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Sammanfattning  

Studiens syfte är att förstå hur några skolprojekt har arbetat för att främja skolnärvaro för 

elever inom autismspektrumtillstånd. Som metod användes kvalitativa intervjuer med åtta 

informanter i fem kommuner som på något sätt arbetar med skolprojekt med fokus på 

inkludering och skolfrånvaro. Informanterna som deltog i studien var tre specialpedagoger, en 

speciallärare, två rektorer, en kurator och en rådgivare från specialpedagogiska 

skolmyndigheten. De fem skolprojekten som informanterna arbetade med, omfattade 137 

skolor i Sverige. Ett projekt var inriktat mot det förebyggande arbetet att skapa en tillgänglig 

skola för elever inom autismspektrumtillstånd. Fyra projekt utgick både från förebyggande 

insatser och att få tillbaka elever med hög skolfrånvaro till skolan. Resultatet visade på att det 

behövs mer kunskap om autism för att skapa en skola som är tillgänglig för elever inom 

autismspektrumtillstånd. Det behövs kartläggning av elevens behov, anpassad lärmiljö och 

social träning. Stort fokus behöver läggas på skapandet av relation och bemötande av elev och 

problematik. Projekten har upprättat handlingsplaner för att uppmärksamma skolfrånvaro i ett 

tidigt skede. På så vis kan orsak till frånvaro snabbare utredas och åtgärdas vilket besparar 

eleven mycket lidande. Det som genomsyrar arbetet är hur kunskap och samverkan mellan 

olika samverkanspartner kan främja skolnärvaro.  

Nyckelord: skolfrånvaro, samverkan, delaktighet, lärmiljö, handlingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract           

The study aims to understand how some school project has worked to promote school 

attendance for students with autism spectrum disorders. The applied method for this study is 

qualitative interviews and eight people have been interviewed from five different 

municipalities, all involved in school projects focusing on inclusion and absenteeism.  Three 

of the informants that participated in the study were special pedagogues, one was a special 

needs teacher, two were principals, one was a counselor, and one was an adviser at 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (The Authority of Special Needs Education). The five 

projects that the informants were involved in covered 137 schools in Sweden. One of the 

projects was focused on preventive measures to create a school accessible for students with 

autism related difficulties. Four projects aimed to both prevent students from being absent 

from school and for absentees to return to school. The results shows that schools need more 

knowledge about autism related difficulties in order to create a school that is accessible for 

these students. First, schools need better routines for assessing students’ needs, second the 

learning environment in the classroom must be adapted more efficiently for students with 

autism related difficulties and their needs, and last the students must be given the chance to 

work on their social skills.  The focus must be on building relationships to the students. This 

in order to meet the students’ needs so that measures taken will be beneficial for the students. 

 The schools in the study have written routines in order to detect absenteeism at an early 

stage. These routines aim to identify the reason for absenteeism early on and quickly find 

measures to support the student and spare them a lot of suffering. Success factors in this work 

is how knowledge and collaboration between different interaction partners can promote 

school attendance. 

Keywords: school absenteeism, collaboration, participation, learning environment, routines. 
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1.   Inledning  

I Sverige har vi skolplikt från 7 års ålder, det innebär att elever i grundskolan har en rättighet 

att gå till skolan och delta i undervisningen varje dag (§2 Skollagen). 1980 kom läroplanen 

(Lgr 80) som myntade begreppet ”En skola för alla” (Ahlberg, 2014, s.19.) Läroplanen 

betonar att den obligatoriska skolan i Sverige är en skola som ska anpassas efter elevernas 

individuella förutsättningar. En skola där alla elever är välkomna (Ahlberg, 2014). 

Grundskolans senaste läroplan belyser hur undervisningen ska anpassas efter elevens 

förutsättningar: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”( Lgr 11, s.8). Skolans största utmaning 

är att klara av mångfalden. Alla elever har olika förutsättningar och många lärare upplever det 

som en stor utmaning (Skolverket, 2009a). Gladh & Sjödin (2014), Autism och 

Aspergerförbundet och Skolverket (2009a) har alla uppmärksammat att det finns elever som 

mår dåligt av att vistas i skolmiljön, en del av eleverna förmår tillslut inte att gå till skolan. 

Skolfrånvaron kan till en början vara sporadisk för att sedan bli mer permanent. Det finns 

elever som inte vistats i skolan på flera år. Många av dessa barn finns inom 

autismspektrumtillstånd (Autism & Aspergerförbundet, 2014). Autism och 

Aspergerförbundets enkätundersökning (2013) visar att nästan 60 % av barn inom 

autismspektrumtillstånd är frånvarande mer än 4 veckor från skolan per läsår. Det handlar inte 

om skolk, utan orsaken till elevernas frånvaro, är enligt undersökningen att skolorna inte 

förmår att ge det stöd eleverna är i behov av. Många skolor saknar kunskap om 

autismspektrumtillstånd samt strategier och arbetsmetoder som behövs för att tillgodose 

elevernas individuella behov (Autism & Aspergerförbundet, 2014). Skolverket undersökte 

2009 hur skolan ser på organisation, planering och genomförande för att möta elever med 

autismspektrumtillstånd. Undersökningen visar att det finns en stor variation i hur skolor 

organiserar och genomför undervisningen. En av orsakerna är elevernas varierande behov och 

deras individuella förutsättningar vid inlärning. En annan orsak är skolans inställning till 

inkluderande undervisning. I en intervju med Christoffer Gillberg beskrivs skolans brister i 

inkluderingsbegreppet. Gillberg beskriver hur skolan behöver se inkludering i ett längre 

perspektiv där eleven får börja i ett mindre sammanhang för att med tiden kunna var i en 

större klass. Oftast görs det tvärtom. Skolan börjar med det som är för svårt, vilket leder till 
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misslyckanden. Det kan i värsta fall leda till att eleven inter förmår att komma till skolan alls 

(Jansson, 2014).   
  

Förfrågningarna till Skolverket om elevers frånvaro har blivit vanligare. ”Det kommer flera 

samtal om dagen från framförallt oroliga och frustrerade föräldrar, men även från rådvill 

skolpersonal eller förvaltningspersonal, om situationer som man inte vet hur man ska hantera” 

(Skolverket, 2008, s.14). Ernestam & L. Karlsson (2013) beskriver att skolfrånvaro är en 

indikation på att eleven inte mår bra och att det är en signal att skolan inte har klarat av att ge 

eleven det individuella stöd och hjälp som eleven behövt. Det beskrivs också att många 

kommuner vill utveckla sitt skolnärvaroarbete men att det är brist på forskning och studier 

som belyser området. 

 

Med tidiga insatser kan samhället och skolan förhindra uppkomsten av skolfrånvaro (Gladh & 

Sjödin, 2012; G. Landell, 2014; Skolverket, 2010).  Gladh och Sjödin (2014) skriver om hur 

samverkan på golvet kan hjälpa elever att öka sin skolnärvaro. Lärare och elevhälsa kan 

tillsammans möta eleverna med sina olika kompetensområden. Tillsammans med föräldrar 

och barn kan de finna strategier som är hälsofrämjande och verksamma. Lärandet kan stärka 

eleven, väcka hopp så att de får självförtroende att komma tillbaka till skolan.  

 

Att elever inte kommer till skolan betyder inte enbart att de inte får godkända betyg, utan kan 

även ge andra följder. Att vistas i skolan ger eleverna möjlighet att utvecklas socialt som är en 

viktig aspekt genom hela livet. Närvaro i skolan är en av förutsättningarna för att eleven ska 

ha möjlighet att få bra skolresultat, vilket kan utgöra en skyddsfaktor senare i livet. Utan 

fullständiga betyg minskar elevens chanser att utbilda sig vidare eller få arbete (Skolverket, 

2008). Varje elev som går ut skolan utan fullständiga betyg lider större risk att hamna snett i 

samhället. Missad skolgång och interaktion med andra hindrar barn och unga från att 

förbereda sig för vuxenlivet och skapa sig en egen identitet, vilket kan skapa ett stort lidande 

för eleven och dess familj. Det kostar även samhället stora pengar. Varje elev som inte orkar 

vara kvar i skolan kostar samhället mellan 10-15 miljoner kronor (Gladh & Sjödin, 2014).   

 

Förutom ett professionellt intresse har jag personlig kännedom av skolfrånvaro och hur 

samarbete och delaktighet har stor betydelse för inkludering i skolan. Med denna studie vill 
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jag uppmärksamma hur skolan kan arbeta förebyggande för att öka närvaro och inkludering 

för elever med autismspektrumtillstånd.  

 

1.1  Syfte  och  frågestäl lningar  

Den här studien syftar till att förstå hur några skolprojekt har arbetat för att främja skolnärvaro 

för elever inom autismspektrumtillstånd (AST).   

 

1) Hur anser de som arbetar med projekten att skolan kan skapa en likvärdig skola för 

elever inom AST som främjar elevens skolnärvaro?  

2) Vilka tidiga tecken signalerar om skolfrånvaro och vilka insatser förespråkas i 

projekten? 

3) Vad anses som framgångsfaktorer i arbetet med att återfå elever med hög skolfrånvaro 

till skolan?    

 

2.  Bakgrund  

Bakgrundsavsnittet är indelat i tre delar. Den första delen beskriver autismspektrumtillstånd 

för att åskådliggöra vilka individuella behov och förutsättningar eleven har i skolmiljö samt 

för att förstå komplexiteten att anpassa lärmiljöerna efter elevens individuella förutsättningar. 

Den andra delen skildrar skolans inkluderingsbegrepp och vilken betydelse den har för att 

elever inom AST ska kunna delta i undervisningen på samma villkor som övriga elever.  Den 

tredje delen tydliggör begreppet problematisk skolfrånvaro samt vilka konsekvenser det kan 

leda till för den enskilda eleven. Dessa tre delar presenteras för att läsaren ska få en 

förförståelse om autismspektrumtillstånd, skolfrånvaro och elevers inkludering i skolan och 

hur dessa kan påverka främjandet av elevers skolnärvaro.  

 

2.1  Autismspektrumti l lstånd  (AST)  

Fortsättningsvis kommer autismspektrumtillstånd benämnas AST i uppsatsen. AST är ett 

samlingsnamn för diagnoserna Autism, Aspergers syndrom, Atypisk autism och Desintegrativ 

störning. Inom AST finns begränsningar inom områdena; social interaktion, kommunikation 

och föreställningsförmåga. AST förekommer på alla begåvningsnivåer och de individuella 

variationerna av social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga är vida. (autism 
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och Aspergerförbundet, 2014). AST innebär ett delvis annorlunda sätt att uppleva, tolka och 

tänka. Det handlar bland annat om hur sinnesintryck bearbetas, hur socialt samspel uppfattas, 

hur eleven tar till sig kunskaper och sätta samman detaljer till en helhet. På grund av att 

många inom AST har känsliga och skarpa sinnen ökar deras stressnivåer vilket kan göra dem 

psykiskt sårbara. Stress och psykiska pålagringar kan skapa ångest, tvångstankar och 

handlingar, depression och fobier. I rätt miljö med rätt förutsättningar kan många av de 

egenskaper som är vanliga hos elever med AST vara en tillgång som till exempel stor 

uthållighet och god koncentrationsförmåga (Autismforum, 2014). 

 

2.1.1  Perception  hos  elever  med  autismspektrumtil lstånd  

Perception handlar om hur sinnesintryck bearbetas i hjärnan. Perceptionsstörning avser 

svårigheter för eleven att sortera och samordna sinnesintryck. Problematik och intensitet 

varierar mycket mellan olika elever med AST (Gerland, 2010).  

 

Visuell- och auditiv perception  

Många inom AST har välutvecklad visuell perception. Bilder, symboler och detaljer är en 

styrka för många av eleverna i deras lärande. Där av skapas många hjälpmedel som stöttas av 

den visuella perceptionen, exempelvis bildstöd och scheman. Även om den visuella 

perceptionen ses som en styrka för eleven kan den ibland ställa till med problem. Styrkan att 

se detaljer kan göra det svårt att se och förstå helheten. Elever kan ha svårigheter med att 

förstå en bild i skolboken om det finns ett streck som inte stämmer. Funderingarna kring 

strecket kan göra att de inte kommer vidare i uppgiften (Gerland, 2010).  

 

De flesta inom AST har en överkänslighet i sina hörselintryck: auditiv perception. De 

upplever alla ljud och har svårigheter med att skruva ner volymen på bakgrundsljuden. De hör 

allt lika bra. Detta kan störa både sömn och koncentration, vilket kan leda till trötthet och 

huvudvärk. Att ta in alla ljud blir fort tröttande för eleven och kan ibland misstolkas för 

bristande motivation.  En del har en känslighet mot en viss frekvens eller tonhöjd. Det leder 

lätt till att eleven vill undvika vissa situationer och miljöer (Gerland, 2010).  
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Lokalsinne 

Många har problem med sitt lokalsinne, vilket då blir energikrävande för eleven. Det kan vara 

svårt att hitta till rätt klassrum och de kan lätt gå vilse i miljöer som är välkända. Det kan 

resultera i att elever öppnar olika dörrar i korridoren för att hitta rätt (Gerland, 2010).  

 

Taktil- och kinestetisk perception samt ljuskänslighet  

Att eleven har en överkänslig taktil perception är vanligt och kan yttra sig på olika sätt. En del 

har svårigheter med beröring. De upplever obehag av framför allt lös beröring och uppskattar 

ofta ett rejält handslag eller en ordentlig klapp på axeln (Gerland, 2010).  

 

Muskel- och ledsinne har med sinnesceller i muskler och leder att göra. Det är förmågan att 

kunna avgöra egna kroppsdelars position utan synens hjälp. Har eleven svårigheter med detta 

visar det sig i deras koordination, hur de kan reglera sin muskelstyrka och hur de rör sig i 

mörker. Det kan innebära att de tar för hårt i saker, smäller i dörrar eller ställer ner ett glas för 

hårt så innehållet åker ut. Det kan även innebära motsatsen, att de tar för löst i saker. Mycket 

kraft och energi går åt till att reglera och kompensera för hur mycket kraft som går åt till att 

utföra olika aktiviteter (Gerland, 2010). Ljuskänslighet är också vanligt förekommande. Dessa 

elever vill ofta ha kepsen nerdragen i pannan eller huva på sig inomhus (Gerland, 2010).      

 

2.1.2   Förmåga   att   genomföra,   bedöma,   analysera   och   uppleva  

känslan  av  sammanhang  

Exekutiva funktioner är ett samlingsnamn för vår förmåga att genomföra, bedöma och 

analysera. De avgör hur väl vi kan anpassa vårt beteende utifrån det situationen kräver av oss. 

Eleven med AST kan ha svårigheter att analysera och dra slutsatser utifrån tidigare 

erfarenheter och anpassa beteendet till nya situationer. Brister i de exekutiva funktionerna kan 

också skapa svårigheter att planera sitt arbete och sina aktiviteter, hejda sina impulser och 

kontrollera sin uppmärksamhet. Det finns en nedsatt förmåga att se och använda sammanhang 

för att tolka sin tillvaro (Falkmer, 2013; W. Greene, 2001). Greene beskriver hur elever kan 

ha svårigheter med övergångar mellan olika aktiviteter. Att förflytta sig från en miljö till en 

annan kräver en mental föreställning till en annan mental föreställning. Om eleven har svårt 

att växla mellan dessa föreställningar är risken stor att eleven beter sig som att den är på rast 

långt efter att rasten är slut och det kan leda till missförstånd och konflikter.  Partanen (2007) 
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åskådliggör hur elever som inte upplever känslan av sammanhang och trygghet i sin 

lärandesituation eller i relationen till pedagog och klasskamrater kan utveckla psykisk ohälsa. 

Stressen som uppstår när de inte känner meningsfullhet och sammanhang i sin vardag upplevs 

påfrestande och utmattande.  Mosknesa, Espnes och Haugan (2014) beskriver i sin 

undersökning att det bland tonåringar finns ett samband mellan områdena stress, känsla av 

sammanhang och känslomässiga symtom som depression och ångest.  

 

2.1.3   Theory   of   mind:   Förstå   sitt    eget   och   andras   sätt   att    tänka,  

känna  och  handla  

Theory of mind betyder att det finns en förmåga hos eleven att förstå skillnaden mellan sitt 

egna och andras sätt att tänka, känna och handla (Autismforum, 2014). Om det finns 

svårigheter att använda sig av Theory of Mind kan andras beteenden bli obegripliga, vilket 

kan förekomma hos elever inom AST. Theory of Mind ligger till grunden för hur eleven själv 

kan reglera sitt eget beteende i olika situationer (Attwood, 2000; Frith & Happe´, 1994). Om 

eleven har en svag Theory of Mind kan eleven inte alltid uppfattar varför klasskamrater eller 

pedagoger agerar på olika sätt i olika situationer. Eleven får svårigheter att tolka och följa 

sociala regler (Falkmer, 2013). Omgivningen kan också ha svårigheter att läsa av eleven. Det 

uppstår lätt missförstånd och ju oftare eleven blivit missförstådd, desto mer vilse kan eleven 

känna sig (Attwood, 2000). Elever som har svårigheter med socialt samspel får mindre träning 

i theory of mind eftersom de ofta undviker sociala sammanhang. Pellicano (2010) belyser hur 

ökad social kontakt och samspel med andra kan möjliggöra utveckling av theory of mind. 

Social interaktion kan i rätt miljö och omfång stärka individens förmåga att förstå sitt eget och 

andras sätt att tänka, känna och handla. Theory of Mind kan också påverka elevens sätt att 

kommunicera. Eleven kan ha svårt att förstå behovet av kommunikation. Det kan leda till att 

lärare och klasskamrater uppfattar eleven som ointresserad när det i själva verket speglar 

elevens sätt att tänka och förstå (Attwood, 2000). Eleven kan ha annorlunda uttryck för när 

den inte känner sig förstådd eller inte hittar strategier hur eleven ska fortsätta sitt arbete. När 

elever beter sig destruktivt, misslyckas, tappar motivationen och lägger av, är det sällan för att 

de inte vill lära sig, utan för att de inte har strategier till hur de ska göra (W. Greene, 2001; 

Partanen, 2007). Att eleven gör rätt om de kan, är en bra utgångspunkt för att förstå elevens 

beteende och ger förutsättningar att hjälpa eleven att hitta strategier (W. Greene, 2001). 
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2.1.4   Central    koherens:   Förmågan   att   sammanfoga   detal jer   t i l l   

helhet      

En person som ser hundra träd, ser en skog. Det beror på att personen kan sätta samman sina 

intryck till en helhet. En del personer med AST har svårt att göra det. De ser de olika delarna, 

för dem blir träden aldrig en helhet i form av en skog (Autismforum, 2014). Falkmer (2013) 

skildrar hur svag central koherens kan innebära att vardagen upplevs som detaljerade 

händelser utan tydligt sammanhang. Svag central koherens kan också påverka förmågan att 

kommunicera. Det kan betyda att elever med god verbal förmåga kan ha svårigheter att 

använda språket både socialt och praktiskt. Det beror på att kommunikation är så mycket mer 

än bara de talade orden. Ordens mening tolkas in på olika sätt utifrån det kommunikativa 

samspelet (Falkmer, 2013). 

 

2.2   Inkludering;  en  skola  för  al la  

En av grundtankarna i svensk skola är att skolan ska vara tillgänglig för alla elever. FN:s 

deklaration inrättades 1948 och erkände barnets rätt till utbildning och lärande som en 

grundläggande mänsklig rättighet (Persson & Persson, 2012). Olika elevgrupper var fram till 

1960-talet exkluderade i specialskolor och specialklasser. När den obligatoriska grundskolan 

infördes 1962 påbörjades en integreringsprocess för elever som tidigare vistats utanför den 

ordinarie skolverksamheten (Persson & Persson, 2012). Integreringsbegreppet beskriver hur 

eleven har avvikelser och att det är skolans uppgift att få eleven att passa in i skolans 

organisation (Ahlberg, 2014; Nordahl, Sörlie, Manger & Tveit, 2005). Integreringsbegreppet 

ersattes 1980 med inkluderingsbegreppet en skola för alla. Den obligatoriska skolan skulle 

välkomna alla elever och bygga på likvärdighet. Inkludering bygger på alla elevers olikheter 

och att skolan ska utveckla verksamheten för att anpassa lärandet till elevernas varierande 

behov (Persson & Persson, 2012; Nordahl m fl., 2005). Inkludering handlar om att alla elevers 

rätt till likvärdig utbildning, där elever känner delaktighet och gemenskap. Alla elever ska 

känna att de har en plats i skolan, att de är delaktiga och får känna sig värdefulla (Ahlberg, 

2014; Gladh & Sjödin, 2014; Nilholm & Göransson, 2011). Falkmer (2013) förtydligar 

begreppet inkludering med att det inte är ett begrepp som enbart ska gälla enskilda elever, 

utan inkludering ska gälla alla elever i gruppen. ”Inkludering är ett begrepp som bör användas 

för att beskriva vad som händer i hela gruppen och mellan alla inblandade” (Falkmer, 2013, s. 

2). Skolans utveckling bör fokusera på ett förändringsarbete som syftar till att skapa 
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förutsättningar för alla elevers enskilda behov (Persson & Persson, 2012). B. Hawkins (2012) 

har uppmärksammat hur litteratur som vänder sig till pedagoger som vill ha råd och stöd för 

sin undervisning endast till tio procent handlar om hur lärare kan bemöta alla elever. I övrigt 

handlar det om att tydliggöra olika diagnosgrupper. B. Hawkins konstaterar hur personer som 

ska vara experter inom området ändå inte har förstått greppat inkludering och vad det handlar 

om. De anser fortfarande att inkludering handlar om avvikande elever som ska anpassas till 

undervisningen och inte hur undervisning ska utföras för att passa alla elever.  

 

Från och med 1 januari 2015 har diskrimineringslagen skärpts till att omfatta bristande 

tillgänglighet. Lagändringen ska ge personer med funktionsnedsättningar större möjligheter 

att delta i samhället på samma villkor som alla andra. I skolan handlar tillgänglighet om 

tillgång till stöd i undervisningen, hjälpmedel och att lokaler är anpassade efter alla elevers 

behov och förutsättningar (Skolverket, 2014).  

 

2.3  Problematisk  skolfrånvaro  

Trots att alla elever i grundskolan har en rättighet till pedagogiskt lärande visar en studie som 

Skolverket publicerat 2010 att det finns elever som inte vistas i skolan. Under läsåret 2008/09 

var det 1650 elever som varit helt frånvarande från skolan i mer än en månad. 150 elever var 

helt frånvarande från skolan, många med flera års skolfrånvaro. 12 100 elever var 

återkommande frånvarande från vissa lektioner/ämnen/dagar under minst två månader i slutet 

av läsåret 2008/09 (Skolverket, 2010).  

 

I Sverige finns ca 900 000 elever som går i grundskolan. Av dem har 1 % AST, vilket blir 

sammantaget 9000 elever i svensk skolan som har en utredd diagnos inom AST. Dessa elever 

är överrepresenterade inom gruppen med problematisk skolfrånvaro (Gillberg & Kopp, 2011). 

Autism och Aspergerförbundets enkätundersökning visar att det finns skillnader mellan 

flickor (24 %) och pojkars (14 %) skolfrånvaro av dem som varit hemma mer än en månad 

(autism och Aspergerförbundet, 2014). Orsaken framgår inte i undersökningen, men Kopp 

och Gillberg (2011) belyser skillnaden i flickor och pojkars symtom vid AST. Flickor är ofta 

mer tillbakadragna och tysta vilket kan vara en indikation på att flickor inte uppmärksammas 

på samma sätt som pojkar och därigenom inte får sina behov tillfredsställda. Pojkar uppbär 

oftast mer typiska autistiska drag än vad flickor gör.  
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2.3.1  Definit ion  av  problematisk  skolfrånvaro  

Det finns många benämningar för begreppet skolfrånvaro; skolk, skolvägran, hemmasittare 

(Glad & Sjödin, 2014), giltig och ogiltig skolfrånvaro, ströfrånvaro, långvarig skolfrånvaro, 

ofrivillig skolfrånvaro (G. Landell, 2014).  Många inom den senaste forskningen använder sig 

av benämningen problematisk skolfrånvaro och anses där av som mest lämplig för 

problematiken (G. Landell, 2014). Uttrycket problematisk skolfrånvaro syftar till att det 

skapar problem för eleven att vistas i skolmiljön (G. Landell, 2014). Där av har begreppet 

problematisk skolfrånvaro valts för denna uppsats som ett paraplybegrepp för de övriga 

frånvarobegreppen. 

 

Bild 1. Illustrerar problematisk skolfrånvaro med en bild.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuleringar som syftar till eleven som problembärare och bör undvikas är följande (G. 

Landell, 2014): 

 

 

 

De olika benämningarna har inneburit en oenighet bland forskares slutsatser om kartläggning 

och åtgärdsstrategier för elever med problematisk skolfrånvaro (Keaney, 2008). Keaney 

åskådliggör hur allvaret och förekomsten av problematisk skolfrånvaro har lett till att forskare 

inom flera olika områden har intresserat sig för denna målgrupp av elever. Historiskt sett har 

psykologi och utbildning stått högst upp på listan över ämnesområden som utforskats 

(Keaney, 2008). Genom åren har det funnits liten samsyn inom forskning av problematisk 

skolfrånvaro. Forskare har mest fokuserat på sitt område (G. Landell, 2014). På senare tid har 

forskningsområden om barns utveckling, medicin och omvårdnad utvecklats. Keaney har med 

sin artikel Interdisciplinary Model of School Absenteeism in Youth to Inform Professional 

Problematisk skolfrånvaro 

Giltig skolfrånvaro 

Hemmasittare 

Ströfrånvaro  

 Ogiltig skolfrånvaro Långvarig skolfrånvaro  

Skolvägran 
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Practice and Public Policy åskådliggjort en tvärvetenskaplig modell för att hjälpa till att 

utveckla en enlighet och samsyn bland forskare, huvudmän, pedagoger samt deras 

samarbetsparter inom psykiatri och habilitering så att de tillsammans kan samordna insatserna 

kring eleven med problematisk skolfrånvaro, dela kunskap mellan varandra men även föra 

kunskapen vidare genom en mer jämförbar forskning (Keaney, 2008).  

 

En elev med hög frånvaro har en frånvaro som varat minst tre veckor. Det är inte ovanligt att 

den är termins- eller årslång. Detta är ingen homogen grupp av elever utan skolfrånvaron 

beror på olika faktorer och orsaker (Gladh & Sjödin; G. Landell, 2014; Skolverket, 2010). 

Landell beskriver det på följande sätt; ”Det är ofta en komplex problematik som förklaras av 

psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer” (G. Landell, 2014, s.383). Skolfrånvaro är 

ofta elevens sätt att signalera om att deras situation i skolan är bristfällig. Ofta handlar det om 

brist av stöd och hjälp (Gladh & Sjödin, 2014). Strand (2013) beskriver utifrån sina intervjuer 

med elever och pedagoger att olika anledningen till skolk kan bero på elevens känsla av att 

inte förstå eller har svårt att följa med i lärandesituationer, till elever som inte upplever skolan 

som intressant och utmanande. Andra anledningar till skolfrånvaro är utanförskap, hög stress 

och mobbning.  

 

2.3.2  Riskfaktorer  vid  frånvaro  

Om eleven inte är närvarande i skolan finns en ökad risk att eleven inte klarar skolans 

kunskapsmål och det kan leda till en ofullständig skolgång (Ernestam & L. Karlsson, 2013). 

Eleven får oftast ett begränsat eller obefintligt socialt umgänge utanför skolan. De avskärmas 

mer och mer från kamrater och den sociala gemenskapen i samhället (Gladh & Sjödin, 2014; 

G. Landell, 2014). Problematisk skolfrånvaro innebär på lång sikt att eleven löper större risk 

att drabbas av en ofullständig skolgång, vilket kan leda till arbetslöshet och utanförskap som 

ofta leder till psykisk ohälsa som depression, ångest, självskadebeteenden. Det kan även leda 

till kriminalitet och missbruksproblematik (Gladh & Sjödin, 2014; G. Landell, 2014; Keaney, 

2008; Skolverket, 2009a).  

 

3.  Tidigare  forskning  

Det här avsnittet är indelat i tre delar. Den första delen berör forskning om skolans 

tillgänglighet och elevers delaktighet för att skapa en likvärdig utbildning för elever med AST 
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och hur skolan kan främja elevens skolnärvaro. Den andra delen belyser forskning om tidiga 

tecken på skolfrånvaro och skolans möjlighet till tidiga insatser vid tecken på skolfrånvaro. 

Tredje och sista delen tar upp forskning om skolans möjligheter att hjälpa elever med 

problematisk skolfrånvaro att återvända till skolan. Eftersom den här studien syftar till att 

uppmärksamma hur skolnärvaro kan främjas via några skolprojekt, med speciellt fokus på 

elever inom autismspektrumtillstånd (AST) ansågs vald forskning som relevant för att svara 

mot studiens syfte.  

 

3.1  Delaktighet  för  elever   inom  AST  främjar  skolnärvaro  

3.1.1  Ledning  och  ansvar  

I Sverige är det kommunen som är ansvarig för att alla elever får sin rätt till utbildning 

tillgodosedd. För att kommunerna ska kunna minska och förebygga skolfrånvaron behövs ett 

samarbete på organisations-, förvaltnings-, verksamhets- och individnivå. För att det 

förebyggande arbetet ska bli framgångsrikt behövs ett helhetsperspektiv med gemensamma 

mål i hela organisationen (G. Landell, 2014; Ernestam & L. Karlsson, 2013). Timperley 

(2011) belyser i sin studie hur det behöver skapas ett tydligt uppdrag med mål och 

förväntningar så alla inom organisationen ska veta vad som förväntas av dem. Arbetet måste 

vara prioriterat och implementerat på alla nivåer för att det ska fungera tillfredställande. 

Tydlig ledning ger klara direktiv till pedagogerna hur de ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande (Ernestam & L. Karlsson, 2013). Hoppey och McLeskey (2013) beskriver i 

sin studie vilken avgörande roll rektorn har för skapandet av en inkluderande skola. Med 

inkluderande skolor avser forskarna skolor där elever i svårigheter finns i större utsträckning i 

den ordinarie klassen än i olika former av särlösningar. Rektorns roll behöver bygga på att 

skapa sociala relationer och bygga en gemenskap i skolan. Det handlar om att visa tillit till 

pedagogernas kompetens, lyssna på deras idéer, önskningar och problem samt utveckla 

pedagogernas kompetens genom fortbildning så de kan utvecklas som ledare.  

 

Främjande insatser betyder att skolan ska arbeta övergripande och förebyggande för att 

minimera skolfrånvaro för eleven. Det förutsätter ett systematiskt arbete som regelbundet 

utvärderar den egna verksamhetens organisation och innehåll som främjar elevernas lärande 

och utveckling (Skolverket, 2012). Lgr 11 betonar hur en likvärdig utbildning utbildningen 

inte ska utformas på samma sätt eller att skolans resurser ska fördelas lika utan lärmiljön ska 
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anpassas efter elevernas individuella förutsättningar och behov.  Pedagogerna ska se till alla 

elevers bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr 11). Elever ska inte behöva undvika 

olika situationer utan de ska erbjudas hjälp att skapa strategier och hitta verktyg för att klara 

av situationen (Antonovsky, 1987).  

 

3.1.2  Arbetsmil jö  och  struktur  

Autismkompetens är en viktig ingrediens i det inkluderande arbetet. Det behövs många olika 

pedagogiska strategier för att kunna bemöta elevernas individuella behov (Gladh & Sjödin, 

2014). Faktorer som har betydelse för att främja skolnärvaron är arbetsmiljöns utformning och 

undervisningens innehåll. Eleven behöver få känna sig delaktig och motiverad för att öka 

trivsel och meningsskapande i skolan (Falkmer, 2013). För elever inom AST kan det innebära 

att de får vara delaktiga i beslut rörande sin lärmiljö. Skolan bör inte dra generella slutsatser 

och tro att det finns ett sätt att bemöta eleverna utifrån deras funktionsnedsättning. AST 

innebär stora individuella skillnader. En kartläggning av elevens förmågor, behov och starka 

sidor är nödvändiga för att utforma skolmiljön på bästa sätt (Falkmer, 2013; Partanen, 2007). 

Pedagogerna behöver stödja och anpassa så uppgifter och genomförandet av uppgifterna blir 

begripligt och hanterbart (G. Landell, 2014). 

 

Många elever inom AST reagerar starkt på sinnesintryck och deras upplevelser innebär stor 

påfrestning och inte något som eleven kan välja bort. Deras känslighet bör ses som en allergi 

vilket medför att deras miljö behöver allergisaneras (Falkmer, 2013). Pedagoger behöver göra 

obegripliga aktiviteter begripliga för eleven. Det kan vara att skapa lugnare miljöer, bra ljus 

och plats i klassrummet. Det kan också vara att skapa överblick över lärandet genom att 

beskriva i skrift och bild vilka förväntningar pedagogen har på eleven. Det kan också innebära 

att förbereda eleven genom att arbeta med scheman, både dags- och situationsscheman. Lägga 

in motiverande handlingar i en krävande uppgift, exempelvis en tävling eller skoja till 

situationen för att ändra fokus hos eleven. Det handlar om att göra lärandet roligare och mer 

spännande för eleven (Falkmer, 2013; Hejlskov, 2014).  

 

3.1.3  Tidiga   insatser  och  relationer  

Hausstätter och Takala (2011) har i sin artikel ställt frågan om Finlands goda resultat i PISA 

kan vara att Finland tidigt ger särskilt stöd i läsning, skrivning och matematik. 30 procent av 

eleverna i Finland deltar i specialpedagogisk undervisning och 8 procent gör det under hela 
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skoldagen. De betonar att tidigt stöd ökar elevernas möjligheter att delta i lärandet på lika 

villkor. Parsons, Guldberg, MacLeod, Jones, Prunty och Balfe (2011) skildrar att tidiga 

strukturerade insatser har en avgörande betydelse för elever inom AST och att det finns behov 

av välfungerande samarbete mellan olika professioner och myndigheter. De menar också att 

det är betydelsefullt att föräldrar involveras och att lärare utbildas för att möta elevgruppen.  

 

Pedagogernas arbete behöver bygga på ett gott skolklimat med trygghet och arbetsro samt 

goda relationer mellan elever och mellan elever och vuxna (Falkmer, 2013). Genom att skolan 

har gemensamma och förankrade rutiner och förhållningssätt som omfattar all personal 

främjas en god lärandemiljö för eleverna (G. Landell, 2014). 

 

3.2  Tidiga   tecken  på   skolfrånvaro  och   insatser   som  hjälper  

eleven  att   stanna   i   skolan  

Tidiga tecken på skolfrånvaro kan vara att eleven känner stor oro inför att vistas i skolan och 

ansträngningen att ta sig till skolan upplevs övermäktig. Det är inte ovanligt att långvarig 

skolfrånvaro inledas med ströfrånvaro som blir mer frekvent och till sist slutar med långvarig 

skolfrånvaro (G. Landell, 2014). I Strands avhandling om skolfrånvaro framkommer 

beskrivningen om hur elevers onda i magen och huvudvärk på låg- och mellanstadiet övergår 

till mer frekvent frånvaro för en del av eleverna på högstadiet (Strand, 2013). De 

bakomliggande orsakerna till frånvaro är många gånger komplexa och rör inte bara skolan 

utan också elevens situation i övrigt. Skolan har inte ansvar att lösa alla elevens problem, men 

det är skolans ansvar att upptäcka och utreda signalerna på att eleven inte mår bra. Skolan har 

en stor betydelse i elevernas framtida liv (G. Landell, 2014).  
 

Frånvaro bör ses som ett brandlarm. Det är en akut situation som kräver omedelbara insatser 

(G. Landell, 2014). Indikationer på frånvaro kan vara ströfrånvaro från lektioner vilket kan 

vara en början till mer frekvent frånvaro. (Gladh & Sjödin, 2014; G. Landell, 2014). Om 

frånvaron får befästas hos eleven krävs ett omfattande och komplicerat arbete att återfå eleven 

till skolmiljön (G. Landell, 2014).  

 

Kommunen och skolan behöver en noggrann registrering av elevers närvaro. Tydliga rutiner 

och system för skolnärvaro hjälper till i arbetet att se tidiga tecken på skolfrånvaro. Redan 
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från första dagen ska föräldrar få vetskap om skolfrånvaro (Skolverket, 2008). 

Undersökningar gjorda av SPSM1, SKL2 och Skolinspektionen visar att skolans snabba 

återkoppling till elev och föräldrar vid upprepad frånvaro är verksamma för att minska 

skolfrånvaron (Gladh & Sjödin, 2014). Tydliga rutiner och en utarbetad handlingsplan behövs 

vid upprepad frånvaro för att snabbt kunna identifiera och kartlägga orsaken till frånvaron. 

Skolan har då möjlighet att snabbt upprätta en individuell handlingsplan som skapar möjlighet 

att anpassa undervisning, lärandemiljö, struktur och förhållningssätt utifrån elevens behov 

(Gladh & Sjödin, 2014; G. Landell, 2014). Det framgår i skolverkets rapport att skolan ofta 

har bråttom och beslutar sig för en lösning alltför snabbt, som sedan visar sig inte fungera 

(Skolverket, 2008). Arbetsgången och ansvaret måste vara tydlig och rektor behöver utvärdera 

arbetet och se till att rutinerna följs (Skolverket, 2010). För att tidigt uppmärksamma tecken 

på skolfrånvaro behöver elever och föräldrar bli informerade och uppmärksammade om syftet 

med frånvarosystem och handlingsplan. Det öppnar upp för samverkan och dialog mellan 

skola och hem (G. Landell, 2014; Ernestam & L. Karlsson, 2013).  

 

Eleven behöver vara delaktig i möten och uppföljningar så att de olika aktörerna får elevens 

bild av situationen (Gladh & Sjödin, 2014). Om eleven inte närvarar vid mötet förespråkar G. 

Landell (2014) att eleven ska kunna påverka sin situation före och efter mötet. Elevens 

behöver känna att den blir lyssnad på. Kinge (2008) beskriver hur vikten av att eleven 

upplever att den blir sedd och lyssnad på är avgörande för att skapa en positiv 

självuppfattning och självutveckling hos eleven. I skolans värld används begreppet att se 

eleven väldigt ofta. Istället skulle större fokus ligga på begreppet att eleven ska känna sig 

sedd. Det handlar om elevens upplevelse av att bli förstådd, bekräftad och accepterad för den 

eleven är innerst inne. Strandberg (2006) menar att elevers delaktighet bör ses som mer än 

elevinflytande. Delaktighet bör även innefatta elevens och lärarens kommunikation med 

varandra. Pedagoger behöver lyssnar till elevernas frågor, tvivel, önskningar och kunskaper 

för att eleven ska bli medbestämmande i sitt lärande och i sin skolsituation. Falkmer (2013) 

beskriver hur elevens tillit och förtroende ökar om pedagogen lyssnar till elevens behov och 

gör förändringar i miljön för att förbättra elevens förutsättningar. 

 

                                                
1 SPSM; Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar med kompletterande specialpedagogiskt stöd till förskola, 

grundskola och vuxenutbildning. Fokus på pedagogiska strategier.  
2 Sveriges kommuner och Landsting 
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3.3   Att    återfå   elever   med   problematisk   skolfrånvaro   t i l l   

skolan  

För att få eleven att återvända till skolan behövs en stark samverkan mellan elev, pedagoger, 

föräldrar och elevhälsa. Elevhälsan behöver har en framträdande roll i skolnärvaroarbetet. De 

ska tillsammans med pedagogerna skapa fungerande strategier för främja, förebygga och 

åtgärda skolfrånvaro (G. Landell, 2014). Föräldrar bör ses som en tillgång som kan ge stöd 

och tips kring förhållningssätt och strategier som används i hemmet (Falkmer, 2013; Gladh & 

Sjödin, 2014).  

 

Ibland börjar arbetet att få tillbaka eleven till skolan i skolan, andra gånger startar arbetet i 

hemmet eller via sociala medier och digitala hjälpmedel. Arbetsgången måste ge utrymme för 

nya tankebanor och flexibla metoder för att motivera och uppmuntra eleven att återvända till 

skolan. Alla elever är olika så det kan inte finnas en entydig mall om hur skola, föräldrar och 

andra samverkanspartner bör agera. Täta uppföljningar med korta mål och elevens delaktighet 

i beslut är nödvändigt för att skapa en hållbar kontakt (Gladh & Sjödin, 2014). För varje 

enskild elev behöver en individuell åtgärdsplan upprättas. En helhetssyn bör forma planen av 

åtgärder med tanke på elevens skolsituation, sociala relationer, hemsituation, fritid samt 

fysiska och psykiska hälsa (G. Landell, 2014). Övreeide (2001) poängterar att oavsett 

bakgrund och orsak så krävs det att den vuxna i samtal med elever i svåra situationer måste 

förstå att eleven kan ha en lägre funktionsnivå än vad åldern säger. Övreeide beskriver hur 

elevens tillgång till språket kan påverkas av skuld, skam och otrygga känslor. Eleven kan ha 

svårt att omsätta sina känslor i ord. Det kräver att samtalen med eleven är anpassade efter 

elevens faktiska kognitiva nivå, språkliga förutsättningar och situation, inte ålder. Eleven kan 

ha behov av tydlig struktur och tillgång till kompletterande uttrycks- och 

kommunikationsmöjligheter. Kinge (2008) beskriver att eleven behöver känna trygghet och 

öppenhet där eleven fritt kan berätta om sina tankar, känslor och upplevelser utan att någon 

vuxen tillrättavisar eller ger sina förklaringar till det som skett. För att kunna skapa den 

relationen med eleven behövs det tid, erfarenhet och kontinuitet. Att utveckla trygghet och 

tillit bör vara centralt i relationen.  
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Skolfrånvaro är inte bara skolans ansvarsområde. Ofta kan skolan behöva samarbete med 

arbetspartners utanför skolans verksamhet. Det kan vara socialtjänst, arbetsförmedling, LSS3, 

BUP4 och BUH5 (Gladh & Sjödin, 2014; G. Landell, 2014). I samverkan både mellan de olika 

samverkanspartnerna men även inom skolan behövs ett klart upplägg av de olika 

professionernas mandat och uppdrag för att nyttja resurserna på bästa sätt för att nå 

effektivare resultat (G. Landell, 2014).  

 

4.  Teoretiska  utgångspunkter     

De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen utgår från både ett salutogent och ett 

sociokulturellt perspektiv för att beskriva och underlätta förståelsen av resultatanalys och 

diskussion utifrån uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Avsnittet beskriver det 

sociokulturella perspektivet i skolan, hur samverkan med pedagoger och klasskamrater kan 

stärka eleven i sitt lärande. Läroplan för grundskolan (Lgr 11) utgår från det sociokulturella 

perspektivet och ses där av som ett relevant perspektiv att belysa i arbetet med skolfrånvaro. 

Det salutogena perspektivet beskriver hur pedagogernas syn på det friska hos eleven kan 

stärka eleverna i sitt lärande och kompletterar på så vis det sociokulturella perspektivet i och 

med att de båda utgår från att möjliggöra lärandet för eleven.  

 

4.1  Sociokulturel lt   perspektiv   i   skolan  

Vygotskijs grundsyn åskådliggör hur eleven och dess omgivnings samspel med varandra 

påverkar utveckling och lärande. I en pedagogisk situation kan det betyda att pedagogen 

försöker förstå hur eleverna utvecklar sina tankar i lärandet och hur det sociala samspelet 

påverkar elevernas utveckling (Partanen, 2007).  

 

  
                                                
3 LSS; Lagen om stöd och servis till vissa funktionshindrade med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd. Om individen har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder och med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på 
normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i vardagen och därmed har ett omfattande 
behov av stöd eller service (Svensk författningssamling 1993:387).  
 
4 BUP; Barn och ungdoms psykiatri, arbetar med barn och ungdomars psykiska ohälsa. De kan genom samtal, 
behandling och rådgivning hjälpa individen, föräldrar och skolan med hur de ska bemöta problematiken.  
 
5 BUH; Barn- och ungdomshabilitering vänder sig till barn och ungdomar under 18 år som har en varaktig 
funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsehinder, autismspektrumtillstånd eller 
utvecklingsstörning.  
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4.1.1  Proximala  utveckl ingsfasen  

Pedagogerna behöver fundera kring hur de kan lära eleven något som den ännu inte behärskar 

själv och sträva efter att förstå elevens tänkande för att kunna vägleda eleven i det lärande 

samspelet med andra. Vygotskij beskriver hur utveckling sker i två faser. Först i den sociala 

fasen tillsammans med någon annan sedan som en andra fas som tankebanor inom eleven 

(Strandberg, 2006).  Det en elev kan ha svårigheter att genomföra själv, klarar ofta en grupp 

elever av genom gemensamt arbete. Tillsammans kan de diskutera fram gemensamma 

lösningar och på så vis utmana eleverna i sitt arbete (Säljö, 2000). I den proximala 

utvecklingsfasen ska eleven känna sig stimulerad och utmanad så det leder till nya 

utvecklingsprocesser för eleven (Partanen, 2007; Strandberg, 2006; Säljö, 2000).  

 

4.1.2  Scaffolding:  pedagogiska  strategier   

Scaffolding handlar om de pedagogiska strategierna som pedagogen kan avvända sig av för 

att stötta elevens lärande. Eleven behöver känna att den erövrar uppgiften och att pedagogen 

uppfattar vilket stöd eleven behöver för fortsatt utveckling (W. Greene, 2001; Partanen, 

2007). Det betyder att pedagogen behöver individualisera och anpassa pedagogiken så den 

möter elevens förutsättningar (Partanen, 2007).  
 

4.1.3  Artefakter:   verktyg  och  mediering      

Verktyg kan vara både intellektuella och fysiska. Vi skapar inre intellektuella verktyg med 

hjälp av våra erfarenheter och de hjälper oss i vår vardag. Yttre fysiska verktygen är saker 

som också underlättar vår vardag. I skolan kan det vara scheman, penna, dator, symboler och 

tecken (Säljö, 2000). Pedagogen kan med rätt verktyg skapa förutsättningar för elevens 

lärande. Vilka verktyg har eleven och vilka verktyg behöver eleven för att möjliggöra sitt 

lärande? Det är en fråga som pedagogen behöver kartlägga för att kunna stötta eleven i sitt 

lärande (Partanen, 2007). Mediering är samverkan mellan eleven och redskapen som den 

använder för att förstå och verka i skolans lärmiljöer (Strandberg, 2007).  

 

4.2  Salutogent  perspektiv   i   skolan  

Det salutogena perspektivet med Antonovsky som grundare, fokuseras på elevens hälsa och 

pedagogers hälsofrämjande arbete för att stärka eleverna till att lyckas i lärandet. Antonovsky 

beskriver att känslan av sammanhang främjar elevens välbefinnande. Om eleven förstår sin 
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tillvaro och den känns meningsfull, begriplig och hanterbar upplevs tillvaron som ett 

sammanhang. Antonovsky beskriver KASAM (Känsla Av SAMmanhang) på följande sätt; 

”Det räcker inte med att laga broläggningen över livsfloden så att folk inte ramlar eller hoppar 

i vattnet. Man måste därutöver lära dem simma, hantera sina liv i med- och motgång, göra det 

bästa av tillvaron” (Antonovsky, 1987, s.9).  

 

4.2.1  Begripl ighet  

Situationer som elever möter i skolan ska gå att ordna, förklara och vara förutsägbara 

(Antonovsky, 1987). I skolsituationen innebär det att eleven behöver förberedelser inför 

skoldagen, allt utifrån sitt behov, det kan exempelvis vara ett visuellt schema. Det bör 

innefatta information om vad lektionen kommer att handla om och vad som förväntas av 

eleven. I vissa fall kan det behövas att informationen innefattar tillsammans med vem, 

klasskamrat eller pedagog, aktiviteten ska utföras med. Avsaknad av information kan skapa 

kaos för eleven och leda till rädsla för att gå till lektionen (Gerland, 2010).  Hejlskov (2014) 

beskriver begriplighet som det främsta verktyget för pedagogerna att ställa krav på ett sätt 

som fungerar för eleverna. Han beskriver begriplig struktur som grunden för bra pedagogik 

där pedagogerna erbjuder eleverna begriplighet i sin fysiska och sociala struktur. Hejlskov 

menar att det är vad det pedagogiska hantverket handlar om.  

 

4.2.2  Hanterbarhet  

Hanterbarhet handlar om de sociala resurser som eleven har tillgång till för att möta de krav 

som hela tiden ställs. Vid en känsla av hanterbarhet känner eleven sig inte utsatt för 

okontrollerbara situationer och upplever inte att de ständigt blir orättvist bemött. Genom att 

behärska och hantera sin tillvaro blir inte motgångar inte lika jobbiga (Antonovsky, 1987). 

Liljegren (2000) beskriver hur eleven blir hjälpt av att ha någon vuxen runt sig som eleven vet 

kan hjälpa den när en situation eller uppgift känns ohanterbar. Trygghet gör att hanterbarheten 

ökar.    

 

4.2.3  Meningsful lhet  

Antonovsky (1987) beskriver meningsfullhet som en förutsättning för eleven att hitta 

motivation. Uppgifter och utmaningar behöver vara meningsfulla för att eleven ska känna sig 

motiverad att delta och genomföra uppgifterna. Eleven behöver känna sig engagerade och att 
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uppgiften har en betydelse. För att skapa motivation och meningsfullhet behövs engagemang 

från pedagogens håll för att utgå och väva in elevens intressen i lärandet och 

kommunikationen. Eleven behöver få känna sig sedd och bekräftad (Antonovsky, 1987). Att 

göra en kartläggning av elevens intressen kan vara en bra utgångspunkt (Gerland, 2010; 

Hejlskov, 2014; G. Landell, 2014). 

 

4.3  Operational isering  av  valda  begrepp    

I det här avsnittet kommer valda begrepp operationaliseras, vilket betyder att begreppen 

definieras på ett tydligt sätt genom konkreta exempel för att skapa förståelse för hur de 

används som analysverktyg i resultatavsnittet. Exempel är hämtade från studiens 

datainsamling.  

 

Pedagogiska strategier handlar om pedagogernas tillvägagångssätt för hur de kan stötta och 

hjälpa eleverna på bästa sätt i olika situationer. Det kan vara hur de bemöter en elev i affekt. 

Det kan vara hur de lägger upp en lektion för att alla elever ska kunna ta till sig 

undervisningen utifrån sina förutsättningar genom att anpassa instruktioner till elevernas 

individuella behov samt att pedagogerna skapar en planering för elevens skoldag som 

förmedlar vad som ska hända och vilka förväntningar pedagogen har på eleven.  

 

Verktyg som pedagogerna använder sig av i undervisningen och för att utforma 

undervisningen kan vara kartläggning av elevens behov eller checklistor ökar pedagogernas 

möjligheter att uppmärksamma tidiga tecken på skolfrånvaro. Pedagogiska verktyg kan även 

vara dagsschema som tydliggör elevens skoldag eller handledning för att få nya kunskaper om 

hur pedagogen ska skapa möjligheter för elevens lärande och välbefinnande i skolan.  

 

Pedagogernas begriplighet för sitt uppdrag möjliggörs av kunskap och samverkan med olika 

samverkansparter. Med kunskap blir deras uppgift begriplig vilket skapar förutsättningar att 

hjälpa eleven att skapa begriplighet för dess lärande. Antonovsky (1987) skildrar elevens 

begriplighet med att situationer i skolan ska gå att ordna, förklara och vara förutsägbara.  

 

Hanterbarhet beskriver Antonovsky som de sociala resurser som eleven har tillgång till för att 

möta de krav som ställs. Genom dagsschema och förberedelser ökar elevens hanterbarhet av 

undervisning och lärande. Det kan handla om att eleven har en fast och anpassad placering i 
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klassrummet, anpassat läromedel och skriftliga instruktioner. Pedagogernas hanterbarhet för 

sitt uppdrag får de genom den ökad kunskap om elevens individuella behov som kartläggning 

och handledning kan ge. För att skapa meningsfullhet för elevens lärande anger Antonovsky 

att pedagogerna behöver skapa engagemang och motivation hos eleverna. Det kan göras 

genom att skapa en bra relation med eleven. Där finns det möjlighet att kartlägga elevens 

intressen och behov. Genom att pedagogerna visar engagemang och skapar förutsättningar för 

eleven att återvända till skolan ökar elevens motivation att lyckas.  

 

5.  Metod  

Under metodavsnittet beskrivs undersökningens metod, urval av informanter, genomförandet 

samt bearbetning och analys av data. Även de etiska övervägandena för studien och 

verifiering beskrivs. Metodavsnittet avslutas med en metoddiskussion där resonemang kring 

undersökningens styrkor och svagheter diskuteras.   

 

5.1  Metod  för  undersökningen  

Som metod för undersökningen valdes kvalitativa intervjuer med åtta intervjupersoner. Jag 

kommer fortsättningsvis benämna mina intervjupersoner som informanter (Bryman, 2008). 

Valet av metod baseras på att jag vill förstå informanternas arbete med att främja skolnärvaro. 

Genom intervjuer får jag ta del av informanternas erfarenheter, upplevelser och kunskaper, 

vilket Kvale och Brinkman (2009) beskriver som kvalitativ intervjustudie när syfte. Genom 

att ta del av deras berättelser blev svaren mer tillförlitliga och grundades på erfarenheter och 

inte en generell åsikt eller synpunkt (Dimenäs, 2007). Fördelarna med att göra en kvalitativ 

intervjustudie är att jag som intervjuare har större möjlighet att följa upp och fördjupa 

frågorna samt möjlighet att räta ut frågetecken som uppstår under intervjutillfället (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Den kvalitativa intervjun inbjuder flexibilitet och ger utrymme till 

variationer av genomförandet (Backman, 2008). I planeringen av min undersökning följde jag 

Kvale och Brinkmanns sju stadier för intervjuundersökning; Tematisering, planering, intervju, 

utskrift, analys, verifiering och rapportering (Kvale & Brinkmann, 2009). För att ta del av 

informanternas perspektiv rekommenderas ett objektivt och öppet förhållningssätt vid 

intervjuerna (Dimenäs, 2007; Kvale & Brinkman, 2009). För att göra en flexibel intervju 

valdes halvstrukturerad intervju med fenomenologisk inriktning. Det innebär att jag som 

intervjuare inte har ett färdigt frågeformulär utan ber informanten beskriva sin syn på olika 
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teman men inte till bestämda uppfattningar. Dessa kan jag sedan följa upp med 

uppföljningsfrågor för att få förklarande eller fördjupad kunskap om fenomenet som i detta 

fall var skolfrånvaro (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Bild 2. För att förtydliga begreppet fenomenologisk inriktning har jag illustrerat fenomenet 

med en bild.  

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Fenomenologisk inriktning betyder att flera personer kan se samma fenomen ur olika 

perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Alla har sin egen bild av fenomenet som i detta fall är 

problematisk skolfrånvaro. Informanternas erfarenheter, kunskap och känsla präglar deras syn 

på fenomenet, vilket jag öppet och objektivt ville tolka i denna studie utifrån studiens syfte 

och forskningsfrågor. Som verktyg valde jag att använda mig av fem teman i en intervjuguide; 

inkludering, skolfrånvaro, tidiga tecken, förebyggande arbete, organisation och samarbete (se 

teman och följdfrågor i bilaga 2), där informanterna fritt fick berätta. Innan jag skapade 

intervjuguide studerade jag litteratur i ämnet för att sätta mig in i tidigare forskning och 

teorier kring AST, problematisk skolfrånvaro och inkludering för att forma teman och förslag 

på uppföljningsfrågor till informanterna (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom 

litteraturgenomgången fann jag valda teman till intervjuguiden. Kvale och Brinkmann 

förespråkar att intervjuaren ska vara väl förberedd inför intervjuerna för att få en hög kvalitet 

på informanternas svar, vilket skapar bra förutsättningar inför bearbetning av det insamlade 

materialet.   

 

  

Problematisk skolfrånvaro 

Intervjuare 

Informanter 
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5.2  Urval   av   informanter  

Utifrån syfte och forskningsfrågor valde jag att intervjua specialpedagoger, speciallärare, 

rektorer, kurator och rådgivare som arbetar inom eller har kontakt med projekt med fokus på 

skolfrånvaro.  Jag gjorde ett målriktat urval av åtta informanter grundat på deras kunskap och 

erfarenheter av problematisk skolfrånvaro och inkluderande strategier för elever med AST 

(Bryman, 2008; Dimernäs, 2007). Studien belyser fem projekt med fokus på skolfrånvaro och 

berör 137 skolor i Sverige. Alla skolor har inte fått riktade insatser d.v.s. riktat arbete mot 

enskild elev, men de har alla fått information om projekten och följer projektens planer för 

främjandet av skolnärvaro. Alla informanterna är sakkunniga inom sina områden och utvalda 

för sitt specialpedagogiska uppdrag (Bryman, 2008; Dimernäs, 2007).  

 

5.3  Genomförande  

5.3.1  Brev  t i l l    informanter  och  kontakt  med  forskningsfältet  

Redan i början av inledningsfasen av uppsatsskrivandet utformade jag ett brev, som senare 

skickades till informanterna. Anledningen till att jag tog kontakt med forskningsfältet så 

snabbt in i arbetet var för att hitta ett urval av informanter till min studie.  I brevets 

utformning ville jag säkerställa att alla viktiga aspekter fanns med, så som de forskningsetiska 

principerna, bakgrund och syftet med undersökningen. Intervjuns längd och informanternas 

roll i min undersökning presenterades (bilaga 1). När brevet färdigställts kontaktades tilltänkta 

informanter för att undersöka deras intresse och möjlighet att delta i intervjustudien. Den 

första kontakten skiftade i sin utformning. Viss kontakt togs via mail, andra genom personlig 

kontakt. Kontakten som skedde via mail innehöll inledningsvis brevet till informanterna, 

bilaga 1. Vid den personliga kontakten, där jag tog kontakt och träffade informanterna, 

informerade jag kort om studiens syfte och frågade om möjlighet till medverkan. När 

informanterna tackat ja till medverkan mailade jag dem informantbrevet för att säkerställa att 

alla informanter fått samma bakgrundsinformation (Bryman, 2008; Kvale & Brinkman, 2009).  

 

5.3.2  Utformning  av   intervjuguide  och  frågeteman  

Utifrån syfte och forskningsfrågor formulerades intervjuguide med frågeteman och 

uppföljningsfrågor i intervjuguiden, se bilaga 2, (Kvale & Brinkman, 2009; Dimernäs, 2007). 

Kvale & Brinkman (2009) beskriver hur man med teman kan få livligare och spontanare svar 

från informanterna, vilket svarar mot min studies syfte. Med en friare struktur över 
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intervjusituationen fanns möjlighet till bredare och friare svar från informanten. Det kan 

försvåra analysen, men stärkte syftet med undersökningen (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Följdfrågorna skapades för att få en djup och noggrann beskrivning av informanternas egna 

erfarenheter (Bryman, 2008; Kvale & Brinkman, 2009). Intervjun planerades till ca en timmes 

enskild intervju med informanterna.  I en längre intervju finns stora möjligheter att få med 

mycket information om informanternas kunskaper och erfarenheter om problematisk 

skolfrånvaro för elever inom AST (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

5.3.3  Genomförande  av   intervjuer  

Inför intervjutillfällena mailade jag frågeteman så informanterna hade möjlighet att förbereda 

sig inför intervjuerna. Jag genomförde en modifierad provintervju med en pedagog i min 

närhet för att resonera och säkerställa att valda teman svarade mot uppsatsens syfte. Vi 

diskuterade följdfrågor och upplägg för att öka intervjuns trovärdighet (Backman, 2008; 

Dimernäs, 2007).  

Sex av nio intervjuer genomfördes vid informanternas arbetsplatser eller annan lämplig miljö 

i deras hemkommuner. Kvale och Brinkman (2009) förespråkar att intervjuerna genomförs i 

en miljö som är bekant för informanterna. Det ger dem en trygghet som skapar bättre 

intervjuer. På grund av långt geografiskt avstånd genomfördes tre intervjuerna via telefon.  

Intervjuerna inleddes med att jag upprepade syfte och frågeteman för att säkerställa att de 

uppfattat syftet med sin medverkan. Jag frågade om deras tillåtelse att få spela in intervjuerna 

och påminde om de forskningsetiska reglerna samt ungefärlig tid för intervjun för att 

tydliggöra struktur och riktlinjer för intervjun (Kvale & Brinkman, 2009). Intervjuerna 

spelades in vilket gav mig möjlighet att helt koncentrera mig på informantens berättelse och 

vara en aktiv lyssnare. Inledningsvis fick informanterna berätta om sitt projekt, syfte och mål 

med verksamheten för att ge dem en chans att prata om sådant som de känner sig trygga i. 

Efterhand styrdes intervjun in mot intervjuguidens teman. För att ge informanterna utrymme, 

tid och möjlighet till att berätta och beskriva nyanserat var jag noga med att ge dem tid till att 

tänka igenom sina svar. Jag som intervjuare tänkte på att skapa ett trevligt klimat för att 

uppmuntra informanterna att känna sig trygga i sitt berättande. Under intervjun gjorde jag 

korta tolkningar för att ge informanterna chans att bekräfta eller göra invändningar på mina 

tolkningar. Jag avslutade intervjun med att fråga efter möjlighet att höra av mig för 
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kompletterande uppgifter för att få möjlighet att komplettera intervjuerna (Kvale & Brinkman, 

2009).  

 

5.4  Bearbetning  och  analys  av  data  

Efter att intervjuerna genomförts påbörjades arbetet med att lyssna igenom och skriva ut 

intervjuerna. För att göra intervjuerna rättvisa gjordes så detaljerade utskrifter som möjligt. 

Jag tog dock inte med pauser och hummanden. I utskrifterna antecknade jag tid med jämna 

mellanrum för att underlätta upprepad uppspelning och val av citat (Kvale & Brinkmann, 

2009). För att få en övergripande helhetsbild av mina utskrifter läste jag igenom dem flera 

gånger. Sedan använde jag mig av en modifiering av meningskoncentrering som 

analysverktyg för att se detaljer i utskrifterna (Dimernäs, 2007; Kvale & Brinkman, 2009). På 

det sättet kunde jag se mönster och teman i utskrifterna (Bryman, 2008; Dimernäs, 2007; 

Kvale & Brinkmann, 2009). Meningskoncentrering innebär att ett långa uttalanden pressas 

samman till kortare sammanfattningar där den huvudsakliga meningen framträder (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Jag modifierade om metoden och markerade delar och ord från texten för 

att hitta mönster. Jag antecknade samtidigt stödord och på så sätt framträdde två tydliga teman 

möjligheter och svårigheter som informanterna uppmärksammat i arbetet med skolfrånvaro 

(Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

Utifrån definierade teman analyseras resultatet med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna 

från det sociokulturella lärandet (Partanen, 2007; Strandberg, 2007; Säljö, 2000) och det 

salutogena perspektivet av pedagogers hälsofrämjande arbete (Antonovsky, 1987). Jag har 

använt mig av begreppen; artefakter och scaffolding från det sociokulturella perspektivet samt 

det salutogena perspektivets grundpelare; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för 

analysera och försöka förstå informanternas arbete med skolfrånvaro utifrån de teoretiska 

begreppen. Genom begreppen har jag fått en djupare förståelse och insikt för informanternas 

svar. Med begreppen vill jag belysa och förklara hur pedagogernas pedagogiska arbete utgår 

från de teoretiska utgångspunkterna. Jag har sökt efter likheter och skillnader mellan 

informanternas svar och försökt dra slutsatser utifrån dem.  
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5.5  Etiska  regler     

Vid studiens planering, genomförande och analys av intervjuerna beaktades Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer som framhåller fyra etiska regler; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet för att säkerställa god forskningssed (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

5.5.1  De  fyra  kraven  

Informationskravet: Redan inledningsvis ska forskaren vara tydlig med undersökningens syfte 

samt informantens roll (Vetenskapsrådet, 2002). Jag informerade redan i första kontakten vad 

syftet med undersökningen var (bilaga 1). Innan intervjutillfällena mailade jag ut 

intervjuteman för att förbereda informanterna på intervjuns innehåll. Jag var även noga med 

att poängtera att det var deras syn av problematiken som jag ville ta del av. 

 
Samtyckeskravet: Vetenskapsrådet (2002) upplyser om vikten att informanterna själva har rätt 

att bestämma över sin medverkan. De har när som helst möjlighet att avbryta sin medverkan i 

undersökningen. Redan inledningsvis vid första kontakten hade informanterna möjlighet att 

välja sin medverkan i undersökningen. Jag var noga att poängtera både i mail och personlig 

kontakt att deras medverkan var frivillig vilket jag även påminde informanterna om vid 

intervjutillfället.  

 

Konfidentitetskravet: Insamlat material ska anonymiseras och förvaras på ett sätt så obehöriga 

inte har möjlighet att ta del det (Vetenskapsrådet, 2002). Jag informerade informanterna om 

deras anonymitet i brev (bilaga1) samt vid intervjutillfället. Både informanter och deras 

verksamheter samt kommuner är avidentifierade. Jag har istället döpt om informanterna till 

påhittade namn för att materialet ska fortsätta kännas personligt samt underlätta för läsaren.   

 
Nyttjandekravet: Vetenskapsrådet (2002) belyser att insamlad data och andra uppgifter om 

deltagarna endast får användas till forskningsändamål. Material får inte lämnas vidare till 

andra aktörer eller användas i annat syfte än forskningen. Jag informerade mina informanter 

om detta i inledande brev (bilaga 1) samt vid intervjutillfällena.  
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5.6  Verif iering     

I det här avsnittet kommer jag att argumentera för de resultat som jag har fått fram i min 

undersökning. Som redskap för min argumentation kommer jag att använda begreppen 

tillförlitlighet och trovärdighet (Dimenäs, 2007). Bryman (2008) och Dimenäs belyser 

svårigheten att mäta tillförlitlighet i kvalitativa studier, men jag ska göra mitt bästa. 

 

5.6.1  Ti l l förl it l ighet  (rel iabi l itet)  

Att mäta tillförlitligheten av resultatet i studien betyder att jag vill analysera om resultatet 

skulle se likadant ut oberoende av vem som genomför intervjun (Dimenäs, 2007).  För att 

detta skulle vara möjligt har jag gjort noggranna överväganden i alla faser av genomförandet 

av undersökningen. Jag har noga läst litteratur och följt rekommendationerna för att få en 

lyckad intervju som vem som helt efter mig skulle kunna genomföra (Kvale & Brinkmann, 

2009). I och med att jag utförligt beskrivit mitt tillvägagångssätt av hela forskningsprocessen 

blir alla mina val synliga för läsaren vilket ökar tillförlitligheten och chansen att någon annan 

ska kunna genomföra en likvärdig studie (Dimenäs, 2007). Före intervjutillfället mailade jag 

samma information till alla informanterna. Jag förberedde dem på intervjuns innehåll och 

syftet med deras deltagande. Intervjuerna genomfördes vid deras arbetsplatser eller annan 

plats som informanten kände sig trygg i. Vid intervjuerna gav jag informanterna ett tema som 

de öppet fick berätta sin syn på vilket ökade tillförlitligheten av resultatet. Jag gav 

informanterna tid för att möjliggöra fylliga svar. Det minskade antalet uppföljningsfrågor som 

kunde minska tillförlitligheten beroende på hur uppföljningsfrågan ställs. Med jämna 

mellanrum tolkade jag informanternas svar för att säkerställa att jag uppfattat dem rätt. Det 

gav informanten chans att bekräfta eller göra invändningar på mina tolkningar vilket ökar 

tillförlitligheten. Det som kan ha minskat tillförlitligheten är att jag har stor kunskap och egen 

erfarenhet i ämnet, vilket kan ha minskat min objektivitet. Men genom att jag bytte 

föräldraperspektivet till ett specialpedagog- och barnperspektiv så upplevde jag själv att jag 

kunde förhålla mig så objektivt som det bara var möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

5.6.2  Trovärdighet  (val iditet)  

För att få fram resultatets trovärdighet behöver jag argumentera för om frågorna har ställts på 

ett sådant sätt så att de mätt rätt sak (Dimenäs, 2007). Brymans (2008) och Kvales & 

Brinkmanns (2009) beskrivning av trovärdighet understryker vikten av hur jag lyckats 
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observera, identifiera eller mäter det jag säger mig vill mäta. I och med att jag hade en 

modifierad provintervju före intervjutillfällena där jag tillsammans med en pedagog gick 

igenom frågorna kunde vi resonera och säkerställa att valda teman svarade mot uppsatsens 

syfte. Vi diskuterade även följdfrågor och upplägg för att öka intervjuns trovärdighet 

(Backman, 2008; Dimenäs, 2007). Kvale och Brinkmann beskriver hur en längre intervju ger 

större möjlighet till att få ett brett material som beskriver informanten syn på området vilket 

ökar min chans att få ett material som svarar mot studiens syfte. Dimenäs, Kvale och 

Brinkmann belyser att jag som intervjuare är medskapare av intervjun eftersom min roll har 

betydelse för hur intervjun formas. När jag lyssnade och skrev ut intervjuerna 

uppmärksammade jag missar som jag gjort i min roll som intervjuare. Jag tog inte alla chanser 

att följa upp resonemang och ställa följdfrågor men mina informanter var väldigt duktiga på 

att berätta och beskriva orsaker och tankar vilket innebar att jag inte anser att mina små missar 

orsakat någon större inverkan på trovärdigheten. Jag gjorde även många små tolkningar under 

intervjuerna där informanterna hade möjlighet att bekräfta det jag sa eller rätta mina 

uttalanden vilket stärker trovärdigheten ytterligare.  

I och med att jag gjorde åtta intervjuer och min skicklighet som intervjuare ökade förändrades 

intervjuernas form. Men frågeteman och följdfrågor var fortfarande desamma. 

  

5.6.3  General iserbarhet  

Dimenäs (2007), Kvale och Brinkmann (2009) beskriver analytisk generalisering som ett 

verktyg för att generalisera en kvalitativ undersökning. Det innebär att enskilda fall som 

studeras kan ha bäring för andra liknande situationer. I och med att studien berör fem 

kommuner med 137 skolor, anser jag att studiens resultat borde kunna generaliseras till andra 

kommuner och projekt i Sverige.  

 

5.7  Metoddiskussion     

Mitt underlag med åtta informanter kändes relevant till undersökningens omfång och syfte. 

Studiens syfte var att jag ville förstå hur informanterna ansåg att skolan kan främja 

skolnärvaro för elever med AST och det upplever jag att undersökningen uppfyller. Det hade 

varit intressant att få vara med och observera informanternas arbete men på grund av respekt 

för situationens känsliga natur valde jag att enbart intervjua informanterna. Däremot hade jag 

kunnat göra en enkätstudie för att ta del av hur pedagogerna på golvet upplever arbetet med 
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skolfrånvaro. Det hade kunnat ge undersökningen ett bredare pedagogperspektiv. Orsaken till 

att jag inte genomförde någon enkätstudie var svårigheter att begränsa enkätstudiens område 

samt den begränsade tid som jag hade till mitt förfogande. Till viss del upplever jag att jag fått 

med skolornas och pedagogernas uppfattning i intervjuerna i och med rektorernas och 

speciallärares medverkan. 

 

Jag gjorde åtta intervjuer på cirka en timme vardera, vilket resulterade i ett fylligt och 

detaljerat material. I och med att jag spelade in intervjuerna kunde jag under intervjutillfället 

lyssna aktivt på informanterna och anteckna stödord på saker som jag senare ville följa upp 

för att inte avbryta deras berättelse. Det gav informanternas berättelser ett ytterligare djup. 

Den personliga känslan infanns sig inte på samma sätt vid telefonintervjuerna och jag kunde 

inte se informanternas kroppsspråk under intervjuerna, vilket kan förmedla och förstärka 

känslor i informanternas svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Men jag ansåg att informanternas 

kunskap och erfarenheter i ämnet överbyggde detta hinder. 

Jag kunde efter intervjutillfället lyssna igenom materialet flera gånger vilket minskade risken 

för feltolkningar (Bryman, 2008; Dimenäs, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009).  Att jag skrev 

ut intervjuerna i sin helhet gjorde att jag översatte det talade språket till skrift. Utifrån 

skrifterna kunde jag sedan strukturera upp intervjuerna under forskningsfrågorna vilket 

underlättade analysen (Kvale & Brinkmann, 2009). All teknik har fungerat tillfredställande. 

 

Under arbetets gång har jag varit noga med att följa metodförfattarnas rekommendationer för 

att få ett adekvat material till min studie. Jag var noga med alla steg inför intervjun, 

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

forskningsfrågorna. Att jag hade en provintervju stärkte intervjuguidens utformning 

ytterligare. Det resulterade i att jag fick ett rikt material utifrån undersökningens teman som 

svarade mot studiens syfte och forskningsfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

6.  Resultat  och  analys  

Inledningsvis beskrivs informanterna som deltagit i studien. Jag har gett dem fingerade namn 

för att garantera deras anonymitet. I resultatavsnittet kommer empirin sammanställas och 

analyseras utifrån studiens forskningsfrågor. Under varje forskningsfråga redovisas texten 

under underrubriker för att underlätta läsningen, under dem presenteras teman som 
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framkommit ur informanternas svar både i sammanfattande löptext och citat (Backman, 

2008). Teman som kommer att redovisas är möjligheter och svårigheter i arbetet med elevers 

delaktighet i skolan och problematisk skolfrånvaro. Efter temaredovisningen följer ett 

analysavsnitt där empirin analyseras utifrån de sociokulturella- och salutogena perspektiven. 

Begrepp som kommer användas är artefakter: verktyg, scaffolding: pedagogiska strategier, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

  

6.1   Informanter  

SPSM: Svante arbetar som specialpedagog/rådgivare vid specialpedagogiska 

skolmyndigheten och kunde bidra med erfarenheter av problematisk skolfrånvaro, inkludering 

och AST i form av ett helikopterperspektiv över Sverige.  

 

Kommun A: Alice arbetar som kurator vid elevhälsan och ansvarar för ett projekt med mål att 

få tillbaka elever till skolan samt skapa gemensam handlingsplan och strategier till 

kommunens grundskolor.  

 

Kommun B: Benjamin arbetar som rektor vid en gymnasieskola. Enheten ingår i ett projekt 

som skapar möjlighet för elever i gymnasiet att fullfölja sina studier eller för de som vill 

återvända till skolan. 

  

Kommun C: Charlie arbetar som specialpedagog vid elevhälsan i ett projekt för grundskolor i 

kommunen för att skapa möjligheter för elever med långvarig skolfrånvaro att komma tillbaka 

till skolan samt förebyggande och främja arbete i skolan när det gäller skolnärvaro. 

 

Kommun D: Disa arbetar som specialpedagog vid elevhälsan och arbetar med ett projekt för 

grundskolan för att skapa möjligheter för elever med långvarig skolfrånvaro att återvända till 

skolan samt förebyggande och främjande arbete i skolan när det gäller skolnärvaro. Hon 

föreläser och handleder arbetslag och pedagoger samt har en kommunikation med 

huvudmännen i kommunen. Daniel är rektor i den ordinarie verksamheten, år 7-9, och har 

haft hjälp av Disa i sitt arbete med elever med skolfrånvaro. David arbetar som speciallärare i 

en AST klass, år 7-9. Han handleder om AST i skolor runt om i kommunen.  
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Kommun E: Elinor arbetar som specialpedagog i ett projekt för att skapa möjligheter för 

elever med AST att bli delaktiga i en tillgänglig skolmiljö samt att hon föreläser och 

handleder runt om i Sverige om AST.  

 

6.2   Projektens   syn   på   delaktighet   och   en   inkludering   i   

skolan     

6.2.1  En  skola  för  al la  

Mycket av svårigheterna kring inkludering och delaktighet för elever med AST, anses av 

informanterna, vara olika tolkningar av begreppen. Informanterna anser att inkludering och 

delaktighet åskådliggörs av begreppet en skola för alla. Att skolan ska vara tillgänglig för alla 

elever utifrån deras förutsättningar och behov, men informanterna ser ibland en fyrkantighet i 

skolans utformning där eleven ska passa in i skolans befintliga ram: 
Inkludering kan ibland bli som likformning. Alla ska in i samma ram och ändå ska alla inkluderas 

(Benjamin, 00.35.41).   

Alla informanterna skildrar svårigheterna med att lyckas med inkludering för alla elever. Det 

är många elever i varje klass, många olika behov som behöver tillgodoses samt att alla elever 

inte klarar av att vistas i stor klass. Informanterna beskriver att den inkluderande skolan kan 

bli exkluderande för elever som inte passar in i standardramen. För att skolan ska bli 

inkluderande och tillgänglig för alla elever behöver det avspeglas i elevens lärmiljö, lärande 

och pedagogernas förhållningssätt. Informanterna anser att en av svårigheterna med 

förebyggande och främjande insatser är att det saknas kunskap om skolfrånvaro och AST. Det 

finns kunskap hos många pedagoger men den är väldigt varierande, samtidigt som en del helt 

saknar kunskap. Vissa pedagoger har kunskapen men har svårigheter att omsätta dem i 

praktiken. Elinor beskriver hur arbetet med projektet genererar i kunskap som omsätts i 

praktiska handlingar:  

…..så de ska förstå mer hur de ska bemöta, tolka och anpassa….vilka hjälpmedel man kan använda 

så eleven så långt som möjligt ska kunna ta till sig undervisningen och ha en socialt bra situation på 

skolan (Elinor, 00.13.38).  

Alla informanter är eniga om att grundförutsättningen för att få en fungerande verksamhet är 

att alla i organisationen arbetar mot samma mål. I och med projekten finns det möjligheter för 

ökad kunskap för alla inom organisationen. Informanterna anser att möjligheten med 

inkludering bygger på att skolan får verktyg att klara uppdraget från kommun och huvudmän. 
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Informanterna beskriver att det skulle behövas fler alternativa lärmiljöer för att kunna 

tillgodose alla elevers olika behov: 

Om man ska tänka in alla elever så krävs det mycket från lärarna, skolan och rektorerna (Elinor, 

00.12.01). 

Alla elever ska vara i klassrummet med alla andra elever, det är det man ska få till. Man ska få 

resurser för att få verktyg att få det att fungera. För många elever fungerar det alldeles utmärkt, för 

25-30 år sedan skulle alla som inte passade in bort, det man inte klarade av skickade man iväg 

någonstans….det blev förödande tidigare, när det blev för enkelt att skicka iväg eleven någon 

annanstans, obs-klass eller liknande. Då var allt svart. Nu ett tag har allt varit vitt och nu ska man inte 

vara någon annanstans än i helgrupp. Det känns jättemärkligt, att det skulle vara någon naturlag att du 

ska vara i grupper av 25 (Daniel, 00.37.16).   

En av svårigheterna i att skapa en hållbar och långsiktig stabilitet ligger i att skolans 

organisation är så skör. Helt plötsligt får elevassistenten, pedagogen, specialpedagogen eller 

rektorn nytt arbete eller eleven byter pedagoger inför ny termin. Det kan rasera den tillitsfulla 

relationen som byggts upp. 

 

6.2.2  Handledning  

Informanterna som arbetat med handledning till arbetslag och enskilda pedagoger beskriver 

hur det skapar möjligheter för pedagogerna att börja tänka i nya banor som för dem mot 

gemensamma mål och skapar förutsättningar för den enskilda eleven:  

…det får dem att tänka i kullerbyttor….att man kan tänka i olika banor (Disa, 01.01.36). 

Svante beskriver arbetet med handledning av pedagoger som ett förändringsarbete där 

pedagogerna kan öppna upp för nya synsätt, vilket är en process som kräver tid och 

eftertanke. Han skildrar hur arbetet med handledning behöver bygga på att skapa diskussioner 

utifrån pedagogerna förståelse för att arbetet ska bli förståeligt och framgångsrikt:   

….min tanke är hela tiden utifrån pedagogen, vart den befinner sig i sin förståelse…. (Svante, 

00.07.04). 

6.2.3  Anpassad  studiegång  och  särski ld  undervisningsgrupp  

David belyser möjligheterna med att anpassa elevens studiegång med fokus på elevens trivsel 

i skolan. Finns det en AST diagnos och eleven går i de lägre åren bör anpassningar göras 

genom att korta ner lektionerna, ta bort ämnen som inte fungerar och strunta i de nationella 
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proven. Anpassningarna ska inte vara för evigt utan eleven kan under en kortare eller längre 

period behöva anpassningarna för att klara av skoldagen. Det är viktigt att det förmedlas till 

eleven på ett sådant sätt att den förstår situationen: 

Viktigt att eleven känner att vi lyssnar på dem, att vi tar till oss och att vi ger dem bra svar. Förklarar 

så de förstår innebörden. Ge dem förklaringar till sina frågor (David, 00.57.32).  

Informanterna beskriver elevens möjligheter med att vistas i särskilda undervisningsgrupper. 

Vissa grupper är skapta som ett tillfälligt andrum för elever under en begränsad tid. En 

verksamhet som har större personaltäthet, få elever och större utrymme för individuella 

anpassningar och strukturella behov: 

….för den här eleven blev det någon form av strukturerad vardag (Daniel, 00.08.36). 

Sen finns det speciella undervisningsgrupper som är skapta för speciella elevgrupper 

exempelvis AST grupper. För att elever med AST ska bli delaktig behöver klassen utformas 

på ett annorlunda sätt än vad den traditionella skolan erbjuder.  Det är färre elever och högre 

personaltäthet i gruppen. Pedagogerna har kompetens och erfarenhet som svarar mot 

elevernas behov. Lärmiljön har utformats för att möjliggöra lärandet för eleverna. David som 

arbetar som speciallärare i en AST klass beskriver målet med deras verksamhet på följande 

sätt: 

Den undervisning som eleverna får är precis densamma som alla andra elever får till sitt innehåll, 

däremot är den annorlunda till sin form. Mindre gruppstorlek, individuell undervisning och 

flexibilitet inbyggt i systemet. Vi bygger utifrån elevernas behov inte utifrån skolans behov (David, 

00.02.38).   

Verksamheten syftar mot att vi ska nå så många mål som möjligt och eleverna ska må bra medan de 

når målen (David, 00.04.59). 

Samverkan med hemmet är tät, mycket av kommunikationen sker över telefon och dator, allt 

utifrån eleven och föräldrarnas behov. Med föräldrarnas hjälp får pedagogerna en helhetsbild 

av eleven. Eleverna har möjlighet att vistas i sin vänklass, en ordinarie klass som finns i 

anslutning till AST klassens verksamhet. Kommun B har skapat en särskild 

undervisningsgrupp på gymnasiet för att möjliggöra en fortsättning för elever som tidigare 

gått i särskilda undervisningsgrupper eller för elever som inte klarat av den ordinarie 

skolformen. Det finns samma grundtanke med verksamheten som David beskriver ovan. De 

utgår från elevernas behov, har anpassade lärmiljöer, tät personaltäthet med bred kompetens 
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och färre antal elever. När eleven går ut skolan finns en plan för fortsättning med arbete eller 

daglig verksamhet.  

 

Informanterna beskriver hur speciella undervisningsgrupper ibland blir kan bli exkluderande 

på grund av elevernas avgränsning från den ordinarie skolverksamheten. Eleverna har då inte 

någon möjlighet till att inkluderas i ordinarie klass och skolform. Svårigheterna med speciella 

undervisningsgrupper kan också vara att pedagogerna inte alltid har den kunskap som behövs 

för att kartlägga elevernas grundläggande behov och verksamheten utformad som ordinarie 

verksamhet fast i miniatyr. Eleverna är placerade där för att den sociala interaktionen är körd i 

botten. De har lyfts ur sin klass för att det inte fungerat och blivit placerade i den särskilda 

undervisningsgruppen mot sin vilja. Eleven har inte varit delaktig i beslutet om skolflytt vilket 

kan göra att eleven känner sig straffad: 

…då blir det lätt att de sociala svårigheterna kvarstår. Då hamnar man i någon slags negativ spiral. 

Man förstår inte varför eleven gör som den gör och försöker uppfostra eleven verbalt, då blir det inte 

bättre för eleven…(Elinor, 00.42.17).   

6.2.4  Övergångar  och  kartläggning     

Informanterna beskriver hur övergångar mellan klasser eller ny skola behöver ha ett utarbetat 

tillvägagångsätt och samarbete mellan pedagogerna och skolorna för att skapa möjligheter för 

eleven. På så vis behöver inte övergångarna bli lika omvälvande. Vid överlämning får 

pedagogerna och skolans övriga personal möjlighet att ta del av elevens tidigare sammanhang. 

Vad som har fungerat bra och vad som gjorts för att det har fungerat bra. I och med det kan 

pedagogerna skapa samma förutsättningar för eleven i den nya klassen eller skolan.   

 

Kartläggning av elevens styrkor behöver göras för att se till det som fungerar för eleven. 

Kartläggning kan bestå av samtal med elev, föräldrar eller tidigare skola. Informanterna 

beskriver vikten av att titta på det som fungerar för eleven och kunna implementera det i 

andra situationer. Informanterna ser ibland svårigheter i arbetet med den sociala 

inkluderingen. Den äger ofta rum utanför lektionssalen och kan bestå i att stöttning av elevens 

samspel med kompisar under raster, den tiden då det inte finns så många vuxna kring 

eleverna. För att möjliggöra den sociala interaktionen behöver pedagogerna se till vilka behov 

eleven har: 
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…..genom att resonera ihop kan man få det bra, den som är bäst på att veta det är ju eleven själv 

(Disa, 00. 23.02).   

De flesta av informanterna beskriver betydelsen av att verksamheten innefattar social träning 

och att öka elevens känsla av begriplighet, hanterbarhet i sin vardag. De poängterar att 

eleverna med AST inte är sin diagnos utan elever med behov av stöd:   

Så vi försöker aktivt jobba med deras uppfattning om sig själv och förståelse för sin 

funktionsnedsättning. Vi tycker att livet är inte bara skola, livet är mkt större än så. Vi vill ge den 

verktyg och strategier så de kan hantera andra saker än bara läxor och prov (David, 00.05.22).   

Informanterna beskriver hur det förebyggande arbetet skapar förutsättningar för eleven att få 

stöttning och guidning i ett tidigt skede. Möjligheterna ligger i att bjuda in föräldrarna så de 

vet och känner att det är okej att vända sig till pedagogerna om de har några funderingar. På 

så vis kan elev och föräldrar tidigt få hjälp: 

Informera föräldrar att de tar funderingar tidigt med pedagogerna. Allt är ok att fråga om speciellt om 

ni märker att ert barn inte mår bra (Charlie, 00.42.57). 

 

6.2.5   Resultatanalys   av   projektens   arbete   med   att   skapa   en  

l ikvärdig  skola  som  främjar  skolnärvaro  

 Behovet av kunskap återkommer ofta i informanternas berättelser och är något som de alla 

förmedlar på olika sätt genom sina projekt och uppdrag. Kunskap skapar en känsla av 

sammanhang. Med kunskap ökar pedagogernas begriplighet för sitt uppdrag att inkludera och 

skapa delaktighet för eleverna i skolan. Pedagogerna förstå samband mellan elevernas olika 

behov och läroplanernas riktlinjer samt att de får verktyg till att omsätta dem i praktiken för 

att guida eleverna rätt. Genom kunskap får pedagogerna en känsla av hanterbarhet i hur de 

ska möta elevernas behov vilket skapar en meningsfullhet som ger pedagogerna motivation att 

utveckla arbetet vidare.  

 

Att kartlägga elevernas behov och styrkor ger pedagogerna verktyg och pedagogiska 

strategier för hur de ska bemöta eleverna för att skapa möjligheter för deras lärande. Med 

verktygen som pedagogerna får från kartläggningen finns möjlighet att skapa begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i elevens lärande. Det kan vara praktiska saker som elevens 

placering i klassrummet, vilka läromedel som bör användas, lektionsupplägg och skriftliga 

instruktioner. Det kan även vara att ta reda på vilka intressen eleven har för att skapa 

meningsfulla lärsituationer för eleven.  
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Elever inom AST har svårigheter med socialt samspel och behöver verktyg för att skapa 

strategier i bemötandet med kamrater och vuxna. I och med inkludering och delaktighet får 

eleven möjlighet att delta i ett sociokulturellt sammanhang tillsammans med andra. De hör 

andras frågor och får erfarenhetsutbyten med sina klasskamrater. Klasskamraterna blir 

råmodeller som kan guida eleven genom det sociala samspelet. Pedagogiska strategier kan 

hjälpa eleven till att hitta struktur för rasters upplägg så eleven vet vart den ska gå och vad 

den ska göra.  

 

I särskilda undervisningsgrupperna är lärmiljön anpassad efter elevernas behov. För elever 

inom AST kan det betyda egna arbetsplatser och avskärmning vid behov. Genom att ha färre 

elever i klassen minskas ljud och synintryck för eleverna. Det skapar möjlighet för eleverna 

att arbeta i en miljö som är mer hanterbar för dem. Eleverna blir inte lika fort trötta utan orkar 

arbeta motiverat. Genom individuella scheman och studiematerial ökar elevernas begriplighet 

för uppgifterna. Elevens situation och miljö skapar en känsla av sammanhang och motiverar 

eleven till fortsatt lärande. 

 

Andra pedagogiska strategier och verktyg som informanterna nämner är scheman för vad 

eleven kan behöva med sig till lektionen, ledsagning mellan olika klassrum, scheman för 

skoldag eller speciell aktivitet. Eleven kan behöva en speciell plats i matsalen, speciell kost, 

anpassat ljus i lärmiljön, avskärmad plats i klassrummet, möjlighet till att gå ifrån när de har 

behov av det. Detta skapar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för eleverna, vilket 

möjliggör deras lärande och utveckling.     

  

Handledning öppnar upp för nya insikter och större begriplighet för det pedagogiska 

uppdraget. Det möjliggör för nya pedagogiska strategier och förhållningsätt i bemötandet av 

elevens behov. Vid handledning finns det möjlighet för pedagogerna att få verktyg för hur de 

ska utveckla relation och tillit med eleven. Utvecklingen genererar i ökad begriplighet och 

hanterbarhet för uppdraget.  

 

Anpassad studiegång kan göra skoldagen mer hanterbar för eleven. Ämnen som stressar kan 

minska elevens hanterbarhet av skoldagen. När skoldagen upplevs begriplig, hanterbar och 

meningsfull kan skolan i samråd med elev och föräldrar prova och se om det fungerar att sätta 
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in det borttagna ämnet igen. Eleven har då haft möjlighet att skapa en känsla av sammanhang 

för sin skoldag, vilket kan göra det nya ämnet hanterbart att prova på igen. 

 

Övergångar behöver bli begripliga och hanterbara för eleven. Strukturerade övergångar ger 

pedagogerna verktyg och pedagogiska strategier för hur de ska bemöta eleven.   Samverkan 

med föräldrarna skapar trygghet vilket gör att de tidigt kan ta upp saker som de funderar över. 

Det gör att både föräldrars och pedagogers begriplighet för situationen ökar, de kan 

tillsammans resonera fram åtgärder som skapar större möjligheter för eleven att lyckas i 

skolan.    

 

6.3  Tidiga   tecken  på   skolfrånvaro  och   insatser   som  hjälper  

eleven  att   stanna   i   skolan     

Informanterna beskriver hur eleven ibland försvinner tvärt från skolan, men det vanligaste 

förfarandet är att skolnärvaron succesivt minskar. Skolfrånvaro kan ibland inledas med 

ströfrånvaro från vissa lektioner och det sker ofta i början eller slutet av skoldagen. 

Informanterna benämner idrott som en risklektion för frånvaro. Frånvaro efter helg och lov är 

också vanligt. Vissa elever blir korridorsvandrare som inte kommer in på lektionerna utan 

finns ute i korridorerna under skoldagen. Ibland kan skolfrånvaro börja med sjukfrånvaro. 

Eleven som varit hemma och sjuk får svårigheter att återvända till skolan. Eleven kan ha ont i 

magen, huvudet eller någonstans i kroppen. Eleven kan även uppvisa symtom som trötthet 

och det är svårt för omgivningen att veta om eleven är sjuk eller uppvisar symtom på stress 

och oro: 

När man ser att eleven av olika skäl vill börja stanna hemma från skolan så är det tidiga tecken på 

skolfrånvaro. Min tanke är att de flesta vill vara i skolan, men av olika skäl känner man att det inte 

går, jag mår för dåligt. Och det är en friskhetsreaktion, vi människor vill inte utsätta oss för saker som 

är farliga och obehagliga och dåligt för oss. Vi går inte in i miljöer där vi vet att vi kan råka illa ut…. 

dom här eleverna de gör de här sakerna för att skydda sig själva och det tycker jag är klokt (David, 

00.14.23). 

 

6.3.1  Samverkan  med  föräldrar  

Alla informanter beskriver svårigheten att uppmärksamma tecken på skolfrånvaro i ett tidigt 

skede. De uppger att många elever anstränger sig i skolan så att det blir svårt för pedagogerna 

att uppmärksamma att något är fel.  Eleven ser ut att trivas och lärandet fungerar bra. När 
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eleven kommer hem och slappar av raseras deras fasad. De kan uppvisa stor frustration, vara 

jättearga eller gråta och de kan ha stora svårigheter att förklara orsaken till deras beteende: 

…..det kan ha att göra med trötthet, det går åt en massa energi att vara i skolan. Men det kan också 

vara att det finns någonting som är fel för eleven. Det är en varningssignal (David, 00.25.46).  

För att uppmärksamma elevens situation tidigt behövs en dialog med föräldrarna. I dialogen 

får skolan vetskap om elevens frustration och beteende i hemmet. Då finns det möjlighet för 

skolan att göra en kartläggning av problematiken i tid och sätta in rätt åtgärder för att skapa 

rätt förutsättningar för eleven i skolan.   

 

6.3.2  Frånvarosystem    

Möjligheterna att uppmärksamma skolfrånvaro har ökat under de senaste åren i och med att 

kommunerna har förbättrat sina frånvarosystem. Det innebär att skolan snabbare och enklare 

kan uppmärksamma och hitta mönster till elevens frånvaro. Det blir även lättare för 

huvudmännen att ta del av rådande situation samt att de får lättillgänglig statistik över hur 

skolfrånvaron ser ut i kommunen: 

….man har blivit duktigare på att föra in frånvaro, förut gjorde inte alla det. Nu gör alla det och då 

går det att följa upp (Daniel, 00.45.30).  

För att systemet ska ge effekt behövs rutiner för uppföljning av skolfrånvaron. Skolorna 

behöver kontinuerligt gå in i systemet för att uppmärksamma skolfrånvaro. Görs det för sällan 

så finns det risk att frånvaron fått fäste hos eleven. Disa beskriver hur de genom projektet 

kunnat diskutera med rektorer och skoldirektör om problemet för att hitta gemensamma 

lösningar för hela kommunen: 

Vi har varit med på konferenser där alla rektorer och skoldirektören har varit med, så vi har kunnat 

resonera kring problemet. Vi rekommenderar att man tittar på det en gång i månaden (Disa, 42.58).  

    

6.3.3  Handlingsplan  och  checkl istor  

Tre av kommunerna har infört en handlingsplan för skolfrånvaro som kallas närvarotrappa. 

Den har tagits fram som ett instrument för att uppmärksamma skolfrånvaro i ett tidigt skede. 

Den beskriver insats, tid och ansvarig aktör för varje steg i trappan. Den skapar möjlighet för 

kommunerna att arbeta kommunövergripande med tidiga insatser som främjar skolnärvaro. 

Alla grundskolor arbetar utifrån samma handlingsplan vilket skapar tydliga rutiner för alla 
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som arbetar i skolan. Informanterna beskriver hur det skapar möjlighet för samsyn och tydliga 

riktlinjer för arbetsgången vid skolfrånvaro: 

Att man samverkar och jobbar med värdegrundsarbete, att man snabbt koordinerar ihop så det snabbt 

blir möten (Alice, 00.41.51). 

Två av informanterna beskriver att det finns en bra grundtanke med närvarotrappan men att 

det finns en risk och svårighet med att trappan ska följas steg för steg. De upplever att arbetet 

blir fyrkantigt. Det måste finnas möjlighet att skapa relation med eleven, vilket kan ta tid för 

de involverade. Sedan behövs det möjlighet att samtala enskilt med eleven för att kartlägga 

problematiken. De beskriver bemötandet som den viktigaste ingrediensen i arbetet med att 

skapa en relation och tillit. Risken finns att den relationen skadas eller förstöras om arbetet 

med närvarotrappan går för fort fram. De efterfrågar större flexibilitet för att frånvarotrappan 

ska fungera optimalt: 

Man kan använda trappan och vara jättekantig och inte kommit en centimeter närmare, det är lite så 

jag tänker (Daniel, 00.45.30).   

Kommun D har även satt ihop ett material med checklistor för situationer som bör 

uppmärksammas. Checklistorna skapar möjligheter för pedagogerna att få kunskap om vilka 

tidiga tecken de behöver uppmärksamma så de snabbt kan sätta in insatser. 

 

Benjamin som arbetar på gymnasieskola beskriver hur deras arbete med tidiga insatser har 

skärpts till för att snabbt fånga upp elever som börjar avvika från skolan. De samarbete med 

CSN6 för att möjliggöra ett arbete på alla nivåer, från CSN och ner på individnivå. Det skapar 

möjligheter för skapandet av tydliga regler, riktlinjer och ramar för alla inblandade. Skolan 

rapporterar in frånvaron till CSN som sedan tar beslut om åtgärd. Skolsköterska och 

skolkurator kopplas in för att kartlägga orsaken till frånvaro så åtgärdande insatser kan sättas 

in. Benjamin beskriver att de har tydliga rutiner för tillvägagångsättet i verksamheten: 

…vi vet precis hur vi ska agera (Benjamin, 00.24.17). 
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6.3.4   Resultatanalys   av   projektens   arbete  med   att   uppmärksamma  

tidiga   tecken   på   skolfrånvaro      och   insatser   som   hjälper   eleven   att  

stanna  i   skolan  

Alla projekt är i olika faser i arbete. En del är i inledningsfasen medan andra håller på att 

avsluta sina projekt. De har som mål att skapa rutiner för att förebygga och uppmärksamma 

skolfrånvaro i ett tidigt skede genom att ge kommun, organisation och den enskilda skolan 

verktyg som hjälper dem i arbete. Kommun D har satt ihop ett material med checklistor för 

situationer som bör uppmärksammas. Målet med checklistorna är att pedagogerna ska få 

kunskap om tidiga tecken så de snabbt kan sätta in insatser. Kunskap ger aktörerna större 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i arbetet att uppmärksamma tidiga tecken samt 

vilka åtgärder som behöver sättas in.  Kommun A och kommun C är i full gång med att skapa 

handlingsplaner för sina kommuner. De som arbetar i projekten har läst forskning för att få 

verktyg till att skapa handlingsplanerna.  Kommun B har ett inarbetat samarbete med CSN 

samt tydliga rutiner inom verksamheten för att uppmärksamma tidiga tecken på skolfrånvaro. 

Samarbete och rutiner skapar pedagogiska strategier för att fånga upp eleverna i tid och 

snabbt kunna sätta in åtgärder. Genom strategier och verktyg ökar förutsättningarna för 

pedagogerna att uppmärksamma tidiga tecken på skolfrånvaro och snabbt sätta in åtgärder för 

att eleven ska stanna i skolan.    

 

Frånvarosystemens utveckling skapar en känsla av sammanhang hos hela organisationen. 

Tydliga rutiner för användandet av informationen från systemet gör att alla vet vad som 

förväntas av de olika aktörerna.  

 

6.4  Att  återfå  elever  med  hög  skolfrånvaro  t i l l   skolan  

Alla informanterna är eniga om att arbetet med att återfå elever med hög skolfrånvaro till 

skolan är ett gediget arbete och att det behövs mer kunskap om problematiken, från skola och 

upp till huvudmän i nämnd och förvaltning. Alla uppdrag ser olika ut, alla elever är olika med 

olika behov, det finns en gemensam nämnare och det är hög frånvaro. Orsaken till elevens 

skolfrånvaro kan bero på olika faktorer; skol-, familje-, individ-, omgivnings-, sociala 

faktorer. Arbetet kräver tid, kunskap, engagemang och samverkan för att möjliggöra en 

hållbar kontakt med eleven. Svårigheter i arbetet att återfå eleven till skolan kan vara att 
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eleven som sitter hemma, ofta har tappat förtroendet för vuxna och känner sig bortglömda. De 

vuxna har gett upp hoppet om eleven: 

Orsaken till att man gav upp berodde på att man inte hade verktygen. De kände sig maktlösa. Man 

hade inte metoderna att göra det. Till slut blev misslyckandet så stort att man inte ville vara och peta i 

problemet. Det blev ett dåligt samvete (Daniel, 00.04.49).  
 

6.4.1.   Samverkanspartner  

Projekten möjliggör en samverkan mellan olika aktörer som tillsammans skapar en bred 

kompetens för att kunna se helheten av eleven och elevens situation. Samverkanspartner 

består av skola, elevhälsa, socialförvaltning, BUH, BUP och polis. Det har eller håller på att 

implementerats metoder och strategier för hur arbetet ska gå tillväga i de olika kommunerna. 

Målet med samverkan är att alla inblandade ska veta vad som krävs av var och en. Ett team 

som arbetar tillsammans mot samma mål utifrån olika kompetenser och perspektiv, för att 

skapa förutsättningar för eleven att komma tillbaka till skolan. Samverkan vid den enskilda 

skolan ses också som en viktig för att arbetet ska bli framgångsrikt. Alla informanterna 

beskriver rektorns roll som en motor för att arbetet ska fungera och fortskrida i rätt riktning.  

Rektorns roll är beslutande och den som ger pedagogerna stöd och mandat att skapa 

möjligheter för eleven att återvända till skolan samt förankra en samsyn om att det är ett 

viktigt uppdrag som ska prioriteras. Rektorn och övrig skolpersonal behöver visa att det är ett 

viktigt jobb som kräver extra resurser: 

Man kan inte bara säga att det är viktigt att eleven kommer tillbaka till skolan, man måste visa att det 

är jätteviktigt (Charlie, 00.10.54).   

Informanterna beskriver att skolan ofta behöver lösgöra minst en person som kan åka hem till 

eleven, sitta i extramöten och anpassa för elevens tillbakagång till skolan. Daniel beskriver 

arbetet som väldigt resurskrävande för skolan och inget som den enskilda läraren har 

möjlighet till, de har inte den flexibiliteten i sitt arbete. Istället möjliggör special- eller 

resurspedagog arbetet. Benjamin och David som arbetar inom mer anpassade verksamheter 

beskriver hur verksamheten formas utifrån elevens behov och att möjligheten till det skapats 

utifrån den utökade personaltätheten.  

  

6.4.2  Skapa  förtroende  och  relation  med  elev  

Informanterna uppger att arbetet behöver vara prestigelöst för att det ska fungera. Den eleven 

har störst förtroende för, den som anses ha störst möjlighet att nå fram till eleven, bör få 
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uppdraget att bygga förtroende och relation med eleven. Alla informanterna trycker på vikten 

att skapa en relation som grund för att sedan kunna arbeta vidare i små steg med att få eleven 

till skolan. I byggandet av tillit är det viktigt att visa att pedagogen eller annan 

samverkanspartner är beredd att stå kvar även om det blir gungigt: 

….viktigt att göra det man lovat. Ska man ringa så måste man göra det annars känner eleven att 

skolan inte tar det på allvar. Man får inte ge sig om eleven inte öppnar dörren en dag. Det är bara att 

komma tillbaka nästa dag, visa att man står kvar (Alice, 00.14.52).  

Alla informanter beskriver hur eleven blir motiverad genom de vuxnas engagemang och 

intresse för eleven vilket skapar möjligheter för återgång till skolan.  

 

6.4.3  Kartläggning  och  kommunikation  

Alla informanter är eniga om att orsaken till skolfrånvaron behöver kartläggas och att det 

möjliggör och skapar rätt förutsättningar för eleven att komma tillbaka till skolan. Samtal och 

kommunikation med eleven brukar ge de bästa svaren och en av de vanligaste saken som 

missats i tidigare insatser. Flera av informanterna understryker hur pedagogerna behöver hitta 

sätt att ställa frågor och kommunicera med eleverna. Verktyg som skriftliga enkäter med 

tydliga svarsalternativ skapar förutsättningar för eleven att ge svar och skapar möjlighet för 

pedagogerna att tolka elevens behov: 

Vi är ofta dåliga på att ställa rätt frågor till eleven. Sen måste man använda ett sånt sätt, man ska 

försöka göra skriftliga frågeformulär, förarbeta enkäter och frågeformulär som är individuellt 

anpassade utifrån den kille eller tjej som det handlar om (David, 00.20.04).  

Svårigheter i kommunikationen som informanterna uppger är situationer där pedagogerna tror 

sig veta orsaken. Informanterna menar att det inte är av illvilja utan att pedagogerna är 

inkörda på sina spår, pedagogerna har träffat många elever och utvecklat en känsla att läsa av 

dem. Ibland stämmer inte känslan, vilket utmynnar i ett bemötande som för eleven inte blir 

hanterbart. Situationen blir okontrollerbar för eleven vilket kan skapa en känsla av att den blir 

orättvist bemött: 

Eleven måste få känna att den vinner på att vara i skolan, att den gör så jag mår bra, att jag får lyckas, 

att jag får växa med utmaningar som är lagomt utifrån min nivå (Svante, 00.42.04). 
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6.4.4  Samverkan  med  föräldrar  

Informanterna poängterar att föräldrarna har stor kunskap om sitt barn och är de som 

huvudsakligen stöttar sitt barn på hemmaplan. Om föräldrarna har en positiv syn på 

samarbetet och skolans insatser överförs den känslan till barnet. Informanterna beskriver 

svårigheten för eleven att ta sig över tröskeln på morgonen för att ta sig till skolan. Om 

föräldrarna får verktyg för hur de ska stötta sitt barn att ta sig iväg till skolan kan det 

underlätta situationen för eleven. Informanterna ser ofta vid hög skolfrånvaro föräldrarna som 

under lång tid fått tackla problemet på egen hand och det har medfört att föräldrarna ofta är 

slutkörda och behöver hjälp att hantera situationen. Ofta har samverkan med skolan havererat 

så projektens roll blir att bygga upp en relation och tillit med föräldrar. Informanterna 

beskriver orsaker till att relationen har havererat med att skola och föräldrar haft olika 

uppfattningar av situationen. I och med att informanterna byggt upp ett samarbete med 

föräldrar och andra samarbetspartner kan de tillsammans samtala om vilka behov familjen har 

och tillsammans utforma en plan. Informanterna beskriver att planen varierar från elev till 

elev och att behovet bör kartläggas med eleven. Arbetet bör ske i ett lugnt tempo med korta 

mål för att eleven ska få möjlighet att lyckas och uppleva känslan av att klara av situationen. 

Arbetet bör följas upp efter några veckor, en del följs upp varje vecka, allt efter elevens 

behov. Vid uppföljning bestäms fortsättning med nya mål. De poängterar att all planering bör 

ske tillsammans med eleven.  

  

6.4.5   Resultatanalys   av   projektens   arbete   att   återfå   elever   med  

hög  skolfrånvaro  t i l l   skolan  

Daniel som varit delaktig vid flera fall med hög skolfrånvaro beskriver hur skolan börjat få in 

rutiner och strategier som skapar självförtroende hos pedagogerna för hur de ska handla i 

dessa situationer. Pedagogerna har med hjälp av projektet i kommunen skapat lösningar för 

flera elever att hitta tillbaka till skolan. Framgångsfaktorer för pedagogerna har varit att de fått 

verktyg och strategier för hur de själva ska agera. Situationerna och uppdragen har blivit 

hanterbara och begripliga för pedagogerna genom samverkan, handledning och tydliga 

rutiner för tillvägagångssätt. Genom att pedagogerna fått en känsla för sammanhanget blir 

arbetet att vägleda och samverka med elev och föräldrar tydligare. Verktyg som möjliggjort 

arbetet är kartläggning av orsak till elevens skolfrånvaro samt pedagogiska strategier som 

bemötande och relationsbyggande strategier.   
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Informanterna benämner olika strategier att hjälpa elev och föräldrar för återgång till skolan. 

Det kan vara ett samtal till eleven på morgonen för att påminna om saker som hon eller han 

behöver ha med sig eller bara visa att skolan bryr sig. Det kan vara att någon annan är med 

eleven på morgonen och åker med eleven till skolan. Eleven kanske har behov av skolskjuts i 

form av egen taxi eller att någon möter upp eleven på skolan när den kommer dit. Stödet kan 

bestå i att eleven får ett eget rum på skolan att vistas i eller möjlighet att under en kortare tid 

få gå i en särskild undervisningsgrupp för att få en mjukare övergång från hemmet till skolan.. 

Dessa pedagogiska strategier skapar större begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för 

eleven vilket underlättar och möjliggör för återgång till skolan.  
 

7.  Diskussion    

I diskussionsavsnittet sammanfattas och diskuteras resultaten utifrån forskningsfrågorna i 

relation till bakgrund, tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna.  

  

7.1  Sammanfattande  resultat  av  forskningsfrågorna  

För att kunna skapa en likvärdig skola för elever inom AST anser informanterna att hela 

organisationen behöver få ökad kunskap om AST samt att alla arbetar mot samma mål. För 

att skolan ska bli inkluderande och tillgänglig för alla elever behöver det avspeglas i elevernas 

lärmiljö, i deras lärande och i pedagogernas strategier och förhållningssätt. Tidiga tecken som 

signalerar om skolfrånvaro kan vara att eleven får ströfrånvaro som ökar över tid. Eleven 

uppvisar ofta symtom som huvudvärk, ont i magen eller någonstans i kroppen. Insatser som 

projekten förespråkar för att minska skolfrånvaro är en tidig dialog med föräldrar, ett 

fungerande frånvarosystem samt en tydlig handlingsplan för hur arbetsgången vid 

skolfrånvaro ska gå till. Projekten belyser vikten att skapa förtroende och relation till elev och 

föräldrar samt att kartlägga orsak till skolfrånvaro och samverkan mellan olika 

samverkanspartner för att skapa förutsättningar för att återfå elever med hög skolfrånvaro till 

skolan. Med resultatet som jag fått från intervjuerna anser jag att min studie svarar mot syftet 

med att förstå hur några skolprojekt har arbetat för att främja skolfrånvaro för elever inom 

AST.  
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7.2  Projektens  syn  på  delaktighet  och   inkludering   i   skolan     

Alla informanter utgår från att inkludering ska bygga på att skolan ska var tillgänglig för alla 

elever utifrån deras förutsättningar och behov (Lgr 11). De tydliggör att det inte alltid innebär 

att alla elever ska vara inkluderade i ordinarie klass utan att det ibland, för vissa elever, 

innebär att de har behov av särskild undervisningsgrupp. Informanterna poängterar vikten av 

att det finns olika alternativa lösningar som svara mot elevernas enskilda behov, vilket Lgr 11 

skildrar på ett tydligt sätt genom sin beskrivning av hur en likvärdig utbildning inte ska 

utformas på samma sätt eller att skolans resurser ska fördelas lika utan lärmiljön ska anpassas 

efter elevernas individuella förutsättningar och behov (Lgr 11). Informanterna åskådliggör att 

kommun och huvudmän i organisationen måste visa att det är ett viktigt uppdrag som behöver 

prioriteras och ge skolan verktyg för att genomföra uppdraget. Det behövs ett 

helhetsperspektiv med gemensamma mål i hela organisationen. Arbetet behöver vara 

implementerat på alla nivåer för att det ska fungera tillfredställande (Ernestam & L. Karlsson, 

2013; G. Landell, 2014; Timperley, 2011). Alla informanter är överens om att rektorn har en 

viktig och avgörande roll för att arbetet ska bli framgångsrikt. Rektorerna är motorn i arbetet 

som ger pedagogerna förutsättningar, riktlinjer och möjlighet till kompetensutveckling för att 

möta uppdraget (Hoppey & McLeskey, 2013). I och med att tillgänglighet finns inskrivet i 

diskrimineringslagen från den 1 januari 2015 ges förhoppningar för att inkluderingsbegreppet 

kommer att klargöras så uppdraget blir tydligare på alla nivåer i kommunen.   

 

Behovet av kunskap varierar bland pedagoger och samverkanspartner men är i överlag stort 

vilket åskådliggörs av studiens resultat. Resultatet visar även att det arbetas på många fronter 

för att skolan ska få kompetensutveckling. SPSM arbetar med kompletterande stöd till för-, 

grund- och vuxenutbildning och kan bidra med en skräddarsydd kompetensutveckling för 

skolor, arbetslag och enskilda pedagoger. Det och projektens målsättning är att skapa 

förutsättningar för kommun, organisation, skola, arbetslag och enskilda pedagoger så de får 

kunskap till att möjliggöra inkluderingsbegreppet en skola för alla (Persson & Persson, 2012; 

Nordahl m.fl, 2005). Autism och Aspergerförbundets enkätundersökning (2013) visar på att 

skolan har stora brister inom området autismkompetens. Det har lett till att Autism och 

Aspergerförbundet går ut med information i sociala media samt anordnar föreläsningar runt 

om i landet för att öka samhällets och skolans kunskap och förståelse för personer med AST. 

Med mer kunskap blir skolans uppdrag tydligare och skapar förutsättningar för pedagogerna 

att erbjuda eleverna hjälp och strategier för att lyckas i sitt lärande (Antonovsky, 1987; 
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Falkmer, 2013; Persson & Persson, 2012).  

 

I informanternas resonemang framkommer det att handledning på många sätt öppnar upp för 

nya tankebanor som för arbetslag och enskilda pedagoger framåt i inkluderingsarbetet. Med 

handledning av projekten, SPSM och elevhälsa kan pedagogerna lättare omsätta sin nyvunna 

kunskap i praktiska handlingar och situationer som exempelvis kartläggning av elevens 

behov, förmågor och styrkor. Det finns då möjligheter att skapa en lärmiljö som förbättrar 

elevens förutsättningar till delaktighet (Falkmer, 2013; Partena, 2007). Pedagogerna behöver 

stödja och anpassa så uppgifter och genomförandet av uppgifterna blir begripligt och 

hanterbart (Landell, 2014). Handledning kan skapa större begriplighet för elevernas situation 

hos pedagogerna, skapa större hanterbarhet för det pedagogiska arbete och ökad motivation 

för att utveckla sitt eget och elevens lärande (Antonovsky, 1987).     

 

Alla informanter i studien beskriver att det är vanligt att elever sällan tillfrågas, utan att det 

ofta är de vuxna som beslutar om åtgärder. Ibland tar pedagogerna för givet att saker 

förehåller sig på ett visst sätt, vilket kan visa sig vara helt felaktigt när eleven tillfrågas. 

Informanterna belyser vikten av att göra eleverna delaktiga i beslut och kartläggning av 

elevens behov samt vid lärandets utformning och genomförande. För att inkluderingsarbetet 

ska bli framgångsrikt behöver eleven få bli delaktig. På så vis höjs deras motivation att delta i 

lärande och sociala sammanhang. Pedagogen lär känna eleven och får förutsättningar att 

skapa kontakt och bygga relation och tillit med eleven (Falkmer, 2013; Partanen, 2007). Att 

pedagogen skapar en relation med eleven kan även ha stor betydelse för det sociala samspelat. 

Tillsammans med pedagogen får eleven möjlighet att träna sin sociala kompetens för att sedan 

klara av det på egen hand tillsammans med sina klasskamrater (Strandberg, 2006). Attwood 

(2000) beskriver hur elever som har svårigheter med socialt samspel får mindre träning i 

theory of mind eftersom de ofta undviker sociala sammanhang, genom att pedagogerna stöttar 

eleven att hitta strategier för att förstå och klara av det sociala samspelet möjliggörs elevens 

delaktighet både i lärandet och i sociala situationer så som raster och fritidsaktiviteter.  
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7.3  Tidiga   tecken  på   skolfrånvaro  och   insatser   som  hjälper  

eleven  att   stanna   i   skolan  

Resultatet visar på att det kan vara mycket komplext för pedagoger att uppmärksamma tidiga 

tecken på skolfrånvaro, eftersom eleverna inte alltid förmår att visa sina känslor och behov i 

skolan. Genom att ha en öppen dialog och ett nära samarbete med föräldrarna ökar 

möjligheten att uppmärksamma elevernas behov i tid. Föräldrarna kan förmedla och 

uppmärksamma skolan om elevens reaktioner och tankar som framkommit hemmavid 

(Ernestam & L. Karlsson, 2013; G. Landell, 2014). 

Resultatet av studien visar att informanterna arbetar efter den senaste forskningen i arbetet att 

främja elevernas skolnärvaro och att huvudmän och organisation arbetar för att 

frånvarosystemet i kommunerna ska fungera mer tillfredställande. Genom forskningen har 

informanterna skaffat sig kunskap i ämnet och påbörjat förändringar av rutiner för det 

befintliga närvarosystemet och implementering av handlingsplaner för att skapa gemensamma 

riktlinjer för kommunen. Gladh och Sjödin (2014), G. Landell (2014) och Skolverket (2008) 

åskådliggör att tydliga rutiner och handlingsplaner behövs för att tidigt kunna identifiera och 

kartlägga orsak till skolfrånvaro. Det skapar möjlighet för skolan att tidigt upprätta 

individuella handlingsplaner som ger pedagogerna vägledning för hur de ska anpassa 

undervisning, lärmiljö och sitt förhållningssätt för att möta elevens behov i skolan. Skolverket 

och Landell skildrar vikten av att arbetsgången och ansvaret behöver vara tydligt och att 

elevens delaktighet i arbetet ska vara centralt för att för att arbetet ska bli framgångsrikt.  

 

Kommun D har utifrån forskning satt ihop ett material med checklistor för situationer som bör 

uppmärksammas. Med hjälp av materialet får pedagogerna verktyg till att uppmärksamma 

tidiga tecken på skolfrånvaro för eleverna. Kommun B har en handlingsplan tillsamman med 

CSN för att se tidiga tecken på skolfrånvaro. Skolan rapporterar in frånvaron till CSN och där 

finns det centrala beslut för hur CSN ska agera när det blir upprepad frånvaro. För eleven kan 

det innebära att studiebidraget dras in. Gör man en jämförelse mellan dessa två olika 

förfaranden kan det upplevas som om Kommun A, C och D har handlingsplaner som utgår 

från att förtydliga uppdraget för organisation och skola så de får verktyg till att hitta mönster i 

elevens skolfrånvaro som kan ge ledtrådar till skolfrånvarons orsak. Med kartläggningen av 

orsak finns det möjligheter för pedagogerna att anpassa efter elevens behov för att möjliggöra 

skolnärvaro (Gladh & Sjödin, 2014; Skolverket, 2010). Kommun B handlingsplan med CSN 
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kan upplevas som att det handlar om elevens problem och ansvar att ta sig till skolan 

oberoende av hur skolans tillgänglighet ser ut för eleven. Eftersom Kommun B arbetar utifrån 

hela elevens behov i sin verksamhet i samverkan med elevhälsan, socialförvaltningen, BUP 

och BUH så anses arbetet fungerar bra. Om skolan däremot inte haft det implementerade 

samarbetet som de idag har skulle det kunna resultera i att eleven själv ses som ytterst ansvar 

för att ta sig till skolan och den som blir drabbad i form av uteblivet studiemedel.  

 

Två av informanterna i studien beskriver att det finns en risk med kommunens handlingsplan 

som tagits fram för att tidigt sätta in närvarofrämjande insatser. De upplever en fyrkantighet i 

arbetet som kan skapa svårigheter i relationskapandet med eleven. Informanterna poängterar 

vikten av att arbetet måste få ta tid, att alla elever är olika, vilket innebär att pedagogerna inte 

kan agera lika i de olika ärendena (Gladh & Sjödin, 2014). Orsaken till deras argumentation 

kan vara att dessa informanter har skapat fungerande rutiner för arbetsgången vid 

skolfrånvaro. Att de upplever att de behärskar situationen och hittat strategier för hur de ska 

arbeta främjande med skolfrånvaro.  

 

7.4  Att  återfå  elever  med  hög  skolfrånvaro  t i l l   skolan  

Det finns en enighet hos informanterna i studien om att arbetet med att återfå elever med hög 

skolfrånvaro till skolan är ett gediget arbete som kräver kunskap och engagemang i hela 

organisationen (Ernestam & L. Karlsson, 2013; G. Landell, 2014). I informanternas svar går 

det att utläsa att pedagogerna känt sig maktlösa för att de inte haft strategier och verktyg för 

hur de ska bemöta eleven, vilket har genererat i att elever som sitter hemma har tappat 

förtroendet för vuxna eftersom de vuxna gett upp hoppet om elevens möjligheter att komma 

tillbaka till skolan. Projekt bidrar till att förmedla kunskap till både huvudmän och 

skolpersonal samt att implementera rutiner på både organisationsnivå och i skolan för att 

skapa tydliga rutiner, mål och förväntningar, så alla inom organisationen vet vad som 

förväntas av dem i arbetet att återfå elever med hög skolfrånvaro till skolan (Ernestam & L. 

Karlsson, 2013; G. Landell, 2014; Timperley, 2011). 

 

Studiens resultat beskriver vikten av att skolan samverkar med olika aktörer för att skapa bred 

kompetens för att kunna hjälpa eleven ur ett helhetsperspektiv (G. Landell, 2014). De olika 

projekten har kommit olika långt i sitt arbete med att implementera metoder och strategier för 

hur arbetet ska gå tillväga i de olika kommunerna, men de har alla som mål att skapa rutiner 
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så att alla aktörer ska veta vad som krävs av var och en för att skapa förutsättningar för eleven 

att komma tillbaka till skolan. Arbetet i skolan behöver också genomsyras av samverkan och 

tydlig struktur för att arbetet ska bli framgångsrikt (Antonovsky, 1987; Parsons m fl, 2011). 

 

Informanterna i studien beskriver hur rektorn är motorn i arbetet och ger pedagogerna stöd 

och mandat att skapa förutsättningar för eleven. Rektorns engagemang förmedlar uppdragets 

prioritet till övrig skolpersonal, vilket skapar förutsättningar till större förståelse och 

samverkan i det resurskrävande arbete som det är att återfå en elev med hög skolfrånvaro till 

skolan (Hoppey & McLeskey, 2013). Övrig skolpersonal behöver samverka med ansvarig 

pedagog eftersom pedagogen inte har den flexibilitet i sitt uppdrag som arbetet att få tillbaka 

eleven till skolan kräver (G. Landell, 2014). 

 

Studiens resultat visar på att mycket arbete behöver läggas på att skapa en tillitsfull relation 

med eleven. Projektens arbete utgår från elevens behov och det måste få ta tid och ske i små 

steg eftersom elevens tillit till skolan och vuxna ofta är väldigt sargad och eftersatt (Gladh & 

Sjödin, 2014). Genom att pedagogen eller annan samverkanspartner lyssnar till elevens behov 

och visar att den är beredd att förbättra elevens situation, ökar elevens förtroende och tillit till 

den vuxne (Falkmer, 2013). Kinge (2008) beskriver hur vikten av att eleven upplever att den 

blir sedd och lyssnad på är avgörande för att skapa en positiv självuppfattning hos eleven. Det 

handlar om elevens upplevelse av att bli förstådd, bekräftad och accepterad för den eleven är 

innerst inne. I samtal med eleven får pedagogen möjlighet att kartlägga orsaken till 

skolfrånvaro (Falkmer, 2013; Kinge, 2008; Landell, 2014). I resultatet av studien framgår det 

att samtal med eleven är en av de vanligaste sakerna som missats i tidigare insatser. 

Informanterna beskriver hur pedagogerna under sina år i skolan har utvecklat en känsla för att 

läsa av elever men drar ibland fel slutsatser, vilket gör att fel insatser sätts in i arbetet med att 

få eleven tillbaka till skolan. Så för att återfå eleven till skolan arbetar projekten med att 

kartlägga orsaken till skolfrånvaro tillsammans med eleven för att rätt åtgärder ska sättas in. 

Med projektens arbete får pedagogerna kunskap och verktyg för hur de ska hantera 

situationerna (G. Landell, 2014; Persson & Persson, 2012; Falkmer, 2013; Partanen, 2007).  

Övreeide (2001) beskriver att samtal med eleven behöver vara anpassade efter elevens 

faktiska kognitiva nivå, språkliga förutsättningar och situation. Eleven kan ha behov av tydlig 

struktur och tillgång till kompletterande uttrycks- och kommunikationsmöjligheter.  
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Samverkan med föräldrarna anses i studiens resultat som både viktiga och stödjande. 

Föräldrarna har oftast kämpat länge med problematiken och behöver stöd i att hantera barnets 

situation samt stöd i kontakten med skola, socialförvaltning, BUP och BUH. Resultatet visar 

på att föräldrar ofta upplever att skolan inte tagit till sig av deras kunskaper om sitt barns 

situation och inte lyssnat på deras farhågor kring problematiken. Projekten uppger att de ofta 

får vara medlare mellan skola och föräldrar när samverkan havererat. Med medling och 

handledning skapar projekten nya tankar hos pedagogerna. Det kan skapa större förståelse för 

föräldrarnas och elevens situation och kan tillslut skapa ett givande samarbete (Gladh & 

Sjödin, 2014; G. Landell, 2014). Falkmer (2013) åskådliggör hur föräldrarna kan stödja och 

ge tips till pedagogerna om förhållningssätt och strategier som fungerar i hemmet. Projekten 

beskriver hur skolans samarbete med föräldrar och andra samarbetspartner kan möjliggöra 

skapandet av en handlingsplan för hur arbetet med elevens tillbakagång till skolan ska se ut 

(Gladh & Sjödin, 2014; G. Landell, 2014). Arbetet anpassas efter elevens behov, med korta 

mål för att eleven ska få möjlighet att lyckas och uppleva känslan av att klara av situationen 

med stöttning av skolpersonal och andra samverkanspartner (Gladh & Sjödin, 2014; Partanen, 

2007; Strandberg, 2006; Säljö, 2000).   

 

7.5  Reflektioner  över  studiens  resultat  

De viktigaste reflektionerna som kan dras av studiens resultat är att skolan behöver mer 

kunskap och förståelse för elevers olika behov och förutsättningar för att skapa en tillgänglig 

skola för alla elever. Pedagogerna behöver få verktyg för hur de kan skapa en lärmiljö som 

förbättrar elevens förutsättningar till delaktighet. Kommunen behöver skapa gemensamma 

rutiner för närvarosystem och handlingsplaner för att skolan tidigt ska kunna identifiera och 

kartlägga orsak till skolfrånvaro. Ett framgångsrikt arbete med att återfå en elev tillbaka till 

skolan handlar om att organisation, skola och andra samverkanspartner har kunskap och 

engagemang för att skapa delaktighet, relation, tillit med eleven samt utforma en skolmiljö 

som är skapar begriplighet, hanterbarhet, mening och sammanhang för eleven. Dessa faktorer 

har projekten ringat in och skaffat sig kunskap om för att implementera i organisation och 

skola för att ge pedagogerna verktyg för att skapa bra förutsättningar för alla elever att lyckas 

i skolan precis som Keaney (2008) förespråkar i sin forskning. Keaney beskriver att även 

forskarna behöver lyfter blicken från sitt eget arbete för att arbeta mer tvärvetenskapligt för att 

få ett helhetsperspektiv över problematiken kring skolfrånvaro.  
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I inledningen skrev jag om mitt eget intresse och kunskap om skolfrånvaro. Under arbetets 

gång har jag använt mig av mina specialpedagogiska glasögon istället för mitt 

föräldraperspektiv som jag vanligtvis har kring problematiken med skolfrånvaro. Det har 

genererat i ytterligare kunskap i ämnet och jag har fått insikt i vilket arbete som läggs ner i 

många kommuner i Sverige för att få eleverna tillbaka till skolan samtidigt som de arbetar för 

att skapa en tillgänglig skola för alla elever. Jag är imponerad över projektens arbete i sina 

kommuner och hoppas att jag genom min undersökning kan hjälpa dem att sprida deras 

kunskap vidare så fler kommuner får möjlighet att starta upp projekt i sina kommuner. Genom 

undersökningen har min övertygelse om att skolnärvaro kan främjas med en mer tillgänglig 

skola för alla elever ökat och insikten för att kunskap i kommun och organisation kan 

generera i att skolan får det stöd och de verktyg som de behöver för att klara av uppdraget.  

 

7.6  Fortsatt   forskning        

I denna studie har jag uppmärksammat hur skolnärvaro kan främjas via några skolprojekt, 

med speciellt fokus på elever inom autismspektrumtillstånd (AST). Jag har belyst både 

svårigheter och möjligheter som projekten mött och möter i sitt arbete. Det skulle vara 

intressant att få följa upp vad projekten mynnat ut i för resultat efter några år. Om antalet 

elever med skolfrånvaro minskat och om de lyckats sprida sin kunskap vidare till andra 

kommuner.  
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Bilaga  1  Brev  t i l l    informanter  

Hej! 

Jag heter Ulrika Brodin och läser på Specialpedagogprogrammet vid Umeå Universitet, men 
är bosatt i Boden. Jag är precis i uppstarten av mitt examensarbete som kommer att handla om 
hemmasittare. Syftet med mitt arbete är att komma i kontakt med specialpedagoger som 
arbetar med hemmasittare. Genom intervjuer vill jag få en bild av hur specialpedagoger kan se 
tidiga tecken på framtida skolfrånvaro för elever inom autismspektrum och hur det kan 
bemötas och förhindras.  

Anledningen till att jag valt att göra min masteruppsats om hemmasittare är både personligt 
och professionellt. Jag har själv en dotter som tampas med problematiken så jag kan mycket 
om barn- och föräldraperspektivet. Nu vill jag byta perspektiv. Jag vill se på problemet ur en 
pedagogisk infallsvinkel för att belysa arbetssätt och strategier som fungerar. Jag vill hitta och 
belysa framgångsrika arbetsmodeller som kan bemöta och i bästa fall förhindra uppkomsten 
av ”hemmasittare”.  

Jag håller nu på att ta kontakt med några kommuner som bedriver eller bedrivit projekt för 
hemmasittare i norra Sverige, för att hitta informanter till min intervjustudie. Det skulle vara 
ovärderligt för mig att få ta del av era kunskaper och erfarenheter.  

Jag är intresserad av är att få intervjua specialpedagoger som arbetar med barn som har 
svårigheter att ta sig till skolan. Intervjun beräknas vara i ca en timme. Deltagandet är 
frivilligt, alla som deltar kommer at vara anonyma och de har möjlighet att när som helst 
avbryta sin medverkan. Självklart kommer mina intervjuer enbart användas till min forskning.  

Jag är tacksam för att du tog dig tid att läsa! Jag hoppas att jag fångat ditt intresse till att delta, 
eller kanske känner du någon annan som skulle vara intresserad. 

Jag vore tacksam om du har möjlighet att svara via mail eller telefon så snart du har 
möjlighet.   

Mina kontaktuppgifter är;  

 

Vänligen, 

Ulrika Brodin 
 

 



 

 

 

 

Bilaga  2  Intervjuguide  med  frågeteman     

 

 

• Skolans uppdrag/ansvar 
• Anpassade miljöer 
• Attityder/förhållningssätt 

o Pedagoger 
o Skola 
o Organisation 
o Andra samarbetspartner 

• Kunskaper/erfarenheter 
o Elever 
o Pedagoger 
o Rektor  
o Organisation 

• Elevernas mångfald 
o Vilken attityd har elever, pedagoger, skola, organisation till elevers mångfald? 

Styrkor? Svagheter? 
• Elevernas inflytande  

o Över sin situation 
o I möten och annan kommunikation 
o I grupp/klass  

• Kommunikation 
o ….med eleverna eller till eleverna? 
o Vilket inflytande har eleverna?  
o Används någon alternativ kommunikation? Hur? Syfte? 

• Hur kommuniceras elevers svårigheter och behov med andra?  
o Kamrater 
o Pedagoger  
o Klass 
o Skola  

• Strategier/hjälpmedel 
o Bilder, tecken, dator, smartbord, scheman, annat? 
o Adekvat stöd 
o Kravnivå  

• Vilken hjälp får pedagogerna i sitt arbete med social delaktighet och inkludering?  
o Av vem?  
o Hur?  

• Möjligheter/svårigheter 
o För elev 
o För pedagoger 
o Rektor 
o Organisation  

Inkludering/delaktighet/tillgänglighet 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
• Skolans uppdrag/ansvar/kartläggning 

o Kunskapsmål 
o Social delaktighet 

• Orsaker till frånvaro 
o Personliga/sociala 
o Miljö 
o Skolan  

• Kartläggning av skolsituation 
o Hur?  
o Vem? 
o Syfte? Varför? 
o Genomförande? 
o Utvärdering?  

• Kunskaper/erfarenheter 
o Skola 
o Organisation 
o Samarbetspartner  

• Tillvägagångssätt/rutiner/strategier 
o Skola 
o Kommun  

• Kommunikation 
o Elever 
o Föräldrar 
o Inom skolan 
o Utanför skolan 

•  Samarbete/samverkan 
o Elev 
o Föräldrar 
o Inom skolan 
o Organisation  
o Samarbetspartner  

• Möjligheter/svårigheter 
o Elev 
o Föräldrar 
o Enskilda pedagoger 
o Skola 
o Organisation/huvudmän  

• I den bästa av världar  

Skolfrånvaro 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

• Skolans uppdrag/ansvar - arbetsgång 
• Rutiner/strategier 

o Elev 
o Skola 
o Organisation 
o Samarbetspartner 
o Föräldrar (När kontaktas föräldrar? Hur? Vem?) 

• Hur påverkas eleven? Vilka tidiga tecken ser ni?    
o Socialt 
o I ämneskunskap 

• Finns det andra tecken än frånvaro? 
• Erfarenheter/kunskaper 

o Skola 
o Organisation 
o Samarbetspartner 

• Samverkan/samarbete  
o Elev 
o Föräldrar 
o Skolan 
o Organisation 
o Samarbetspartner 

• Har det gjorts några förändringar i verksamheten? Vilka? 
o Resultat 
o Nya behov 

• Åtgärdsprogram 
o När? 
o Vilka är med och utformar åtgärdsprogrammet? 
o Hur utformas åtgärdsprogrammet? (Mall?)  

• Möjligheter/svårigheter 
o Eleven 
o Skolan 
o Organisationen 
o Samarbetspartner  

Tidiga tecken på skolfrånvaro 



 

 

 

 
 

 
 

• Skolans uppdrag/ansvar 
o Elev 
o Skola 
o Organisation 

• Attityder/förhållningssätt 
o Elever  
o Skola 
o Organisation 

• Vilken hjälp/stöttning i arbete får du? 
o Av vem? 
o Hur? 

• Elevens självkänsla och självuppfattning 
o Vilken betydelse har en bra självkänsla och självuppfattning för eleven? 
o Hur arbetas det med självkänsla och självuppfattning? 
o Vem? 

• Elevens lärande och delaktighet 
o Motivation 
o Struktur 
o Anpassningar  
o Inflytande   

• Erfarenheter/kunskap 
o Pedagoger 
o Skola 
o Organisation 

• Rutiner/strategier 
o Pedagoger 
o Skolan 
o Organisation 
o Samarbetspartner  

• Förändringar i verksamheten 
o Gjorda 
o Behov 
o Resultat 

§ Elev 
§ Pedagoger  
§ Skola 
§ Organisation 

• Möjligheter/svårigheter 
o Elev 
o Pedagoger 
o Skola 
o Organisation 
o Samarbetspartner 

• I den bästa av världar…… J 

Förebyggande arbete 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Ansvar/leda/samordna 
o Pedagoger 
o Skola 
o Organisation 
o Samarbetspartner  

• Möten, elevkonferenser, konferenser, samtal  
• Attityder/förhållningsätt (Samsyn? Delaktighet?) 

o Pedagoger  
o Skola 
o Organisation 
o Samarbetspartner  

• Kunskaper/erfarenheter 
o Pedagoger  
o Skola 
o Organisation  
o Samarbetspartner  

• Rutiner/strategier  
o Enskilda pedagoger 
o Skolan 
o Organisation 
o Samarbetspartner   

• Förändringar (Utvecklingsarbeten?)  
o Gjorda 
o Behov 
o Resultat 

• Möjligheter/svårigheter 
• I den bästa av världar……. J 

Organisation och samarbete 


