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Abstrakt
Denna studie undersöker vilka arbetssätt skolor använder för att vända frånvaro
till närvaro för att skapa förutsättningar för elevens lärande. Det övergripande
syftet med studien är att kartlägga skolors arbete och processer med att få elever
med långvarig frånvaro att bryta mönstret och åter bli delaktiga i skolans
undervisning. Teoretisk ram för studien utgörs av den relationella
specialpedagogikens brännpunkt som har flera beröringspunkter med ett
systemvetenskapligt synsätt. Informationen samlades in via analys av
elevdokumentation, rutiner och handlingsplaner vid frånvaro samt genom
halvstrukturerade intervjuer med företrädare för elevhälsoteamen vid fyra skolor
i två kommuner. Undersökningens slutsatser handlar i stort om betydelsen av
fungerande relationer på flera nivåer, anpassning av kraven till elevens förmåga,
ett långsiktigt arbete och frånvarorutiner. Konklusionen i rapporten belyser
vikten av att eleven görs delaktig och samarbetets betydelse som
framgångsfaktorer.

Nyckelord: delaktighet, frånvaro, relationell specialpedagogik, samarbete
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BILAGOR

Förord
Vårt allra varmaste tack går till de fem informanter som så generöst ställt upp med sin tid för
att samtala med oss om sitt arbete med att få elever tillbaka till skolan efter en långvarig
frånvaro. Ni bjuder in eleven till delaktighet i att förbättra sina framtidsutsikter. En eloge för
er ihärdiga strävan att skapa möjligheter och undanröja hinder för dessa elevers lärande. Tack
för ert förtroende, er uppriktighet och för mycket tänkvärda och intressanta samtal! Ert arbete
ute i våra skolor är värdefullt.
Ett stort tack även till vår handledare Britten Ekstrand för den betydelsefulla och noggranna
handledning som vi fått under arbetets gång.
Vi riktar också vår tacksamhet till våra nära och kära som fått göra uppoffringar och stå
tillbaka för vår uppmärksamhet i tider då studierna inneburit många timmar med
litteraturläsning och en ansenlig mängd tid vid tangentborden.
Vi har inspirerat varandra på resan i uppsatsens skapande. Vi har stöttat och uppmuntrat
varandra när stigen varit ojämn och svårframkomlig. Vi har genom delaktighet och samarbete
skapat en relationell lärandeprocess.
Vi ansvarar gemensamt för alla delar i uppsatsen.
Kristianstad 2014-06-25
Lisbeth Johansson

Jenni Sundberg
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1 INLEDNING
Allt för många elever lämnar den obligatoriska grundskolan med ofullständiga betyg. Idag är
det inte ovanligt att mellan tio och femton procent av eleverna i årskurs 9 lämnar grundskolan
utan behörighet för gymnasiestudier. Våren 2013 saknade 23,1 procent av de elever som
slutade årskurs 9 fullständiga betyg och 12,4 procent av eleverna saknade behörighet att söka
till gymnasieskolan (Skolverket, 2014). Detta trots att målet nationellt såväl som lokalt är att
alla ska klara kunskapskraven. Trots många olika förändringar allt sedan 1960-talets slut på
nationell nivå vad gäller exempelvis lagstiftning, måldokument, lärarutbildningar, läroplaner
och organisationsformer kvarstår den reella utslagningen. De senaste åren har problematiken
med skolfrånvaro flitigt debatterats i media och uppmärksammats genom rapporter
(Skolverket, 2008; Skolverket, 2010) och allmänna råd från Skolverket (Skolverket, 2012).
Skolan har uppdraget att möta alla elever och undervisningen ska anpassas till varje elevs
förutsättningar och behov för att främja fortsatt lärande och kunskapsutveckling. Vad är det
då som gör att skolan misslyckas med uppdraget och målsättningen? Många elever har endast
problem i skolan men klarar vardagen och andra miljöer bra.
1.2 Bakgrund
Studien handlar om skolors arbete kring elever med långvarig ogiltig frånvaro och de
svårigheter skola och elev ställs inför i den situationen. Frånvaron i de studerade elevärendena
befinner sig mellan 20 och 100 procent och varierar för varje elev i perioder som sträcker sig
över terminer och ibland flera läsår. Det innebär att eleven i snitt har en frånvaro på mer än 30
procent vilket har varit utgångspunkt i urvalet. Det problemområde vi väljer att utforska
genom vår studie befinner sig inom det pedagogiska såväl som det specialpedagogiska
forskningsfältet. Att vända frånvaro till närvaro för att främja elevens lärande kan i vissa fall
innebära att en rad insatser måste vidtas av skolan, vilka kan kräva specifik kompetens och
särskilt avsatta resurser, inte minst specialpedagogiskt arbete.
…huvuduppgiften innebär att med utgångspunkt i elevens olikheter fortlöpande
försöka undanröja hinder för lärande och delaktighet. Det specialpedagogiska
arbetet rör sig i spänningsfältet mellan skolans organisation, undervisningens
innehåll och organisering samt den enskilda eleven. (Ahlberg, 2001, s. 148)

Persson (2007) beskriver specialpedagogiken som ett kunskapsområde med rötter i den
pedagogiska disciplinen med uppgift att stötta pedagogiken då variationen av elevers olikheter
medför att den vanliga pedagogiken inte räcker till. Utifrån dessa definitioner utgör
problemområdet vi valt att fokusera på i denna studie en del inom sfären för
specialpedagogik. När skolfrånvaro studeras utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv innebär
inte utgångspunkten att elever med långvarig skolfrånvaro per automatik är elever med
särskilda behov vad gäller inlärning. Däremot utgår vi från att det finns hinder i hemmiljö
eller skolmiljö, och relationer som medför svårigheter för eleven att känna delaktighet och
meningsfullhet i skolmiljön. Persson (2007) menar att orsakerna bör sökas i
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målformuleringarna i sig. Han uttrycker att målnivåerna och gränserna är statiska och menar
att systemet i realiteten inte tar hänsyn till olikheter hos individen. När en elev har långvarig
frånvaro innebär det att eleven får svårigheter att uppnå kunskapskraven, utan att det betyder
att eleven har specifika inlärningsproblem. När en sådan situation uppstår, att en elev riskerar
att inte nå upp till de kunskapskrav som minst skall uppnås, skall skolan kartlägga
förutsättningar och hinder för lärande, utreda orsakerna till frånvaron och utarbeta ett
åtgärdsprogram om så krävs (Skolverket, 2013).
I skollagen (SFS 2010:800) fastställs i 1 kap. 4 § att skolan ska verka för en likvärdig
utbildning som ska främja alla elevers lärande och en livslång lust att lära. Utbildningen ska
också ta hänsyn till elevers olika behov.
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta
och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och
elever utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska
också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhällslivet vilar på. I
utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever
ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska
vara att uppväga skillnader i barnens och eleverna förutsättningar att tillgodogöra
sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen
främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa,
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (SFS 2010:800, s.
16)

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) som Sverige undertecknade 1994 tar
upp elevers rätt till utbildning ur ett inkluderingsperspektiv, eleven sätts i centrum och
pedagogik och inlärning ska anpassas till elevens behov. Trots att nationella styrdokument
utgått från Salamancadeklarationen och betonar pedagogers uppdrag, att ge samtliga elever en
likvärdig utbildning kvarstår svårigheterna. Det har i alla tider funnits och finns än idag elever
som av olika anledningar inte klarar de krav skolan ställer både när det gäller
kunskapsinlärning och social interaktion.
Arbetet med att hitta vägar för att främja elevers närvaro i skolan är en komplex uppgift. Vi
har förståelse för de svårigheter som både skolan och eleven möter då vi själva har bakgrund
som gymnasielärare och har varit verksamma på både högstadiet och gymnasiet. Vi har mött
och möter fortfarande dessa elever som av olika anledningar har skolfrånvaro. Egna
erfarenheter, vår egen och kollegors frustration över att inte räcka till har varit en del av vårt
motiv att skriva om detta område. Skolan behöver förstå vad som orsakar elevens frånvaro för
att kunna möta elevens behov och hitta åtgärder som ger förutsättningar för elevens
delaktighet i skolan. Vi arbetar idag som specialpedagog i ett centralt elevhälsoteam i
grundskolan respektive gymnasiestrateg med särskilt ansvar för det kommunala
informationsansvaret för ungdomar som varken arbetar eller studerar och som saknar
gymnasieutbildning. Genom våra yrkesroller får vi information om ungdomar som av olika
anledningar har valt att inte närvara i undervisning och ogiltig frånvaro hos elever är därför ett
angeläget område för oss att studera. Detta eftersom vi genom våra yrkesroller och blivande
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specialpedagoger skall stödja skolan vid elevers ogiltiga frånvaro. Samtidigt konstaterar vi att
det både nationellt och internationellt sett är ett uppmärksammat och identifierat problem.
Frågan vi ställer oss är: Hur gör man för att få eleverna tillbaka till skolan?

1.2 Syfte och problemformulering
Det övergripande syftet med studien är att kartlägga skolors arbete och processer med att få
elever med långvarig frånvaro att bryta mönstret och åter bli delaktiga i skolans undervisning.
Syftet leder fram till följande frågeställningar:





Vilka tillvägagångssätt används i arbetsprocessen med att vända elevers frånvaro till
närvaro enligt informanterna i studien och enligt studerad dokumentering?
Hur uppfattar informanterna att samarbetet ser ut mellan de parter som är delaktiga i
processen och vad kan vi se genom studerad dokumentering?
Vad säger man att samarbetet innebär för arbetssättet och resultatet och vad avslöjar
studerad dokumentering?
Vilka framgångsfaktorer belyser informanterna?

1.3 Studiens avgränsningar
Vi har valt att göra en studie utifrån ett skolperspektiv. Det är skolors arbete med elever som
av olika anledningar har långvarig ogiltig frånvaro under sin högstadietid fram till mars 2014
som står i fokus. Genom studien söker vi vilka faktorer som är verkningsfulla i arbetet med att
vända elevers frånvaro till närvaro. Vi är särskilt intresserade av att undersöka samarbetet i
processen. Studien i detta arbete är begränsad till dokumentation kring tio högstadieelever
med hög ogiltig frånvaro och fem intervjuer med företrädare för elevhälsan vid fyra skolor i
två kommuner. Studien gör inte anspråk på att leda till resultat som kan anses generaliserbara
eller äga allmängiltighet. Avgränsningen innebär att det enbart är skolans perspektiv som blir
belyst då inga intervjuer gjorts med vare sig elev eller vårdnadshavare eller externa
samarbetspartners. Detta bidrar till att tydligt avgränsa studien till att enbart gälla skolans syn
på arbetet med att försöka vända frånvaro till närvaro för elever med långvarig ogiltig
frånvaro. En heltäckande studie skulle kräva mer tid än vad som finns till förfogande för detta
arbete.

1.4 Studiens upplägg
Inledningsvis har en beskrivning gjorts av de fenomen som fångat vårt intresse och nyfikenhet
att undersöka hur man framgångsrikt kan få elever med hög frånvaro tillbaka till skolan.
Genom problemformuleringen har vi en strävan att tillvarata skolors erfarenheter av
tillvägagångssätt som varit verkningsfulla i arbetet att öka elevers närvaro. I kapitel 2 beskrivs
delar av skolans styrdokument, ramverk gällande skolplikt och vad skolan som verksamhet
ska förhålla sig till i frågor som rör elever i behov av särskilt stöd. Vidare förklaras aktuella
begrepp, elevhälsans och specialpedagogens roll, självkänslans betydelse och lusten att lära.
Därefter belyses tidigare forskning på området. Teoriavsnittet, kapitel 3, beskriver studiens
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teoretiska ram som är det relationella perspektivet, vilket har valts för att studera och beskriva
samspelet mellan individ och miljö på individ- grupp- organisations- och samhällsnivå. Det
relationella perspektivet belyses utifrån bakgrund, utveckling och dess betydelse för det
specialpedagogiska forskningsfältet. I metodkapitlet, kapitel 4, diskuteras de
metodöverväganden som gjorts och argument ges för valet av metodtriangulering i form av
dokumentanalys i kombination med intervjuer. Urvalet av undersökningsgruppen beskrivs
och hur de etiska övervägandena gjorts. Vidare presenteras genomförandet tillsammans med
ett resonemang kring tillförlitlighet av studien. I kapitel 5, resultat och analys, presenteras och
analyseras vad som synliggjorts genom elevdokumentationen i urvalet samt skolornas
erfarenheter av arbetet med elever med hög frånvaro. Genom intervjuer med personal i
elevhälsan, framförallt specialpedagoger, som gjorts vid de undersökta skolorna, beskrivs
deras arbete med att vända frånvaro till närvaro för elever. I kapitel 6 förs en diskussion kring
resultaten, metodval och tillämpning i den specialpedagogiska yrkesrollen, tillsammans med
tankar kring fortsatt forskning inom området.
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2 LITTERATURGENOMGÅNG
2.1 Aktuella begrepp
2.1.1 Skolplikt
Skolplikten innebär att alla barn har lagstadgad rätt till utbildning och ytterst handlar
skolnärvaro om barn och ungdomars rätt till utbildning och framtidsmöjligheter.
Barnkonventionen (Förenta Nationerna, 1989), som Sverige var ett av de första länderna i
världen att underteckna, erkänner barnets rätt till utbildning. Genom konventionen åtar länder
sig att vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och att minska antalet
studieavbrott. Hur rätten till utbildning definieras gällande kommunens ansvar, vilka som
omfattas av skolplikten och hur skolplikten fullgörs regleras i skollagens (SFS 2010:800) 7
kap. Bestämmelserna om skolplikt medför också en närvaroplikt. Den uttrycks i skollagen
genom att varje barn ska delta i utbildningen om eleven inte ha giltigt skäl att utebli. Giltiga
skäl till att inte närvara är om barnet är sjukt eller beviljad ledighet. Om en elev är sjuk eller
inte kan delta i undervisningen skall detta anmälas till skolan. Skolverket (2008; 2010; 2012)
framhåller därför att huvudmannen bör se till att skolan har bra rutiner för närvarokontroll,
uppföljning av frånvaro och också att det finns rutiner för frånvarorapportering från skolorna
till kommunnivå.
2.1.2 Ogiltig frånvaro – skolk
Det som i skolan benämns som ogiltig frånvaro är elevers frånvarande utan att vare sig skola
eller förälder har godkänt frånvaron. I enlighet med skollagen (SFS 2010:800) ställs krav på
att vårdnadshavare skall informeras samma dag som en elev uteblir från skolan utan giltig
orsak. Vad som är giltig respektive ogiltig frånvaro är inte alltid enkelt att avgöra vilket också
Skolverket fastslår i sin rapport (Skolverket, 2010). I samma rapport påvisas att föräldrar
ibland sjukanmäler sitt barn och på så vis intygar skolk som sjukfrånvaro för att skydda sitt
barn från ogiltig frånvaro. Av denna anledning är det därför viktigt att även vara uppmärksam
på giltig frånvaro som upprepas. Ett aktivt beslut att inte delta i skolarbetet kan bero på flera
faktorer och är ofta en indikation på psykosociala problem, såväl skolrelaterade som individoch familjerelaterade (Skolverket, 2010). Ett beslut om att inte delta i skolarbetet kan vara
tecken på utanförskap men även höra samman med skolans tendens att kategorisera elever
som avvikare med beteendeproblem och därmed bärare av problemen. Elever som inte finns
närvarande i skolan löper stor risk att inte nå upp till skolans kunskapskrav vilket innebär
stora personliga konsekvenser men också samhälleliga.
Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir tillgodosedd. För det
enskilda barnet men även för samhället kan en omfattande frånvaro från den
obligatoriska skolan leda till stora svårigheter och kostnader. En ofullständig
grundskoleutbildning ger små möjligheter på arbetsmarknaden och kan innebära
utanförskap och lidande. (Skolverket, 2010, s. 6)

Ogiltig frånvaro kan visa sig på olika sätt. Ungdomar som skolkar från lektioner och på så vis
har ogiltig frånvaro men ändå befinner sig inom skolbyggnaden eller de som väljer att stanna
hemma istället för att gå till skolan. I Skolverkets rapport (2010) beskrivs den spännvidd som
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finns hos de elever som skolkar. Det finns elever som stannar hemma för att exempelvis läsa
till prov och de som skolkar på grund av undervisningens utformning och relationen till
läraren. Vidare framkommer i samma rapport att de som skolkar ofta kategoriseras utifrån
frånvarofrekvensen i termer av ströskolkare, frånvaro vid enstaka tillfällen och
långtidsskolkare eller hemmasittare, de som är långvarigt frånvarande Skolverket (2010).
Elever med ströfrånvaro kan fortfarande ha en koppling till sin klass och kompisar på skolan.
Långtidsskolkarna däremot har ringa eller ingen förankring i klassen eller kontakt med
klasskamrater i eller utanför skolan. Skolk kan ses som ett socialt utanförskap från klassens
gemenskap vilket också kan kopplas till att inte vara delaktig i skolgemenskapen.

2.2 Styrdokument
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) under rubriken
skolans uppdrag och värdegrund beskrivs att en likvärdig utbildning inte innebär att
undervisningen måste utformas på samma sätt för alla elever eller att skolans resurser ska
fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov och skolan har ett
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen. Enligt skollagen
är skolan skyldig att upprätta ett åtgärdsprogram för de elever som riskerar att inte nå målen
eller på annat sätt är i behov av särskilt stöd. Kravet på utarbetande av skriftligt
åtgärdsprogram återfinns första gången 1994 i grundskoleförordningen (SFS 1994:1194).
Bestämmelser om utredning och åtgärdsprogram har flyttats in i den nya skollagen (SFS
2010:800). Styrdokumenten anger nationella krav och riktlinjer för arbetet i skolan för att
upptäcka, utreda, sätta in åtgärder och följa upp dessa. Det särskilda stödet skall beskrivas i ett
åtgärdsprogram som är reglerat i skollagen 3 kap. 9 §.
9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av
programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur
åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska
ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet
beslutas av rektorn[…] (SFS 2010:800, s. 30)

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) är en vägledning för planering när det
gäller undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Detta innebär att den
specialpedagogiska verksamheten med särskilt stöd så långt som möjligt ska vara
inkluderande genom att det särskilda stödet skall ges inom den elevgrupp som eleven tillhör.
Detta synsätt finns uttalat i skollagen (SFS, 2010:800, 3 kap.7-12 §). Till denna bestämmelse
görs tillägg att om det finns särskilda skäl får det särskilda stödet ges enskilt eller i särskild
undervisningsgrupp. Om det särskilda stödet inte kan anpassas efter elevens behov får beslut
om anpassad studiegång tas.
11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt
stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild
undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till. (SFS, 2010:800, s. 30)
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12 § Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov
och förutsättningar, får ett beslut enligt 7 § innebära avvikelser från den timplan
samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång).
[…] (SFS2010:800, s. 30)

För elever som på grund av sjukdom inte kan delta i vanligt skolarbete finns möjlighet att
anordna särskild undervisning vilket regleras i skollagens (2010:800) 24 kap. 20 §. En form är
hemundervisning.
20 § För sådana elever som avses i 17 § men som inte vårdas på sjukhus eller en
motsvarande institution ska särskild undervisning anordnas i hemmet eller på
annan lämplig plats. Sådan undervisning ska så långt det är möjligt motsvara den
undervisning elevens inte kan delta i. (SFS, 2010:800, s.146)

FNs konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989. Den kallas i
dagligt tal för barnkonventionen och innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för
barn. Artiklarna 12-15 handlar om delaktighet: “Varje barn har rätt att uttrycka sin mening
och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till
barnets ålder och mognad. Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och
föreningsfrihet ska respekteras.” (Förenta Nationerna, 1989)
I skollagen som trädde i kraft 2010 definieras elevhälsan som en samlad funktion av de
insatser och verksamheter som förut fanns inom skolhälsovården, den särskilda elevvården
och de specialpedagogiska insatserna. Elevhälsan och dess omfattning regleras i skollagen i 2
kap. 25 § enligt följande:
25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,
specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. […]
(SFS 2010:800, s. 26)

Den som arbetar i skolan och är orolig för att en elev far illa eller riskerar göra har en
lagstadgad skyldighet att anmäla det till socialnämnden i hemkommunen, i enlighet med
Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. Lagstiftning som återfinns i skollagen, 29 kap. 13 §, såväl som i
Socialtjänstlagen, 5 kap. 1 §, omfattar även en skyldighet angående samverkan mellan
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, vilket riktar sig till huvudmannen för
skolan och gäller såväl kommunala som fristående skolor.

2.3 Skolans inre arbete
Här följer ett fördjupat resonemang om skolans inre arbete med dokumentation i form av
åtgärdsprogram. Vidare beskrivs elevhälsans roll samt hur man kan se på specialpedagogiken
och specialpedagogens roll i skolan.
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2.3.1 Skolans dokumentation
Skolans arbete med dokumentation kring elever är idag ett centralt inslag i skolans vardag.
Det som skrivs om en elev i dokumenten kan aldrig vara neutralt eftersom det präglas av ett
visst synsätt eller perspektiv (Asp-Onsjö, 2011). En del av skolans dokumentation är
upprättandet av åtgärdsprogram vars syfte ursprungligen var inkluderingstanken, det vill säga
att eleven skulle kunna delta i undervisningen inom den vanliga skolans ram. Idag upprättas
åtgärdsprogram då det föreligger risk att kunskapsmålen inte kommer att nås men även vid
förekomst av skolk, mobbning utanförskap eller utagerande beteende.
Ett åtgärdsprogram ska föregås av en pedagogisk utredning där ska skolan ta hänsyn till
omständigheter som finns på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Enligt Asp-Onsjö
(2011) bör åtgärdsprogram beskriva hur skolmiljön ska anpassas för att möta elevens behov.
Många gånger har dock åtgärdsprogram en tendens att förklara elevers svårigheter som brister
och egenskaper hos eleven själv vilket leder till enbart individinriktade insatser.
Åtgärdsprogram ska därför byggas på och utgå från elevens behov, styrkor och svårigheter
genom analys av hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning och hela
skolsituation. Åtgärderna ska vara både av kortsiktig och långsiktig karaktär och relatera till
målen i läroplanen. När åtgärdsprogram utarbetas är det av stor vikt att det förs en dialog och
att det finns aktivt deltagande från elev och föräldrar då det i högre utsträckning möjliggör för
eleven att nå målen. (Asp-Onsjö, 2008; Hjörne & Säljö, 2008)
Målet är att skapa goda förutsättningar för lärande i elevens undervisningssituation. AspOnsjö (2008) menar att en stor del elever enbart är i behov av stöd i vissa situationer och
klarar sig bra för övrigt. Genom samarbete, stöd från skolledning, kompetensutveckling,
varierat undervisningsmaterial och mellanlägen mellan reguljär undervisning och
specialundervisning, menar Asp-Onsjö (2008) att skolan kan skapa bättre förutsättningar för
elevers lärande.
I Strands (2013) avhandling framkommer att om dokumentationen i form av åtgärdsprogram
är bristfällig både vad gäller innehåll och uppföljning tappar åtgärdsprogrammet sin verkan,
genom att det inte får den strukturerade formen av samordning av insatserna. Detta menar
författaren är en brist som kan påverka att eleverna dras i riktning bort från skolan. Vidare
menar författaren att dokumentationen i sig inte kan utgöra en ensam faktor som drar eleverna
till skolnärvaro. Den är beroende av andra stödfaktorer så som vuxenstöd och psykosocialt
stöd och sociala relationer på flera nivåer i skolsystemet (Strand, 2013). Dessa stödfaktorer
beskrivs mer ingående under kapitlet 2.5.4 faktorer som kan öka närvaron.
2.3.2 Elevhälsans roll
Elevhälsan skall främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande men också åtgärdande för att
hantera problem och situationer som uppstått i organisationen, gruppen eller individen.
Elevhälsan ska bidra till arbetet med att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och
hälsa. I detta arbete ingår också arbetet med motivation, gott skolklimat och tillitsfulla
relationer mellan lärare och elever. I det hälsofrämjande uppdraget för elevhälsan ingår ett
salutogent perspektiv med fokus på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. Elevhälsan
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ska också verka för god samverkan med övriga personalgrupper och vid behov samverka med
övriga samhällsfunktioner när det krävs insatser från flera aktörer. (Socialstyrelsen, 2013)
Hjörne och Säljö (2008) har under fem år studerat hur elevhälsoteamsarbete bedrivs och
menar att det är viktigt med multiprofessionella elevhälsoteam. En central punkt de pekar på,
är behovet att diskutera var, när och hur elevens problem uppträder. Författarna lyfter en rad
utvecklingsområden för arbetet i elevhälsoteamen. Genom att företrädare för olika
yrkesgrupper bidrar med analys och förslag kan förståelsen och åtgärdsförslagen bli mer
välgrundade, menar de. Relationen mellan lärare och elev och därmed lärarens sätt att agera,
är ytterligare en utvecklingspotential i skolorna, enligt författarna. I resultatet av studien
pekar Hjörne och Säljö (2008) på barnets svaga ställning som ett demokratiskt och
pedagogiskt problem i processen. De menar att barnperspektivet i skolan och på skolgången
är svagt, man talar om, men inte med barnet i tillräcklig utsträckning. Formerna för
dokumentation är också ett utvecklingsområde, menar författarna. Dokumentationen, fann de
vid sina studier, spelade en mycket liten roll i arbetet. En utvecklad dokumentation skulle
enligt dem ge möjlighet till systematik, analys och slutsatser, liksom att den skulle utgöra ett
viktigt redskap för att skapa ett kollektivt minne och rättssäkerhet. I sin studie har de funnit ett
svagt genomslag av problematiserande av elevens hela situation i det vardagliga arbetet i
elevhälsan. De menar att de i materialet har svårt att se att de olika kompetenserna skiljer sig
åt i sina sätt att se på problemen eller sina lösningsförslag. Deras antagande kring orsaken till
detta är att det uttrycker en tradition att individualisera elevers problem. Författarna menar
också att det i skolans elevhälsoteam finns ett starkt genomslag av medikalisering där
neuropsykiatriska förklaringsfomer får företräde som påverkar inriktningen i organiserandet
av den pedagogiska verksamheten. Beslut som fattas på dessa grunder får i förlängningen,
enligt Hjörne och Säljö (2008), konsekvenser för individen, skolan som system och även
samhällets sätt att se på medborgare. Vidare menar författarna att den samtalskultur som är
rådande på en skola också är avgörande för hur skolan ser på problemen och hur
åtgärdsprogrammen utarbetas. I elevhälsoteamet förs en kommunikation kring elever i
svårigheter. Därför menar författarna att det är viktigt att ha i åtanke att mänsklig
kommunikation bygger på att det tas perspektiv och informationen behöver därför selekteras
så den blir relevant i sammanhanget. Skolan skapar på så vis identiteter och utifrån identiteten
bemöts individen. Gränsen för normalitet avgörs genom ställningstaganden i elevhälsoteamet
(Hjörne & Säljö, 2008). I denna samtalskultur avgörs vilka möjligheter till åtgärder som
identifieras och indirekt hur skolans begränsade resurser används. Vidare menar Hjörne &
Säljö (2008) att elevhälsan behöver skaffa sig mer kunskap om när och hur problem uppträder
i det pedagogiska sammanhanget, för att hantera elevers problem i klassrumssituationer.
Elevhälsan förutsatte i regel att problem var individbaserade snarare än skolbaserade (Hjörne
& Säljö, 2008).
2.3.3 Specialpedagogik och specialpedagogens roll
Nilholm (2007) beskriver specialpedagogiken speglat över tid där han anser att sättet vi
hanterar barns olikheter på beror på vilket perspektiv vi har på specialpedagogik. Persson
(2007) pekar på att en fara med specialpedagogiken är att den enbart genom sin existens kan
bidra till exkluderande åtgärder. Skolan har förväntningar på att specialundervisningen ska
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tillrättalägga och lösa undervisningen för elever i behov av särskilt stöd, vilket den historiskt
har gjort. Tidsaspekten måste lyftas fram i ett relationellt perspektiv, menar Persson (2007),
då långsiktiga lösningar, där alla lärare är involverade, blir viktiga för processen och
utvecklingen i skolan. Vidare menar författaren att grundkompetensen för specialpedagogiken
bör ha sin tyngdpunkt på vilka konsekvenser svårigheter hos enskilda elever få för den
specifika eleven och för resten av klassen, liksom planering och genomförande. Dessa
antaganden har bidragit till att det relationella perspektivet har vuxit fram (Aspelin, 2013). I
och med det relationella perspektivets framväxt menar Rosenqvist (2007) att
specialpedagogikens arbetsuppgifter har fått inriktningen att skapa allmänpedagogiska
insatser som gagnar alla elever, inklusive dem i svårigheter. Vidare hävdar författaren att
stödet till vissa elever inte bara är specialpedagogikens uppgift utan hela skolans. Sättet att
undervisa kan både främja och hindra elevers förmåga att tillgodogöra sig undervisningen och
därför måste skolan organisera undervisningen och anpassa utbudet så att alla elever kan
mötas efter de behov som finns. (Rosenqvist, 2007)
I Aspelin (2010) diskuteras begreppet sociala relationer utifrån perspektivet lärare/elev med
tonvikten på lärarens ansvar för utvecklandet av den sociala relationen i det pedagogiska
mötet vilket ses som högst betydelsefullt för undervisningens kvalitet. På liknande sätt pekar
Westling Allodi (2010) på vikten av att skapa och utveckla gynnsamma miljöer i skolan
genom ett lyhört och respektfullt socialt klimat, då klassklimatet i sig faktiskt kan skapa
problembeteende vilket på sikt ofta leder till en särskiljning av de elever som anses vara
störande i lärandemiljön. Vidare menar författaren att om det sociala klimatet i skolan är
respektfullt och lyhört kan det uppmuntra elever från missgynnade sociala kontexter att delta
aktivt i skolan (Westling Allodi, 2010). Därför är det nödvändigt att se på läromiljön utifrån
kommunikation och relation i klassrummet. Utan tillit och förtroende blir det en otrygg miljö
vilket gör att det blir svårt att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Dessutom är då risken
stor att eleven inte ser det meningsfulla med undervisningen.
Specialpedagogen har en viktig roll för samverkan och organisering av insatser och
kompetens. Samarbete och dialog i arbetslaget runt eleven skapar dessutom bättre
förutsättningar för elevens lärande (Asp-Onsjö, 2008). Enligt von Ahlefeld Nisser (2009) har
specialpedagogen en viktig funktion i samtal och samverkan med hemmet. Författaren
beskriver villkor som möjliggör för deliberativa (kommunikativt förståelseorienterat) samtal
och också villkor som kan vara kritiska, hindrande eller frigörande för densamma. Skolans
personal har många gånger redan tagit ställning och gemensam uppfattning för vilka åtgärder
som anses lämpliga, vilka föräldrarna förväntas respektera och godta. Samtal av denna
karaktär kategoriseras som strategiskt framgångsorienterade samtal av von Ahlefeld Nisser
(2009) och möjliggör inte för ett deliberativt samtal. Skolan som verksamhet besitter här en
maktfaktor som påverka föräldrarnas situation i samtalet. I de samtal som förs på skolor
mellan rektor/lärare/föräldrar/elev har specialpedagogen därför ett viktigt uppdrag genom att
använda sin kommunikativa och pedagogiska kunskap och möjliggöra för alla parter att ge sin
syn på det som behandlas utan att någons åsikt värderas mer än någon annans. Genom den
öppna och icke värderande dialogen mellan alla parter bidrar det till att allas synpunkter vägs
in och för dialogen framåt i arbetet. Genom den öppna dialogen mellan alla parter ges
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förklaringar till hur problembilden ska förstås och tolkas och hur åtgärderna sedan ska
utformas. Detta förfaringssätt kan utifrån von Ahlefeld Nisser (2009) betraktas som ett
kommunikativt förståelseorienterat samtal vilket är avgörande för om samtalet skall bli
deliberativt. Ett kommunikativt förståelseorienterat samtal kan kopplas till ett relationellt
förhållningssätt eftersom ett deliberativt samtal inte kan komma till stånd om den relationella
aspekten inte tas i beaktande.

2.4 Betydelsebärande faktorer för eleven i skolmiljön
Här beskrivs hur elevers självkänsla kan påverka motivationen och lusten till lärande och
närvaro i skolmiljön. Det beskrivs också hur sociala relationer fungerar utifrån ett teoretiskt
perspektiv och kan ge upphov till känslor av delaktighet eller icke delaktighet och därmed ett
utanförskap.
2.4.1 Teorier om självkänsla och lust att lära
Hur barn och ungdomars tanke och känslovärld skapas och utvecklas kallas inom psykologin
för utvecklingspsykologi (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Utvecklingspsykologin
grundar sig på många forskares teorier och utveckling av teorierna. Två pionjärer inom det
kognitiva psykologiska perspektivet, människans tänkande och tolkande av sinnesintryck är
Piaget och Vygotskij. I Piagets utvecklingspsykologiska stadieteori anses kognitiva processer
finnas i människans inre och inlärning styrs av dennes mognadsnivå. Kunskapsutvecklingen
förväntas ske instinktivt utifrån biologiskt styrda steg. Piaget gör en distinktion mellan sociala
och kognitiva processer och ser dem som olika processer. Piagets teorier har kritiserats och
vidareutvecklats. Genom Vygotskijs teorier ses utvecklingen av kunskap och förståelse inte
enbart bero på inre processer utan också stå i relation till yttre påverkansfaktorer. Vygotskij
skiljer inte mellan intrapsykologiska (tänkande) och interpsykologiska (kommunikation
mellan människor) processer (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). I Vygotskijs
sociokulturella perspektiv ses samspelet mellan individer som det som genererar kunskap. Det
sociala samspelet är den viktigaste drivkraften och motivationen till utveckling och lärande.
Piaget beskriver kunskapsutvecklingen som en individuell utveckling medan Vygotskij
betonar individens delaktighet i ett socialt sammanhang för att nå kunskapsutveckling. Då
skolan har inspirerats av både Piaget och Vygotskij leder det till en del motstridigheter
eftersom den pedagogiska verksamheten vilar på Piagets teorier medan styrdokument vilar på
Vygotskij (Ingestad, 2006).
En elev som just blivit tonåring står på tröskeln till vuxenvärlden och befinner sig i den andra
av fyra övergångsperioder i en persons livshistoria, då en omorganisering av upplevd
erfarenhet sker. Lust och glädje är viktiga drivkrafter för lärande. Otillräcklighet kan
framkalla känslor av skam eller skuld. Upplevelsen av skam handlar om självet medan skuld
om det som gjorts eller inte gjorts (Havnesköld & Risholm Mothander , 2009). Misslyckande
med studier ger upphov till emotionellt laddade minnen, vilka lämnar spår i hjärnans limbiska
system. Eftersom dessa känslor påverkar inställningen till studier negativt framhålls vikten av
att studier förknippas med positiva känslor och erfarenheter. Först då kan eleven möta
intellektuella utmaningar med framgång (Olivestam & Ott, 2010). Att låta eleven bli sedd,
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bekräftad, få motivation, finna lust och ges omväxling är den utmaning pedagogen har för att
förmå eleven att hålla kvar fokus, utnyttja sina sinnen och nå framgång i lärandet, (Olivestam
& Ott, 2010). Flera av författarna i Asmervik, lyfter fram lust och glädje som
motivationsfaktorer och även de pekar på vikten av att utgå från elevens förförståelse och att
bygga på elevens starka sidor (Asmervik, 2001).
Ytterligare en faktor som påverkar självkänslan, särskilt i denna ålder, är kamraterna som
utgör värdeskapare av den egna identiteten. Relationerna med jämnåriga är en av de viktigaste
faktorerna i omgivningen som påverkar personlighetsutveckling och psykisk hälsa
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Genom jämförelser i gruppen kan eleven utveckla
en självbild av att vara teoretiskt inkompetenta. Upplevelsen av ett hot mot den egna
självbilden kan utlösa osäkerhet och ångest vilket i sig kan leda till att försvarsmekanismer
som förnekande och förträngning träder in. När elevens resultat inte stämmer med hur eleven
ser sig själv eller uppfattar sig inte vara på samma nivå som klasskamraterna skapas en inre
konflikt. När självbilden skaver mot omvärlden kan det bli övermäktigt för eleven, vilket i
förlängningen kan leda till skolfrånvaro. Genom professionell hjälp, via skolan eller andra kan
man bearbeta och förändra bilden.
2.4.2 Utanförskap
Elevers hälsa är beroende av sociala relationer på individ- och klassrumsnivå, skolnivå och
skolorganisationsnivå, menar Strand (2013), samtidigt som de utgör förutsättningar för en
gynnsam inlärningssituation. Därför är det viktigt att förstå hur sociala relationer fungerar i
skolsystemet och hur det påverkar välbefinnandet i skolan på alla nivåer. Socialt utanförskap
står i direkt motsats till social inkludering. Stigendal (2004) lyfter fram betydelsen av ett
innanförskap för att det ska kunna talas om ett utanförskap. Förutsättningarna för
innanförskap behöver inte vara uttalade utan de kan vara inbyggda i strukturerna och försvåra
delaktigheten. Utanförskapet kan enligt Stigendal (2004) definieras som ett utestängande från
sammanhang av sociala relationer vilka kan delas in i fyra nivåer. De fyra nivåerna är
relaterade till social ordning i samhället och ju högre grad av social ordning desto mer
komplext blir utanförskapet.
FIGUR 2.1 Nivåer av social ordning
Social ordning
Nivåer

Exempel

Samhälle/förs amhälleligande

Nations s amhälle

Sociala s ys tem

Skola
Företag
Familj
Fotboll (profes s ionell)

Sociala s trukturer

Lektioner
fotboll (korpnivå)

Sociala relationer

Samtal i en korridor
Lek på ras ten

(Stigendal, 2004, s. 46)
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Den lägsta nivån, enligt Stigendal (2004), är sociala relationer som kan innebära samtal under
rasten. Dessa relationer är tillfälliga och ostrukturerade och när vi drar oss undan upphör
relationen. Utvecklas de sociala relationerna hamnar de på nästa nivå och ingår i sociala
strukturer. I skolsammanhang utgör en lektion en social struktur där delaktighet möjliggörs
genom olika roller så som lärare och elev. Rollerna är förknippade med en mängd krav vilka
det krävs kompetens för att hantera för att klara strukturens sociala dimension. Kraven
innebär att vi måste kunna kommunicera för att förstå varandra och kunna lita på varandra. I
skolan strålar många trådar samman men sammansmältningen sker inte automatiskt utan det
behövs en strategi där en är att bestämma villkor och ramar för den faktiska delaktigheten. Ett
socialt system, vilket skolan kan säga vara, kräver en högre grad av social ordning och
kännetecknas av att det förekommer mål. Ju svårare målen är att förstå desto mer
tvångsåtgärder krävs, varvid Stigendal (2004) i detta sammanhang lyfter fram skolan och
lagen om skolplikt. Kommunikation, medbestämmande och förtroende har stor betydelse för
att uppleva känslan av delaktighet. Att känna meningsfullhet är viktig för alla sociala
sammanhang. Faktisk delaktighet och känslan av delaktighet behöver inte överensstämma.
Man kan vara delaktig utan att det känns som delaktighet, exempelvis om beslut tas över ens
huvud. I vissa fall kan det också vara tvärt om, att en känsla av delaktighet finns men att den
faktiska delaktigheten uteblir. Innanförskapet är som starkast när både delaktighet
(systemintegration) och faktiskt delaktighet (social integration) är förenade. Stigendal (2004)
sammanfattar fyra skäl till att människor hamnar i utanförkap.






Utanförskap av egen vilja: innebär att individen av egen fri vilja ställer sig utanför,
då det sociala sammanhang där man ingår inte upplevs som meningsfullt.
Utanförskapet kan bero på bristande vilja eller kommunikationssvårigheter i de sociala
relationerna.
Avsiktlig utestängning: avsiktlig utestängning/mobbning
Utanförskap på grund av ouppfyllda villkor: en oförmåga att klara av
innanförskapets villkor och krav
Utanförskap på grund av strukturell selektivitet: innebär att villkoren för
innanförskap inte är klart uttalade, utan kan ha byggts in i strukturerna med avsikt att
försvåra vissa människors delaktighet.

Ett socialt utanförskap i skolan innebär enligt Strand (2013) ett utanförskap i sociala relationer
i förhållande till klass och ibland även övrig skolgemenskap. I skolsammanhang menar
författaren att utanförskap kan översättas till att eleven kan känna brist på meningsfullhet, en
avsiktlig utestängning (mobbning), ouppfyllda villkor (brist på stöd) för att klara
klassrummets krav och strukturell selektivitet med oklara ramar. I Skolverkets rapport (2010)
bekräftas bilden att elevers tidigare erfarenhet av mobbning och kompiskonflikter är vanliga
bland elever med hög frånvaro och bland hemmasittare.

2.5 Tidigare forskning om skolk
Skolk är inge nytt fenomen utan kan spåras långt tillbaka. Utifrån ett historiskt perspektiv har
det i Sverige bedrivits forskning kring ogiltig frånvaro och riskerna med frånvaro i skolan
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sedan 1950-talet (Jönsson, 1990). Tidigare studier på området har till stora delar
uppmärksammat den ogiltiga frånvaron som fenomen och risker med det. Karlberg & Sundell
(2004) finner i sin studie att skolk är ett tecken på ungdomens riskfyllda livssituation, där
elevernas skolmisslyckande går hand i hand med missbruk och kriminalitet. Kronholz (2011)
diskuterar i artikeln ”The Challenges of Keeping Kids in School” utmaningarna i amerikansk
skola att hålla kvar eleverna i skolan vilket ger konsekvenser då skolket korrelerar med
ungdomsbrottslighet, tonårsgraviditet och socialhjälp. Forskning över tid (Manyard, SalasWright, Vaughn & Peters, 2012) kring skolfrånvaro och vem som är skolkare har gjort att
synen på skolfrånvaro hos elever gått från att ses som en homogen grupp till att ses mer
nyanserat på. Idag förstås frånvaron utifrån flera faktorer vilket inte kan appliceras på en
särskild grupp av individer, menar författarna vidare. Genom att se på elever med
skolfrånvaro som en icke homogen grupp lyfts också behoven av insatser och åtgärder till en
mer nyanserad nivå (Manyard, Salas-Wright, Vaughn & Peters, 2012). I Skolverkets rapport
(2010) beskrivs de hinder eleven har, vilka kan utgöras av psykologiska, sociala och
pedagogiska faktorer. Förhållanden kan ha kopplingar till individ, familj och skolan. Ingen
skillnad kan konstateras avseende kön och skolfrånvaro, däremot är trenden att antalet
fullständigt frånvarande elever ökar (Skolverket, 2010). I rapporten konstateras också att tio
procent av alla svenska högstadieelever är skolfrånvarande utan giltigt skäl minst en gång i
månaden. Ogiltig ströfrånvaro är ett steg i ledet för elever att utveckla hög ogiltig och
långvarig frånvaro och därmed riskera att inte klara grundskolans kunskapskrav (Skolverket
2010).
I nyare svensk forskning och studier har det skrivits om arbetet med att vända frånvaron och
här har även ungdomar med hög ogiltig frånvaro gett sitt eget perspektiv på frånvaron
(Christiansson-Banck, 2013; Hugo, 2011; Skolverket, 2010; Strand, 2013). Just elevernas eget
perspektiv på skolfrånvaro och faktorer som håller kvar eleven i skolan har enligt Grey (2012)
saknats i tidigare forskning kring skolfrånvaro.
2.5.1 Frånvaroorsaker
Att söka enskilda orsaker till elevers frånvaro i skolan är inte helt enkelt i sig då det ofta är en
kombination av flera faktorer som leder till frånvaro och senare långvarig frånvaro enligt en
rapport från Skolverket (2010). Det är ofta sociala och psykiska faktorer i en komplex
samverkan som föranleder skolmotstånd och skolfrånvaro. Många gånger kan en utlösande
faktor vara att en elev har fått kritik, misslyckats med en uppgift eller blivit utsatt för
kränkande behandling. Vanligt är att skolfrånvaron börjar efter ett lov eller sjukdomsperiod då
eleven upplever det som pinsamt att komma tillbaka och därför reagerar med oro och
motstånd vilket leder till fortsatt frånvaro. Så väl nationell som internationell forskning lyfter
komplexiteten kring skolfrånvaro och svårigheterna med att fastställa och kategorisera
frånvaroorsakerna enskilt, (Skolverket, 2010). Reid (2008) lyfter tre huvudkategorier vilka
påverkar elevers närvaro i skolan Författaren delar in faktorerna i individuella faktorer,
hem/familjerelaterade faktorer och samhälleliga faktorer. Reids (2008) faktorer synkroniserar
med de faktorer Skolverket (2010) fastställer i sin rapport. En sammanfattande bild av vad
som kan ge upphov till skolfrånvaro utifrån ovan nämnda faktorer och huvudkategorier är
kränkande behandling, neuropsykiatriska problem, andra funktionsnedsättningar, bristande
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stöd, sociala eller psykosociala problem och elever med svagt stöd hemifrån. Bilden av vad
som orsakar elevers skolfrånvaro skiljer sig åt mellan hem och skola, menar Karlberg och
Sundell (2004) där skolan lägger problematiken på familjen eller individen och elever och
föräldrar lägger skulden på skolan som man anser inte har hjälpt eleven på rätt sätt.
2.5.2 Faktorer relaterade till hemförhållanden
I de elevintervjuer som redovisas i Skolverkets rapport (2010) framkommer att faktorer som
tillhör hemmiljön har haft påverkan för den ogiltiga frånvaron vilket också Reid (2008)
påvisar. Även Karlberg och Sundell (2004) påvisar samband mellan skolk och elevens
hemförhållanden. Föräldrars inställning till skolan har stor betydelse för elevens närvaro då
barn till föräldrar som har negativ inställning till skolan har en högre tendens till att skolka
(Skolverket, 2008). Elevers ogiltiga frånvaro kan kopplas samman med svåra
hemförhållanden och brist på tillsyn. Genom påfrestningar inom familjesystemet så som
arbetslöshet, sjukdom, misshandel och ekonomiska svårigheter påverkas också elevens
närvaro i skolan. (Karlberg & Sundell, 2004; Reid, 2008; Skolverket, 2008; 2010)
2.5.3 Skolrelaterade faktorer
Ur ett pedagogiskt perspektiv leder skolk framförallt till kunskapsluckor och sämre
möjligheter till att uppnå de kunskapskrav som minst skall uppnås. Pedagogiska faktorer som
kan leda till ogiltig frånvaro kan vara att elever inte förstår ett ämne och behöver särskilt stöd
men inte får det. När undervisningen blir obegriplig och inte särskilt stöd sätts in kan intresset
för att gå på lektionerna förloras och eleven uteblir. I Jönssons (1990) metastudie menade
eleverna att undervisningen var en orsak till skolket då den uppfattades som ointressant och
jobbig och att det blev svårigheter att hänga med i undervisningen. Elevintervjuer som
redovisas av både Skolverket (2010) och Reid (2008) vittnar om att skolpersonalens
bemötande och relationerna till lärare har påverkat närvaron negativt. Relationen mellan
lärare och elev får betydelse för hur eleverna uppfattar sina framgångar och motgångar i
skolan. Aspelin (2010) menar att det finns moraliska skäl för skolpersonal i allmänhet och
lärare i synnerhet att vara uppmärksam på relationsaspekterna i undervisningen, då skolan
skall vila på en demokratisk värdegrund. Den metastudie som genomförts av Hattie (2009)
belyser olika så kallade påverkansfaktorer för elevers lärande. Han finner att de områden som
innefattar flest påverkansfaktorer för elevers prestationer i skolan är förbundna till läraren och
undervisningen i klassrummet. Hattie slår fast att läraren, dennes förväntningar och samspelet
mellan lärare och elev är av stor betydelse för elevens prestationer. Asmervik (2001)
beskriver riskfaktorer i skolan vilka kan utgöra hinder för elevers välmående i skolan.
Faktorerna beskrivs som brist på behovsanpassning, felaktigt ställda förväntningar, avsaknad
av konsekventa reaktioner, arbetsformer och läromedel som inte skapar motivation och att
positiv belöning för gott beteende ges alltför sällan. När kraven upplevs omöjliga att möta kan
elever reagera med utåtagerande till följd av känslor av otillräcklighet och att inte klara av att
infria de förväntningar som ställs.
Ytterligare faktorer som kan vara en bidragande orsak till ogiltig frånvaro är skolans
organisering (Reid, 2008; Skolverket, 2010). Det kan röra sig om sviktande närvarosystem,
lärarbyten, stor betoning på självständigt arbete och otydlig ansvarsfördelning bland de vuxna
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på skolan. I intervjuerna i Skolverkets rapport (2010) framkommer också att elever som har
haft hög frånvaro i vissa fall varit utsatta för mobbning, kränkande behandling eller haft svårt
att hinna i kapp efter sjukdom. Skolsystemets miljö utgörs av de totala fysiska och sociala
faktorer som är synliga inom skolsystemets gränser och är ihopkopplat med elevers
skolframgång och mående i skolan (Strand, 2013). Många av de intervjuade eleverna
(Skolverket, 2010) hade känt sig marginaliserade i skolans kontext och utan möjlighet att
påverka sin skolgång.
2.5.4 Faktorer som kan öka närvaron
Liksom det ofta är en kombination av flera faktorer som leder till lång ogiltig frånvaro, visar
det sig också att det oftast är en kombination av faktorer som leder till att elever återvänder till
skolan igen och faktorerna befinner sig både på organisation- grupp och individnivå
(Skolverket, 2010). Skolverket (2012) har i allmänna råd beskrivit hur skolan kan arbeta för
att främja närvaro och uppmärksamma och utreda frånvaro. De allmänna råden bygger till stor
del på Skolverkets egen forskningsstudie Skolfrånvaro och vägen tillbaka (2010) och beskrivs
enligt följande:







Det finns rutiner för kontinuerlig frånvarorapportering som gör det
möjligt att snarast uppmärksamma och ha en samlad bild av elevernas
frånvaro
Det finns rutiner för att rapportera ogiltig frånvaro till vårdnadshavaren
samma dag
Orsakerna till frånvaron utreds skyndsamt
Elevhälsan är delaktig i arbetet med att främja närvaro
Att det finns rutiner för samverkan med elevhälsan och vid behov med
andra samhällsfunktioner

Det Skolverket kom fram till i sin rapport (2010) i arbetet med att vända elevs frånvaro till
närvaro var att förändringar i den pedagogiska verksamheten där det görs flexibla och
individanpassade lösningar utgjorde en viktig del för att öka närvaron hos elever med lång
ogiltig frånvaro. Vidare belyses vikten av samverkan där flera vuxna ansvariga både inom
skolan men också socialtjänsten samverkar tillsammans med elev och vårdnadshavare för att
få till en återgång till skolverksamheten.
Strand (2013) beskriver utifrån sin avhandling faktorer som kan bidra till att främja närvaro
för elever som har frånvaro. Författaren finner i sin studie olika faktorer som hon kallar för
systemkrafter som påverkar eleven antingen till delaktighet i skolarbetet eller i riktning bort
från skolan. Systemkrafter beskrivs av författaren utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och
avser allt inom och utanför skolan som kan inverka på elevens fungerande i skolsystemet. En
systemkraft som kan bidra till skolnärvaro, enligt författaren, är skolans dokumentation. Om
dokumentationen i form av åtgärdsprogram har en strukturerande funktion och kontinuitet kan
det bidra till en ökad närvaro för elever med hög frånvaro. Vidare finner författaren fyra
faktorer som benämns som stödfaktorer för att dra eleverna i riktning mot ett fungerande i
skolan. Dessa faktorer är psykosocialt stöd genom skolsköterska eller kurator, insatser genom
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speciallärare eller specialpedagog, åtgärdsprogram och erbjudande om hämtning av elev.
Författaren finner att elever ger uttryck för att uthålligt vuxenstöd, både inom skolan och
utanför skolan, och långsiktigt engagemang av vuxna i omgivningen kan bidra till ett
återvändande till skolan. Strand (2013) fann att vid en återgång till skolan utvecklades
elevernas delaktighet när skolpersonalen uppmuntrade och ställde förväntningar utifrån
elevens nivå, vilket också Hatties (2009) metastudie visar.
Relationernas betydelse för elevers möjligheter i skolan har beskrivits i en mängd
forskningsresultat (Aspelin, 2010; Christiansson-Banck, 2013; Hattie; 2009; Hugo, 2011).
Hugo (2011) menar att de möten som sker mellan elev och lärare och om uppgifter ses som
meningsfulla av eleverna är avgörande för om eleverna ska komma till skolan.
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3 TEORI
Specialpedagogiken är ett tvärvetenskapligt ämne med relationer till sociologi, filosofi,
psykologi, medicin och pedagogik. Kopplingen mellan utvecklingspsykologi, pedagogik och
de kontextuella omvärldsförhållandena är centrala områden inom specialpedagogiken
(Ahlberg, 2007; Björck-Åkesson, 2007; Fischbein, 2007). Utifrån dessa kan lärandet sägas
utgöras av en kognitiv, en social och en samhällelig dimension. Ur ett
utvecklingspsykologiskt perspektiv är utvecklingen av de individuella förmågorna avhängigt
de relationer och den kontext eleven samspelar i. Relationen mellan individen och omvärlden
är av central betydelse för läroprocessen. Lärande och meningsskapande sker i interaktionen
mellan elev/elever/pedagog när ett samordnande av deras perspektiv möts. Lärandet är
dessutom situerat till olika sociala miljöer och vi deltar i ett flertal olika sociala miljöer och
undervisningssammanhang. Genom ett relationellt förhållningssätt förskjuts fokus från den
individuella eleven till omgivningen.

3.1 Teoretiska utgångspunkter
Den komplexitet som finns i problematiken att en grundskoleelev medvetet väljer bort
möjligheten till skolgång, lärande och utveckling kräver en teoretisk modell som kan stödja
vår forskningsansats, analys och tolkning samt göra presentationen av resultatet greppbar. En
bärande tanke som berör det studerade problemområdet kretsar kring hinder och möjligheter
att delta i skolans undervisningssituationer, till samspel, att utveckla självkänsla och få
motivation för lärandet.
3.1.1 Specialpedagogiken som teoretiskt forskningsfält
En genomgång av specialpedagogisk forskning visar att kunskapsområdet svårligen kan
ringas in och bestämmas utifrån teoribildning och metodiska ansatser. Som alternativ till att
beskriva specialpedagogisk forskning med utgångspunkt i de teoribildningar som används kan
fältet ringas in genom att identifiera olika perspektiv. (Ahlberg, 2007)
Det relationella perspektivet och ett systemvetenskapligt synsätt har flera gemensamma
beröringspunkter som lämpar sig väl för specialpedagogisk forskning, enligt Nilholm &
Björck-Åkesson (2007), särskilt då man vill problematisera omvärldsfaktorer i relation till
elevers lärande. Systemet ses då som en helhet med interagerande delar som är
sammanbundna så att när en del förändras, så påverkas även andra delar och därigenom
systemet som helhet. Då det relationella perspektivet har fokus på samspelet mellan individ
och omgivning blir en konsekvens i specialpedagogiken att studera och analysera samspelet
mellan individ och miljö på individ- grupp- organisations- och samhällsnivå (Ahlberg, 2007).
3.1.2 Det salutogena perspektivet
Ett sätt att uppnå god skolhälsa för elever i skolsystemet på alla nivåer är att tillämpa ett
salutogent perspektiv. För elever med otillåten frånvaro kan faktorer sökas som befrämjar
hälsan och det friska och på så vis främjar delaktighet som ger känsla av sammanhang i
skolan. Antonovsky (2005) beskriver i sin teori hur känsla av sammanhang främjar
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välbefinnandet och att det därför är viktigt för människans psykiska hälsa att kunna förstå och
hantera sin livssituation. I Antonovskys (2005) begrepp ”Sense of Coherence” (svensk
översättning är KASAM) urskiljs tre områden som är centrala för välbefinnandet. Dessa
områden är; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att de stimuli
som människan möter i livet, både positiva och negativa, skall vara förutsägbara eller
åtminstone gå att ordna och förklara. För en del elever innebär skolsituationen inte
begriplighet och kan därmed skapa kaos. Hanterbarhet innebär att kunna möta de krav som
ställs genom de sociala resurser som står till elevens förfogande på ett sätt så kontroll upplevs.
Meningsfullhet infinner sig när de processer som formar ens liv känns värda att investera i.
3.1.3 Det relationella perspektivet
Den forskningsansats som valts för analys och slutsatser kring föreliggande studie utgörs av
det relationella specialpedagogiska perspektivet (Aspelin, 2013). Innan vi fördjupar oss i
Aspelins modell över den relationella specialpedagogikens brännpunkt ska vi blicka tillbaka
och ta utgångspunkter i de bakomliggande tankar som lett fram till detta perspektiv. Det
relationella perspektivet har enligt Aspelin (2013) utvecklats av forskare som Ahlberg (2010),
Gergen (2009), Persson (1998) och Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001), Skidmore
(2004), von Wright (2000, 2002). Den bärande tanken i det relationella perspektivet har
utvecklats under lång tid och kan finna rötter i Meads teorier som formades tillsammans med
andra vetenskapsmän i sin samtid, exempelvis Dewey, vid slutet av 1800-talet och en bit in på
1900-talet. Mead betraktas ofta som den moderna socialpsykologins fader tack vare sin teori
om hur människors medvetenhet och själv konstitueras i det mänskliga samspelet. Mead gav
aldrig ut sin teori i något enskilt verk men artiklar och anteckningar från föredrag
publicerades. Utifrån dessa, tillsammans med uttolkningar av Meads tankar, har
sammanställts och givits ut efter hans död. Mead och hans samtida kollegor formade för tiden
nya tankar som utgjorde grunden för det som idag kan kallas pragmatism. Kärnan i dessa
tankar är att kunskap och vetande är föränderligt, att vetenskapliga metoder kan vara
självkorrigerande, att mångfald är ett grundvillkor för vår existens och att vi inte kan förutspå
något med säkerhet (von Wright, 2001). von Wright har i sin avhandling (2000) gjort en
rekonstruktion av Meads teori, tillsammans med en diskussion om den intersubjektiva
vändningens pedagogiska konsekvenser. Meads intersubjektivitetsteori innebär att
individualiteten, bestående av medvetenheten och självet konstitueras i samspel med andra
människor. De sociala situationerna är avgörande för att forma oss som människor, men inte
så att vi blir det som omgivningen skapar oss till eller att vi blir resultatet av det vi varit med
om. Mead pekar på att inte fråga varför eleven blev som hon blev och vad hon har
förutsättningar att bli, utan istället fråga vem hon är och vad hon skulle kunna vara. von
Wright (2002), benämner att begreppet för det relationella perspektivet bygger på flersamhet
och sammanhang.
Teorin är intressant även för dagens forskning inom pedagogik och samhällsvetenskap. En
tankemodell kallad “en intersubjektiv vändning” utvecklades av von Wright (2000), med ett
skifte från att tänka med utgångspunkt i enskilda slutna individer till att utgå från
ömsesidighet och mänskligt handlande. Modellen är inspirerad av Mead som menade att
social handling inte uppstår i ensamhet utan förutsätter minst två personer. Vi lär känna oss
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själva genom samspel med andra, det är då vi får syn på oss själva med den andres ögon. Vi
förstår människors handlingar som kommunikation och samförstånd. Konkreta
mellanmänskliga relationer blir utgångspunkten för förståelsen av oss själva och varandra.
von Wright (2002) tillskriver det relationella perspektivet den aspekt hon benämner en
intersubjektiv vändning.
I sin doktorsavhandling skriver von Wright (2000) om det punktuella perspektivet som
kontrast till och för att förtydliga det relationella perspektivet. I det punktuella perspektivet
kan människan i första hand uppfattas som en ensam fristående varelse och hennes
personlighet och förmågor kan förstås i sig. Enligt von Wright (2002) spelar det en avgörande
roll då det gäller att antingen skapa utrymme för, eller att begränsa elevernas möjligheter att
själva vara delaktiga i beslut som rör dem. I FN: s barnkonvention finns uttalat att varje barn
har rätt att uttala sig i frågor som berör dem. Vikten av att skapa utrymme för elevens
delaktighet påverkas av elevvårdens perspektiv. Konkret kan det handla om elevens
delaktighet i utformningen och besluten kring åtgärdsprogram alternativt om eleven enbart
blir informerad om och utsatt för det andra har planerat och beslutat. Ett punktuellt perspektiv
i ett elevvårdsteam, menar von Wright (2002), kan leda till analyser och åtgärder för en elev
med skolsvårigheter utan att den berörda eleven själv är delaktig i den process som föregår
själva åtgärdsprogrammet. Om deltagarna i ett team inte klargör sina perspektiv och
värderingar är risken stor att teamet bygger sina strategier på motstridiga förväntningar som
inte kan förenas, vilket leder till att varje deltagare gör sina egna åtgärdsprogram.
Skillnaderna mellan olika perspektiv blir särskilt avgörande, menar von Wright (2002) då det
gäller konsekvenserna; de åtgärder som man vidtar och hur man iscensätter dem.
Det relationella perspektivet tar sin utgångspunkt i att fenomen är minst tvåsidiga. Det innebär
att vi inte kan betrakta en människa som en isolerad sluten varelse, utan behöver förstå henne
(hennes handlingar) i relation till det aktuella sammanhanget. Det punktuella perspektivet
intresserar sig däremot i första hand för förmågor. Det punktuella perspektivet identifierar
brister och formulerar utvecklingsmöjligheter. Det relationella perspektivet kan upprätthålla
den undran som gör det möjligt att överskrida de givna omständigheterna (von Wright, 2002)
Hon menar vidare att lärarens val av perspektiv har avgörande betydelse för hur relationen
mellan lärare och elev blir. Lärarens val av perspektiv påverkar också elevernas möjligheter
att komma till tals och vara delaktiga i beslut som angår dem själva. När det gäller en elev
som har ”behov av att bli sedd” kan läraren medvetet förändra situationen så att eleven blir
delaktig. Behovet av att bli sedd kan som relationellt fenomen förstås som en önskan om
delaktighet. Genom att erbjuda delaktighet kan ”behovet” omförhandlas i den sociala
situationen och skapa en process av meningsskapande där ”behovet” kan utvecklas till
intresse, enligt von Wright (2002).
Med utgångspunkt i Dyson (1999), Dyson och Milward (1998) och Skidmore (1996), gör
Emanuelsson et al. (2001), en indelning i ett kategoriskt respektive ett relationellt perspektiv.
Dessa utgör inom specialpedagogisk forskning två framträdande forskningsansatser, enligt
Rosenqvist (2007). Skillnaderna framträder tydligt genom valet att betrakta eleven. Det
kategoriska perspektivet innebär att eleven betraktas som bärare av problem,
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tillkortakommanden och funktionshinder. I det relationella perspektivet strävar man efter att
se helheten i elevens situation och försöker finna orsaker till svårigheter i dess omvärld.
Kortfattat kan man särskilja perspektiven genom definitionen av vem/vad som är
problembäraren. Valet av perspektiv får betydelse för vilka lösningar och åtgärder man
identifierar. I det kategoriska perspektivet fokuseras åtgärder riktade mot eleven med
svårigheter medan man i det relationella perspektivet fokuserar på åtgärder för att förändra
omgivande faktorer (Rosenqvist, 2013). De båda perspektiven utgör olika sätt att förstå
elevers skolsvårigheter utan att utesluta varandra (Aspelin, 2013).
Det relationella perspektivet har sedan slutet av 1990-talet vunnit politiskt gehör och påverkat
såväl nationella som internationella överenskommelser och styrdokument. Detta har enligt
Rosenqvist (2007) också fått till följd att specialpedagogikens arbetsuppgifter numera har en
inriktning för att skapa allmänpedagogiska insatser som gagnar alla elever, inklusive dem i
svårigheter.
3.1.4 Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet
När det gäller specialpedagogikens framtida utveckling lyfter Ahlberg (2007) fram det
kommunikativa relationsinriktade perspektivet. Här tas den teoretiska grunden i det
sociokulturella perspektivet där lärande skapas genom interaktion. I det kommunikativa
relationsinriktade perspektivet förläggs kunskapsbildningen till människan och de
sammanhang i vilka hon ingår.
Förankringen av det kommunikativa relationsinriktade perspektivet i såväl det
socialkulturella perspektivet som fenomenografi och variationsteori, medger att
forskningsintresset samtidigt kan riktas mot kulturella och strukturella villkor i
skolans verksamhet, didaktiska perspektiv på undervisningens innehåll och
utformning samt mot elevernas personliga erfarande och upplevelser. De
teoretiska utgångspunkterna har lett till relationellt fokuserade studier där
struktur- och aktörsperspektiv har länkats till didaktiska frågeställningar i
anslutning till undervisningens innehåll och organisering. (Ahlberg, 2007, s. 7576)

Fenomenologin studerar fenomenet medan fenomenografin studerar uppfattningarna av
fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009). Fenomenografin har utvecklats till variationsteori, i
syfte att söka variationer i människors kognitiva uppfattningar. Ett fenomenografiskt
förhållningssätt lämpar sig väl för att beskriva och analysera människors tankar om olika
fenomen i omvärlden. I vår studie har vi inspirerats av ett fenomenografiskt förhållningssätt
då det är informanternas erfarenheter av arbetet med att vända elevers frånvaro till närvaro
som studeras.
Vidare presenterar Ahlberg (2007) empiriskt grundade slutsatser genom en rad genomförda
studier i skolans verksamhet som visar att delaktighet, kommunikation och lärande är tre
sammantvinnade aspekter som bör beaktas samtidigt. Ahlberg (2010) menar att frågorna om
hur man kan förstå elevers svårigheter, hur undervisning bör organiseras och vilka
specialpedagogiska åtgärder som bör vidtas inte kan besvaras utifrån enkla
förklaringsmodeller. Genom det kommunikativa relationsinriktade perspektivet synliggör man
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utbildningens komplexitet vilket kan bidra till att variationen av elevers olikheter möts i
skolan.
3.1.5 Den relationella specialpedagogikens brännpunkt
Aspelin (2001) talar om ett interaktionistiskt synsätt på undervisningen. Han menar att
utgångspunkten för relationer i undervisningen tas i det som sker rent mellanmänskligt mellan
läraren och eleverna. Även han ger uttryck för samma tankar som Mead och von Wright då
han menar att relationer formas i samspel mellan människor, och individen kan inte helt
förutsäga vad ett visst beteende, social handling eller interaktion kommer att leda till. Aspelin
för vidare ett resonemang kring lärares delaktighet och ansvar för relationsbyggandet i
undervisningen:
Läraren och eleverna är ständigt involverade i social interaktion, med varandra
och i sina inre konversationer. Det är i denna interaktion relationer byggs upp,
riskeras, raseras och repareras. Läraren, liksom eleverna, är verksamma i denna
byggnadsprocess, och den sker till stor del under det ytskikt på vilket man ägnar
sig åt kunskapsutvecklande aktiviteter. Kanske gör vi rätt i att se läraren som
byggmästaren. Men vi bör inte påstå att hon har till uppgift att bygga relationer
eller att relationsbyggandet sker separerat från kunskapsbyggandet. Ej heller ska
läraren ses som ensam ansvarig för byggnaderna. (Aspelin, 2001, s. 31)

Genom tidigare specialpedagogisk forskning finns två faktorer givna, i det första fokuseras
inre, individuella faktorer och i det andra yttre, sociala, organisatoriska och/eller samhälleliga
faktorer. De relationella perspektiv som har utvecklats från 1990-talet och framåt, innebär
enligt Aspelin (2013) i viss mening en tredje väg. Genom att placera relationer i brännpunkten
undviker man att slå fast enkla orsakssamband. Aspelin (2013) skisserar utifrån detta en
forskningsmodell att utgå ifrån, relationell specialpedagogik, där konkreta mellanmänskliga
relationer befinner sig i brännpunkten. Modellen består av fyra cirklar med individnivån i
centrum, sedan en social/gruppnivå följt av en organisatorisk och ytterst en samhällelig nivå,
en nivå han kallar “Skolan som samhällsinstitution”.
Den samhälleliga nivån innefattar övergripande aspekter av skolsystemets
samhälleliga (däribland sorterings-) funktion och skolans ideologiska
styrning samt dess inverkan på den konkreta undervisningssituationen och
elevers möjligheter att träda fram som subjekt i relation till andra. (Aspelin,
2013, s. 187)

Vidare menar författaren att om vi vill förstå en elevs svårigheter behöver vi starta i elevens
relationella existens. Hinder och möjligheter eleven ställs inför i mötet med omvärlden, kring
delaktighet i genuin kommunikation, fokuseras i modellen. Elevens svårigheter analyseras
och tolkas med utgångspunkt i den relationella kontext som eleven befinner sig i tillsammans
med sina lärare och kamrater. Elevers svårigheter ska förstås som relationsfenomen, som
uppstår i möten mellan en person och något/någon annan. Eleven pendlar mellan modellens
olika nivåer i de relationella situationerna vilket förutsätter en helhetsförståelse.
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... det är i konkreta, mellanmänskliga relationer som utbildningens subjekt träder
fram. Elevens svårigheter blir då till syvende och sist detsamma som hinder mot
att sådana relationer förverkligas, detta oavsett vilket organisatoriskt
sammanhang man befinner sig i. (Aspelin, 2013, s.188)

FIGUR 3.1 Den relationella specialpedagogikens brännpunkt (Aspelin, 2013, s. 186)

Modellen illustrerar den relationella specialpedagogikens brännpunkt och dess olika
analysnivåer. Modellen tydliggör att det är i en viss relationell situation och relationell
process som en elev upplever svårigheter. Aspelin (2013) menar att det för eleven kan gälla
att göra sin röst hörd, koncentrera sig eller konstruera mening. En central fråga för relationell
specialpedagogik blir därmed vilka möjligheter eleven har att vara delaktig i genuin
kommunikation, samt vilka hinder som finns.
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4 METOD
4.1 Metodövervägande
I detta avsnitt presenteras metodiska överväganden i förhållande till genomförandet av den
empiriska undersökningen, där valet av metod har skett utifrån undersökningens
problemformulering. Inför undersökningar görs alltid överväganden om vilka metoder som
bäst lämpar sig för insamling av data för att spegla det undersökningen syftar till. I
vetenskapliga sammanhang gällande metodförfarande förs diskussionen om huruvida
forskaren använder sig av en kvalitativ eller kvantitativ metod vid insamling av data. Här bör
en kort filosofisk diskussion föras in i sammanhanget gällande metoders kvalitativa eller
kvantitativa vara eller icke vara utifrån Åsbergs (2001) resonemang. Ingen metod kan
egentligen sägas vara kvantitativ eller kvalitativ då metod i betydelsen datainsamlande
förfaringssätt just avser tillvägagångssättet för insamlande av data om olika fenomen. Både
qua´litas (latin; kvalitet) och oua´ntitas (latin; kvantitet) syftar på egenskaper och beskaffenhet
hos något. Detta något avser fenomen man söker kunskap om, inte metoden för att upprätta
data. Genom olika metoder upprättas data som speglar egenskaper hos fenomenet.
Fenomenets egenskaper är däremot av kvantitativ eller kvalitativ art och speglas i form av ord
(kvalitativa) eller i form av siffror (kvantitativa). Utifrån detta resonemang förtydligas att det
egentligen inte finns några metoder som entydigt endast upprättar data av ett visst slag
(Åsberg, 2001). Genom intervju och dokumentanalys, som i föreliggande undersökning,
samlas data av både ord och numerisk form in. Denna undersökning utgör inget undantag när
det gäller beskrivning av metoden utifrån ett kvalitativt eller kvantitativt perspektiv. Dock är
ovanstående diskussion av värde för betraktelsen av hur begreppet metod används i
undersökningar. Metoden i sig kan inte ha egenskaper som mängd och storlek och får därför
en konsekvens när begreppen kvalitativ/kvantitativ förs upp från datanivån till termen metod.
För att skilja metoden från fenomenet som det söks kunskap om följer nedan en schematisk
figur.

FIGUR 4.1 Genom olika metoder upprätas data som speglar egenskaper hos fenomenet (Åsberg, 2001, s. 274)

Utifrån denna figur utgörs denna undersöknings fenomen av elevers frånvaro i skolan.
Metoden utgörs av intervjuer och dokumentanalys och dessa tillsammans upprättar data som
speglar olika egenskaper hos det fenomen undersökningen studerar.
De metoder man väljer att använda sig av vid insamling av data för sin underökning har
utgångspunkt i olika vetenskapsteoretiska synsätt som tar utgångspunkt från naturvetenskapen
och samhällsvetenskapen. Ett vanligt sätt att kategorisera de olika forskningsinriktningarna är
att dela in undersökningsmetoderna i kvalitativa och kvantitativa ansatser (Stukát, 2005).
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Studier med kvantitativ ansats görs då forskaren vill finna mönster i insamlad data för att dra
generella slutsatser. Arbetssätten är strukturerade, som exempelvis standardiserade enkäter
som säkerställer jämförbarhet och urvalsgruppen väljs för att vara statistiskt representativ.
Kvantitativ data bestå ofta av siffror eller annan data som går att mäta, räkna och analysera. I
den kvalitativa ansatsen för insamling av data, som exempelvis intervjuer och studier av
dokument är syftet att få en helhetsbild genom att försöka förstå och tolka det studerade
fenomenet. Kvalitativ data består av ord som beskrivs för att se mönster som tolkas för att få
förståelse. Kvalitativ forskning är enligt Bryman (2011) tolkningsinriktad och forskaren vill
uppnå en förståelse av den sociala verkligheten. Eftersom människor är aktiva och tänkande
individer som själva formar sin verklighet, men som också påverkas av yttre betingelser, är
det viktigt att förstå hela det komplexa sammanhang de lever i. Kvalitativa studier förknippas
ofta med en induktiv forskningsansats, vilket innebär att teori genereras baserat på
forskningsresultaten (Bryman, 2011). Detta skiljer sig enligt Bryman (2011) från en deduktiv
ansats där teori och tidigare forskning används för att generera hypoteser som prövas mot
empiri. En kombination av dessa två ansatser kallas för abduktion, vilket används i praktiskt
arbete med utredningar och i forskningssammanhang. Studier som har tillit gentemot
abduktion är ett resultat av bestämda empiriska iakttagelser tillsammans med ökade teoretiska
insikter under processens gång. En studie kan exempelvis bestå av några inledande intervjuer
utan något mätinstrument (formulär) för att bygga en modell, som i ett andra steg testas mot
informanter i en strukturerad intervjuundersökning. Föreliggande studie tar utgångpunkt i
teorier och testas mot empiri genom halvstrukturerade intervjuer samt dokumentationsanalys
och återkoppling i teori, och får därigenom anses ha en abduktiv ansats.
Stukát (2005) karaktäriserar ett kvalitativt angreppssätt i att forskaren har för avsikt att tolka
och förstå resultaten, inte att generalisera, förutsäga eller förklara. Ofta undersöker man då ett
mindre antal data till skillnad från det kvantitativa angreppssättet där ett större antal data
undersöks i syfte att finna mönster utifrån vilka man söker göra generaliseringar. Den
vanligaste kritiken mot det kvalitativa angreppssättet är risken för subjektivitet, det vill säga
att resultatet påverkas av vem som har gjort tolkningen (Stukát 2005).
Kvalitativa urval skiljer sig från kvantitativa då de inte behöver uppfylla samma krav på att
urvalet ska vara representativt för en hel population. Kvalitativa urval kan dessutom göras
utifrån kriterier som tillgänglighet, intresse och erfarenhet. Ett bekvämlighetsurval kan
användas om målet med undersökningen är en ingående analys av tolkningar och inte att
uppnå representativitet (Bryman, 2011).

4.2 Val av metod
Val av metoder i föreliggande studie har gjorts genom strategiska överväganden och utgör en
avgörande del av hur studiens frågeställningar blir belysta. De metoder som har använts vid
datainsamlingen och som utgör underlag för kartläggningen består av dokumentanalys samt
halvstrukturerade intervjuer. Problemformuleringen har studerats dels genom att analysera
intervjupersonernas erfarenheter av framgångsfaktorer i arbetet kring elever med
frånvaroproblematik, dels genom analys av elevdokumentation gällande elever med hög
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frånvaro. Vår ansats har haft en kvalitativ utgångspunkt. Genom metodtriangulering, att
kombinera olika metoder, för insamling av data uppvägs för- och nackdelar som olika
metoder har, ger ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolkning. Kombinationen
av olika metoder anses vara tillvägagångssätt som stärker tilliten till analysresultaten av det
undersökta (Bjørndal, 2005; Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Metodvalet utgår
från ett kvalitativt perspektiv (Bell, 2006) då kartläggningen söker kvalitativa data som
beskriver hur skolsituationen kan förbättras för elever med dokumenterad hög frånvaro och
hur pedagoger och elevhälsoteam arbetar för att förbättra närvaron och därmed
förutsättningarna för elevernas lärande och måluppfyllelse.
4.2.1 Dokumentanalys som metod
Dokumentanalys kallas också text- och innehållsanalys. En analys görs av skriftliga källor och
blir då ett instrument för analys av olika slags dokument. Berg (2003) framhåller att
dokumentanalys som metod kan användas till både analys av enskilda officiella dokument,
samt till jämförande analyser mellan dessa. Enligt Stukát (2005) kan dokumentanalys i ett
utbildningssammanhang vara texter såsom läroplaner, lokala arbetsplaner eller andra texter
som rör skolans värld. Fördelar med dokumentanalyser kan vara att dokumenten är tillkomna
nära verkligheten samt är lättillgängliga då de oftast är samlade i till exempel en pärm på
förskolan eller skolan. Nackdelarna däremot kan vara att dokumenten är knapphändiga samt
att det kan vara svårt att finna det man söker. Dessutom finns möjligheten att dokumenten
innehåller felkällor då det utifrån forskarens sida är omöjligt att veta hur nära sanningen det
nedtecknade innehållet ligger. Dokumentanalys utgör ett analysinstrument och en metod för
att på ett alternativt sätt ta del av officiella dokument istället för att läsa det från pärm till
pärm. Metoden innebär också att jämförelse kan göras mellan olika dokument för att tolka in
rimliga innebörder i det som inte uttrycks explicit (Berg, 2003).
4.2.2 Intervjun som metod
Intervjuer som görs kan vara mer eller mindre strukturerade och utgår från i förväg bestämda
frågeställningar. I undersökningar med kvantitativ ansats görs intervjuer med hög grad av
strukturering och standardisering vilket innebär att de skall genomföras på samma sätt med
alla intervjuade. I den halvstrukturerade intervjun finns en flexibilitet i att intervjuledaren
utifrån de bestämda frågeställningarna kan följas upp av följdfrågor som kan bli olika för
olika intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2010). Genom att använda sig av
halvstrukturerade intervjuer med tematiska frågeställningar kan intervjuledaren på ett naturligt
sätt gå tillbaka för att få förtydligande i olika avseenden. En fördel med en kvalitativ intervju
är att den når djupare i sina svar. Kvalitativ forskning ger ingen generell sanning, utan en bild
av något där man försöker tolka hur människor förstår något (Bryman, 2011). När det gäller
registrering av intervjuer kan det göras på olika sätt. För att som intervjuledare kunna
koncentrera sig fullt ut på ämnet och dynamiken i samtalet kan det vara lämpligt att göra
ljudupptagning av intervjun för att senare eventuellt kunna transkriberas. Genom
ljudupptagning säkerställs också att informationen blir fullständig (Bjørndal, 2005).
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4.3 Provintervju
Vi har valt att genomföra en provintervju med en specialpedagog från en helt annan kommun
än de som ingår i studien. Provintervjun gjordes för att säkerställa att intervjufrågorna skulle
fungera för att få svar som är adekvata för studien. Detta förfaringssätt rekommenderas av
Bell (2006) för att se hur frågorna fungerar och möjliggöra omformulering av frågor om det
behövs. Efter provintervjun med specialpedagogen diskuterades frågorna tillsammans med
honom för att se om eventuell justering behövdes göras. Intervjuguiden återfinns i bilaga 2.

4.4 Undersökningsgrupp
Studierna är genomförda på fyra högstadieskolor i två kommuner i södra Sverige och omfattar
tio elever med dokumenterat hög frånvaro. Skolorna där eleverna har sin tillhörighet valdes
utifrån kriteriet att det skulle finnas minst tre elever med en dokumenterad ogiltig frånvaro på
30 procent. I urvalet har det inte gjorts någon skillnad på könsfördelningen. Urvalet i studien
gjordes strategiskt utifrån bekvämlighetsprincipen (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta innebar
att av den tillfrågade skolan redan kända elever som uppfyllde kriterierna för det strategiska
urvalet valdes för att ingå i studien Bekvämlighetsurval gjordes för att säkerställa att elevernas
bakgrund och erfarenheter låg inom det strategiska urval som denna studie syftar till. Eleverna
har inte fysiskt medverkat i undersökningen. Granskning och analys har gjorts av
dokumentation som funnits tillgänglig i elevakter i form av åtgärdsprogram, ansökan om stöd
och protokoll förda vid elevvårdskonferenser och annan dokumentation av möten kring
eleven. Intervjuerna har genomförts med skolornas specialpedagoger i elevhälsoteamen som
haft en aktiv roll kring eleverna i urvalet. Deras yrkeslivserfarenhet från arbetet med elever
som uppvisat hög frånvaro och deras erfarenheter av framgångsfaktorer för att öka elevers
närvaro prioriterades vid urvalet för intervjusamverkan.
Skolorna benämns i denna studie som skola 1,2,3 och 4, där skola 1 och 2 tillhör kommun A
och skola 3 och 4 tillhör kommun B.
TABELL 4.1 Metodöversikt för studien
Studiens upplägg

Kommun A
Skola 1

Skola 2

Skola 4

3 elever
Specialpedagog

2 elever
Specialpedagog

Urval

3 elever
Specialpedagog

Datainsamling

Elevdokumentation

Elevdokumentation

Intervjuer med elevhälsoteamsföreträdare

Intervjuer med elevhälsoteamsföreträdare

Dataanalys

2 elever
Specialpedagog
Rektor

Kommun B
Skola 3

Transkribering av intervjuer med meningskoncentrering Transkribering av intervjuer med meningskoncentrering
Kvalitativ innehållsanalys av dokument

Kvalitativ innehållsanalys av dokument
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4.5 Genomförande
I ett första skede kontaktades yttersta ansvarig på förvaltningsnivå via telefon och mejl med
missivbrev (bilaga 1), för information och diskussion kring den tänkta studien. Efter
godkännande av yttersta ansvarig för skolorna i de båda kommunerna kontaktades sedan
rektorer med samma missivbrev där det informerades om godkännandet från yttersta ansvarig
och om önskemål om medverkan från skolan. I kommun B var det svårigheter att få skolor att
medverka i studien. Var svårigheterna för medverkan i kommun B består av har inte
analyserats men spekulationer som att skolor kan känna ett visst nederlag vid svårigheter med
att vända elevers frånvaro till närvaro och kan uppleva stress vid denna form av studie har
gjorts. En rektor hade långsemester och vikarien uttryckte tidsbrist och oro för att delge
känsliga uppgifter i elevärenden. De skolor som tackade ja till deltagande i studien besöktes i
de allra flesta fall vid ett första tillfälle för insamling av dokumentationen kring varje elev.
Vid andra tillfället gjordes intervjun med specialpedagogen som hade varit aktiv i arbetet
kring den aktuella eleven. På en av skolorna skedde insamling av dokument och intervju vid
ett och samma tillfälle. I ett fall deltog även rektor vid skolan. Eftersom de dokument som har
granskats är offentliga handlingar och denna studie enbart belyser arbetet utifrån skolans
perspektiv, har ingen kontakt eller information getts till aktuella elever eller deras
vårdnadshavare från oss författare till studien. I tre fall har skolan inhämtat medgivande från
vårdnadshavare och elev angående att elevdokumentation ingår i studien.
4.5.1 Dokumentanalys
En av metoderna för insamling av data till studien har bestått av dokumentanalys. Det innebär
att det har gjorts en kvalitativ innehållsanalys av de insamlade dokumenten kring elever med
hög ogiltig frånvaro. Enligt Bryman (2011) är detta angreppssätt det sannolikt vanligaste för
kvalitativ dokumentanalys, ”Det inbegriper ett sökande efter bakomliggande teman i det
material som analyseras” (Bryman, 2011). Vid dokumentgenomgången markerades de teman
som utkristalliserades, vilka sedan kategoriserades för att kunna analyseras. I analysen
utgjordes olika teman av de åtgärder som användes i arbetet för att främja elevernas närvaro
samt aspekten av samarbete utifrån studiens problemformulering. Dessa teman
kategoriserades därefter. Bryman (2011) pekar på vikten av att ompröva och vara beredd att
revidera sina på förhand uppsatta kategorier. De dokument som har analyserats utgjordes av
primärkällor (Bell, 2006). Dokumenten analyserades för att sammanställa och skapa överblick
över elevernas skolsituation, förekomsten av samarbete och de insatser som hade vidtagits
under läsåren från det att eleven började åk 7 fram till mars 2014. De dokumenttyper som
ingår i underlaget utgörs exempelvis av: anmälan om behov av stöd, pedagogisk utredning
samt åtgärdsprogram, frånvarorapporter och skriftliga omdömen, uppföljningar,
minnesanteckningar och mötesanteckningar.
4.5.2 Intervjuer
Intervjuerna planerades i form av halvstrukturerade samtal som genomfördes med
specialpedagoger i elevhälsoteamet som agerat sammanhållande för insatser kring de aktuella
eleverna. Sammanlagt har det genomförts fyra intervjuer för det totalt tio eleverna. Den
specialpedagog som arbetat på respektive skola har varit den som har varit sammanhållande i
33

alla elevärenden på skolan avseende elever med hög ogiltig frånvaro. Varpå endast fyra
intervjuer har gjorts. Vid en intervju i kommun A deltog även rektor vid skolan. Vid varje
intervju har dock de frågor som specifikt rört arbetet med enskild elev med hög ogiltig
frånvaro anonymiserats och separerats gällande de olika insatserna kring varje elev.
Intervjutiden varierade mellan 70-120 minuter beroende på hur följdfrågorna utvecklades.

4.6 Bearbetning och analys
Efter insamling och genomgång av dokumenten gjordes en kategorisering, dels av de
dokumenttyper som fanns i elevakterna och dels en kategorisering av de åtgärder som
skolorna använt sig av i processen med att vända elevers frånvaro till närvaro. Enligt
Backman (2008) genererar samhällsvetenskapliga undersökningar ofta en stor datamassa vilka
bör presenteras ekonomiskt men samtidigt informationsrikt. Vi har därför valt att presentera
de dokument, åtgärder samt förekomsten av samarbete i tabellform. Vid alla intervjuer har
det efter informanternas samtycke gjorts en ljudupptagning av samtalet och denna rådata har
sedan har transkriberats. Utifrån frågeställningarna har vi sedan sökt placerat in det sagda i sitt
rätta sammanhang och i bearbetningen har vi använt oss av meningskoncentrering och
kategorisering. Vid meningskoncentrering görs en komprimering av längre uttalanden utan att
den huvudsakliga innebörden ändras (Kvale & Brinkman, 2009). Vid bearbetningen och
analysen av rådata har vi delat in de två kommunerna och de fyra skolorna under kommun A
skola 1 och 2 respektive kommun B, skola 3 och 4. Informanterna har vi valt att kategorisera
som specialpedagog eller rektor utifrån vilken skola de är verksamma på. Bearbetningen är att
likna vid kodning, som enligt Bell (2006), möjliggör att sammanställa data som är relevanta
utifrån frågeställningen, som ett led i riktning mot formulering av slutsatser. Det bearbetade
insamlade materialet redovisas tillsammans med analys med utgångspunkt i Aspelins (2013)
modell “Den relationella specialpedagogiska brännpunkten”. Härigenom beaktas olika
analysnivåer utifrån den relationella specialpedagogikens utgångspunkt vid forskning, i
möjligheter för- och hinder mot elevens omedelbara delaktighet i genuina relationsprocesser.
Genom att placera in skolornas åtgärder i modellen har vi försökt åskådliggöra vilka som ger
eleven möjlighet till delaktighet.

4.7 Validitet och reliabilitet
Urvalet begränsades till tio elever med dokumenterad hög frånvaro i två kommuner.
Statistiskt sett är resultatet av analyserna av detta underlag inte generaliserbart för en hel
population. Den kvalitativa inriktningen i studien har gjorts då den bäst överensstämmer med
det valda problemområdets komplexitet. Då skolsituationen för urvalet elever är synnerligen
dysfunktionell är avsikten med studien snarare att bidra med att belysa framgångsrika
strategier och åtgärder samt att utröna uppfattningen kring samarbetets betydelse för att uppnå
en förändring för att främja ökad skolnärvaro för eleven. Elevdokumentationens innehåll
sammanställdes för att få en helhetsbild av vilka åtgärder som använts för att skapa en bättre
skolsituation för elever som tidigare haft dokumenterad hög frånvaro och dessa får anses ha
hög tillförlitlighet. Innehållet utgjorde dock bedömningar gjorda vid en viss tidpunkt och är
präglade av situationen vilket även gäller de intervjuades upplevelser vid dessa givna
34

tillfällen. Det innebar att såväl frågorna som svaren i viss utsträckning kan ha färgats vid
genomförandet och i och med detta finns en risk för bias (Bell, 2006), en viss skevhet i
resultatet.
Forskare ska förhålla sig neutrala till sina forskningsobjekt och vara fria från värderingar.
Detta är enligt Stukát (2005) ett av tre olika synsätt. Det andra synsättet innebär att forskaren
behöver ha ett allsidigt förhållningssätt, undvika att skriva känsloladdat och vara oberoende
av partsintressen. Den tredje uppfattningen utgår från att det är omöjligt att helt frigöra sig
från sina värderingar och att det därför är bättre att man ärligt och uppriktigt synliggör dem
istället för att låtsas vara objektiv. Då vi i vår dagliga gärning arbetar med elever i behov av
stöd kan vi inte anse oss vara fria från värderingar. Vårt intresse för problemområdet grundas
i ett sökande av salutogena arbetssätt som gynnar elevens närvaro i skolan och därmed ger
bättre förutsättningar för elevens lärande. Konsekvensen av vår bakgrund i kombination med
det problemområde vi valt att undersöka, är att vi med medvetenhet aktivt strävat efter en
objektivitet i vår studie. I enlighet med Stukáts tredje syn på objektivitet har målsättningen
varit att i förekommande fall tydliggöra våra egna värderingar och synliggöra dem för läsaren.
Enligt Kvale & Brinkman (2009) ställs en studies tillförlitlighet i relation till huruvida
studiens resultat kan reproduceras av annan forskare vid en senare tidpunkt. I studier där
resultatet till viss del genereras utifrån analys av intervjuer sker en svårighet att reproducera,
då olika forskare förmodligen följer upp olika infallsvinklar i de genomförda intervjuerna
vilket troligtvis leder till att informanterna till viss del förändrar sina svar. Trost (2010)
diskuterar i detta sammanhang att människor hela tiden deltar i processer, varför vi faktiskt
bör förvänta oss skilda resultat vid olika tidpunkter och därför kan svaren aldrig bli densamma
varje gång en given fråga ställs.

4.8 Etiska överväganden
Studien har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer då det gäller humanistisksamhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådets etiska grunder
består av fyra grundpelare; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet. Syftet med de forskningsetiska principerna är att ge normer för förhållandet
mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att det finns en balans mellan
forskningskravet och individskyddskravet. Genom att utarbeta etiska riktlinjer möjliggörs det
för forskaren att ständigt reflektera över sina förväntningar på människor och också hur
relationerna ser ut till dem som ingår i undersökningen (May, 2001).
Samtliga dokument och uppgifter som rör elever och som ligger till grund för denna
undersökning utgår från offentlig dokumentation. För att uppnå anonymitet enligt
Vetenskapsrådet (2002) har insamlingen av data gjorts utan att en bestämd individs identitet
antecknas, vilket innebär att dokumenten avidentifierats. Uppgifterna har enbart använts i
forskningssyfte. Samtliga uppgifter, uppgiftslämnare och befattningshavare har
avidentifierats. Så även avseende aktuella skolor och kommuner. I studier och undersökningar
där människor deltar bör man överväga vilka konsekvenser det kan innebära för deltagarna.
Vårt förhållningssätt i samband med intervjuerna har utgått ifrån det Trost (2010) påpekar och
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lägger vikt vid, att visa hänsyn och respekt då intervjuer kan medföra att den intervjuade kan
bli påmind om obehagliga minnen som återigen väcks till liv. Vid kvalitativa intervjuer
betonas vikten av tystnadsplikt och krav på forskaren att informera de berörda och att inte
använda sig av någon information som kan knytas till enskilda personer eller den aktuella
skolan (Trost, 2010), något vi också informerat deltagarna om och förhållit oss till. Vi har
utgått från det etiska förhållningssätt som Bell (2006) förespråkar, dvs. att skriftligen
förbereda informanterna på syftet med intervjun och användningen av materialet och också
för att säkerställa informantens rättigheter. Forskaren skall informera uppgiftslämnare och
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras
deltagande. De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om
hur länge och på vilka villkor de skall delta. I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan
får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan
(Vetenskapsrådet 2002). Informanterna har upplysts om studiesyftet med undersökningen
samt att analysen tillsammans med resultatet av studierna kommer att presenteras som
examensarbete. Forskaren skall före intervjun inhämta uppgiftslämnares och
undersökningsdeltagares samtycke (Vetenskapsrådet, 2002; Trost, 2010). Informanterna har
informerats om frivilligheten att delta och möjligheten att närsomhelst avbryta medverkan och
har inte utsättas för någon påverkan. Samtycke har skett från samtliga som medverkat i
intervjuerna.
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5 RESULTAT OCH ANALYS
Vi har studerat skolors arbete kring elever med långvarig frånvaro utifrån vilka åtgärder
skolor använder sig av, vilka faktorer som är verkningsfulla, hur samarbetet ser ut mellan
olika parter i processen och vad det innebär för resultatet. Insamlad data om skolornas arbete
har vi kategoriserat utifrån tillvägagångssätt, åtgärder och faktorer. Vi har tagit del av de
ramar och rutiner samt dokumentation skolorna använder sig av som stöd i sitt arbete.
Skolorna använder sig av en mångfald åtgärder och resultatet är beroende av flera faktorer där
vi valt att titta närmre på deras erfarenheter av samarbete och delaktighet. Resultatet
presenteras delvis genom tabeller men också som direkt citat från informanterna eller genom
löpande text.

5.1 Dokumentation
I följande avsnitt presenteras de tillvägagångssätt som kartlagts i studien genom analys av
elevdokumentationen. Dokumentanalys gjordes av det insamlade materialet i elevakterna för
de tio högstadieeleverna med hög frånvaro som ingick i urvalet. Bearbetningen gjordes i två
steg, först genom en kategorisering av de dokumenttyper vi fann i elevakterna, vilket visar
bredden och förekomsten av dokumentation, från minnes- och processanteckningar, till olika
formella dokument upprättade utifrån myndighetsutövning. Steg två i analysen bestod av
innehållskategorisering av dokumenten utifrån problemställningen för studien. Dokumenten
synliggör skolornas tillvägagångssätt tillsammans med de åtgärder som gjorts i arbetet med att
vända frånvaro till närvaro.
5.1.1 Dokumenttyper
Dokumenten i urvalet elevakter kategoriserades i form av dokumenttyper. Dokumenttyper och
frekvens framgår av tabellen nedan, fördelat på elev, skola och kommun.
TABELL 5.1 Dokumenttyper fördelat på kommun, skola och elev
Dokumenttyper

Kommun A
Skola 1

Summa Kommun B
Summa Total
kommun Skola 3
Skola 4
kommun kommun
Elev 1:1 Elev 1:2 Elev 2:1 Elev 2:2 Elev 2:3
A
Elev 3:1 Elev 3:2 Elev 3:3 Elev 4:1 Elev 4:2
B
A+B
Skola 2

Åtgärdsprogram

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

5

10

Elevhälsoteams-anteckningar

x

x

x

x

4

x

x

x

x

x

5

9

Minnesanteckningar från möte med vårdnadshavare och elev *

x

x

x

x

4

x

x

x

x

x

5

9

x

x

x

3

x

x

x

x

x

5

8

x

3

x

x

x

x

x

5

8

x

5

x

x

3

8

1

x

2

x

4

x

1

x

x

x

x

2

x

x

x

x

2

Frånvaroregisterutdrag
Orosanmälan / anmälan till Socialförvaltning

x

x

Pedagogisk utredning

x

x

Anmälan om behov av stöd / Elevhälsoteamsärende

x

x

x

Anpassad studiegång

x

x

Externa dokument t ex utlåtande

x

x

Mötesanteckningar från samverkan med andra myndigheter
Arbetsanteckningar

x

x

x
x

Kartläggning av tidigare skolsituation

x

Anmälan om hög frånvaro till huvudmannen

x

Ansökan om stöd från central elevhälsoenhet

x

Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp

x

Testresultat exempelvis läs- och skriv

x

x

x
x

x

x

x

5

6

x

x

x

4

6

2

6

5

6

3

5

2

4

x
x

x

x
x

x

2

0

2

x

2

0

2

1

2

0

2

1
x

* inkluderar protokoll från elevvårdskonferenser
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2

x

Av sammanställningen framgår att “Åtgärdsprogram” fanns för samtliga elever i de studerade
elevakterna. De dokument som i nio fall av tio ingick i akterna utgjordes av “Elevhälsoteamsanteckningar” och “Minnesanteckningar från möte med vårdnadshavare och elev”. Dessutom
fanns “Frånvaroregisterutdrag”, “Orosanmälning/anmälan till socialförvaltning” samt
“Pedagogisk utredning” i åtta av tio elevakter. “Anmälan om behov av
stöd/Elevhälsoteamsärende” (som avser en skriftlig indikation från mentor/klasslärare till
elevhälsoteamet) samt “Mötesanteckningar från samverkan med andra myndigheter” utgjorde
dokumenttyper i elevakter för samtliga elever i urvalet i kommun B men enbart för enstaka
elev i kommun A. Dokument som förekommer i mindre omfattning och enbart i kommun A
är “Anmälan om hög frånvaro till huvudmannen” och “Ansökan om stöd från central
elevhälsoenhet”, dessa båda dokumentformer återfinns i två fall vardera och berör tre av de
fem elevakterna från kommun A i studien.
5.1.2 Innehåll i elevdokumentationen
Steg två i bearbetningen bestod av innehållskategorisering av åtgärderna i dokumenten.
Elevdokumentationen uppvisade en mångfald åtgärder, vilka på försök har tematiserats av
oss. Strävan har varit att finna inslag i varje åtgärd som kan kopplas till de olika nivåerna
utifrån den relationella specialpedagogikens brännpunkt (Aspelin, 2013) på individ- social/
grupp-, organisatorisk och samhällelig nivå. Modellen utgör här en förståelsediskurs och en
utgångspunkt för resultatanalysen.
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TABELL 5.2 Åtgärder i elevdokumentationen tematiserat i nivåerna individ, social/grupp, organisatorisk och
samhällelig

Åtgärder
M otiverande och stödjande samtal
Datorstöd
Läs- och skrivutredning
M innesträning
Specialpedagogiskt stöd/lärarstöd
Anpassade arbetsuppgifter
Anpassade mål på kort sikt
Dagliga sms-kontakter
M untliga prov
Extra mentorstid
Hög uppmärksamhet från personal
Täta kontakter med vårdnadshavare
Individuell planering, alla ämnen
Anpassad skoldag, avkortad dag
Kuratorssamtal regelbundet med hem och elev
Skolan möter upp eleven dagligen
Repuls - träning i socialt samspel
Skolan/resurs ringer hem varje morgon
Daglig ind.planering /summering/reflektion
Delaktighet och samverkan med elev
En till en - undervisning
Hemundervisning
Eget arbetsrum/plats
Schemalagd vila
Skoltaxi
Klassresursperson
Bestämd plats i klassrummet
Kamratstödjare
Relationsfrämjande arbete i klassen
Relationsbyggande arbete elev/mentor
Sommarskola erbjuds
M indre undervisningsgrupp
Delaktighet och samverkan med vårdnadshavare
Eleven gör alla uppgifter i skolan
Läxhjälp erbjuds
Kommun- / förvaltningsövergripande resursteam
Ändrad studieplan
Samverkan inom elevhälsoteamet*
Handledning för personal
Samordning av pedagogers bemötande och krav
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM )
Barn- och Ungdomspsykiatrin
M yndighetsövergripande samverkansorgan**

Individ

Social/grupp Organisatorisk Samhällelig

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

* Kan även innefatta annan personal på skolan så som socialpedagog, studie- och yrkesvägledare, resursperson
** Myndigheter och förvaltningar; Barn- och ungdomspsykiatri, Habilitering, Polis, Barn- och utbildnings-, Social- och Omsorgsförvaltning

Av tabellen framgår att variationsrikedomen av åtgärder samlas under fyrtiotre olika
kategorier. Åtgärder som kan hänföras till individnivå överväger och uppgår till tjugofem. Av
dessa åtgärder har nio kategoriserats att tillhöra både den individuella och den organisatoriska
alternativt sociala/gruppnivån, då det finns parallella delar i åtgärdens implementering som
kan hänföras till flera nivåer. I nivån social/grupp återfinns tio åtgärder varav två har nära
knytning till individnivån. Åtgärder på organisationsnivå utgör sjutton, varav sju även har
karaktär av den individuella nivån. Endast fem åtgärder har anknytning till den samhälleliga
nivån, av dessa kan två även kategoriseras tillhörande den organisatoriska nivån.
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5.2 Intervjuer
I samband med intervjuerna fick vi tillgång till och pratade om de handlingsplaner, riktlinjer
och skriftliga rutiner som skolan hade kring frånvaro. Intervjuerna hade formen av
halvstrukturerade intervjuer. Intervjuguiden med frågeställningarna finns presenterad som
bilaga 2 till uppsatsen.
5.2.1 Tillvägagångssätt i arbetsprocessen
De tillvägagångssätt skolorna använder sig av i arbetsprocessen för att vända elevers frånvaro
till närvaro är här indelade i ramar och rutiner samt åtgärder.
5.2.1.1 Ramar och rutiner

Vid intervjuerna framgår att ramar och rutiner utgör en del av skolornas tillvägagångssätt i
arbetet med elever med hög frånvaro. Resultatet, efter att ha tagit del av skriftliga rutiner och
svaren utifrån intervjuer vid de skolor som ingår i undersökningen, visar en variation av hur
man definierar hög frånvaro samt betydelsen av giltig och ogiltig frånvaro. Riktvärden anges
enligt följande:
Kommun A, skola 1: Mer än en vecka sammanhängande frånvaro eller fem
korttidsfrånvarotillfällen vid ogiltig frånvaro samt tio korttidsfrånvarotillfällen vid sjukdom.
Kommun A, skola 2: 20-25 % frånvaro under cirka en månad vid både giltig och ogiltig
frånvaro.
Kommun B, skola 1: 20 % per vecka. Ofta har personal i elevhälsoteamet fått kännedom om
elevens frånvaro i ett initialskede men formell ansökan om stöd till elevhälsoteamet brukar
göras vid cirka 30 % frånvaro.
Kommun B, skola 2: Cirka 20 % frånvaro under en månad.
Vid intervjuerna framkommer informanternas tankar kring frånvaro och hur de tänker kring
definitionen av hög frånvaro. Vid skola 1 diskuteras också syftet med att ha en definition.
Om en elev är borta en dag i veckan tycker jag att det är hög frånvaro och mycket
Olyckligt, oavsett om förälder anmäler eller inte...men det är ju så klart lättare att
komma undan under längre period om det är giltig frånvaro. (Specialpedagog,
skola 3)
...frånvaro vid en lektion är ju frånvaro...när frånvaron börjar visa sig i dagar och
från vecka till vecka...att man ser ett mönster i frånvaron då börjar det ju bli hög
frånvaro och vi diskuterar det med varandra och har så klart kontakt med
hemmet... men hög frånvaro är om en elev är borta en dag i veckan och har varit
det under kanske en månad. (Specialpedagog, skola 4)
Våra diskussioner har hela tiden gått kring det här att det är viktigt med så tidig
uppmärksamhet kring eleven som möjligt och att genom relationsbygge och så
vidare ha de här tidiga samtalen. (Specialpedagog, skola 1)
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Ur personalens synpunkt så behöver dom ha nå´n form av... alltså riktlinje på...
ungefär där ...för jag ser ju skillnaden från personal, vissa kommer..., ja det kan ta
väldigt lång tid innan dom kommer och anmäler just frånvaro, medan andra
kommer ganska så omgående, alltså, och då säger jag efter bara tre, fyra da´r kan
en del komma, medan det finns dom som… det skulle kunna gå två månader
innan jag skulle få höra, alltså om inte vi själva är inne i schoolsoft och kollar
men jag uppfattade ju detta förra våren när jag kom och inte kanske själv gick in
så frekvent i schoolsoft så jag följde det där som jag gör nu. (Rektor, skola1)

Alla skolor använder sig av datoriserade system för registrering av frånvaro vilket av
informanterna lyfts fram som det främsta hjälpmedlet och verktyget för tidig upptäckt av
frånvaro. Samtidigt ger det överblick i realtid och är tillgängligt för alla; pedagoger,
elevhälsoteamet, elev och vårdnadshavare. Dessa system är integrerade med en webbaserad
arena för kommunikation mellan skola/elev/hem för bland annat frånvaro men även för
undervisning gällande planering av innehåll, läxor, prov, återkoppling och studieresultat.
En fördel med systemet är ju att man ser väldigt tydligt om det [frånvaron] är satt
i system. Där ser du ju snabbt om det är samlingstiden på morgonen de alltid
kommer sent på eller det är fem minuter på samtliga So-timmar, med den
pedagogen eller vad det nu kan vara, eller det alltid är en viss eftermiddag som
den går hem tidigare. (Specialpedagog, skola 1)
Man få ju snabbt en god överblick över hur hög frånvaron är i procent och sen
kan man ju också se hur den fördela sig över ämnen och så ... (Specialpedagog,
skola 4)

Skolorna i de båda kommunerna har rutiner för att följa upp elevers frånvaro samma dag, om
frånvaron inte är anmäld till skolan. Rutinerna tillsammans med webbplattformen med
frånvaroregistrering gör att man på de båda skolorna i kommun A redan före klockan tio varje dag har
kontroll och tagit kontakt med vårdnadshavare till elever med oanmäld frånvaro. Vid en av de två
skolorna i kommun B är riktmärket att direkt vid upptäckt frånvaro ta kontakt med vårdnadshavare
och för den andra skolan tas kontakt med vårdnadshavare samma dag, vilket kan innebära när som
helst under dagen, som elev har haft oanmäld frånvaro. Ansvarsfördelningen gällande vem som
kontaktar vårdnadshavare när elev har frånvaro varierar mellan kommunerna men också mellan
skolorna. På skola 2 har en skolvärdinna i uppgift att varje morgon följa upp verklig frånvaro mot den
som anmälts i frånvarosystemet av vårdnadshavaren. Skolan underrättar vårdnadshavaren före kl 10
om inte eleven finns närvarande och ingen frånvaro anmälts. Skola 1 har ett liknande förfaringssätt
som kompletteras med att kontakt eller återkoppling från vårdnadshavare ska ske före lunchtid, annars
sker polisanmälan angående att eleven saknas.
Om en elev inte är i skolan och ingen frånvaro är inringd från vårdnadshavare så
ska mentorn ringa hem...direkt samma dag...vår “sekreterare” kan också ringa
hem eller vår kurator. (Specialpedagog, skola 3)
Det är ju ofta mentorn som kontaktar hemmet i början...men sedan när det blir
längre frånvaro kan det ju vara jag eller någon annan i elevhälsan som har
kontakten...det beror på ju vem som får bäst kontakt med vårdnadshavaren.
(Specialpedagog, skola 4)
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Vid alla skolor har det utarbetats omfattande dokument rubricerade på olika sätt, där det bland
annat beskrivs hur det initialt ska ageras vid elevs frånvaro. I kommun B finns inga specifika
dokument eller riktlinjer som enbart beskriver arbetet vid frånvaro vilket det finns på skolorna
i kommun A. Där har det utarbetats en särskild handlingsplan och riktlinjer för arbetet med
elever som har hög frånvaro. I skolornas handlingsplaner står att stor hänsyn skall tas till
elevers individuella omständigheter vid bedömning av om vidare insatser ska ske. Av
dokumenten framgår vad som förväntas av vårdnadshavare men också vad som ingår i
uppdragen för mentor/klasslärare, elevhälsoteamet samt andra övergripande funktioner. I
mentorsuppdraget ingår att regelbundet informera vårdnadshavare om elevs frånvaro, vilket
görs varje dag. Vidare sägs att mentorn aktivt ska arbeta för att skapa god regelbunden
kontakt med vårdnadshavare för att samarbetet ska fungera i frågor som rör skoltrötthet,
utanförskap, kränkningar och skolk.
… vi försöker ha ett mycket finmaskigt nät kring våra elever med ramar och
kramar och det är eleven och den specifika situationen som avgör hur vi agerar
…ganska ofta får vi (elevhälsoteamet) andra info från dem som gör att vi kan
agera snabbt… i första hand mentor men ibland blir elevhälsan inkopplad
ganskadirekt. (Specialpedagog, skola 3)

Vid skola 1 har det som ett komplement till handlingsplanen och riktlinjerna utarbetats en
intervjuguide som stöd för att tillsammans med eleven kartlägga vad som påverkar frånvaron.
Här är det också A och O att vi försöker hitta någon som eleven har förtroende
för och när eleven visar sig på skolan, att man försöker samtala utifrån den här
intervjuguiden. Det är därför det kan bli antingen kuratorn eller nå´n av oss andra
i elevhälsan som tar de här bitarna. (Specialpedagog, skola 1)
Ni lyfter ju sen in det också rätt snabbt in det i elevhälsan! (Rektor skola 1)

I kommun A finns rutiner för såväl anmälan till centralt elevhälsoteam som till huvudmannen
avseende elever med hög frånvaro. Dock skiftar frekvensen av anmälningar och bedömningen
av när dessa anmälningar görs, till följd av att skolans elevhälsoteam och rektor gör
individuella bedömningar i varje enskilt fall. Vid skolorna i urvalet i kommun A finns ingen
specifik gräns för omfattningen av frånvaro som är avgörande för anmälan till huvudman och
eller centralt elevhälsoteam.
5.2.1.2 Åtgärder

Vid intervjuerna, liksom i dokumentationen, framgår att åtgärderna är många och varierande
för att anpassas till den enskilda elevens behov och möjligheter. Informanterna menar att de
pedagogiska utredningarna spelar en stor roll. Erfarenheten vid skola 1 och 3 är att ju mer och
djupare man jobbar med kartläggningen, i kombination med samtal med vårdnadshavare för
att klargöra bilden desto färre åtgärdsprogram behövs. I den pedagogiska utredningen lyfts
läget i alla ämnen eleven har, frånvaro, trivsel, relationer och vid vilka tillfällen det fungerar
eller inte fungerar. Kartläggningen sker på de tre nivåerna organisation, grupp- och
individnivå och ibland deltar också eleven i den pedagogiska utredningen. I alla skolorna
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utgörs åtgärderna till största del bara av åtgärder från skolans sida. Åtgärdsprogram, med tät
uppföljning är ett tillvägagångssätt som förespråkas i alla skolorna. I skolorna kan
uppföljningen ske varje dag eller en gång i veckan. Även om det inte innebär att man möter
vårdnadshavaren på skolan vid alla dessa tillfällen utan kontakt sker även via telefon,
textmeddelanden eller mejl. Synen på åtgärdsprogram på skola 1 är att använda dem som ett
dagligt arbetsredskap snarare än ett formaliadokument med beslut. På skola 1 är egentligen
rutinen att man ska ha uppföljning av ett åtgärdsprogram tillsammans med vårdnadshavare,
var sjätte vecka i skolan, däremellan via telefon, textmeddelande och mejl. Elevens
medverkan vid upprättande av åtgärdsprogram ses av skolorna som viktig och på skolorna i
kommun A uttrycks det att det är en förutsättning för att nå resultat. I första hand ansvarar
mentor och klasslärare för att upprätta åtgärdsprogrammen, ibland sker det med stöd av
specialpedagog. På samtliga skolor har man täta uppföljningar och avstämningar med både
elev och vårdnadshavare och ibland bara med vårdnadshavare. På skola 3 och 4 uttalas inte
något riktvärde på när uppföljning ska ske utan det styrs efter situationen och elevens behov.
Det framgår också att åtgärderna följs upp och revideras vid behov. I vår bearbetning av
informanternas svar vid intervjuerna, på frågan om vilka åtgärder de använder för att vända
frånvaro till närvaro, framskymtar några olika teman. Åtgärdernas beröringspunkter har vi
valt att beskriva sammanhållna under följande teman:



Anpassningar
Relationella utgångspunkter

Anpassningar
Åtgärder för att kunna möta elevens behov, som uppkommit vid frånvaro som pågått under en
längre tid, innebär enligt informanterna att anpassningar av elevens undervisningssituation på
olika sätt måste vidtas. Kombinationer av olika åtgärder som utformas individuellt
tillsammans med eleven förordas vid de skolor som ingår i studien. En åtgärd som används är
enskild undervisning på skolan om elev önskar det. Undervisningen sker på en lämplig plats i
skolan där det råder lugn och avskildhet.
Anpassning av arbetsdagen är ett annat sätt att möta elevens behov. Att efter en period av hel
frånvaro få börja med att komma på eftermiddagstid för att inte behöva mötas av hela klassen
och konfronteras med frågor från klasskamrater, har fungerat i några fall på skola 1, 2 och till
viss del i skola 3. Andra elever där anpassning av skoldag har provats har börjat med att
eleven har haft undervisning ett par gånger i veckan för att sedan försöka öka antalet
undervisningsdagar. I skola 4 har anpassning av skoldagen provats genom att skoldagen
förläggs mellan klockan nio och klockan två efter eleven och vårdnadshavarens önskan, vilket
har haft positiv effekt.
Vidare har det för alla skolorna i vissa elevärenden, som överenskommen åtgärd, skett
hämtning av elever i hemmet, av någon från skolan. Vid skola 3 har stödet sedan ersatts med
skoltaxi.
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Andra åtgärder som framkommer i intervjuerna för alla skolor, är att möta upp eleven på
morgonen för att sedan planera dagen och följa upp och utvärdera varje eftermiddag. Alla
skolorna arbetar med att anpassa kraven ämnesmässigt för att det inte ska bli övermäktigt för
eleven. När det gäller elever med inlärningssvårigheter och frånvaroproblematik arbetar
skolorna kompensatoriskt.
Det blir ibland för de här eleverna ogreppbart, de förstår kanske inte ens vad
läraren pratar om...är vi inte observanta och tar tag i det och ser till att de får ett
annat stöd och hjälp på sin nivå... jag tycker att vi lyckas rätt bra ,för vi ser ju det
ganska snabbt, men om det glider på och vi inte är riktigt uppmärksamma… då är
det stor risk för en hemmasittare. När man [eleven] känner att det här kommer jag
aldrig att klara... då är vi ju alla så, då vill vi ju inte gå dit. ..så att ... Se till att
eleven lyckas, det är det man får försöka göra i mycket hög utsträckning.
(Specialpedagog, skola 2)

Anpassningen av material utgör en del av åtgärderna genom att pedagoger tar fram
exempelvis förenklat undervisningsmaterial och instuderingsfrågor för att bättre kunna möta
eleven där den befinner sig. Andra anpassningar är skrivhjälp vid prov eller att få möjlighet
att göra muntliga prov samt läxhjälp. Att utifrån den pedagogiska kartläggningen skapa
överblick över studiesituationen och tillsammans med eleven planera vilka ämnesmål som ska
prioriteras är en åtgärd som används på alla skolor.
[Angående elever som har halkat efter av olika skäl]
Vi har konsekvent satt in skrivhjälp vid prov, de kommer till mig och får läxhjälp,
de får inläsningstjänst om de vill det. Många behöver ju att man sitter med dem
och diskuterar [ämnesinnehållet]. (Specialpedagog, skola 2)

På båda skolor i kommun B och en skola i kommun A har hemundervisning använts i några
elevärenden, där eleven har haft omfattande hög ogiltig frånvaro. I studien har två av eleverna
på grund av medicinska skäl haft anpassning med hemundervisning, andra elever hade
psykiska besvär, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en social situation som grund för
åtgärden. Hemundervisning som åtgärd erbjöds och valdes av både elev och vårdnadshavare
som ett steg i att komma igång med skolarbetet igen. Från skolans sida har tanken varit att
hemundervisningen dels hjälper eleven i kunskapsinhämtningen och dels för att bygga
relation till eleven för att i ett senare skede underlätta en återgång till skolan. Erfarenheterna
av hemundervisning som skett 2x2 timmar per vecka, ansåg specialpedagogen vid skola 2 inte
var tillräckliga.
Jag kollade av, gick igenom och gav nya uppgifter och det fungerade jättedåligt…
det måste vara på ett helt annat sätt.... det är alldeles för lite... det hade behövts i
alla fall halvtid eller åtminstone 25 %. (Specialpedagog, skola 2)

På skola 2 har även distansundervisning provats under en kort tid. Försöket avbröts då eleven
inte hade tillräckliga hälsomässiga förutsättningar och motivation för arbetssättet.
På skola 3 har en anpassning på organisationsnivå arbetats fram under många år.
Specialpedagogen har medverkat till och varit drivande i den förändringsprocess som skolan
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genomgått mot ett inkluderande förhållningssätt. Specialpedagogen har arbetat för att förändra
pedagogernas syn på eleverna genom att arbeta för att normaliteten skall vara vid. Skolan har
idag inga statiska mindre undervisningsgrupper så som ”lilla gruppen”. De nivågrupperingar
som någon enstaka lärare hade haft i sitt ämne har också upphört då pedagogen fann att
eleverna blev mindre motiverade och presterade sämre.
Vi har många elever som hade kunnat tillhöra liten grupp men vi ser att de
fungerar förvånansvärt bra i sina befintliga grupper… och det tror jag är så bra för
eleverna. (Specialpedagog, skola 3)

Relationella utgångspunkter
Informanterna vid alla skolorna i studien ger uttryck för relationernas betydelse för eleven.
Skolorna menar att man måste uppmärksamma och arbeta med värdegrundsfrågor,
förhållningssätt individer emellan, såväl som i grupper och på skolan i stort. Alla skolor pekar
på vikten av skolpersonalens och klasskamraternas bemötande av eleven för att möjliggöra en
vändning till högre närvaro. Relationella metoder som skolorna beskriver sker företrädesvis
på individ-, grupp-, och organisationsnivå.
I alla skolorna ges det motiverande och stödjande samtal till eleven och då främst av kuratorn
men även specialpedagogen håller liknande samtal med eleven. Studie- och yrkesvägledarna
ingår i elevhälsoteamet i skola 1 och 2 och har i vissa fall fördjupade vägledningssamtal med
motiverande och klargörande karaktär för att ge hopp och framtidstro och för att motivera till
att studera. Motiverande samtal och stöd ges många gånger också i de samtal som sker med
vårdnadshavaren.
…ja kuratorn är ju ett jättestöd för många av dessa elever...och ibland är det jag
som samtalar med eleven...det beror ju lite på eleven och vem den känner för att
prata med. (Specialpedagog, skola 4)

På individnivå vid skola 3 förekommer även relationsfrämjande arbete för elev med hög
frånvaro genom att mentor och den specifika eleven får gemensam tid tillsammans.
Mentorn var ute och sprang med X under denna tid för att skapa relation…. det
var verkligen relationsbyggande och jag tror att det är det enda som hjälper när
det gäller hemmasittarna... att skapa relation för att få dem till skolan igen…. och
också att försöka möta eleven där den befinner sig. (Specialpedagog, skola 3)

Alla skolorna arbetar aktivt med bemötande av eleven så att eleven känner att den är
välkommen. Genom att ge eleven hög uppmärksamhet och bli sedd och uppmuntrad och få
möjlighet att känna att man lyckas, ses som viktiga åtgärder för elever med
frånvaroproblematik. Specialpedagogerna vid skola 2, 3 och 4 menar enligt sin erfarenhet att
det bland elever med långvarig hög frånvaro ofta finns en psykisk ohälsa som gör det svårt för
dem att komma till och delta i den vanliga undervisningen, men att de inte har
inlärningsproblem.
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Många elever med frånvaro är i grunden ambitiösa och då är det viktigt att få
känna att det kan flyta på och få erkännande även av små framsteg.
(Specialpedagog, skola 2)

Andra åtgärder på individnivå som har provats i skola 4 har varit att en person som av eleven
med hög frånvaro har ansetts vara en trygg person, har frigjorts från andra uppdrag på skolan
för att under en period följa eleven under skoldagen. När eleven har känt sig trygg i miljön
och i gruppen har detta stöd fasats ut i samråd med elev och vårdnadshavare vilket har
medfört en betydligt högre närvaro. Motsvarande åtgärd har använts med gott resultat på
skola 1 och 2, där man även omtalar hur dessa resurspersoner utgjort en förebild och bidragit
till att eleverna utvecklat sitt sociala samspel i gruppen tillsammans med en bättre självkänsla.
På så sätt har även åtgärden haft gynnsam effekt på gruppnivå.
...den här killen som var resursperson … är en kille som har blivit en fantastisk
“storebror”, en förebild för honom, han är ju dessutom resurs i klassen, men som
har kunnat stötta upp honom här…. han [eleven] följde med honom till gym och
tränade … får man en relation så kan man vara lite rak...så mår man ju bra av det
också. Nu står han här med mer än godkända betyg i mycket och ska gå till
gymnasiet. Det samarbetet vi hade…[med kommunövergripande och externa
myndigheter] gjorde att han inte blev hemmasittare. (Specialpedagog, skola 2)

Vidare framkommer i intervjuerna med specialpedagogerna i båda kommunerna att det
arbetas mycket med sociala relationer och relationsskapande åtgärder på både grupp- och
individnivå. De relationsfrämjande åtgärderna på gruppnivå innebär ofta att det arbetas med
klassen genom samtal om värdegrundsfrågor men också att det arbetas med en viss grupp av
elever där relationerna behöver förbättras för att underlätta för elev med hög frånvaro.
Vi arbetar i perioder mycket med klassen och gruppdynamiken…i denna klassen
har det varit så mycket…de är liksom på varandra och mycket kommentarer…vi
har gjort så att eleverna har fått skriva sina tankar om hur de tycker att det funkar
i klassen hur de har det tillsammans…hur de vill att det ska vara…och så har vi
pratat tillsammans om det…det har varit både rektorn och kuratorn och jag och
mentorn som har jobbat med detta…det hjälper faktiskt…ett tag…och så får man
påminna dem när de börja igen…men det blir mindre och mindre.
(specialpedagog, skola 4)

En problematik som är vanligt förekommande idag är kränkningar som sker via mobiler och
internet, ofta på fritiden, men som får konsekvenser i skolan. Skolan måste bedriva ett aktivt
arbete med att lösa konflikter för att det för utsatta elever inte ska leda till frånvaro. På skola 2
har man god erfarenhet av sådant arbete som sker genom samarbete i elevhälsoteamet
samtidigt som man lyfter fram socialpedagogens yrkesroll och kompetens som
framgångsfaktor i sammanhanget.
Man får titta på kompisrelationer,
kompisrelationer så får man nysta i
duktig i det och det är mycket med
mycket med eleverna om det...Hon

det är det viktigaste. Mår de dåligt i
det. Det har vi en socialpedagog som är
det här med sociala medier….Hon pratar
sa, ni fattar inte hur mycket naket jag
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pratar...sånt måste man nysta i för det kan bli så att... nu vågar jag inte gå till
skolan för nå´nting har hänt på fritiden. (Specialpedagog skola 2)

Specialpedagogen i skola 3 menar att de relationella aspekterna där lärarna aktivt ska arbeta
för att skapa goda relationer till eleverna är djupt förankrade och skolan försöker organisera
undervisningen så att det går att möta alla elever i undervisningssituationen, vilket rektorn är
mycket mån om. Detta arbetssätt är enligt specialpedagogen en av anledningarna till att det
knappt förekommer något skolk i form av korridorhängare.
En elev som hade jättehög frånvaro förra året hade en mentor av det gamla gardet
och han har slutat…eleven har fått en ny mentor och han har uppmuntrat eleven
så mycket och tagit fram de starka sidorna...eleven har idag mycket god närvaro.
(Specialpedagog, skola 3)

På organisationsnivå nämner informanterna kunskaps- och kompetensinsatser för personalen
som främjande för arbetet, liksom ett inkluderande arbetssätt. Handledning av personal ses av
alla skolor som ett viktigt verktyg och en åtgärd för skolorna själva när det gäller svåra
komplexa elevärenden. I skola 1 och 3 har personalen även fått fördjupa sig i den
sjukdomsbild som en av eleverna med hög frånvaro har, för att få förståelse för elevens
situation.
5.2.2 Samarbetet och resultat av samarbete mellan olika parter i processen
Här presenteras det samarbete som sker mellan olika parter i arbetsprocessen med att vända
elevers frånvaro till närvaro.
5.2.2.1 Samarbete och delaktighet

Förekomsten av samarbete och delaktighet har kartlagts genom dokumentanalysen medan
samarbete och delaktighet i arbetsprocessen har beskrivits av informanterna genom
intervjuerna.
TABELL 5.3 Förekomsten av samarbete i elevdokumentationen
Kommun A
Skola 1
Samarbete

Förekomst Kommun B
Förekomst
Kommun Skola 3
Skola 4
Kommun
Elev 1:1 Elev 1:2 Elev 2:1 Elev 2:2 Elev 2:3
A
Elev 3:1 Elev 3:2 Elev 3:3 Elev 4:1 Elev 4:2
B
Totalt
Skola 2

Med elev

x

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

5

10

Med elev tillsammans med vårdnadshavare

x

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

5

10

Elevhälsoteam *

x

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

5

10

Med vårdnadshavare

x

x

x

x

4

x

x

x

x

x

5

9

3

x

x

x

x

x

5

8

2

x

x

x

3

5

0

4

1

4

0

2

1

1

x

Socialförvaltning
Myndighetsövergripande samverkan**

x

Kommun-/förvaltningsövergripande resursteam

x

Barn- och Ungdomspsykiatri

x

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

x

x

x

x
x

x

x

4

x

x

3

x

x

2
0

Habilitering

x

* kan även innefatta annan personal på skolan så som socialpedagog , studie- och yrkesvägledare, resurspersoner
** Aktörer från flera myndigheter och förvaltningar så som Barn- och ungdomspsykiatri, Habilitering, Polis, Barn- och utbildnings-, Social- och Omsorgsförvaltning

Tabellen visar tio kategorier av samarbete eller om man så vill tio samarbetsparter som
förekommit i de studerade elevakterna. Förekomstens frekvens framgår fördelat på kommun,
skola och elev. Samarbete med eleven finns synliggjort i alla elevakter, detsamma gäller
samarbete med både elev och vårdnadshavare. Elevhälsoteamens samarbete framgår i
samtliga elevakter. I ett fall sker samarbete med vårdnadshavare enbart om eleven deltar, i
alla andra fall förekommer samarbete med vårdnadshavaren särskilt, utan elevens
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medverkan. Samverkan mellan skolan och socialförvaltningen har dokumenterats i åtta av tio
fall. Myndighetsövergripande samverkan finns dokumenterat i hälften av elevakterna fördelat
på alla skolorna i studien. Samverkan med kommunövergripande resursteam sker i fyra fall av
fem i kommun A, men finns inte dokumenterat i kommun B alls. Förekomsten av samarbete
med barn- och ungdomspsykiatrin finns totalt i fyra av tio elevakter, vid tre skolor. Två skolor
har samarbetat med specialpedagogiska skolmyndigheten i två fall, båda i kommun A. En
skola i kommun B har samarbetat med habiliteringen i ett fall med dokumentation i elevakten.
Under intervjun med företrädare i elevhälsan ställdes frågan ”Vilken betydelse anser du
samarbete på olika sätt/med olika parter har för att nå resultat? “.
Stor, kort och gott! Det är det vi strävar efter - det är inget enmansjobb. Nej det
går inte och framför allt kring de elever som,... det är helt fantastiskt att de
kommer hit ibland, där är det ju extra viktigt med de här bitarna, det är också
extra svårt men extra viktigt att få tillstånd ett samarbete med någon utifrån som
kan stötta, så är det ju. (Specialpedagog, skola 1 )
Mycket stor betydelse men också olika eftersom varje elev och vårdnadshavare är
unika...för någon kan det räcka med att trygga föräldrarna för att elevens närvaro
ska höjas och för andra kan det vara att externt stöd behövs för att familjen ska
fungera bättre vilket gör att närvaron ökar. (Specialpedagog, skola 3)

Genomgående för alla skolor är att det är viktigt med samarbete och delaktighet. Genom de
erfarenheter som informanterna delgav oss kring samarbete utmejslade sig några olika parter
som samarbete sker med. Dessa formuleras här som kategorier:


samarbete med eleven och vårdnadshavaren



skolans interna samarbete



kommunövergripande samarbete



externt samarbete

Samarbete med eleven och vårdnadshavaren
Vi ställde frågan kring vilken delaktighet eleven och vårdnadshavaren har. När det gäller
samarbetet med eleven uttrycker informanterna att de springande punkterna är att få igång ett
sådant samarbete:
Det viktigaste med eleven, känner jag… är att de känner sig sedda och bekräftade
och att man finns där och man lyssnar och det kanske inte alltid är så där
jättemycket man måste prestera varje gång som man träffar mig eller någon
annan. Utan man checkar av lite grann så,... att det är okej att bara komma en
stund och säga något litet. Sen är det ju också det här att man finns på stället...
tillgängligheten, att den man knutit an till eller den man har fått en djupare
relation till finns, är jätteviktigt. Att man har de här små blickarna mellan sig eller
bara är. (Specialpedagog skola1)

Skolorna arbetar aktivt för att ett samarbete med eleven och vårdnadshavarna ska utvecklas.
Flera informanter uttrycker nödvändigheten av att eleven är delaktig i besluten kring vilka
åtgärder som planeras och vidtas På alla skolorna ger informanterna uttryck för en tydlig
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strävan att eleven ska vara delaktig i framtagandet av åtgärdsprogram för att skapa bästa
förutsättning för de åtgärder som skall provas för att få en förändring.
Vi tror mycket på ett lösningsfokuserat förhållningssätt…...vi kan aldrig driva
igenom något mot deras (elev/vårdnadshavare) vilja och pracka på vår lösning, då
fungerar det inte...mycket handlar om att rulla med motstånd...vår kurator jobbar
mycket med det. (Specialpedagog, skola 3)
Alltså, det går ju inte att samspela, om inte eleven är med på banan och köper
läget. Inte i de här åldrarna i alla fall. Utan det blir väldigt viktigt hur eleven själv
uttrycker sina upplevelser och man får vara finkänslig, speciellt i början, om en
frånvaro har eskalerat och man inte riktigt har satt ord på vad det är för någonting,
så får man tassa lite försiktigt och så småningom få in lite mer känsla för att detta
verkar vettigt att göra. - Upplever du det såhär? - Ja det är jättejobbigt att gå till
den läraren eller det är jättejobbigt att gå i den elevgruppen. Då löser vi det så här
nu, och sen får man ofta skynda långsamt med de här eleverna. Men just att man
får förtroendefulla relationer till stånd, så att säga. Och det är samma sak med
vårdnadshavarna, att de måste känna, här är det inte fel på vare sig dem eller
barnet eller så, utan vi jobbar tillsammans och vill att det ska gå bra för det här
barnet och alla de här sakerna. (Specialpedagogen skola 1)
När det gäller hemmasittaren var det väldigt viktigt att eleven fick välja vilken
person han ville ha här som kontaktperson och som då inte skulle gå på det här
negativa utan vara den upplyftande och då valde han specialpedagogen att vara
den. Hon försökte då att få kontakt med eleven de dagar då han var här, för att
lyfta det positiva. (Rektor, skola 1)

En följdfråga blev kring hur viktig de tyckte föräldern var när eleven närmar sig slutet av
grundskolan.
Föräldern är viktig, mycket viktig. (Rektor, skola 1)

Informanterna upplever att vårdnadshavarna generellt sett är mycket engagerade och delaktiga
i att samverka med skolan för att förändra situationen. I arbetet med att vända frånvaro till
närvaro ger samtliga skolor uttryck för vikten av relationer i arbetsprocessen.
Det är viktigt att hitta rimliga krav både i skolan och hemmet vilket ibland kan ge
behov av stöd till föräldrarna på annat sätt. (Rektor, skola 1)

Förmågan och intresset för ett samarbete med skolan kring elevens frånvaroproblematik
varierar från vårdnadshavares såväl som elevers sida. En medveten åtgärd vid skola 2 är att
skapa förståelse och samstämmighet som en del i arbetet, det kan handla om att formulera
åtgärdsprogram lite olika beroende på vem det gäller och ambitionen är att utifrån skolans
perspektiv använda samma språk som vårdnadshavaren med eleven, liksom att texterna i
dokumenten blir begripliga för alla berörda.
Vi ska alla förstå vad det står. (Specialpedagog, skola 2)

I samband med läsårets första föräldramöte har alla skolor information om skolans
handlingsplaner alternativt rutiner vid frånvaro, hur man arbetar vid skolan, vilka regler som
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gäller och hur ansvarsfördelningen ser ut. Vid alla skolor är det vanligt att skolan har en tät
kontakt med elev och vårdnadshavare kring just frånvaro, både via telefon och
textmeddelanden.
… då får man ju den här direktkontakten som för vissa vårdnadshavare är nog så
viktig i hela den här diskussionen, att få direktkontakt... alltså att få höra en
pedagogs röst. För andra räcker det ju och då kan det ju funka, det här är ju
smidigt på ett annat sätt. Att ha det via digitalt, så att säga. (Specialpedagog skola
1)

Skolans interna samarbete
Skolans eget elevhälsoarbete upplevs viktigt i alla skolorna, där samarbete, samsyn och den
tvärprofessionella kompetensen lyfts fram. Även vikten av ansvar för all personal i skolan
beskrivs.
Vi är många i elevhälsoteamet som jobbar väldigt tätt. Skolvärden är också här
hela dagarna. … vi har väldigt tät kommunikation dagligen. Där är det också,
upplever jag det, inte någon prestige i dom här frågorna. Det är vem som helst
som kan ta… alla barn är allas, det är också viktigt att barnen eller eleven känner
det. (Specialpedagog, skola 1).
Vi har ju elever som tycker att vi allihop vet, och alla jagar, och det ser vi som en
komplimang. (Specialpedagog, skola 2)
Vi har en ny bibliotikarie på skolan och hon sa att ni spelar ju i samma lag som
eleverna… alla elever är liksom allas ansvar. (specialpedagog, skola 3)

På skola 3 uttrycks att det är ett intensivt arbete där det samtalas oerhört mycket i
elevhälsoteamet men också med arbetslagen och vårdnadshavare och elev vilket gör att de
upplever att det oftast har en väldigt klar bild över varför det inte fungerar kring en elev.
Processen i att få en helhetsbild kan dock fördröjas om det behövs samarbete från annan aktör
så som barn- och ungdomspsykiatrin, socialförvaltningen eller habiliteringen.
Det finns också en inbyggd rutin på skola 1 kring uppföljning och återkoppling i arbetslagen.
Kring de elever som är uppe på elevhälsoteamets möten, sker återkoppling var fjortonde dag.
Arbetslagen med alla pedagoger som undervisar en elev, tillsammans med några ur
elevhälsan, har då möjlighet att lyfta upp förändringar för att delge de andra kollegorna. Syftet
är att synliggöra allas ansvar och att skapa förutsättningar för samarbete där ingen sitter
ensam med bekymmer kring elevens skolsituation. Genom dessa återkopplingar blir det
synligt för alla hur läget är och hur man ska gå vidare. De ger också uttryck för att det skapas
en samsyn som gör att eleverna inte kan spela ut personal mot varandra.
Som en motivationsinsats inom ramen för åtgärdsprogram vid skola 2, kan studie- och
yrkesvägledaren ha en roll vid utvecklingssamtal att föra samtal kring framtidstankar, yrken
och vägen dit med början i utbildning.
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Kommunövergripande samarbete
I kommun A finns en förvaltningsövergripande elevhälsa, som kan bli inkopplad för olika
stödinsatser, exempelvis kan det gälla utredningar. Skolorna anmäler sitt behov av stöd från
det förvaltningsövergripande elevhälsoteamet I det mer kontinuerliga elevhälsoteamsarbetet
finns ett samarbete med den förvaltningsövergripande kompetensen, exempelvis deltar
psykolog och logoped med jämna mellanrum i skolans ordinarie elevhälsoteamsmöten
(kommun A). Stöd i form av handledning till personal kring eleven är ytterligare en insats
som erbjuds från den kommunövergripande nivån i kommun A.
...från förvaltningen har vi fått mycket hjälp…de har varit här och suttit med
mentor och föräldrar, det har varit regelbundna möten och psykolog har hämtat
honom och kört hem honom varje fredag och pratat med honom men nu funkar
det inte alls längre, men vi har fått mycket stöttning... de är två mentorer som
delar på det, det är ju ganska tungt… de har fått hjälp med material och
arbetsmetoder lägga upp schemat eftersom det skulle bli mycket mindre tid på
skolan… förvaltningens psykolog hjälper ju till med den behandlande delen
också... (Specialpedagog, skola 2)

Skola 1 poängterar i detta sammanhang vikten av skolans elevhälsoarbete tillsammans med
eleven och vårdnadshavarna.
Det viktigaste för oss här är ändå arbetet vi gör här, och med eleven och med
föräldern. (Rektor, skola 1)
I hemmasittarrollen fick vi ju ett stöd genom att man anmäler in, för att då kunde
ju vi få stöd ut hit ut och då är ju det jätteviktigt, där vi fick handledning till hela
arbetsstyrkan kring eleven. [av förvaltningens elevhälsoteam] (Specialpedagog,
skola 1)

Externt samarbete
I alla skolor sker samarbete även med externa parter utanför förvaltningen. Vanligen finns
samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin, socialförvaltningen och habiliteringen men
samarbete med externa parter kan också innebära samarbete med exempelvis polis,
omsorgsförvaltning och specialpedagogiska skolmyndigheten. Genom samarbete med andra
aktörer och myndigheter erhålls andra typer av stöd än det skolan tillhandahåller. Det kan då
ske mer behandlande insatser som stöd till eleven och familjen. När det gäller samarbetet med
socialförvaltningen framkommer i intervjuerna med specialpedagogerna i kommun B att det
är ett viktigt samarbete, men att det ofta är en balansgång innan samarbetet kommer igång.
Samarbetet med socialförvaltningen inleds först sedan en orosanmälan har skickats in från
skolan och det är en känslig situation för familjen. Här menar specialpedagogerna i kommun
B att det är oerhört viktigt att föra samtal med familjen, när en orosanmälan skall göras, så det
underlättar för det fortsatta samarbetet med familjen.
… vi har ju pratat mycket med mamman om att det kommer att göras en anmälan
till socialen och vid första anmälan så stod mamman med som medsökare…vid
den andra anmälan som vi gjorde så upplevde jag att vi [skola/hem] var
överens...men det blev inte alls bra…mamman blev jättearg och det blev mycket
slitningar. (Specialpedagog, skola 3)
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… samarbetet med andra som till exempel BUP och Soc är ju jätteviktigt
eftersom de har en annan kompetens och andra möjligheter att påverka som vi
inte har…vi måste ju samarbeta för att få det att fungera för eleven och familjen
men det är en svår balansgång...det kan ju bli väldigt känsloladdat så att säga.
(Specialpedagog, skola 4)

5.2.3 Framgångsfaktorer
De intervjuades bedömning av faktorer som varit verkningsfulla grundas på deras erfarenheter
från såväl elever ingående i studiens urval som andra elever som informanterna har arbetat
med i sin profession. Materialet nedan kan ses som ett koncentrat av åtgärder som
informanterna valt att lyfta fram som verkningsfulla i arbetet med att vända frånvaro till
närvaro.
Rutiner
I båda kommunerna anser informanterna att frånvarorutinerna utgör grunden för att ha en
kontinuerlig lägeskontroll på både kort och lång sikt samtidigt som det är grunden för tidig
upptäckt och ger möjlighet till tidiga insatser. Initialt innebär tidiga insatser att ringa hem för
att få igång en dialog med hemmet. Intervjuguiden vid frånvaro, som används på skola 1
uppges vara viktig då den hjälper till att sätta ord på vad det är som gör att eleven väljer att
vara frånvarande och vad deras föräldrar säger hemma när de får reda på deras frånvaro.
Långsiktighet
Alla skolor upplever att envishet och ett kontinuerligt arbete med pedagogerna, eleven och
vårdnadshavarna är viktigt. De ger uttryck för att arbetet tar tid och måste vara långsiktigt.
Även om planen måste bestå av såväl lång- som kortsiktiga mål så lyfter de vikten av planer
med mycket korta och för eleven överskådliga tidsperspektiv. Specialpedagogen i skola 3
uttryckte att deras ihärdighet är av betydelse och anses som verkningsfull, då de aldrig tröttnar
eller slutar fråga efter eleven. Det finns en vilja till att hela tiden prova nya sätt tills de ser en
förändring.
Anpassning
För en lyckosam inledning till ökad närvaro beskriver de intervjuade att berget och
ryggsäcken eleven bär på måste tas bort. En framgångsfaktor samtliga skolor är överens om är
att utgå från det ämnet där eleven har störst lust, vilja eller chans att få betyg och bygga på
det. En framgångsrik insats med vändning till minskad frånvaro som resultat, kan ske genom
en stark struktur med anpassade uppgifter och korta tidsperspektiv. Det ger eleven möjlighet
att lyckas, vilket genererar motivation och lust, vilket ger närvaro.
...se till att eleven lyckas, undervisningen får inte bli ogreppbar. (Specialpedagog,
skola 2)

Ibland har eleven problematik som gör att självbilden behöver omdefinieras tillsammans med
en anpassning av arbetsbördan och målet. Alla informanter menar att det svårligen kan göras
generaliseringar av åtgärder som kan anses verkningsfulla och hävdar istället att ett stort mått
av individualisering krävs. De åtgärder som är verkningsfulla för att vända frånvaro till
närvaro för en specifik elev innebär inte att samma åtgärder är verkningsfulla för en annan
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elev med hög frånvaro. Däremot kan delar av de åtgärder som använts för en elev också vara
verkningsfulla för en annan elev.
Relationer, samarbete och delaktighet
Att bygga upp relationen med eleven lyfts fram som det viktigaste och den mest
verkningsfulla faktorn i arbetet med att vända elevers frånvaro till närvaro.
Relationen är nummer ett... och att bli sedd. (Rektor, skola 1)
Det som har störst verkan och är viktigast är ju relationsskapande åtgärder till
elev och vårdnadshavare. (Specialpedagog, skola 3)

I samtliga skolor som ingår i studien utgör elevens delaktighet grunden i arbetet för vilka
insatser och åtgärder som blir aktuella.
Allt vi gör utgår ifrån elevens egna samtycke eller förslag…. (Specialpedagog,
skola 1)

I skola 1 menar man att samarbete “betyder allt”. I några fall har man på denna skola även
varit lyckosam i strävan att få elever att återgå till skolan på heltid.
Bemötandet anses av alla intervjuade vara jätteviktigt. Eleven vill vara som en i klassen. De
ser sig själva som en vanlig elev i klassen även om de har sina svårigheter.
Specialpedagogerna ger uttryck för vikten av det förebyggande arbetet med stöttande samtal.
Det får inte bli stigmatiserande att få hjälp. Man måste alltid arbeta med synsättet elever
emellan, att det råder ett tillåtande klimat där skolans kultur och värdegrund ger utrymme för
att elever arbetar olika med olika hjälpmedel och med olika arbetsuppgifter.
En framgångsfaktor som lyfts fram är den tvärvetenskapliga sammansättningen av
elevhälsoteamet, så att både de sociala och de pedagogiska delarna finns företrädda.
Skola 3 och 4 uttrycker att samarbetet med andra myndigheter är av mycket stor betydelse
även om det också uttrycks en frustration i att skolorna upplever att Socialförvaltningen
ibland gör för lite. Skola 2 lovordar samarbetet och de samtidiga, sammanvävda eller
alternerande insatser som barn- och ungdomspsykiatrin gör. I kommun A påtalar man att det
stöd som kan ges från förvaltningsövergripande håll i form av specialistkompetens och
handledning har stort värde för ett framgångsrikt arbete.
Resultat
Hur vet man att de insatser som gjorts har haft verkan?
Rent konkret menar informanterna att man i faktiska tal ser att närvaron ökat. En annan är att
eleven ger uttryck för att den trivs bättre, att eleven får mer gjort, uppgifter blir inlämnade och
eleven har framtidstro och tror sig få fler betyg. Eleven känner att den får beröm och belöning
när den kommer till skolan och jobbar på. Elevens prestationer och målbilden stämmer bättre
överens. Arbetslagen ger uttryck för att det skett en förändring, kring elevens beteende i
klassrummet, bemötandet mellan eleven och klasskamraterna liksom pedagogerna.
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Lärare kommer och säger att nu är det roligt att jobba med den gruppen, eller det
är den roligaste gruppen att jobba med av dem jag har. Det är något helt
fantastiskt. (Rektor, skola 1)
...att vi ser ett resultat i högre närvaro...och feedback från vårdnadshavare och
elev. (Specialpedagog, skola 3)
...jo men det är ju när närvaron blir bättre...man ser liksom att eleven mår bättre
också och det blir på något sätt ringar på vattnet.. det är fler saker som börjar
fungera för eleven. (Specialpedagog, skola 4)

Framgångsfaktorer i sammanfattning















Relationsskapande åtgärder och bemötandet av eleverna
Delaktighet för elev och vårdnadshavare
Professionellt samarbete och samsyn internt på skolan
Elevhälsoteamets tvärprofessionella sammansättning
Långsiktigt och kontinuerligt arbete och samarbete i arbetslagen
Samarbete med externa parter
Tidigt upptäcka genom webbaserade frånvarosystemen
Pedagogiska utredningar för att klarlägga hinder för elevens närvaro
Åtgärder med individualisering för att anpassas till den enskilda elevens behov
Omdefinierade och individuella realistiskt nåbara mål
Korta tidsperspektiv för mål, planer och uppföljning
Avgränsad arbetsbörda
Utgå från elevens lust och vilja för att stärka självkänslan
Intervjuguide för kartläggning av orsaker till frånvaro

Nedan ges en illustration över framgångsfaktorer i arbetet med att vända en elevs frånvaro till
närvaro.
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FIGUR 5.1 Framgångsfaktorer i arbetet med att vända elevers frånvaro till närvaro

Figuren illustrerar framgångsfaktorernas koppling mellan varandra och hur de tillsammans
med långsiktighet, samsyn och samarbete mellan alla parter kan bidra till att vända elevers
frånvaro i riktning mot mer närvaro.

5.3 Analys av dokumentation och intervjuer
Dokumentationen utgörs dels av dokument hämtade ur elevakter men också av rutiner och
handlingsplaner som delgavs oss i samband med intervjuerna. Informanterna i studien svarar
utifrån sin yrkesroll, de upplevelser och erfarenheter de har av arbetet kring elever med hög
frånvaro och också utifrån de styrdokument de har att förhålla sig till.
Ramar och rutiner
Att upptäcka och utreda orsakerna till elevers frånvaro utgör grunden för arbetet att vända
frånvaro till närvaro, enligt informanterna. Svaren från informanterna skiljer sig åt mellan alla
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skolor med avseende på vad som definieras som hög frånvaro. Att informanterna har så olika
uppfattning om definitionen kan tolkas som att det är en svårighet att definiera vad som är hög
ogiltig frånvaro. Eftersom informanterna har olika uppfattningar om definitionen kan det
också tyda på att skolan lämnas åt sitt eget öde ifråga om att formulera egna definitioner på
hög ogiltig frånvaro. Inget tyder på att det finns en enhetlig definition från huvudman och på
nationell nivå som stöd till skolorna.
Av dokumentationsanalysen framgår att alla elever med hög frånvaro i studien har varit
anmälda till skolans elevhälsoteam och att elevhälsoteamet har haft en aktiv roll i arbetet.
Informanterna menar att frånvarorutinerna är välkända av hemmen och inom skolan och
ytterst effektiva för att fånga upp vilka elever som inte kommit till skolan. De webbaserade
frånvarosystemen utgör enligt informanterna en grundläggande förutsättning för att upptäcka
elever i farozonen och för arbetet kring elever med frånvaro. Frånvarosystemen och rutinerna
för uppföljning av frånvaro utgör instrument för att upptäcka och signalera en icke önskvärd
situation. Även under arbetets gång, för att kunna följa upp situationen, fyller
frånvarosystemen en roll som indikator på förbättringar av närvaron.
Tillsammans med rutiner för daglig frånvarokontroll ger ett sådant system möjlighet till tidig
upptäckt och översikt över hur frånvaron är fördelad både gällande dagar och gällande ämnen.
Systemet är tillgängligt för många och ger snabb åtkomlighet till uppdaterad information,
vilket kan ge upphov till tidiga insatser. Inledningsvis uppmärksammas frånvaron av mentor
eller klasslärare, eller eventuellt av en resursperson som kan ha getts denna arbetsuppgift, som
tar kontakt med hemmet. Därefter överlämnas informationen till specialpedagog eller annan
företrädare för elevhälsan för vidare handläggning enligt rutinerna.
I kommun A finns ett dokument som årligen sprids till vårdnadshavare. I kommun B finns
frånvarorutinerna åtkomliga i digital form. I dokumenten tydliggör skolorna fördelningen av
ansvaret hos olika rollinnehavare och förklaringar ges till varför skolan ser närvaron som
viktig för elevernas lärande. Syftet med rutinerna vid elevers frånvaro klargörs i dokumenten
och citat förekommer hämtat ur “Normer och värden” i läroplanen för grundskolan 2011 samt
skollagen och huvudmannens måldokument. Redan i detta skede har studien synliggjort att
skolorna har en önskan om att påbörja insatser av relationell karaktär genom snabb kontakt
med både vårdnadshavaren och eleven för att få igång en dialog och lägga grunden för att
skapa delaktighet och samverkan. Ett fungerande frånvarosystem och en tydlig
ansvarsorganisation inom skolan utgör enlig Reid (2008) faktorer som har betydelse för att
stävja frånvaro. Detta förfaringssätt förordar även Skolverket (2012) i sina allmänna råd för
arbetet med att utreda och åtgärda frånvaro.
Samarbete
Arbetssätten vid skolorna i studien visar att elevhälsoteamen har uppdraget att vara
sammanhållande för att utreda vilka orsakerna till frånvaron kan vara. Samarbete sker internt
på skolorna i studien och anses nödvändigt. Ett uttryck från en av våra informanter är
exempelvis att “det är inget enmansjobb” och flera uttrycker att de olika kompetenserna i
elevhälsan behövs för ett framgångsrikt arbete. Elevhälsoteamet utgör på alla skolor en motor
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för arbetet. Som en framgångsfaktor lyfts elevhälsoteamets tvärprofessionella
sammansättning, där både pedagogiska och sociala kompetenser samverkar, vilket Hjörne och
Säljö (2008) också menar är viktigt. Dels sker samarbete inom elevhälsoteamen, dels med
personal i arbetslaget kring eleven. Samtliga informanter betonar vikten av samarbete i
arbetslaget, samsyn inom skolan och mellan all personal, för att fånga upp elever som av olika
anledningar känner att de inte vill eller klarar av att gå i skolan och därför uteblir. Ett
förhållningssätt som även framhålls av Persson (2007). I detta sammanhang belyser en skola
vidden av sitt samarbete inom skolan med uttrycket “alla barn är allas”. En framgångsfaktor
för att motverka frånvaro är enligt informanterna långsiktigt, kontinuerligt arbete och
samarbete i arbetslagen. Tidsaspekten och långsiktiga lösningar där alla lärare är involverade
lyfts fram av Persson (2007) som viktiga för processen. Det våra informanter ger uttryck för
är samstämmigt med Asp-Onsjö (2008), att specialpedagogen har en viktig roll för samverkan
och organisering av insatser och kompetens men också att samarbete och dialog i arbetslaget
runt eleven skapar förutsättningar för elevens lärande. Samarbete inom skolan så som det
beskrivits för oss i studien, utgör insatser som är applicerbara inom nivån “Skolan som
organisation” i den valda modellen för vår analys, “Den relationella specialpedagogikens
brännpunkt” (Aspelin, 2013).
Vid en av skolorna finns en intervjuguide som de framhåller som en framgångsfaktor. Den
utgör ett verktyg som används snarast efter upptäckten av frånvaroproblematiken.
Tillsammans med eleven kartläggs orsaker till frånvaro utifrån den framtagna guiden. Detta
verktyg har potential att utgöra det Strand (2013) benämner systemkraft, genom att bidra till
att dra eleven i riktning mot ett fungerande i skolan.
Pedagogisk utredning
Som ett led i att utreda och åtgärda utgör de pedagogiska utredningarna och de därefter
utformade åtgärdsprogrammen redskap i arbetsprocessen att försöka vända elevers frånvaro
till mer skolnärvaro. Informanterna pekar på vikten av att göra pedagogiska utredningar för att
klarlägga vilka skolfaktorer som kan utgöra hinder för elevens närvaro. Enligt studien är inte
alltid eleven delaktig i den pedagogiska utredningen. Den pedagogiska utredningen kartlägger
läget i alla ämnen eleven har, frånvaro, trivsel, relationer och vid vilka tillfällen det fungerar
eller inte fungerar. Skolorna försöker fånga elevens situation utifrån de tre nivåerna
organisation, grupp- och individnivå, vilket harmonierar med den syn på analysnivåer som
Ahlberg (2007) förordar utifrån det relationella perspektivet fokus på samspelet mellan
individ och omgivning. Den pedagogiska utredningen ska tillsammans med kartläggning av
elevens sociala relationer, hemsituation och psykiska hälsa utgöra underlag för en helhetssyn
för att åtgärderna ska kunna utformas på ett adekvat sätt (Hjörne & Säljö, 2008). Utifrån
dokumenttyperna och dess frekvens synliggörs att pedagogiska kartläggningar görs i stor
utsträckning och att några av dem leder vidare till ytterligare utredning som läs- och
skrivutredning. Genom samtal med elev och eller vårdnadshavare kartläggs hemsituationen
och elevens sociala relationer. Elevens sociala relationer och hur de fungerar i skolsystemets
alla nivåer påverkar elevens välbefinnande och är därför viktig att utreda (Strand, 2013). Här
deltar skolans kurator och skolpsykolog genom kartläggning av elevens psykiska hälsa. Ibland
krävs externa samverkansparter för kartläggningen av elevens psykiska hälsostatus och i de
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studerade dokumenten har samverkan skett med barn- och ungdomspsykiatrin eller
habiliteringen som har gett sina utlåtanden. Anmärkningsvärt är dock att det saknas
pedagogisk utredning i två fall vilket innebär att det till synes saknas underlag i allmänhet och
kartläggning i synnerhet av elevens situation inför utarbetande av åtgärdsprogram. Orsaken
till avsaknaden av pedagogisk utredning vet vi inget om, men vi kan konstatera att det gjorts
för andra elever i urvalet vid de aktuella skolorna. Vikten av att utgå från elevens behov,
styrkor och svårigheter genom analys av hinder och möjligheter i elevens omgivning lyfts
fram av såväl Asp-Onsjö (2008) som Hjörne och Säljö (2008). Även Aspelin (2013) utvecklar
tankar kring att om vi vill förstå en elevs svårigheter behöver vi skapa delaktighet i genuin
kommunikation och ta utgångspunkt i den relationella kontext eleven befinner sig i
tillsammans med sina lärare och kamrater.
Åtgärdsprogram
Skolorna uttrycker att elevens delaktighet i arbetet med åtgärdsprogrammets utformning är
viktigt och några uttrycker det som en förutsättning för att nå resultat. Vikten av dialog och ett
aktivt deltagande från elev och föräldrar påtalas av Asp-Onsjö (2008) samt Hjörne och Säljö
(2008), för att eleven i högre utsträckning ska nå målen. Att skifta perspektiv från en
utgångspunkt i enskilda slutna individer till att utgå från ömsesidighet och mänskligt
handlande utgör den tankemodell som von Wright (2000) benämner en intersubjektiv
vändning. Tät uppföljning av åtgärdsprogrammen tillsammans med både elev och
vårdnadshavare är ett tillvägagångssätt som förespråkas i alla skolorna. Detta
tillvägagångssätt menar också Asp-Onsjö (2008) samt Hjörne och Säljö (2008) är av största
vikt. De lyfter fram fortlöpande uppföljning och utvärdering av insatserna i
åtgärdsprogrammet samt revidering av insatserna. Det innebär enligt författarna även att ett
åtgärdsprogram förväntas ha en begränsad varaktighet varefter uppföljning och utvärdering
ska ske. Dokumentationen i form av åtgärdsprogram har en strukturerande funktion som
bidrar till kontinuitet, vilket enligt Strand (2013) kan utgöra en viktig systemkraft som kan dra
eleverna i riktning mot skolan. Flera informanter i vår studie uttrycker att elevens delaktighet
är avgörande för om en åtgärd kommer att resultera i förändring i riktning mot ökad närvaro.
Delaktighet uttrycks som grunden i arbetet och anses vara en framgångsfaktor. I elevens
omedelbara närhet finns även vårdnadshavaren som samarbetspartner. Även här ger
informanterna uttryck för vikten av vårdnadshavarnas delaktighet för att nå positiva effekter i
riktning mot ökad närvaro.
I analys av dokumenten framkommer att alla elever i studien har åtgärdsprogram och att det
sker täta uppföljningar och utvärderingar, vilket kan ses som att samarbetet mellan aktörer
anses viktigt. Framförallt är det ett frekvent samarbete mellan skola, elev och vårdnadshavare
men det förekommer också samarbete med andra externa samverkansparter. Eftersom
motsvarande arbete beskrivs i skolverkets allmänna råd Att arbeta med att främja närvaro och
att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2012) kan den höga förekomsten
av åtgärdsprogram bero på dessa riktlinjer.
Åtgärder
Granskas dokumenten rörande åtgärder i den studerade elevdokumentationen syns
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relationsstärkande insatser på social/gruppnivå i form av exempelvis “Repuls”, ett program
för träning i socialt samspel, klassresursperson, relationsfrämjande arbete i klassen,
handledning av personal, kamratstödjare samt relationsbyggande arbete elev/mentor. Dessa
åtgärder synliggör ambitionen att skapa en utbildningsmiljö med fungerande mellanmänskliga
relationer. Åtgärdernas betydelse bekräftas av flera forskare. Begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet utgör delarna i Antonovskys teori (2005) om hur känsla av sammanhang
främjar välbefinnandet. Även Strand (2013) lyfter fram sociala relationer på individklassrums- och skolnivå som en förutsättning för en gynnsam inlärningssituation. Fokus i den
relationella specialpedagogiken ligger i att utbildningens subjekt framträder i konkreta,
mellanmänskliga relationer (Aspelin, 2013). För att förstå elevens svårigheter behöver hela
utbildningsmiljön uppmärksammas med utgångspunkt i den mellanmänskliga nivån.
Åtgärderna som framkom genom dokumentanalysen i föreliggande studie kategoriserades
utifrån Aspelins (2013) modell “ Den relationella specialpedagogikens brännpunkt” med
ambitionen att synliggöra interaktionsprocesser som tar sin utgångspunkt i den
mellanmänskliga nivån.
Det som tydligt framkommer i intervjuerna och som inte uttrycks lika tydligt i dokumenten är
att skolorna uttrycker att relationsskapande åtgärder är viktiga och verkningsfulla då det
skapar förtroende och trygghet hos både eleven och vårdnadshavaren. De sociala situationerna
formar oss som människor. Att fråga sig vem eleven är och vad hon skulle kunna vara bildar
det relationella perspektivet som bygger på flersamhet och sammanhang enligt von Wright
(2002) som hämtat inspiration i Meads teori. Relationsskapande åtgärder lyfts av informanter
i studien till och med fram som den viktigaste och mest verkningsfulla faktorn i arbetet med
att vända frånvaro till närvaro. Bemötandet anses av alla informanterna vara viktigt. De
relationsskapande åtgärderna är viktiga aspekter då relationer mellan lärare och elev får
betydelse för hur eleven uppfattar sina framgångar och motgångar i skolan vilket kan påverka
elevens närvaro (Aspelin, 2010; Christiansson-Banck, 2013; Hattie, 2009; Hugo, 2011, Reid,
2008; Skolverket, 2010). Misslyckanden i skolan ger upphov till emotionellt laddade minnen
som påverkar inställningen till skolan negativt (Olivestam & Ott, 2010). Inom ramen för
samarbete och med utgångspunkt i individens behov gav våra informanter uttryck för ett
batteri av relationella insatser som sker på skolorna. Dessa insatser har kategoriserats på olika
nivåer. Genom att ta utgångspunkt i Aspelins (2013) modell “den relationella
specialpedagogikens brännpunkt” har de olika kategorierna av samarbete som framkommit
genom studien applicerats i modellens olika analysnivåer. Delaktighet i genuin
kommunikation utgör kärnan i modellen. Genom informanternas tydliga viktning av elevens
delaktighet och ett fungerande samarbete med i första hand eleven men också med dennes
vårdnadshavare finner vi en ambition från de studerade skolornas sida att sträva i denna
riktning.
I miljön runt eleven har vi funnit insatser för att främja relationer liksom att lösa konflikter i
elevgrupper, men också för att förändra synen, kompetensen eller relationen med
pedagogerna, så att eleven kan bemötas utifrån sina behov. Dessa åtgärder kan appliceras i det
Aspelin (2013) benämner nivån av “Undervisning som social praktik”. Betydelsen av social
inkludering och utveckling av sociala strukturer framhålls för att nå delaktighet och
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därigenom meningsfullhet (Stigendal, 2004; Strand, 2013). Stigendal (2004) menar att
innanförskapet är som starkast när både delaktighet (systemintegration) och faktiskt
delaktighet (social integration) är förenade.
Av de studerade dokumenten framgår att skolan försöker skapa förutsättningar för elevernas
lärande genom att skapa mellanlägen mellan reguljär undervisning och specialundervisning
där skolan varierar och anpassar materialet efter elevens förutsättningar och behov vilket även
förordas av Asp-Onsjö (2008). Anpassad studiegång används för sex av de tio eleverna i
urvalet. Detta kan ses som en följd av att gällande nationellt fastställda kurs- och timplaner
saknar den flexibilitet som vore en förutsättning för att möta medborgarnas differentierade
individuella förutsättningar. Tillvägagångssätt och åtgärder som används för att försöka vända
en negativ spiral av frånvaro till närvaro uppvisar en stor variation och genom intervjuerna
tydliggörs att stor vikt läggs vid individualisering för att anpassas till den enskilda elevens
behov, vilket Skolverkets rapport (2010) pekar på som en viktig faktor för att kunna påverka
elevens närvaro i positiv riktning. Vikten av att se elever med skolfrånvaro som en ickehomogen grupp med olika behov av insatser och åtgärder visar forskning av Manyard, SalasWright, Vaughn & Peters (2012). Att individualisera och utforma utbildningen så den
anpassas till den enskilda individen är också inskrivet i grundskolans läroplan under skolans
uppdrag och värdegrund (Skolverket, 2011). En framgångsfaktor menar informanterna i
studien, är att utgå från och bygga på det eleven uttrycker sig ha störst lust, vilja eller chans
att få betyg i. Lust och glädje utgör drivkrafter för lärande samtidigt som självkänslan växer
genom att lyckas (Asmervik, 2001; Havnesköld & Risholm Mothander, 2009; Olivestam &
Ott, 2010). Läxhjälp samt skrivstöd vid prov, alternativt att få göra provet muntligt utgör i
studien ett särskilt stöd för elever med läs- och skrivproblematik eller för elever som av olika
skäl har halkat efter. Dessa insatser kan förebygga frånvaro genom att överbrygga klyftan
mellan kraven och förmågan, som visat sig kunna vara en källa till att elever utvecklar hög
frånvaro. Genom att skolornas åtgärder individanpassas kan det tolkas utifrån Antonovskys
(2005) salutogena perspektiv. Han menar att tre områden är centrala för välbefinnandet;
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Skolorna försöker göra undervisningen
hanterbar och meningsfull för att eleven ska kunna möta de krav som ställs, vilket även får
stöd i forskning av Hugo (2011).
De åtgärder i åtgärdsprogrammen och annan dokumentation i elevakterna som studerats, har
ett direkt ursprung i att hinder identifierats hos eleven på individnivå. När utgångspunkten tas
i elevens tillkortakommanden riskerar man att betrakta eleven som bärare av problemet, kallat
det kategoriska perspektivet (Rosenqvist, 2013). Det kan få effekter för skolans perspektivval
och därigenom möjligheter att finna orsaker till svårigheterna och lösningarna i elevens
omvärld.
Trots ett stort antal åtgärder totalt sett i studien, utgår två tredjedelar från individnivån. Andra
åtgärder kan i första hand hänföras till social/grupp- eller organisationsnivån. Endast ett fåtal
kan anses tangera den samhälleliga nivån som i vår studie utgörs av insatser från andra
myndigheter genom samverkan med skolan. Tydligt är samtidigt att flera åtgärder har
beröringspunkter på grupp- organisations- och samhällelig nivå. Detta förhållningssätt
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framhåller även Asp-Onsjö (2008) samt Hjörne och Säljö, (2008), att hänsyn tas till
individens hela omgivning och skolsituation och inte enbart förklarar de svårigheter eleven
befinner sig i som brister och egenskaper hos individen själv. Den tydliga kopplingen i
studien till åtgärder på individnivån har sannolikt sin förklaring i att den som upprättar
åtgärdsprogram och beslutar om olika typer av insatser, oftast pedagogen men ibland
specialpedagogen, följer aktuella styrdokument och söker insatser som finns inom ramen för
befogenhet och de resurser som finns tillgängliga. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkter
kan skolornas förhållningssätt i processen med att vända frånvaro till närvaro förklaras utifrån
det relationella perspektivet. Processen med att hitta orsaker som hindrar elevens närvaro i
skolan, där hänsyn tas till elevens hela situation och åtgärder utformas för att överbrygga
hindren, vilket innebär att ett relationellt perspektiv tas i beaktande (Aspelin, 2010;
Rosenqvist, 2007). Detta korrelerar med studiens teoretiska utgångspunkter.
Kommunala och externa parter
Av de två kommuner som deltog i studien var det bara en som hade som rutin att föra vidare
frånvarorapporteringen till kommunnivå, vilket Skolverket (2008; 2010) framhåller som
viktigt att huvudman bör se till att sådana rutiner finns. I kommun A där rutinen finns
uttrycker man det som en fördel. Informanterna ser signalvärdet och att skolan tydliggör
allvaret i situationen, tillsammans med signalen till huvudmannen att skolan önskar stöd för
sitt fortsatta arbete. Rutinen utgör också en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete. I
detta avseende kan uppgifterna utgöra underlag för huvudmannens beslut kring
resursfördelning utifrån de behov som synliggörs. Förvånande är att stödet till skolorna från
kommunövergripande nivå skiljer sig mycket åt. I kommun A nämns detta i såväl intervjuer
som i elevakternas dokumentation, som visar samarbete i flera former mellan skolan och ett
kommunövergripande resursteam. Insatser gäller exempelvis handledning och utredning.
Ytterligare en skillnad är att båda skolorna i kommun A begärt och fått stöd genom
specialpedagogiska skolmyndigheten, vilket avspeglades i dokumentation som ingick i de
studerade elevakterna. Skillnaderna i skolornas samarbete kan ses som att det i olika
kommuner och regioner råder olika syn hos möjliga samverkansparter kring var ansvaret för
insatser ligger. En källa till skillnaderna kan utgöras av tolkningar att kring uppdragen hos de
berörda externa parterna och kommunerna varierar när det gäller vikten av samarbete utifrån
tvärprofessionellt kompetensbehov, för att motverka frånvaro och möjliggöra elevers
skolgång. Ibland involveras externa parter för att möta elevens behov. Samarbete med
myndigheter och vårdgivare sker i ungefär hälften av de fall som studien omfattar, och är jämt
fördelade mellan kommunerna. Vanliga som externa samarbetspartners kring elever med
frånvaroproblematik är barn- och ungdomspsykiatrin, socialförvaltning samt i förekommande
fall kommunövergripande elevhälsa. Genom samarbetet menar informanterna att kompetenser
utöver de som finns i skolan tillförs. Det stöd som ges av andra menar de, riktar sig ofta till
eleven och familjen och har ibland en mer behandlande karaktär. Samarbetet med externa
parter som belyses utgör den aspekt där det råder störst skillnad mellan kommunerna i vår
studie. Där samarbetet fungerar uttrycker informanterna att det har stor betydelse och utgör en
framgångsfaktor. Genom studien framkommer att det finns behov av samordnade resurser till
stöd för skolans arbete med att vända långvarig frånvaro till närvaro för att utveckla
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delaktighet, motivation och lärande. Vi knyter an till Aspelin (2013) för att placera skolornas
samarbete med externa parter till den nivå i modellen han kallar “Skolan som
samhällsinstitution”.
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6. DISKUSSION
6.1 Diskussion av resultaten
Syftet med studien var att studera vilka tillvägagångssätt skolor använder sig av i arbetet med
att vända hög ogiltig frånvaro till mer närvaro för elever. Vi ville också studera vilka
samarbetsformer som förekommer i arbetsprocessen och vad det innebär för resultatet och
vilka faktorer som belyses som verkningsfulla.
Enligt studien är inte alltid eleven delaktig i den pedagogiska utredningen, vilket utgör ett
punktuellt perspektiv enligt von Wright (2001), eftersom den berörda eleven inte själv är
delaktig i processen som föregår åtgärdsprogrammet. Skolorna uttrycker däremot att elevens
delaktighet i arbetet med åtgärdsprogrammets utformning är viktigt och några uttrycker det
som en förutsättning för att nå resultat. Frågan är då vilken delaktighet eleven upplever. Enligt
Stigendal (2004) är faktisk delaktighet och känslan av delaktighet inte alltid
överensstämmande. Om elev och vårdnadshavare är delaktiga vid upprättandet av
åtgärdsprogram, så som skolorna i studien uttrycker som en viktig förutsättning för att nå
resultat, betyder det inte att de upplever en delaktighet då det i vid bemärkelse är skolans
åtgärder, i strävan att uppnå kunskapskraven, enligt de krav styrdokumenten ställer på skolan
som ska uppnås.
Vi ser att de flesta åtgärder i studien är individinriktade men att ambitionen finns att sätta in
åtgärder på grupp- och organisationsnivå, vilket är av vikt att göra (Asp-Onsjö, 2008).
Ambitionen visar sig exempelvis genom relationsskapande åtgärder i gruppen och att skolans
personal får handledning eller läser in sig på enskilda funktionshinder för att kunna möta
eleven. Trots ambitionerna kvarstår dock det grundläggande synsättet att det är eleven som
har svårigheter. Om utgångspunkten är att individen är bärare av problemet förbiser skolan
möjligheter till åtgärder på organisatorisk nivå som därmed skulle gagna alla elever
(Rosenqvists, 2007). Westling Allodi (2010) pekar på vikten av att utveckla och skapa
gynnsamma miljöer i skolan. Vid ett perspektivskifte med förändringar på organisationsnivå
där åtgärder innefattar läroplan, skolkultur, läroböcker, skolmiljö och undervisning, skulle
istället åtgärder utvecklas som kan ge effekter som inte enbart riktas till en enskild elev utan
gagna alla.
Finns det en relationell dimension i skolans tillvägagångssätt i arbetet med elevers frånvaro
och närvaro? Ahlberg (2007) menar att strukturella villkor utgör en del av forskningsintresset
inom det kommunikativa, relationsinriktade perspektivet. Ur detta perspektiv studeras bland
annat samspelet mellan skolan och den enskilde elevens förutsättningar för delaktighet och
kunskapsutveckling. De rutiner vi tagit del av tydliggör förväntningar på samarbete i flera
olika nivåer i syfte att kommunicera elevens närvaro då den anses utgöra en förutsättning för
att delta i undervisningen. Ur materialet kan utläsas samarbete på individnivå genom
kontakten med eleven och hemmet, på gruppnivå synliggörs skolans värdegrundsarbete och
särskilt rutiner mot kränkningar, på organisationsnivå genom samspel i arbetslagen och
elevhälsoteamen på skolan och mellan skolan och kommunal förvaltning och huvudman samt
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externa samarbetspartners. De sistnämnda kan i viss mån betraktas som en samhällelig nivå
då man betraktar skolan som samhällsinstitution. Det framgår att skolorna vill koppla ett
främjande arbete på relationellt plan till rutiner och planer för att främja elevers närvaro i
skolan. Genom intervjuerna tydliggörs skolans syn på värdet av delaktighet, en bra relation
och kommunikation med elev och vårdnadshavare. Enligt von Ahlefeld Nisser (2009) har
specialpedagogen i detta sammanhang en viktig funktion genom att möjliggöra för
deliberativa samtal med alla parter som är involverade i arbetet kring eleven. Genom den
öppna och icke värderande dialogen mellan alla parter bidrar det till att allas synpunkter vägs
in och för dialogen framåt i arbetet. Genom den öppna dialogen mellan alla parter ges
förklaringar till hur problembilden ska förstås och tolkas och hur åtgärderna sedan ska
utformas. Enligt författaren har skolor dock många gånger redan tagit ställning och bildat
gemensam uppfattning för hur svårigheter ska förstås och åtgärdas och frågan är då vilka
möjligheter specialpedagogen har att föra deliberativa samtal.
Genom att placera in åtgärder och samarbete i modellen “den relationella brännpunkten”
synliggörs vilka möjligheter eleven har att ingå i mellanmänsklig genuin kommunikation. Ju
längre ut i cirklarna i modellen som samarbete och åtgärder befinner sig desto mindre
möjlighet till genuin kommunikation för eleven. Sammantaget ger vår analys bilden av att
skolornas tillvägagångssätt med ramar, rutiner och åtgärder inger en förhoppning om ett
samarbete av relationell karaktär på flera nivåer. Dock menar Aspelin (2013) att relationer
inte kan skapas genom målmedveten handling som vi kontrollerar genom att införa
handlingsplaner, modeller och metoder.
Dagens skola är en skola som har fått en prägel av en kunskapsskola med tydliga ramar och
rutiner, handlingsplaner, målstyrning och där dokumentation utgör ett viktigt inslag i
verksamheten, vilket också skolorna i studien uppvisar. Att utifrån nationella styrdokument,
grundade på Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) utveckla ett inkluderande
arbetssätt är svårt eller kanske omöjligt i den strukturella kontext en högstadieskola utgör. En
orsak kan vara att styrdokumenten tolkas allt för ytligt och inte får genomslag i verksamheten,
men det kan också bero på yttre faktorer så som tillgängliga och knappa resurser. Detta gör att
de relationella idéerna inte får genomslagskraft när de ska implementeras i den regelstyrda
verksamhet som skolan är. Skolan har de senaste åren tyngts av regelverk så som
kunskapstester och dokumentationskrav (Asp-Onsjö, 2011; Persson, 2007) vilket kan ha
betydelse för personalens utrymme av kreativitet i den pedagogiska verksamheten för att möta
elevers mångfald. Det ökade kravet på dokumentation och att tidigt upptäcka, utreda och
åtgärda har fått genomslagskraft i skolans värld vilket också studien visar. Studien visar en
omfattande dokumentation vilka har kategoriserats i 16 olika dokumenttyper. Styrdokumenten
(SFS 2010:800) kräver att skolan ska upptäcka, utreda och åtgärda svårigheter elever befinner
sig i med konsekvensen att skolan mer är fokuserad på att upptäcka brister än att lyfta styrkor
och möjligheter. De brister som upptäcks hos individen ska sedan utredas och åtgärdas vilket
innebär att individen blir bärare av svårigheten, vilket kan kopplas till ett kategoriskt
perspektiv (Persson, 2007; Rosenqvist, 2007). Många av de elever som gång efter annan inte
uppnått nivån för minsta krav enligt läroplanens gällande kunskapskrav, får förmodligen en
allt starkare bild av sig själv som “den som misslyckas” och där skolans åtgärdsprogram kan
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bidra till förstärkning. Spiralen av misslyckande utvecklar negativa skolupplevelser och
upplevelser av skam, vilket Havnesköld & Risholm Mothander (2009) lyfter som viktiga
faktorer att beakta för elevens självkänsla och lust att lära. De krav skolan ställer kan i
förlängningen leda till utanförskapskänslor hos eleven då villkor för tillhörighet kan ses vara
beroende av om kunskapskraven uppnås. Det innebär ett utanförskap som kan sägas innefatta
alla delar av Stigendals (2004) skäl till att människor hamnar i utanförskap. När elever inte
når de uppställda kunskapskraven, vilket gäller flertalet elever i studien, bryter de mot skolans
norm och utgör på ett sätt ett problem för utbildningssystemet som helhet. Detta eftersom
skolan har en skyldighet att se till att alla elever ska få möjlighet att nå de kunskapskrav som
minst ska uppnås. Lärarens bedömning av elevens kunskap omfattar också en analys av
orsaker till varför elever inte når kunskapsmålen och en bedömning av hur de ska nås i det
enskilda fallet. Detta skall beskrivas i ett åtgärdsprogram i enlighet med skolans styrdokument
(SFS 2010:800). I ett vidare perspektiv kan detta sägas innebära att ansvaret till stor del blir
skolans och därmed ses eleven som ett objekt istället för subjekt. Målet att uppnå de minsta
kunskapskraven är egentligen skolans och samhällets (politikens) krav. Därför kan både
kunskapskraven och åtgärderna upplevas som tvingande även om vårdnadshavare och elev är
delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogrammet.
En relevant diskussion i sammanhanget, när det gäller skolors tillvägagångssätt i arbetet med
att utreda elevers orsaker till frånvaro för att kunna vända den till närvaro, är den
genomslagskraft det medicinska området har fått på skolan som verksamhet (Hjörne & Säljö,
2008). Verksamheter inom landstinget har i allt större utsträckning blivit aktörer i planeringen
av enskilda barns skolgång, vilket resultatet i denna studie visar kring samarbete med externa
samarbetspartner. Detta leder till att skolan tappar tron på sin egen förmåga och kompetens i
planeringen av den pedagogiska verksamheten. Då forskning (Karlberg & Sundell, 2004;
Reid, 2008; Skolverket, 2010) visar att skolsvårigheter utgör en komplex situation som
omfattar både kunskapsmässiga och sociala faktorer sätter det press på skolan i form av kravet
på utredning och bedömning. Det bidrar till ett behov av förklaringsmodeller för att förstå
elevens svårigheter och där har de medicinska förklaringsmodellerna fått ökat inflytande
(Hjörne & Säljö, 2008). Det är egenskaper hos individen som definieras som orsak till
problemet och därmed finns risken att skolan glömmer bort att ifrågasätta sin egen
organisering av den pedagogiska verksamheten. Ingestad (2006) pekar på skolans dilemma
med att ha styrdokument som vilar på Vygotskijs teorier och en pedagogisk verksamhet som
vilar på Piagets. När skolan utformar sin pedagogiska verksamhet efter Piagets
individperspektiv på utveckling och lärande kan det innebära att utrymme inte finns för det
kollektiva lärandet där elever skulle få större möjlighet till utveckling i sin egen takt
tillsammans med andra.
Skolverkets (2014) statistik visar att 23,1 procent saknade fullständiga betyg i årskurs 9 våren
2013. När systemen och kraven i den obligatoriska skolan inte kan anpassas utifrån individens
förutsättningar så att målen kan uppnås, måste man fråga sig om det är fel på systemet och
kraven, utifrån att alla förväntas följa samma kunskapsprogression. Persson (2007) refererar
till likvärdig statistik från 2006 då 24 procent inte blev godkända i minst ett ämne och menar
att orsakerna bör sökas i målformuleringarna i sig. Han uttrycker att målnivåerna och
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gränserna är statiska och menar att systemet i realiteten inte tar hänsyn till olikheter hos
individen.
Resultatet av studien visar att skolorna har tillvägagångssätt som följer de styrdokument och
Skolverkets allmänna råd säger att skolan ska göra. En anledning kan vara att skolor över lag
har en rädsla för att göra fel om de inte följer dessa ramar och riskerar att bli granskade av
skolinspektionen. Trots skolornas alla insatser både vad gäller åtgärder och relationsskapande
ambitioner har det inte i någon större utsträckning medfört att eleverna i undersökningen har
återgått till skolnärvaro på heltid. I och med att skolor är konsekventa i sitt tillvägagångssätt
och följer gällande styrdokument, vilket så klart också måste göras, kan det innebära att fokus
hålls kvar på elevkaraktäristika och skolk istället för att fokus flyttas till skolans organisation
och kompetens.

6.2 Metoddiskussion
Studiens insamling av data har skett genom metodtriangulering där de två
insamlingsmetoderna har varit dokumentanalys och halvstrukturerade intervjuer. Tillsammans
genererade de båda insamlingsmetoderna en stor mängd data att sammanställa. Vi ser att valet
av båda metoder har varit av vikt. Om studien enbart skulle vila på kvalitativa intervjuer,
fanns möjligheten att informanterna skulle få svårigheter att erinra sig om alla
tillvägagångssätt som använts i arbetsprocessen med att vända elevs frånvaro till närvaro.
Genom dokumentanalysen fick vi inblick i fler tillvägagångssätt än det som framkom vid
intervjuerna. För att kunna få en bild av framgångsrika faktorer i skolors arbete med att vända
frånvaro till närvaro ser vi att den kvalitativa intervjun har varit värdefull. Genom intervjuerna
har vi fått fram andra svar än vad vi hade kunnat få vid enbart användning av dokumentanalys
som metod. Kvalitativ forskning ger dock ingen generell sanning (Bryman, 2011) men en bild
av informanternas uppfattning av vad som varit framgångsrika faktorer. Vi har försökt förstå
fenomen, tolkningar och uppfattningar utifrån specialpedagogernas egna självupplevda
perspektiv i den kontext de utövar sitt yrke (Kvale & Brinkman, 2009).
En fördjupning av resultaten hade varit möjlig om studien också omfattar intervjuer med
elever och pedagoger. Syftet skulle då vara att fånga elevers syn på delaktighet samt elevens
syn på behov av förändring i syfte att vända frånvaron. Genom intervjuer med undervisande
pedagoger hade även en bild kunnat skapas av deras syn på undervisning och möjligheten till
den relationella dimensionen.

6.3 Tillämpning av resultaten i specialpedagogens yrkesroll
Resultatet av studien pekar på vikten av elevens delaktighet och samarbetets betydelse på alla
nivåer. Delaktighet och samarbete utgör enligt studien framgångsfaktorer för arbetsprocessen
att vända frånvaro till närvaro. Studien lyfter fram elevens delaktighet och samarbete med
eleven, vårdnadshavarna, inom skolan och med externa samverkansparter. Delaktighet och
samarbete utgör grunden för att kartlägga svårigheter och finna lösningar utifrån individuella
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behov. Härigenom blir vår slutsats att specialpedagogens yrkesroll måste utgå från dessa
ingredienser och låta dem genomsyra arbetsprocessen.
En skola för alla, är det möjligt eller är det en vision som är omöjlig att uppnå? Det viktigaste
i skolans arbete måste vara att arbeta för att alla elever har lust att gå i skolan och får uppleva
glädjen av lärandet. Hur skolan upplevs blir resultatet av många interaktioner under lång tid i
en människas uppväxt. Skolan måste upplevas meningsfull, vara berikande för eleven och
kraven från skolan måste vara hanterbara utifrån elevens förmåga (Antonovsky, 2005). Att bli
sedd, bekräftad och att få lyckas skapar motivation för lärarande (Olivestam och Ott, 2010).
Motivation förutsätter att pedagogen utgår från elevens förförståelse (Asmervik, 2001).
Genom delaktighet och i samspel med andra genereras kunskap och drivkraft för utveckling
och lärandet. Bemötandet och ett relationellt perspektiv utgör förutsättningar för att få en
gynnsam lärandemiljö. Den största betydelsen har elevens möte med sina pedagoger (Hattie,
2009).
Trots ambitionen om en skola för alla utvecklar fortfarande vissa elever motstånd mot att gå i
skolan. Det ser olika ut och har olika bakgrund. När en elev inte kommer till den obligatoriska
skolan så som lagstiftningen förskriver måste skolsystemet reagera. I det skedet utgör den
specialpedagogiska yrkesrollen en kompetens i skolan tillsammans med andra kompetenser i
elevhälsoteamet, såsom exempelvis skolsköterska, kurator och socialpedagog. Arbetet leds av
rektor och ofta ingår studie- och yrkesvägledaren i elevhälsoteamet. Resultatet av vår studie
visar på vikten av ett samarbete i elevhälsoteamet och specialpedagogen har där en viktig
funktion.
I specialpedagogens roll, utifrån examensordningen (SFS 2007:638), ingår bland annat





att leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos
alla barn och elever
förebyggande arbete och arbete med att undanröja hinder och svårigheter i olika
lärmiljöer
att utveckla verksamhetens lärmiljöer
att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor,
föräldrar och andra berörda

Man kan se detta som ett urval utifrån vår syn på hur specialpedagogens yrkesroll bäst kan
användas för att motverka frånvaro i skolan.
För att utveckla tankarna utifrån dessa delar i specialpedagogens yrkesroll menar vi att det
förebyggande arbetet borde prioriteras. Då elevens möte med pedagogen är avgörande för
lärandet och motivationen att gå i skolan borde det förebyggande arbetet ha denna målgrupp
främst. Specialpedagogens yrkesroll kan bidra till kompetensutveckling och erbjuda
pedagogerna handledning. I de samtal som förs på skolor mellan rektor/lärare/föräldrar/elev
har specialpedagogen också ett viktigt uppdrag genom att använda sin kommunikativa och
pedagogiska kunskap och möjliggöra för deliberativa samtal (von Ahlefeld Nisser, 2009). Att
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skapa en organisation som beaktar elevers mångfald med en skolkultur som uppfyller många
av de förutsättningar som motverkar frånvaro, innebär också en medveten satsning på
skolutveckling. Att som specialpedagog tillsammans med rektor leda och driva skolutveckling
utifrån Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) och FN:s barnkonvention
(Förenta Nationerna, 1989), menar vi skulle utgöra en framgångsfaktor för skolan totalt och
även i arbetet med att främja närvaro i skolan.

6.4 Fortsatt forskning
Studien ger enbart skolans perspektiv på arbetet med att vända elevers frånvaro till närvaro.
Vilken uppfattning har motsvarande grupp elever och vårdnadshavare om delaktighet och
samarbete? En intressant fortsättning på studien vore att intervjua elever med hög frånvaro
och se hur de uppfattar sin egen delaktighet i processen med att vända frånvaro till närvaro.
Intressant hade också varit att studera hur eleven uppfattar sin möjlighet till att ingå i genuin
mellanmänsklig kommunikation.
Bland våra informanter finns en uppfattning om att en ny grupp, framför allt pojkar med
datorberoende, finns bland dagens elever som utvecklar hög frånvaro. En intressant fråga att
studera lite djupare kan vara skolfrånvaro och datorberoende ur genusperspektiv.
När elever når högstadiet sker många förändringar inte minst i skolans struktur och
organisation. Många elever som inte tidigare varit frånvarande, utvecklar oroväckande hög
frånvaro. Vid en av skolorna i studien kommer förändringar att införas till hösten. Idéerna
hämtas från andra skolor i landet som infört hemklassrum i ämnen där det är möjligt
tillsammans med en strävan efter att antalet pedagoger som undervisar samma klass ska
minimeras. Gynnas elevernas lärande av att skolan organiserar undervisningen så att elever
har hemklassrum och färre pedagoger? Kan det ge upphov till att antalet elever med hög och
långvarig frånvaro minskar?
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examensarbete på Specialpedagogutbildningen vid Högskolan Kristianstad under handledning
av Britten Ekstrand, universitetslektor i pedagogik och fil dr.
Informant
Befattning ________________________ Årskurser _______ Kommun _________________
Yrkeserfarenhet______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ramar
1

Definition av hög frånvaro? Giltig/ogiltig frånvaro?

2

Beskriv skolans frånvarosystem. Vilken betydelse och verkan har
frånvarosystemet för arbetet kring elever med hög frånvaro?

Rutiner
3a

Finns rutiner / riktlinjer / checklistor för arbetsgången på skolan, gällande
elevers frånvaro? Beskriv.

3b

Hur ser ansvarsfördelningen ut? (vilken roll har t ex mentorn, specialpedagogen,
rektor, elevhälsoteamet)

4

Hur ofta och till vilka parter redovisas elevers frånvaro? (ex föräldrar, rektor,
huvudmannen)

Samarbete
5

Finns något resursteam på förvaltningsnivå till stöd för skolans arbete kring
elever med hög frånvaro? Beskriv.

6

Sker samarbete med externa parter (BUP, Soc, andra)

7

Beskriv samarbetet på skolan kring elever med hög frånvaro.
(Beskriv särskilt elevhälsoteamets roll i arbetet.)

8

Beskriv samarbetet med eleven och vårdnadshavarna.

9

Vilken betydelse anser du samarbete på olika sätt / med olika parter har för att
nå resultat?

10

Finns elevambassadör utsedd inom elevhälsoteamet i varje elevärende?

Åtgärder
11

Vilka åtgärder använder ni er av på er skola?

12

Varierar åtgärderna till exempel över tid eller beroende på olika individer och
parter som ingår i processen? Hur?

13

Finns åtgärder vid tidig upptäckt (tidig insats)? Vilka?

14

Hur ofta följs åtgärdsprogrammen upp och revideras?

15

Hur ofta görs en pedagogisk utredning för elever med hög frånvaro?

16

Vilka aspekter belyses i de pedagogiska utredningarna/åtgärdsprogrammen?

17

Vilka åtgärder upplever ni är verkningsfulla?

18

Hur vet ni att de har verkan? / Vet ni varför?

Delaktighet
19

Har eleven egen delaktighet i processen, besluten och uppföljningen av
åtgärder? Beskriv hur.

20

Har vårdnadshavare delaktighet i arbetsprocessen, besluten och uppföljningen
av åtgärder? Hur? Vilken betydelse har det för resultatet?

För att säkerställa att vi uppfattar den information vi får på rätt sätt önskar vi göra en
ljudupptagning av intervjun. Det är endast vi två studenter som genomför denna studie som
kommer att ha tillgång till inspelningen. Efter uppsatsens godkännande vid Högskolan
Kristianstad kommer inspelningen att raderas.
All information från intervjuerna kommer enbart att användas för studien inom ramen för
detta examensarbete. Informationen kommer att avidentifieras, liksom vilken skola som avses.
All data från intervjuer och dokumentanalyser kommer att behandlas så att obehöriga inte kan
ta del av informationen. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att
förklara varför.
Om du önskar finns möjlighet att få ett exemplar av examensarbetet mejlat till dig efter
färdigställandet.
Arbetet kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.

