacksamma 
över att ni med glöd har delat med er av era upplevelser och erfarenheter. Utan er hade den här studien 
inte varit möjlig att genomföra. Vi vill också tacka vår handledare Bodil Sundberg för ditt 
engagemang och för att du givit oss hopp och gett oss värdefulla synpunkter under arbetet. Att få 
någon att diskutera med som ger stöttning när det tar emot i den gråa vardagen är guld värd, tack 
Gunilla. 

  



 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 

I tidigare studier har framkommit att elever med omfattande frånvaro är en heterogen grupp som det 
finns bristfällig kunskap om både vad gäller deras kunskaper och behov. Det saknas således mer 
djupgående studier om sambandet mellan godkänt betyg i matematik och omfattande frånvaro och vad 
som kan vara viktiga aspekter att ta hänsyn till för speciallärares/specialpedagogers arbete med att 
stötta en elev som befinner sig i omfattande frånvaro. Syftet med den här studien är att beskriva vad 
som kan leda fram till ett godkänt betyg i matematik hos elever med omfattande frånvaro. För att uppnå 
studiens syfte har en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer använts där en elev med 
omfattande frånvaro, fem vårdnadshavare med barn som har omfattande frånvaro och fem 
matematiklärare intervjuats. Intervjuerna är transkriberade och tematiserade. Resultatet visar att ingen 
enskild faktor har betydelse utan det är flera faktorer som samverkar. De olika mönster vi kunnat utröna 
i studien som indikerar på framgång är undervisning, relationer och lärmiljö. Dessa är betydande för att 
elever med omfattande frånvaro blir godkända i matematik. Studien borde ha relevans för speciallärare, 
matematiklärare, elevhälsa och övrig skolpersonal som jobbar med elever med omfattande frånvaro. 

 

Nyckelord: Hemmasittare, omfattande frånvaro, skolfrånvaro, specialpedagogik 
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1. Inledning 

Det är elevernas vårdnadshavare, elevens hemkommun och huvudmannen för skolan som har 

ett delat ansvar för att en elev fullgör sin utbildning. Elevernas vårdnadshavare har en 

skyldighet att se till att deras barn fullgör sin skolplikt (Skollagen, 2010:800). En viktig 

utgångspunkt är att alla elever ska ges förutsättningar att nå målen för utbildningen och 

utvecklas så långt som möjligt samt att hänsyn ska tas till elevernas individuella 

förutsättningar och behov. 

I skolan sa de … “Vad är problemet? Det är ju bara att komma till skolan. Det kallar jag 

okunskap” Ida 16 år (Facebook, Hemmasittare). 

Vi har en del erfarenhet som klass- och ämneslärare i att möta elever i behov av särskilt stöd 

och även sett problematiken med omfattande frånvaro. Som vi ser det finns det två olika 

huvudproblem. Dels handlar det om okunskap vilket innebär att det saknas kunskap om vilket 

stöd denna målgrupp behöver för att uppnå godkänt betyg. Dels handlar det om att det blir en 

kollision mellan elevens behov av anpassning som kan handla om att få lugn och ro och 

skolans kultur som fokuserar på att eleven ska tillbaka in i skolverksamheten så snabbt som 

möjligt. I speciallärarutbildningen har vi lärt oss om bemötande av elever i behov av särskilt 

stöd i matematik med utgångspunkt att elever är närvarande i skolan. Vi har inga egna 

erfarenheter av att skolans aktörer har haft ett tydligt förhållningssätt eller visat en 

handlingsplan som varit framgångsrik i samband med elever med omfattande frånvaro. Som 

blivande speciallärare i matematik menar vi att ett proaktivt arbete och en helhetssyn är viktig 

för att kunna möta varje enskild elev. Vi behöver därför kunskaper om hur elever med 

omfattande frånvaro kan stöttas i matematik för att kunna göra kartläggningar med ett 

nyanserat innehåll som kan bidra till att stötta dessa elever, deras lärare och vårdnadshavare. I 

rapporten om omfattande ogiltig skolfrånvaro fastställer skolinspektionen (2016a) att 20 000 

elever har omfattande frånvaro och inte får den utbildning de har rätt till. En ofullständig 

utbildning kan leda till eller förstärka utanförskap. Omfattande frånvaro är en stor förlust för 

den enskilde eleven och för samhället (Skolinspektionen, 2016a). I ovan nämnda rapport 

framkom att relationer till vårdnadshavare, tidig upptäckt, väl fungerande samverkan och 

enskilda åtgärder är av vikt för att främja skolnärvaro. Vi vill belysa hur elever trots liten 

skolnärvaro eller ingen skolnärvaro lyckats få ett godkänt betyg i matematik. 

Vid en sökning efter forskning i ämnet visade det sig vara ett tämligen outforskat område. Det 

pågår en diskussion i media och det finns ett behov av kunskap hos skolans aktörer. Detta har 
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lett till att vi vill utforska vilka faktorer som kan vara av vikt för en speciallärare att känna till 

för att stötta elever med omfattande frånvaro att nå ett godkänt betyg i matematik. 

Elevens förutsättningar, graden av ansträngning samt motivation för ämnet är inte enbart 

avgörande (Magne, 1998). I rollen som speciallärare i matematik kan vi fungera som en länk i 

att bygga upp en relation mellan eleven och skolan samt stötta läraren i att ge kvalificerad 

hjälp med att planera stoff och en differentierad undervisning som sker inom klassens ramar. 

Speciallärare har en särskilt viktig roll för att kunna överblicka processer och sammanhang 

för denna målgrupp i matematik, och kunna bidra till att förbättra och anpassa situationen i 

matematik som den utvecklas över tid. För att kunna göra det behövs kunskap om det som lett 

till särskild vikt att arbeta med. I den här studien vill vi därför belysa och finna de som elever, 

lärare och vårdnadshavare själva beskriver som gynnsamma för elevens 

matematikprestationer. 

2. Syfte med frågeställningar 

Syftet med den här studien är att beskriva vad som kan leda fram till ett godkänt betyg i 

matematik hos elever med omfattande frånvaro. Eftersom forskning saknas inom området är 

det av intresse. Vi väljer att undersöka detta utifrån elevens, vårdnadshavares samt lärares 

berättelser och fokus är att lyfta fram det som leder till framgång i form av godkänt betyg i 

matematik. 

 

Frågeställningarna är: 

 Hur beskriver eleven i studien med omfattande frånvaro vad som lett till ett 

godkänt betyg i matematik? 

 Hur beskriver vårdnadshavare i studien vad som lett till ett godkänt betyg i 

matematik för elever med omfattande frånvaro? 

 Hur beskriver matematiklärare i studien vad som lett till ett godkänt betyg i 

matematik för elever med omfattande frånvaro? 
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3. Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs först de olika begrepp som finns inom skolfrånvaro. Sedan redogörs för 

hur skolfrånvaro i Sverige och i några andra länder beskrivs. Därefter redogörs för tidigare 

forskning om skolfrånvaro och matematik. Till sist redogör vi för de teoretiska perspektiven 

som använts i studien. 

3.1 Begrepp inom skolfrånvaro 

I det här avsnittet förklaras begrepp som giltig, ogiltig frånvaro, problematisk frånvaro, 

omfattande frånvaro, hemmasittare, skolvägrare, skolfobi, ELOF samt skolkare. 

Det finns många begrepp som används för att beskriva en elevs frånvaro. I skollagen 

(2010:800) delas frånvaro upp i giltig och ogiltig frånvaro. Frånvaro är ogiltig om det inte 

finns giltigt skäl. Exempel på giltiga skäl för frånvaro kan vara sjukdom, beviljad ledighet 

eller befrielse från undervisningen (ibid). 

Problematisk frånvaro är ett icke vedertaget begrepp som förekommer i den statliga 

utredningen “Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” (SOU 2016:94) och avser 

frånvaro i sådan omfattning att frånvaron riskerar att ha negativ inverkan på elevens 

utveckling mot utbildningens mål. Det innehåller all frånvaro, det vill säga både giltig och 

ogiltig frånvaro samt sammanhängande och upprepad frånvaro (ibid; Landell, 2014). 

Begreppet syftar till att det skapar problem för eleven att vistas i skolmiljön (Landell, 2014). 

Skolinspektionen använder begreppet omfattande frånvaro. Den gör heller ingen skillnad på 

giltig och ogiltig frånvaro (2016a). 

Hemmasittare är ett omdiskuterat begrepp som också uttrycks med begreppen skolvägran 

eller skolfobi (Landell, 2014; Springe, 2009). En hemmasittare är en elev som under skoltiden 

stannat hemma mer än fyra veckor utan synbar anledning och där vårdnadshavaren känner till 

frånvaron (Strandell, 2009; Gladh & Sjödin, 2014). Begrepp som syftar till att eleven är 

problembärare bör undvikas (Landell, 2014). Gladh & Sjödin (2014) separerar skolkare och 

hemmasittare, som båda har en hög frånvaro, men menar att skolkare har ett mer socialt aktivt 

liv utanför hemmet. Ibland används ELOF (elever med långvarig och oroande frånvaro) som 

är ett relativt nytt begrepp för det anses mer neutralt än hemmasittare som kan ses som 

nedsättande. Kearney (2008) delar upp elever med skolvägrande beteende i kategorierna 

längre olovlig frånvaro och skolk. Detta är en förenklad uppdelning menar Kearney (2008), 

då hänsyn inte tas till att båda grupperna är mycket heterogena. 
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Gruppen är heterogen i att det förekommer både fysiska och mentala diagnoser, svårigheter 

och även underliggande kategorier. I den metastudie Kearney (2008) genomfört benämns ett 

20 – tal olika fysiologiska diagnoser däribland allergier (astma speciellt), cancer, epilepsi, 

diabetes, reumatism och mensvärk. De exempel som kan nämnas bland de psykiatriska 

diagnoserna är ångest, depression, allmän oro, koncentrationsproblem, separationsångest, 

somatiska besvär, sömnsvårigheter, social fobi, rädslor, ängslan, problem med vänner och fler 

därtill. För en del elever kan det handla om tiden mellan lektioner, att inta ett nytt klassrum, 

en byggnad eller att åka buss till skolan eller en generell senfärdighet (ibid). 

I studien har vi valt att kalla elevgruppen med mer än fyra veckors frånvaro för elever med 

omfattande frånvaro eftersom det kan ligga en värdering i till exempel begrepp som skolkare, 

hemmasittare och skolvägrare. 

3.2 Skolfrånvaro i Sverige och andra länder 

Skolinspektionen (2016a) gjorde en granskning av ogiltig frånvaro i grundskolan och den 

visade att 1 700 elever hade ogiltig sammanhängande frånvaro under minst en hel månad. 

Dessutom hade 18 000 elever ogiltig upprepad ströfrånvaro, det vill säga frånvaro från 

enstaka lektioner/dagar som överstiger ca 5 procent av undervisningstiden under en period av 

minst två månader hösten 2015. Därtill kan tilläggas att det fanns ett mörkertal. Omfattande 

skolfrånvaro är en stor förlust för den enskilde eleven och för samhället (Skolinspektionen, 

2016b). 

Antalet ungdomar med omfattande frånvaro är färre i de rikare och mer välorganiserade 

länderna som Tyskland, Schweiz, Japan och Sverige. I länder med mindre utvecklade 

ekonomier som Bulgarien, Mexiko och Turkiet är det fler ungdomar som står utan arbete, 

praktik eller studier. Även länder med lägre socialt skydd som Frankrike, USA och 

Storbritannien har fler elever med omfattande frånvaro än i Sverige och Japan (Therborn, 

2014). 

3.3 Tidigare forskning om skolfrånvaro och framgångsrik matematikundervisning 

I det här avsnittet redogörs för orsaker till frånvaro och dess konsekvenser därefter åtgärder 

vid frånvaro och slutligen generella betydelsefulla faktorer för framgångsrik matematik-

undervisning. 

 



 

5 

3.3.1 Orsaker till skolfrånvaro och eventuella konsekvenser  

Skolfrånvaro är en allvarlig folkhälsofråga som grundar sig i den fysiska och mentala hälsan 

(Kearney, 2008). I en forskningsöversikt har Kearney pekat på en rad problem som belyser 

det komplexa i långvarig skolfrånvaro. Psykiatriska villkor som kan relateras till omfattande 

frånvaro i skolan inkluderar främst ångest, depression och störande beteende, samt otaliga 

medicinska tillstånd (ibid). Omfattande frånvaro kan bottna i en komplex blandning av 

individ-, skol- och familjefaktorer (Kearney, 2008). Mobbing, utanförskap och dåligt 

skolklimat är miljöfaktorer som kan vara förknippat med omfattande frånvaro (ibid). 

Skolans uppdrag är att främja lärandet. Individen ska stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Skolan ska utveckla elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (SFS2010:800). Det är 

stor risk att elever med omfattande skolfrånvaro hamnar i ett långvarigt utanförskap vilket kan 

få konsekvenser som arbetslöshet, utanförskap, försämrad fysisk hälsa och psykisk ohälsa 

som depression, ångest, samt självskadebeteenden. Det kan även leda till kriminalitet och 

missbruksproblematik (Flakierska-Praquin & Gillberg, 1997; Gladh & Sjödin, 2014; Landell, 

2014; Kearney, 2008). Att få godkända betyg i kärnämnena kan ses som en skyddsfaktor för 

hur det kommer att gå senare i livet (Skolinspektionen, 2016b). 

3.3.2 Åtgärder vid skolfrånvaro 

Situationen är komplex (Kearney, 2008). För att stödja elever i svårigheter är det väsentligt 

med elevers och föräldrars delaktighet samt skolors tillgång till metoder, rutiner för 

uppföljning och utvärdering av elevernas situation (Ahlberg, 2001). Att arbeta preventivt kan 

vara vinstbringande för individen, omgivningen och samhället menar Karlberg (2011). Ett 

klassrumsklimat som präglats av förutsägbarhet och positiv stämning ger möjlighet till en 

positiv skolanknytning vilket kan vara ett stöd för lärare att förbättra relationen mellan lärare 

och elev (ibid). Det har visat sig att faktorer som förebyggande arbete, tidig upptäckt, goda 

rutiner och väl fungerande samverkan är faktorer som är särskilt viktiga i arbetet med 

långvarig ofrivillig frånvaro (Skolinspektionen, 2016a). För att man i skolan vill säkerställa 

att åtgärder vidtas visar man många gånger kategoriskt på en lösning och tar inte hänsyn till 

att elever med omfattande frånvaro är en heterogen grupp (Ahlberg, 2017). I tidigare utgiven 

litteratur saknas en pusselbit menar Bühler, Karlsson & Österholm (2018). I fråga om 

problematisk skolfrånvaro och forskning saknas information om förekomst av 

neuropsykiatriska funktionsvariationer och dess medföljande sårbarhet (ibid). Författarna 
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menar att kopplingen mellan problematisk skolfrånvaro och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har saknats i den vetenskapliga litteraturen. De ser en ökande tendens 

vilket övertygar om att det är viktigt att undersöka det vidare. Enligt skolinspektionens 

rapport (2016a) visar granskning av skolans arbete med elever med omfattande frånvaro 

tillsammans med den nationella kartläggningen av ogiltig frånvaro, att alla elever inte får den 

hjälp de behöver för att komma tillbaka till skolan. 

3.3.3 Generella betydelsefulla faktorer för framgångsrik matematikundervisning 

Det som gynnat elevers prestationer och påverkat undervisningen mest har visat sig vara 

formativ bedömning och elevaktiva arbetssätt (Hattie, 2012; Wiliam & Leahy, 2016). Wiliam 

& Leahy (2016) skriver om att detta har blivit en framgångsrik metod för elevers lärande på 

både individ- och gruppnivå samt ger eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor i ett 

socialt samspel. 

Förtroendefulla relationer lärare - elev, lärares tydlighet i undervisningen, lärares 

förväntningar och mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd är faktorer som 

påverkar undervisningen positivt (Hattie, 2012). 

Enligt rapporten Utökad undervisningstid i matematik: Hur en ökning av undervisningstiden 

kan användas för att stärka elevernas matematikkunskaper” från Skolverket (2012) som 

regeringen beställt visar både nationell och internationell forskning på lärarens betydelse för 

att åstadkomma god matematikundervisning. Både tydliga mål och syften med 

matematikundervisningen är lärandeprocesser, samt att ställa realistiska förväntningar på 

eleven är av vikt (Skolverket, 2012). 

3.4 Teoretisk perspektiv 

I det här avsnittet redogörs för det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1995) eftersom 

elever med omfattande frånvaro hamnar i en annan gemenskap. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar lät vi oss till viss del vägledas av teorin eftersom det handlar om en 

tillgänglig lärmiljö (SPSM, 2017) oavsett plats. I lärande situationer påverkas vi av sociala 

sammanhang och relationer till andra. Samspel och interaktion ses som avgörande för 

begreppsutveckling (Vygotskij, 1995; Säljö, 2014; Ahlberg, 2001; Nilholm, 2012). Studien 

likställer begreppen samspel, enligt tillgänglighetsmodellen och interaktion enligt det 

sociokulturella perspektivet samt utifrån det relationella perspektivet där fokus lyfts från att 
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fokusera individen och inriktas i högre grad på relationer och samspel mellan individ, grupp, 

skola och samhälle (Ahlberg, 2017). 

3.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt ett sociokulturellt synsätt skapar människan sin framtid i kommunikation och samspel 

med andra genom kollektivet. Människans medvetande är dynamiskt och föränderligt och 

speglar sin omgivning (Vygotskij, 1995) med interaktion som avgörande för 

begreppsutveckling och kommunikation (Ahlberg, 2001; Säljö, 2014). Många av de 

misslyckanden som uppkommer i de aktiviteter som skolan erbjuder är funktioner av samma 

slags aktiviteter och samma slags interaktion som leder till framgång. Som kommunikativ 

praktik kan skolan beskrivas som lyckad och misslyckad interaktion, en förståelse och icke-

förståelse av kunskapsinnehåll, framgång och motgång för elever som skapas genom samma 

kommunikativa aktiviteter (Nilholm, 2012). 

Att förstå kopplingen mellan handlingar och sammanhang är något av en kärnpunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv. Säljö (2014) problematiserar hur vi lär och att det inte bara handlar 

om hur vi fungerar som individer eller hur vi är biologiskt beskaffade. I en interaktion mellan 

människor skapas och processas kulturella resurser. Handlingar och kunskaper måste relateras 

till sammanhang och verksamheter. Säljö betonar hur vi i kommunikation och social 

interaktion skapar skolan. 

3.4.2 Specialpedagogiskt perspektiv 

Inom det specialpedagogiska området sker forskning utifrån en mängd begrepp och olika 

perspektiv. Vi ansluter oss till de centrala begreppen relationer, samspel och utveckling med 

fokus på lärande i enlighet med Ahlbergs förklaring om den lärmiljö som är tillgänglig för 

eleven. I det relationella perspektivet handlar relationer om skolans sociala miljö och 

relationer mellan skilda ansvarsnivåer och aktörer inom skolans område. Det innefattar även 

relationer mellan eleverna och mellan lärare och elever. I vår studie sker relationer i 

samverkan i ett flertal led såsom; elev - elev, elev - lärare, rektor - lärare, förälder - lärare. 

Ahlberg (2017) refererar till Vygotskij som inspiratör i en mängd rapporter, uppsatser och 

böcker som skrivits. Ett centralt begrepp vilket omnämns den närmaste utvecklingszonen kan 

beskrivas som en period av lärande då individen håller på att lämna sin nuvarande 

utvecklingsnivå, vilket visar sig genom att hen kan utföra nästa nivås uppgifter med hjälp av 

annan person för att senare klara dem självständigt (Psykologiguiden.se). Ahlberg (2001) 
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menar att elevens möjligheter att lära handlar om kommunikationen och relationen mellan 

skolans styrning, organisation, undervisningens innehåll och organisering. Det är bättre att 

pröva en mångfald olika lösningar och söka möjligheter till kommunikation och samarbete. 

Det är viktigt att lyfta fram elevens förhållningssätt, intresse och koncentration utifrån 

perceptuella och kognitiva aspekter (ibid). 

Ahlberg (2017) ger en beskrivning av några av de nu gällande specialpedagogiska perspektiv 

och väljer utifrån sin utblick att benämna individperspektiv, organisations - och 

systemperspektiv, samhälls- och strukturperspektiv samt relationella perspektiv. Dessa 

övergripande perspektiv är grundade i olika förklaringsmodeller då det handlar om att finna 

orsaker till skolproblem. Ahlberg (2017) och Tinglev (u.å) skriver att det kan föreligga orsak 

till specialpedagogiskt behov i ett relationellt perspektiv om eleven är i svårigheter i mötet 

med olika företeelser i uppväxtmiljön och utbildningsmiljön. Elev, lärare och lärandemiljö 

blir fokus för specialpedagogiska konsekvenser (Ahlberg, 2017). I vår studie kom ett 

relationellt perspektiv till användning då blicken lyftes från att i huvudsak riktas från ett 

individperspektiv mot att se till olika aktörers handlande på annan nivå såsom organisatorisk 

nivå. Situationer, händelser och handlingar som pågår i utbildningssystemet uppmärksammas 

och målsättning samt organisering av skolans arbete studeras (ibid). 

Specialpedagogiska konsekvenser utifrån ett individperspektiv kan handla om att säkerställa 

att eleven blir lyssnad till företrädesvis vid möten som anordnas i skolans regi där skolans 

personal, elev och vårdnadshavare närvarar. Då eleven involveras och samtliga parter 

hörsammas kan möjliga former för undervisning framträda. 

En tillgänglig lärmiljö handlar om den sociala-, fysiska- och pedagogiska miljön i ett samspel 

vilket är förutsättningen för lärande (se figur 1). Tillgänglighet i social miljö handlar enligt 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018), om fem indikatorer. Dessa är gemenskap, 

begripligt sammanhang, planerande aktiviteter utanför skolans område, samverkan med 

hemmet samt normer och attityder. Den sociala miljön handlar således om de strategier och 

stöd som ges till eleverna för att möjliggöra delaktighet och gemenskap mellan elever och 

vuxna utifrån allas lika värde. Det handlar främst om att elever möter tillgängliga aktiviteter, 

mötesplatser, ramar och regler samt att det som kommuniceras är tillgängligt och att det 

skapas tillfällen att förstå varandras perspektiv eller att få stöd att förstå sociala sammanhang. 

Tillgänglighet i pedagogisk miljö handlar om sex indikatorer enligt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2018). Dessa är pedagogiska strategier och stödstrukturer, arbetslag, olika 
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sätt att lära, lärverktyg, digitalt lärande och hjälpmedel. Den pedagogiska miljön handlar 

således om hur undervisningen ska utformas så att alla elever kan tillgodogöra sig den och för 

att undervisningen ska vara tillgänglig för alla behöver den anpassas så att den skapar 

förutsättningar till delaktighet i alla aktiviteter. 

 
Figur 1.Bilden visar tillgänglighetsmodellen som visar samspelet mellan de olika lärmiljöerna 

(Godkänd att använda enligt SPSM, 20191121). 
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4. Metodbeskrivning 

Inom samhällsforskning skiljer man ofta på två olika metoder, den kvantitativa och den 

kvalitativa metoden (Bryman, 2018). Den kvantitativa metoden betonar kvantifiering när det 

gäller insamling och analys av data medan den kvalitativa metoden lägger mer vikt på ord än 

siffror och kan innehålla ett tolkande synsätt om hur individer uppfattar sin verklighet. 

Intervjuer hör till den vanligaste metoden vid kvalitativ forskning. I följande avsnitt beskrivs 

studiens metod för att arbetsprocessens gång ska kunna följas. Metodbeskrivningen redogör 

för den vetenskapliga grunden, metodval, sökning av tidigare forskning, urval, utformning av 

intervjuguide, intervjuernas genomförande och forskningsetiska ställningstaganden samt 

bearbetning och analys av empiri. Till sist görs en metodreflektion med reflektionsredskapen, 

tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet. 

4.1 Den vetenskapliga grunden 

Forskningsansatsen i studien är fenomenologisk eftersom syftet med studien var att 

synliggöra olika individers uppfattningar om ett fenomen. Fenomenologin utgår ifrån att varje 

individ tolkar sin egen värld och att flera personer kan se samma fenomen ur olika perspektiv 

(Bryman, 2018; Danemark, Ekström & Karlsson, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Fenomenet var i detta fall faktorer som gjort att elever med omfattande frånvaro trots detta 

fått ett godkänt betyg i matematik. 

4.2 Metodval 

För att uppnå studiens syfte, som innefattar kunskaper om informanternas upplevelser, har en 

kvalitativ metod som intervjustudie använts. Detta eftersom en kvalitativ metod ger möjlighet 

till en djupare förståelse för informanternas upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014) då 

tonvikten i kvalitativ metod ligger på att tolka och förstå (Bryman, 2018). 

Fördelarna med att göra en kvalitativ intervjustudie var att som intervjuare ha möjlighet att 

följa upp och fördjupa frågorna samt möjlighet att räta ut frågetecken som uppstår under 

intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Liknande grundfrågor ställdes till alla informanter oavsett om det var en elev, vårdnadshavare 

eller matematiklärare. 
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4.3 Sökning av tidigare forskning om skolfrånvaro och godkänt betyg i matematik 

Sökningar genomfördes med många variationer av sökord i olika kombinationer. Ett utdrag av 

de sökord som användes var: hemmasittare, skolvägran, ELOF, school refusal, school 

dropout, hikikomori (japanska och betyder att dra sig undan), godkänd i matematik. De 

databaser som användes var främst Google Scholar och Umeå biblioteks söktjänst. Endast 

peer reviewed artiklar har valts ut för att granskas samt både internationella och nationella 

artiklar för att få ett bredare perspektiv. Artiklars referenslistor genomsöktes även för att hitta 

relevant forskning vilket genererade i ytterligare artiklar. 

4.4 Urval 

I vår studie deltog en elev, fem matematiklärare och fem vårdnadshavare. Studiens målgrupp 

begränsades till elever i åk 6-9 i grundskolan samt vårdnadshavare och matematiklärare med 

erfarenhet av elev/er med omfattande frånvaro. Detta gjordes av två skäl. Dels för att elever i 

den åldersgruppen får betyg i matematik och dels för att de omfattas av skolplikten och är 

enligt lag skyldiga att delta i undervisningen (SFS 2010:800). 

För att få tag på för studien relevanta informanter det vill säga elever, vårdnadshavare och 

matematiklärare gjordes urvalet på två olika sätt. 

I det första urvalet kontaktades rektorer utifrån ett bekvämlighetsval via mejl eller per telefon. 

Tre respektive fem rektorer i glesbygdsregion och tätortsregion tillfrågades om de hade elever 

på sin skola med omfattande frånvaro och ett godkänt betyg i matematik. 

I glesbygdsregionen svarade två rektorer att de hade elever på sin skola med omfattande 

frånvaro och ett godkänt betyg i matematik. Elevernas matematiklärare kontaktades för att 

fråga om hen var positiv till att delta i studien och låta sig intervjuas. Till sist kontaktades 

familjen och tillfrågades. Tre elever och tre vårdnadshavare samt två matematiklärare 

rekryterades på detta sätt. 

I tätortsregionen svarade alla rektorer att de hade elever med omfattande frånvaro men endast 

en rektor hade en elev som både hade omfattande frånvaro och ett godkänt betyg i matematik. 

Elevens matematiklärare kontaktades och hen gav rekommendationen att författarna inte 

skulle kontakta familjen då relationen mellan skolan och vårdnadshavarna var ogynnsam. 
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Det andra urvalet gjordes genom att vi anslöt oss till Facebookgruppen för vårdnadshavare, 

“Hemmasittare”. Där skrevs ett inlägg med studiens syfte och en förfrågan om 

vårdnadshavare som hade möjlighet att delta i en intervju vilket resulterade i att två 

vårdnadshavare rekryterades. Tre lärare med erfarenhet av elever med omfattande frånvaro 

rekryterades från en Facebookgrupp för matematiklärare.  

4.5 Utformning av intervjuguider 

En intervjuguide utformades (se bilaga 2) utifrån studiens syfte och var av halvstrukturerad 

karaktär. Intervjuguiden bestod av fyra teman: bakgrund, skolerfarenheter, hanterandet av 

frånvarosituationen samt en avslutning. Guiden användes vid muntliga intervjuer. 

Det första temat var Bakgrund som bestod av frågor gällande informanterna själva och 

elevens klass. Nästa tema var Erfarenheter vilken bestod av frågor om skolerfarenheter och 

erfarenhet av undervisning samt erfarenheter av elever med omfattande frånvaro. Det tredje 

temat handlade om informantens Hanterandet av situationen samt vad de hade för stöd från 

omgivningen. Det fjärde och sista temat var en Avslutning. 

Varje tema inleddes med en öppen fråga som informanterna hade chansen att tolka relativt 

fritt. Vi ansåg att fria beskrivningarna hjälpte oss att förstå vad som verkade viktigt för 

respektive informant och därmed kunde resterande del av temat anpassas efter detta. 

Efterföljande frågor var också öppna men mer specificerade på respektive område. Att 

konstruera en intervjuguide med teman utifrån studiens syfte och bakgrundsfakta, stämmer 

väl överens med det Bryman (2018) och Kvale och Brinkmann (2014) beskriver vad 

forskaren bör tänka på vid konstruktion av en intervjuguide. 

Ordningsföljden på de teman som fanns i intervjuguiden bestämdes utefter vad informanterna 

kunde tänkas uppleva som lättillgängliga och mer allmänna respektive svårare att tala om. 

Detta delvis för att få bakgrundsinformation om familjens situation och den aktuella 

undervisningssituationen, delvis för att ge informanterna tid att känna sig trygga i 

intervjusituationen. Därefter valde vi att fortsätta med två teman som innehöll ingående frågor 

och att informanterna då skulle vara mer bekväma med intervjusituationen efter den inledande 

delen (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuguiden avslutades med ett tema som inte 

bedömdes vara lika känslomässigt jobbig som de två föregående teman för att försöka 

undvika att informanterna skulle känna sig sköra vid avslut, vilket ligger i linje med Kvale 

och Brinkmanns (2014) rekommendationer. 
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Frågorna i intervjuguiden utvecklades dels utifrån studiens syfte och tidigare forskning och 

dels utifrån övrig information som ansågs vara relevant. Frågorna var skrivna på ett sådant 

sätt att informanterna enkelt kunde förstå dem. Detta skedde bland annat genom 

operationalisering av teoretiska begrepp för att undvika akademiskt språk och istället 

användes vardagsspråk (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Som vägledning i operationaliseringsprocessen testades intervjufrågorna på för oss bekanta 

personer för att kontrollera om frågorna var begripliga. Detta förfarande kan liknas vid en 

pilotstudie. Efter detta reviderades vissa frågor. Mindre revideringar av intervjuguiden skedde 

även under intervjuprocessen när det uppmärksammades att någon intervjufråga var mindre 

begriplig eller behövde byta plats. Förändringarna handlade om förtydliganden. Många tankar 

lades ned på att inte ställa frågor som kunde upplevas vara anklagande. 

4.6 Genomförande av intervjuer och forskningsetiska ställningstaganden 

I detta avsnitt berättas hur intervjuerna har genomförts samt hur de fyra forskningsetiska 

huvudkraven har uppfyllts. 

De fyra huvudkrav som måste uppfyllas för att skydda individen och uppfylla kraven för god 

forskningsetik är informations,- samtyckes-, konfidentialitet- och nyttjande krav (Bryman, 

2018; Vetenskapsrådet, 2002). 

Alla informanter i studien informerades muntligt innan intervjun och skriftligt i ett 

informationsbrev (se bilaga 1) om att medverkan var frivillig och rätten att själva bestämma 

om de vill delta eller inte och därmed är samtyckeskravet uppfyllt (Bryman, 2018; Kvale & 

Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2017). 

Innan intervjuerna genomfördes tog informanterna del det skriftliga informationsbrevet (se 

bilaga 1) detta för att tillgodose informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). I brevet 

beskrevs studiens syfte och att informanterna var anonyma samt att deltagandet var frivilligt 

och när som helst kunde avbrytas. Det framgick även att svaren i intervjun skulle komma att 

användas endast till denna studie. Att uppgifter om informanter och resultat används endast i 

denna studie innebär att nyttjandekravet är uppfyllt (Vetenskapsrådet, 2002). 

Innan intervjun kontrollerades det att informanterna var införstådda med sin medverkan i 

studien och innan själva intervjun tillfrågades informanterna om de godkände inspelning av 

intervjun, vilket samtliga gjorde. Utöver detta gavs information om intervjuns upplägg, 
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förväntad tidsåtgång samt möjligheten att avstå att svara på frågor, vilket stämmer väl överens 

med hur Kvale och Brinkmann (2014) anser att en intervju bör inledas. 

Av de elva intervjuerna som genomfördes var sex stycken muntliga direktintervjuer (ansikte 

mot ansikte), medans det genomfördes fem via telefon. Anledningen till att intervjuer gjordes 

via telefon var att informanterna återfanns på längre avstånd. 

Samtliga intervjuer genomfördes i en av informanten vald miljö. För att få ut mesta möjliga 

av intervjun och analysen valdes att genomföra muntliga intervjuer som inte var för långa 

utan tog mellan 30-60 min. 

För att behandla informanterna i studien med största möjliga konfidentialitet var 

informanterna anonyma och inga namn vare sig på personer, skolor eller orter har använts. 

Facebookinläggen som gjordes är raderade. Därmed anses konfidentialitetskravet uppfyllt 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Från början hade vi fjorton stycken informanter, dock skedde bortfall av en vårdnadshavare 

och två elever. Urvalet resulterade därmed i en 14-årig elev och fem vårdnadshavare samt fem 

matematiklärare. Totalt intervjuades elva informanter och det ansågs tillräckligt för att kunna 

uppfylla studiens syfte, som var att undersöka informanternas upplevelse. 

4.7 Bearbetning och analys av empirin 

Här beskrivs hur empirin bearbetas och analyseras med hjälp av en tematisk analys. Tematisk 

analys kan egentligen ingå i flera olika analysmetoder (Bryman, 2018). 

När intervjuerna genomfördes spelades de in med mobiltelefon. Därefter lyssnade författarna 

flera gånger på varje intervju. Till sist transkriberades alla intervjuer ordagrant. Det gjordes 

för att få en överblick av intervjuerna och inte låta någon information gå förlorad. 

Transkriberingarna genomfördes allt eftersom under processen (Bryman, 2018). De 

genomarbetades ett flertal gånger genom att vi läste och lyssnade på intervjuerna. Därefter 

utgick vi ifrån studiens syfte och sökte i transkriptionerna efter teman såsom sociala och 

pedagogiska miljöer (kap. 3.4.2, figur 1). Även organisationsperspektivet eftersöktes i 

transkriptionerna av författarna. För ökad bedömaröverensstämmelse utfördes en temasökning 

gemensamt i en första transkription. Sedan gjordes temasökningar enskilt av författarna och 

därefter jämfördes dessa analyseringar i fyra omgångar. Då vi ansåg att 

bedömaröverensstämmelsen var uppfyllt analyserades de resterande transkriptionerna 
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individuellt. För att underlätta analyserandet fördes informanternas svar in i en matris med 

lärmiljöfaktorerna i x-led och informanterna i y-led. I resultatet som besvarar studiens tre 

frågeställningar har vi valt att besvara varje fråga i tre teman såsom social miljö och 

pedagogisk miljön samt organisationsperspektivet. 

4.8 Reflektion över metod 

I det här avsnittet reflekteras över metoden som använts i studien. Som redskap för 

reflektionen används begreppen tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet (Bryman, 

2018). 

4.8.1 Tillförlitlighet 

Med tillförlitlighet avses huruvida samma resultat kan uppnås vid andra 

undersökningstillfällen och av andra forskare vilket också inkluderar om informanterna 

kommer att svara likadant vid ett annat tillfälle med någon annan intervjuare (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det kravet tillsammans med det faktum att informanterna påverkas av 

intervjuaren som i sin tur kan påverka tillförlitligheten resulterar i svårigheter att uppnå 

tillförlitlighet i kvalitativa studier (Bryman, 2018). Eftersom vi båda har erfarenhet av elever 

med omfattande frånvaro som lärare men inga erfarenheter som vårdnadshavare var vi 

medvetna om att det kan påverka intervju. Vi hade därför som avsikt att minimera vår 

inverkan på studieresultatet genom att inta speciallärarperspektivet och en så objektiv hållning 

som möjligt men samtidigt vara nyfikna, tysta och lyssnade under intervjuerna vilket betonas 

av Kvale och Brinkmann (2014). Författarna ställde flera grundfrågor till alla informanter 

vilket ökar studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014). För att visa tillförlitligheten i 

studien har vi valt att lyfta fram exempel i form av citat under varje frågeställning som i 

någon mån kan erkännas som representativa. Det används som exempel på vad elev, 

vårdnadshavare eller matematiklärare har sagt. 

4.8.2 Trovärdighet 

Trovärdigheten handlar om resultatet verkligen svarar mot studiens frågeställningar, huruvida 

författarna undersökte det som de ämnade undersöka och om valet av metod var lämpligt för 

ändamålet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi valde halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som 

metod då detta ansågs lämpligast för ändamålet, att få svar på frågeställningarna. 

Trovärdigheten beror till hög grad på skickligheten hos intervjuaren (ibid). Eftersom 
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författarna var ovana intervjuare förberedde de sig noggrant genom att studera litteratur om 

intervjumetod. Intervjuguiden planerades och intervjuerna genomfördes på ett noggrant sätt. 

En pilotintervju genomfördes före intervjuerna varefter författarna tillsammans gick igenom 

frågorna och kunde resonera och säkerställa att frågorna svarade mot studiens syfte. 

Författarna diskuterade även följdfrågor för att öka intervjuns trovärdighet (Backman, 2008). 

Författarna gjorde tolkningar, sammanfattningar och omformulerade frågorna under 

intervjuerna där informanterna hade möjlighet att rätta till eller bekräfta sina uttalanden vilket 

stärker trovärdigheten. 

4.8.3 Generaliserbarhet 

Studiens resultat är baserat på en elev, fem vårdnadshavare och fem matematiklärare vilket är 

ett begränsat antal informanter. Urvalet är ett strategiskt urval vilket innebär att studien inte är 

grundad på ett slumpmässigt urval. Eftersom resultaten är baserade på endast elva intervjuer 

kan inga generaliseringar göras utifrån dessa resultat. Istället speglar resultaten, genom vår 

tolkning, just den grupp informanter som deltagit i studien. Studien kan inte anses vara 

representativ för övrig befolkning, sett utifrån en statistisk generalisering (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 
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5. Resultat 

I resultatdelen är rubrikerna valda utifrån studiens syfte och vad som framkommit i 

informanternas svar. Syftet med denna studie var att beskriva vad som lett till ett godkänt 

betyg hos elever med omfattande frånvaro. Genom intervjuer har vi fått svar på våra 

frågeställningar och vi kommer att redovisa dem under följande rubriker: Hur beskriver 

eleven i studien med omfattande frånvaro vad som lett till ett godkänt betyg i matematik? Hur 

beskriver vårdnadshavare i studien vad som lett till ett godkänt betyg i matematik för elever 

med omfattande frånvaro? Hur beskriver matematiklärare i studien vad som lett till ett 

godkänt betyg i matematik för elever med omfattande frånvaro? Tre gemensamma teman har 

utkristalliserats ur informanternas beskrivningar som viktiga faktorer för framgång såsom 

undervisning, relationer och anpassningar i lärmiljö. Gruppens heterogenitet har befästs i de 

resultat som framkommit. Relationer är viktiga och det handlar om att möta den enskildes 

behov. Undervisningen kan se olika ut för olika elever och vara pågående även anpassningar 

är viktiga med en bredd av variationer. Vissa gemensamma grundläggande faktorer kan 

beskrivas som att samtliga har behov av relationer, undervisning och anpassat stöd trots att 

gruppen är heterogen. Det är viktigt att skolan möter eleven utifrån ett intresse, och visar sig 

lyhörd för den enskilda elevens situation som föreligger anser informanterna. Vår studie visar 

att framgångsfaktorer inte fungerar enskilt utan det handlar om olika faktorer och samspel på 

olika nivåer och mellan aktörer i skolan. 

5.1 Eleven beskriver vad som lett till ett godkänt betyg i matematik 

I detta avsnitt redogörs för resultatet från elevintervjun utifrån SPSM tillgänglighetsmodell 

för lärmiljöer. Först redogörs för social miljö och sedan för pedagogisk miljö. Därefter 

redogörs för resultatet utifrån organisationsperspektivet. 

5.1.1 Social miljö 

Eleven beskriver hur hen initialt blev informerad av vårdnadshavare och skolans personal att 

hen var tvungen att närvara i skolan. Eleven berättar att också ett antal möten i skolans regi 

handlade till största delen om att eleven måste komma till skolan. Dessa möten ledde inte 

fram till några större förändringar och vändningen kom först i åk 8. Skolan förde fram ett 

förslag som innebar att eleven fick ingå i en mindre grupp och det påverkade elevens närvaro 

positivt. Eleven berättar att en mindre grupp varit av stor betydelse. Gruppen har en hemvist 

och elevantalet varierar mellan 2-7. En personal som kallas hjälplärare är en ständig 
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följeslagare i gruppen och eleven förtäljer: “När jag går hos “hjälpläraren” kan jag fokusera 

på uppgifterna och sen gå hem”. Eleven säger sig även ha en nära kamratrelation i gruppen. 

5.1.2 Pedagogisk miljö 

Vid undervisningstillfällena får eleven hjälp med att lösa uppgifter som varit alltför svåra. Det 

handlar om att räkna framåt i ett läromedel med avstämning efter räknat kapitel. Eleven säger 

sig även arbeta hemma med en del uppgifter. Tidigare fann eleven en del sällskapsspel som 

var till hjälp för att lära sig matematik men i dagsläget är det digitala spel och digitala 

hjälpmedel som är aktuella. Eleven nämner miniräknare, penna, papper och fingrar som 

användbart. Det var en så kallad E- kurs med undervisning om grundläggande matematik med 

inriktning mot att få ett godkänt betyg. Eleven hade tillgång till ensamt stöd av en 

matematiklärare vilket bidrog till ett godkänt betyg. 

5.1.3 Organisationsperspektiv 

Inledning till en tillbakagång till skolan påbörjades med att hen fick en kontaktperson en dag i 

veckan. Nästa steg var att delta i ett erbjudande om enskild undervisning i matematik en gång 

i veckan vilket bidrog till godkänt betyg. I dagsläget är den hemvist gruppen har en trygg 

plats att återvända till dagligen. Eleven får undervisning av matematiklärare vid två tillfällen i 

veckan om 20 minuter vid vardera tillfälle.  

Eleven beskriver miljön i den lilla gruppen som en lugn miljö. Hen är i skolan samtliga 

veckodagar och följer ett veckoschema med avkortade skoldagar. Eleven får själv avgöra i 

vilken ordning ämnena studeras så långt det är möjligt. Eleven förtäljer ”Behöver inte va med 

klassen när det är stökigt och jag har inte så långa dagar”. 

5.2 Vårdnadshavare beskriver vad som har lett till ett godkänt betyg i matematik 

I detta avsnitt redogörs för resultatet från intervjuerna med vårdnadshavare utifrån SPSM 

tillgänglighetsmodell för lärmiljöer. Först redogörs för social miljö och sedan för pedagogisk 

miljö. Därefter redogörs för resultatet utifrån organisationsperspektivet. 

5.2.1 Social miljö 

Samtliga vårdnadshavare beskriver att relationer är viktiga. Relationer till mentor, 

undervisande lärare, elevcoach och rektor. Tre vårdnadshavare anser att det handlar om att 

bygga relation till en vuxen och två vårdnadshavare poängterar att det är viktigt med god 

relation mellan skola och familj. En vårdnadshavare ansåg att det varit avgörande med en 
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personlig kontakt och förtäljer ”Frånvaron har minskat från 78%, och efter kontakten var den 

ganska fort nere i 28%, och i dag är vi nog nere i 10%”. 

Individuella kommentarer som sades var ”att skolan ska höra av sig” och att ”hen är kompis 

beroende”. En vårdnadshavare hade erfarenhet av en grupp i kommunen som samordnade 

möten kring eleven med omfattande frånvaro och en annan poängterade vikten av att kunna 

gå till ett och samma ställe varje morgon. 

5.2.2 Pedagogisk miljö 

Samtliga vårdnadshavare beskriver att undervisning varit avgörande. En av dessa nämner att i 

där svar skrivs i läromedlet ned underlättar för eleven. Då skolan lyckats möta eleven i 

matematik utifrån intresse har detta hjälpt eleven att delta i skolans undervisning. Lärarna 

använder sig av ett varierat arbetssätt. Lärarna använder bland annat är digitalt läromedel, 

uppgifter via lärplattform och matematikuppgifter på lösblad för att nå elever som befinner 

sig i hemmiljö samt de som är i skolan. 

5.2.3 Organisationsperspektiv 

Tre av fem vårdnadshavare anger att en mindre undervisningsgrupp varit en framgångsfaktor. 

Två informanter beskriver att en personlig kontakt varit ett avgörande steg mot att initialt gå 

utanför hemmet. Detta har varit en väg för eleven att kunna återgå till skolans lokaler. Tre av 

fem vårdnadshavare uppger att eleven har avkortade skoldagar och/eller skolveckor. Två 

vårdnadshavare anser att då eleven haft frihet att välja ämne inom schemat är en anpassning 

som hjälpt eleven. En vårdnadshavare förtäljer att det skett ett skolbyte och efter det 

förekommer hemundervisning 0,5 h dagligen. 

5.3 Matematiklärare beskriver vad som lett till ett godkänt betyg i matematik 

I detta avsnitt redogörs för resultatet från intervjuerna med matematiklärare utifrån SPSM 

tillgänglighetsmodell för lärmiljöer med avseende på social miljö och pedagogisk miljö. 

Därefter redogörs för resultatet utifrån organisationsperspektivet. 

5.3.1 Social miljö 

Alla utom en av informanterna poängterar att det är viktigt med relationen till eleven och en 

informant uttrycker följande: “När jag får en relation kan jag ställa rätt krav på mina elever 

och när jag kan ställa rätt krav då kan jag få ut max av dom och då kommer dom att vilja göra 

max för mig”. 
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Tre av fem av informanterna berättar att både de som lärare och skolans rektor har en god 

samverkan med både vårdnadshavare till elever med omfattande frånvaro och deras barn. Tre 

av fem informanter har tät kontakt med vårdnadshavarna och menar att det är viktigt att ge 

positiv feedback till dem. Två informanter berättar att andra pedagoger än de själva 

undervisar eleverna eftersom de har en bättre relation till de eleverna. Endast en informant 

nämner att samarbetet med specialläraren varit avgörande för att kunna godkänna flera av 

eleverna. En informant berättar att vårdnadshavarens relation till sitt barn påverkar barnets 

skolnärvaro negativt och ytterligare en redogör för en kompisrelation som inte främjar elevens 

närvaro.  

Två av informanterna talar om att göra matematikundervisningen begriplig och rolig. En 

informant beskriver: “Jag fick henne att skratta med lite övningar och det gjorde att det satte 

sig i hjärnan, hon började förstå, det var häftigt”. 

5.3.2 Pedagogisk miljö 

Fyra av fem informanter berättar att de använder traditionellt läromedel och/eller nivåanpassat 

läromedel. En informant beskriver: “Det var så att de började träffas och då hade pedagogen 

med sig den klassiska gamla Matteborgen för den Formula-bok som vi har var lite över 

hennes huvud”. En informant berättar att hen spelar in instruktionsfilmer. En informant 

beskriver hur han undervisar, förhör och stöttar eleven på sina raster och under lovskola. 

Olika uppfattningar förekom såsom att anpassa läxor i innehåll och omfattning.  

Tre informanter beskriver att elever som deltar i strölektioner får enskild undervisning under 

ordinarie lektionstid på avskild plats. 

5.3.3 Organisationsperspektiv 

Tre av fem informanter berättar att de undervisar elever på andra platser än i skolan såsom 

hemmet och biblioteket. Tre av informanterna berättar att elever har fått undervisning i 

mindre grupp eller enskilt i skolan både under skoltid och/eller efter skoltid. Omfattningen av 

undervisningen varierar från en gång i veckan till tre gånger i veckan. Varje tillfälle varierar 

mellan en timme till tre timmar. 

Tre av fem av informanterna beskriver att det är viktigt med en handlingskraftig rektor eller 

skolledning som reagerar och agerar vid omfattande frånvaro och omfördelar resurser. 
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6. Diskussion 

I diskussionsdelen är rubrikerna valda utifrån resultatet. Den här studiens syfte var att 

beskriva vad som kan leda fram till ett godkänt betyg i matematik hos elever med omfattande 

frånvaro. 

Enligt tidigare forskning kan det skönjas två huvudproblem med hur skolan hanterar elever i 

denna situation. Dels handlar det om viktiga faktorer som goda relationer, förebyggande 

arbete, goda rutiner och väl fungerande samverkan som denna målgrupp behöver för att uppnå 

godkänt betyg (Skolinspektionen, 2016b). Dels handlar det om att det blir en kollision mellan 

att man i skolan vill säkerställa att åtgärder vidtas och många gånger visar kategoriskt på en 

lösning och tar då inte hänsyn till att detta är en heterogen grupp (Ahlberg, 2017). 

 I det av informanterna givna svaren framgår det inte någon tydlig plan från skolans sida för 

hur man bemöter elever med omfattande frånvaro så att dem kan beredas möjligheter att få 

godkända betyg.  

Kearney (2008) pekar på en utebliven konsensus bland forskare vad gäller definition, begrepp 

och klassificering vilka kan vara orsak till den otydlighet i hur elever i omfattande frånvaro 

bemöts och hur en långsiktig plan ska kunna uppbådas för denna heterogena grupp. 

6.1 Eleven beskriver vad som lett till ett godkänt betyg i matematik 

Enligt ett sociokulturellt synsätt skapar människan sin framtid i kommunikation och samspel 

med andra genom kollektivet (Ahlberg, 2001; Säljö, 2014; Vygotskij,1995). 

En relation kan även handla om relation till en plats. Eleven har ett hemklassrum som en 

trygg plats att återvända till. Enligt den tillgänglighetsmodell som SPSM redogör för är den 

sociala, fysiska och pedagogiska miljön i samspel en förutsättning för utbildning (SPSM, 

2019). Eleven upplever en trygghet i den så kallade “hjälpläraren” och att det är en viktig 

relation då personen ständigt finns i den mindre gruppens närhet. Det är bättre att pröva en 

mångfald olika lösningar och söka möjligheter till kommunikation och samarbete än att 

kategoriskt försöka visa den rätta vägen (Ahlberg, 2001). Vygotskij (1995) redogör för nästa 

utveckling zon där eleven är i behov att ledsagas för att kunna utvecklas. I en 

undervisningssituation där en elev får undervisning i en till en situation ger möjlighet en god 

relation och en framgångsrik undervisning. 
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Eleven berättar att en tydlig målbeskrivning som i detta fall benämns ”E-kurs” vilket innebär 

att undervisningen styrs mot målet E-som betyg. Hattie (2012) menar att tydliga 

målbeskrivningar är en stark positiv påverkansfaktor för god undervisning. I vår studie visade 

det sig att lärare som på eget initiativ föreslog åtgärder som exempelvis att erbjuda eleven 

matematikundervisning i skolan efter ordinarie skoltid rönte framgång. 

Ahlberg (2017) redogör för det relationella perspektivet där komplicerade skeenden inte 

förklaras i termer av enkla orsakssammanhang utan intresset är riktat mot olika nivåer och på 

relationerna mellan dem. Förklaringar söks i mötet mellan eleven och den omgivande miljön. 

I ett mer individinriktat perspektiv betraktas individen som bärare av problemet och 

förklaringar till skolproblem söks hos individen (ibid). 

6.2 Vårdnadshavare beskriver vad som lett till ett godkänt betyg i matematik för elever 

Samtliga av vårdnadshavare beskriver relationer som något viktig. Relationer mellan 

individer på en konkret mellanmänsklig nivå borgar för en genuin kommunikation och 

undervisning (Ahlberg, 2017). En vårdnadshavare har erfarit framgång av en kommungrupp 

som samordnar möten. Här påvisar en vårdnadshavare det relationella perspektivets 

samhälleliga nivå. Det kan likställas med att individen inte fokuseras (Ahlberg, 2017). 

Vårdnadshavarna beskriver en ordinär undervisning med traditionella läromedel. Forskning 

visar att undervisningen ska vara varierad samt inriktad på förståelse (Skolverket, 2012). 

Vårdnadshavarna beskriver en bild av att olika anpassningar är gjorda. Anpassningarna skiljer 

sig stort och beror troligen på att gruppen är heterogen. Skolan har till viss del bemött de olika 

framträdande behoven. Forskning visar att den här gruppen av elever är mycket heterogen 

(Skolinspektionen, 2016a; Furlong, 2008). 

6.3 Matematiklärare beskriver vad som lett till ett godkänt betyg i matematik för 
elever 

Övervägande del av matematiklärare i studien beskriver att relationer är viktiga mellan lärare 

och elev. Det överensstämmer med resultaten i Hatties studie (2012) som visar att goda 

relationer är en av de viktigaste påverkansfaktorerna undervisning. Även relationen mellan 

lärare, vårdnadshavare och rektor samt rektors engagemang beskrivs som angelägen. Det 

relationella perspektivet likställer detta med organisatorisk nivå (Ahlberg, 2017). En 

informant nämner att relationen och samarbetet med specialläraren varit avgörande för att 

kunna godkänna flera av eleverna. Individ till individ i en genuin kommunikation. Forskning 

visar att matematikundervisning bör vara varierad och inrikta sig mot förståelse (Skolverket, 
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2012). Resultatet visar att flera matematiklärare använder traditionellt läromedel med fokus 

på procedurräkning och endast ett fåtal använder material som inriktar sig mot förståelse. 

Fördelen med traditionellt läromedel kan vara att även kunskapsmål för högre betyg finns 

presenterade. Eleven kan arbeta enskilt även då läraren inte är närvarande. Fördelen med E-

kurs kan vara att den har begränsat innehåll som ger eleven en känsla av att arbetet är 

överskådligt. Nackdelen kan vara att eleven inte får tillgång till högre kunskapsmål. Flertalet 

lärare berättar att de undervisat elever på andra platser än skolan såsom i hemmet och på 

biblioteket. Flertalet av informanterna berättar även att elever har fått undervisning i mindre 

grupp eller enskilt i skolan både under skoltid och/eller efter skoltid. Kopplingen mellan 

handlingar och sammanhang är en kärnpunkt det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). 

Säljö betonar hur vi i kommunikation och social interaktion skapar skolan. 

6.4 Metoddiskussion 

Det hade varit intressant att observera informanternas (elev och lärare dock inte 

vårdnadshavare) arbete men på grund av respekt för situationens känsliga natur valdes att 

intervjua informanterna. 

Vi hade kunnat göra en enkätstudie för att ta del av informanternas upplevelser. Det hade 

kunnat ge studien ett bredare perspektiv. Orsaken till att vi inte genomförde någon enkätstudie 

var svårigheter att få in svar samt den begränsade tid som vi hade till vårt förfogande. 

I studien användes halvstrukturerade intervjuer, dock kunde strukturerade- eller 

ostrukturerade intervjuer använts. Strukturerade intervjuer hade kunnat användas för att ännu 

tydligare kunna se mönster mellan informanternas svar. Ostrukturerade intervjuer hade givit 

en ännu större flexibilitet och en friare intervju där informanterna fått ännu större möjlighet 

att välja innehåll (Bryman, 2018). Dessa var dock inte ett alternativ för denna studie då vi 

ville ha både flexibilitet och struktur. Därför valdes halvstrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes via telefon och som direktintervjuer. Fördelar med att vi 

genomförde telefonintervjuer var främst att det var billigare och mindre tidskrävande. 

Eftersom våra intervjuer innehöll en del känslig information kan telefonintervjuer ha varit en 

fördel både för oss och för informanterna, vilket stämmer väl överens med vad Bryman 

(2018) beskriver. Att informanterna inte kunde se oss vid telefonintervjuerna kan ha bidragit 

till en känsla av säkerhet hos vissa av informanterna men en osäkerhet hos andra. Vi har gått 

miste om kroppsspråk som minspel och gester. Vi har inte upplevt någon begränsning 
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gällande telefonintervjuer då vi fått djupa och innehållsrika svar. I de direkta intervjuerna fick 

vi ta del av kroppsspråk, dock kunde vi inte se någon skillnad i intervjuernas resultat i 

telefonintervjuerna respektive direkt intervjuerna (Bryman, 2018). Initialt hade vi tre 

informanter som var elever. Dock föll två intervjuer bort. Den ena avbokades av ett den 

undervisande läraren med inrådan från ett resursteam runt eleven och den andra avbokades av 

vårdnadshavaren. Vi valde ändå att gå vidare eftersom det här inte tidigare undersökts och vi 

var intresserade av ett elevperspektiv. 

Vi ägnade mycket tid till att utforma intervjuguiden för att den skulle svara mot syfte och 

forskningsfrågorna. Liknande grundfrågor ställdes till alla informanter oavsett om det var en 

elev, vårdnadshavare eller matematiklärare. Det bidrog till att intervjuerna blev likartade, 

vilket underlättade för författarna att se likheter och skillnader i informanternas svar, vilket i 

sin tur underlättat analysen (Nilsson, 2014). Att vi hade en provintervju stärkte 

intervjuguidens utformning ytterligare. Det resulterade i att vi fick ett rikt material som 

svarade mot studiens syfte och frågeställningarna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna varade i 30-60 minuter, vilket resulterade i ett fylligt och detaljerat material. I 

och med att vi spelade in intervjuerna kunde vi under intervjutillfället lyssna aktivt på 

informanterna och anteckna stödord på saker som vi senare ville följa upp för att inte avbryta 

informanternas berättelse. Det gav informanternas berättelser ett ytterligare djup. Den 

personliga känslan infanns sig inte på samma sätt vid telefonintervjuerna och vi kunde inte se 

informanternas kroppsspråk, vilket kan förmedla och förstärka känslor i informanternas svar 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vi kunde efter intervjutillfället tillsammans lyssna igenom materialet flera gånger vilket 

minskade risken för feltolkningar (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). Att vi 

transkriberade intervjuerna i sin helhet gjorde att vi kunde strukturera upp intervjuerna under 

forskningsfrågorna vilket underlättade analysen (Kvale & Brinkmann, 2014). All teknik har 

fungerat tillfredställande.  

Vidare hade vi för avsikt att minimera vår påverkan på undersökningsresultatet genom att inta 

en neutral hållning, men samtidigt vara nyfikna, tysta och lyssnande under intervjuerna. Detta 

betonas som viktigt av exempelvis Kvale och Brinkmann (2014). Vår upplevelse är att vi inte, 

trots vår maktposition i intervjuerna, påverkat informanterna särskilt mycket och att 

tillförlitligheten kan sägas vara relativt god i intervjuerna, eftersom informanterna svarade 
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naturligt på de frågor som ställdes. Vår personliga förförståelse om vad som varit faktorer 

som gjort att eleven med omfattande frånvaro fått ett godkänt betyg i matematik kan till viss 

del ha begränsat studien då det kan ha styrt vad vi frågat om i intervjuerna, letat efter i 

empirin samt vilka slutsatser som dragits ur analysen. 

6.5 Framtida forskning 

Erfarenheten av den här studien har visat att det finns lite forskning kring framgångsfaktorer i 

matematik och omfattande frånvaro. Vår praktiska erfarenhet är att problemet ofta formuleras 

i termer av att omfattande skolfrånvaro läggs på individnivå. Det var utgångspunkt för vår 

studie. Våra resultat visar att det handlar om en heterogen grupp som är i behov av 

anpassningar socialt, pedagogiskt och organisatoriskt. Framgångsfaktorer fungerar inte enskilt 

utan att olika faktorer samspelar på olika nivåer och mellan aktörer i skolan. En fördjupad 

forskning om hur en elevs lärmiljö kan skapas på bästa sätt kan nås genom mer kunskap på 

samtliga nivåer enligt det relationella perspektivet. En högre enighet kring begreppet ”elever 

med omfattande frånvaro” skulle underlätta för huvudmannen att skapa en flexibel och 

dynamisk handlingsplan. 
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Intervjuguide   Bilaga 2 

Vi upprepar oss kanske men vill berätta att vårt syfte med studien är att synliggöra faktorer 
som lett till ett godkänt betyg i matematik hos elever med omfattande ofrivillig frånvaro. 

För att genomföra studien intervjuar vi dig (elev, lärare och vårdnadshavare) och vår 
förhoppning är att få veta så mycket som möjligt om hur du gjort för att nå ett så lyckat 
resultat. Vår förhoppning är att ni vill dela med er av (berätta) den egna upplevelsen och om 
det som skulle kunna gagna någon annan i samma situation. 

För att säkerställa att vi inte missar viktig information spelar vi in intervjun. 

Du som medverkar garanteras anonymitet. Resultatet kommer endast att användas i denna 
studie och materialet kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. 
Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när du vill. Är det något du undrar över innan vi 
börjar intervjun? 

Lärare i matematik 

Bakgrund 
 Kan du berätta lite om den här skolan och hur ni jobbar här? 
 Vill du berätta lite om dina erfarenheter som lärare? 
 Kan du beskriva klassen? 
 Kan du beskriva klassrumsklimatet? 

Erfarenheter 
 Kan du beskriva er situation?  
 Vad har du för tidigare erfarenheter av hemmasittare?  

Hanterandet 
 På vilket sätt har du kontakt med eleven? 
 Vilka rutiner har ni? (frånvarorapportering, kommunikation och undervisning) 
 På vilket sätt får eleven stöttning? 
 Använder ni något hjälpmedel för att underlätta? 
 Hur lär eleven sig bäst? Beskriv så tydligt du kan. 

o När lär sig eleven matematik? 
o Hur lär sig eleven matematik? 
o Var lär sig eleven matematik? 

 Hur blir eleven motiverad? 
 Finns det svårigheter? Vad beror de på?  

Avslutning 
 Vad tror du är bidragande faktorer till att eleven är godkänd i matematik? 
 Vilka råd skulle du ge en person (elev, lärare, vårdnadshavare) i samma situation? 

Möjligheter/svårigheter 
 Har du något du vill tillägga? 
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Vårdnadshavare 

Bakgrund 
 Hur länge har ni bott här? 
 Vill du beskriva din familj? 
 Kan du beskriva er situation? 
 Hur började problematiken? 

Erfarenheter 
 Har du också gått på den här skolan? 
 Hur funkar en bra skola? 
 Kan du berätta lite om dina skolerfarenheter? 

Hanterandet 
 På vilket sätt ha du och ditt barn kontakt med skolan? 
 Vilka rutiner har ni? 
 På vilket sätt får ditt barn stöttning? 
 Använder ditt barn något hjälpmedel för att underlätta? 
 Hur tror du man lär sig matematik på ett bra sätt? Beskriv så tydligt du kan. 

o När lär sig eleven matematik?  
o Hur lär sig eleven matematik? 
o Var lär sig eleven matematik? 

 Hur blir ditt barn motiverad? 
 Finns det svårigheter? Vad beror de på? 

Avslutning 
 Vad tror du är bidragande faktorer till att ditt barn är godkänd i matematik? 
 Vilka råd skulle du ge en elev i samma situation? Möjligheter/svårigheter 
 Har du något du vill tillägga? 

Eleven 

Bakgrund 
 Har du alltid bott här? 
 Vilket fritidsintresse har du? 
 Vill du berätta lite om dina skolerfarenheter? 
 Kan du beskriva din situation?  
 Kan du beskriva din klass? 

Erfarenheter 
 Hur tror du man lär sig på ett bra sett? Beskriv så tydligt du kan. 

o När? Vid vilken situation? 
o Hur? Hur är det för dig? lär sig eleven matematik? 
o Var? Var är ditt bästa ställe? lär sig eleven matematik? 

 Vad kan motivera någon att lära sig matematik? 
 Finns det svårigheter? Vad beror de på? 

Hanterandet 
 På vilket sätt ha du kontakt med skolan? 
 Vilka rutiner har du? 
 På vilket sätt får du stöttning? 
 Använder du något hjälpmedel för att underlätta? 

Avslutning 
 Vad tror du är bidragande faktorer till att du är godkänd i matematik? 
 Vilka råd skulle du ge en elev i samma situation? Möjligheter/svårigheter 
 Har du något du vill tillägga? 


