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Anna Borg och Marija K. Samuelson  

Sammanfattning 

Bakgrund: Specialpedagogens arbetsuppgifter enligt examensförordningen är att arbeta förebyggande 

samt att undanröja hinder i lärmiljön och utifrån detta skapa förutsättningar för elever att kunna delta i 

skolan. Risken för att inte klara skolans krav ökar för de elever som inte närvarar och deltar. Att tidigt 

upptäcka och agera när det gäller problematisk skolfrånvaro behövs för att kunna säkerställa barn och 

ungdomars rätt till utbildning och framtidsmöjligheter. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur 

specialpedagoger beskriver sitt arbete med att uppmärksamma elevers problematiska skolfrånvaro och 

agera i grundskolans senare del. Metod: För att undersöka detta har semistrukturerade intervjuer 

genomförts med sju examinerade specialpedagoger i Stockholm stad om deras funktion i arbetet med 

elevers problematiska skolfrånvaro. Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades ordagrant. En 

induktiv kvalitativ innehållsanalys utfördes för att bearbeta transkriptionsmaterialet. Resultat: 

Resultatet i innehållsanalysen gav studien sju teman fördelade på de tre domäner. Specialpedagogerna 

beskriver sin funktion på skolorna som en samordnare, en spindel i nätet. De arbetsinsatser som 

specialpedagogerna genomförde på skolorna bestod bland annat i att kompetensutveckla skolpersonal. 

Vidare betonades arbetet kring relationer som utgör en central del i de samarbetsinriktade 

arbetsinsatser som specialpedagogerna utför. De medverkade även i elevhälsoteamets arbete med 

kartläggning och uppföljning gällande skolfrånvaro. Ett annat resultat som framkom i studien var att 

det behövs förtroendefulla relationer och samarbete även med föräldrar för att motverka problematisk 

skolfrånvaro. Avslutningsvis beskrev specialpedagogerna vikten av att utforma elevstödet utifrån 

elevens behov då de ansåg att detta är av särskilt vikt gällande elever med problematisk skolfrånvaro. 

Andra nyckelbegrepp som bemötande, elevmedverkan och förutsägbarhet var viktiga för att förebygga 

problematisk skolfrånvaro enligt de intervjuade specialpedagogerna. Slutsats: Enligt intervjusvaren 

gällande det förebyggande arbetet mot problematisk skolfrånvaro utför specialpedagogerna 

arbetsinsatser på skolans olika styrnivåer samt fungerar som en kommunicerande länk mellan dessa. 

De menade även att de arbetsinsatser som de som specialpedagoger utför och utformar kan medföra 

effekter på hur framgångsrikt stödet blir som lärare och elevhälsa utför. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till specialpedagogerna som ställt upp med sin tid och kunskap samt som 

gjorde det möjligt för oss att genomföra vår undersökning. Utan deras insats hade vi inte kunnat 

genomföra denna studie. 

  

Vi vill även passa på att tacka våra familjer som har stöttat oss under processen av denna studie. Tack 

också till vår handledare Åsa Murray för värdefulla synpunkter. 

  

Slutligen vill vi tacka Soheil Mahdi, forskarstuderande vid institutionen för kvinnor och barns hälsa, 

Karolinska Institutet, för ditt engagemang och vägledande diskussioner i vår process med studien.  

  

Vi har valt att skriva hela uppsatsen i samarbete och i kontinuerlig diskussion. Vad gäller intervjuerna 

har vi genomfört samtliga tillsammans och har fördelat arbetet med transkriberingen så jämt det varit 

möjligt. 

  

  

Stockholm, Maj 2017 

  

Anna Borg och Marija K. Samuelsson 
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Inledning 

I dag är frågan kring elevers skolnärvaro ett högaktuellt intresseområde på så väl samhällsnivå som 

skolnivå. Ett tydligt uttryck för skolårens betydelse är att nuvarande utbildningsminister sedan ett år 

tillbaka tillsatt en särskild utredning gällande den skenande svenska skolfrånvaro, vilket har resulterat i 

betänkandet: Saknad - Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94).  I ytterligare en 

publicerad rapport om skolfrånvaro har Skandias stiftelse Idéer för livet tillsammans med den ideella 

föreningen Prestationsprinsen sammanställt hur kommuner och skolor arbetar med elevers 

skolfrånvaro i Sverige (Öhman, 2016). Denna rapport påvisar bland annat påtagliga brister på 

kommun- och skolnivå gällande otydligt funktionsansvar kring insamling och analys av 

frånvarostatistik. Det finns därför anledning att närmare undersöka hur några grundskolor arbetar för 

att förebygga elevers frånvaro och hur specialpedagoger medverkar i detta arbete. 

Bakgrund 

Skolnärvaro handlar om att säkerställa barn och ungdomars rätt till utbildning och 

framtidsmöjligheter. Skolfrånvaro är ofta ett tecken på att en elev inte mår bra och kan ses som ett 

uttryck för att skolan inte har kunnat erbjuda eleven ett behovsanpassat stöd (Regeringens 

kommittédirektiv, 2015). 

  

Risken att inte klara skolans kunskapskrav är större för elever med skolfrånvaro vilket förstärker 

behovet av att ytterligare förstå på vilka sätt en skola kan arbeta i syfte att stärka närvaron. Att stärka 

elevers närvaro innebär en stor vinst för individen men också betydande ekonomiska besparingar för 

samhället (Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2013; Nilsson & Wadeskog, 2008). I Sverige 

har barn och ungdomar upp till 16 år en lagstadgad rätt till utbildning enligt regeringsformen (SFS 

2011:109, 2 kap. 18 § första stycket) och Skollagen (2010:800, kap 7 3§). Denna rätt följs av en 

skolplikt (Skollag 2010:800, kap 7 21§). Skolfrånvaro innebär därför att den rätt till utbildning som 

alla skolpliktiga barn har inte blir tillgodosedd.  

  

Skolåren är en betydelsefull tid för individens fortsatta liv och utveckling (Bremberg, 2004) och 

eftersom grundskolan har skolplikt utgör den en oerhört viktig plattform för förebyggande och 

hälsofrämjande insatser för barn och ungdomar. Att ha en fungerande skolgång räknas också som den 

enskilt största skyddsfaktorn för ett liv med psykisk hälsa (Social rapport, 2010). I relation till detta 

poängterar Ainscow et al. (2012) värdet av att skolåren präglas av en inkluderande skolmiljö. En 

skolmiljö som skapas genom respektfulla och stödjande relationer har visat sig ha stor betydelse för 

elevernas utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt (Brown et al., 2010; Social rapport, 2010; 

Ogden, 2005). Även Ahlberg (2013) poängterar vikten av en inkluderande skolmiljö och menar vidare 

att den kännetecknas av mångfald och olikhet samt att detta bör få genomslagskraft för hur skolan 

organiseras. Det gäller att skapa förutsättningar för alla elevers rätt till utbildning. 

  

Skolverket (2016) framhåller i sin rapport att ett främjande skolnärvaroarbete är nära förknippat med 

skolans eget arbete med anpassningar, delaktighet och särskilt stöd. Huvudmän och rektorer har ett 
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ansvar i att uppmärksamma, utreda och åtgärda skolfrånvaro och ta reda på orsakerna och huruvida 

detta kan sammankopplas till skolans lärmiljö (Regeringens kommittédirektiv, 2015; Skolverket, 

2012).  

 

Skolans samlade elevhälsa har ett förstärkt ansvar när det gäller att stödja lärarna i arbetet med att 

undanröja hinder som rör elevernas lärande och utveckling (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 

Malin Gren Landell (Cervin, 2015), regeringens utredare kring skolfrånvaro, menar att 

specialpedagoger kan ha en viktig roll i arbetet mot skolfrånvaro genom att samverka med exempelvis 

elevhälsa. Detta för att studera skolfrånvaro utifrån ett multidisciplinärt förhållningssätt och för att få 

en bredd i att undersöka dess orsaker. Att specialpedagogen fyller en viktig funktion och har en 

betydelsefull roll när det gäller att omsätta teori till praktik poängteras även av Ahlberg (2013). Att 

använda den specialpedagogiska funktionen på detta sätt äger också förankring i examensförordningen 

där det tydligt framgår att specialpedagogen ska “visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, 

analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter 

i olika lärmiljöer” (SFS 2007:638).  

 

Det visar sig att skolfrånvaro ökar för varje årskurs och är som högst i årskurs 9 (Kearney, 2008; 

Skolinspektionen, 2016; Öhman, 2016; SOU 2016:94). I Skolinspektionens (2016) rapport 

framkommer att det inte är någon skillnad mellan kommunala och fristående skolor. Däremot visar 

rapporten att den största andelen elever som registreras frånvarande finns i storstäderna och i 

glesbyggden. Detta är anledningen till att denna studie kommer att fokusera på grundskolans senare år 

samt skolor som är förlagda i en storstad i Sverige. Studien kommer inte skilja mellan kommunala och 

fristående skolor, eftersom rapporten inte visar någon signifikant skillnad mellan dessa. Studien syftar 

till att undersöka vilken funktion och betydelse specialpedagogers arbetsinsatser kan ha i grundskolans 

senare år, årskurs 6–9, när det gäller att förebygga problematisk skolfrånvaro. 

 

Definition  

Göransson et al. (2011) definierar förebyggande arbete som något som förhindrar eller minskar 

sannolikheten att problem uppstår och därmed minskar risken för att elever inte når kunskapsmålen. 

Problematisk skolfrånvaro, så som den definieras enligt denna studie, hör väl samman med 

definitionen ovan, då studien ämnar undersöka hur specialpedagoger beskriver sitt arbete i syfte att 

förebygga problematisk skolfrånvaro, eller enligt definitionen, minska risken för att elever inte når 

målen i grundskolan. 

 

Det bör noteras att forskning överlag har olika definitioner kring skolfrånvaro vilket bidrar till 

svårigheten att göra skarpa jämförelser gällande olika studiers resultat (Öhman, 2016; Kearney, 2008). 

Kearney (2008) menar att detta är bekymmersamt och kan leda till brister gällande enighet om 

korrekta bedömningar och åtgärdsstrategier för elever med problematisk skolfrånvaro.  

 

Genomgående för studien kommer begreppet problematisk skolfrånvaro att användas och inte giltig 

eller ogiltig skolfrånvaro som skrivs fram i skolinspektionens rapport (2016). Detta för att det inom 

ramen för denna studie inte kommer att gå att utreda huruvida det gäller giltig eller ogiltig frånvaro. 

Studien kommer att utgå från Statens offentliga utrednings (SOU 2016:94) definition av problematisk 

skolfrånvaro, vilket innebär att om en elev inte når de sociala målen eller kunskapsmålen ska detta 

bedömas som problematisk skolfrånvaro. 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas internationell och nationell tidigare forskning som genomförts inom 

problemområdet skolfrånvaro. Den tidigare forskningens resultat presenteras i relation till vårt syfte 

och utifrån följande tema: Organisation, Kunskap, Attityd, Relationer och Hälsa. 

Organisation 

Allodi (2007) har i sin artikel analyserat olika forskningsresultat och rapporter gällande faktorer som 

främjar eller hindrar elevers möjlighet att delta i skolan på lika villkor och hur det har förändrats i det 

svenska skolsystemet. Allodi (2007) menar att det förekommer begränsningar när det gäller individers 

möjligheter att kunna delta i de tidiga utbildningsåren, vilket enligt henne kan inskränka möjligheten 

att nyttja de medborgerliga och sociala rättigheterna senare i livet. Ainscow, Dyson, Goldrick och 

West (2012) behandlar i en litteraturgenomgång, resultat från ett flertal forskningsprojekt där fokus 

varit att utveckla en skola som är funktionell för alla elever. Dessa projekt har bedrivits tillsammans 

med praktiker inom skolan under en 20 årsperiod i Storbritannien.  

 

En gemensam slutsats som Ainscow et al. (2012) och Allodi (2007) redovisar är att skolans praktik 

måste utformas så att alla elever känner sig inkluderade, värderade och erkända och får ett intresse för 

att delta. Ainscow et al. (2012) menar vidare att om utbildningen är anpassad för de som den berör 

ökar förutsättningarna för alla elever att känna sig välkomna. Om utbildningen däremot inte är 

anpassad efter alla i gruppen kan risken öka för att lärare exempelvis betonar intellektuella skillnader 

på ett sätt som för med sig att elever känner sig marginaliserade och inte välkomna.  

  

I en australiensisk fallstudie genomförd på två skolor av Graham och Harwood (2001) har 

skolutveckling studerats i relation till att utveckla nya arbetssätt som involverar elever och personal.  

Studiens resultat påvisar vikten av att justera och förändra villkoren för individen och att fokus för 

förändringsarbetet ska förläggs på organisationsnivå, inte på enskilda elever. Graham och Harwood 

(2001) menar att en inkluderande skola där alla elever passar in inte handlar om att sänka kraven i 

läroplanen eller förväntningarna på dessa elever. Graham och Harwood (2001) menar istället att 

skolan inte får ignorera svårigheter som finns och eller eventuella hinder som uppstår, utan ständigt 

måste arbeta med att göra lärmiljön tillgänglig för alla elever. 

  

Lee och Burkam (2003), som genomfört en kvantitativ surveystudie i USA och analyserat material 

från 190 stycken skolor och 3840 elever, finner liknande resultat. De ville med sin studie bidra till 

forskningen kring skolfrånvaro och avhopp genom att belysa organisatoriska och strukturella faktorers 

påverkan. Lee och Burkam (2003) anser att studiens resultat visar att forskning som bara fokuserar på 

att skolfrånvaro och avhopp enbart bygger på elevers sociala bakgrund och individuella 

skolprestationer är ofullständiga. De menar att skolfrånvaro påverkas av olika organisatoriska direkta 

och indirekta effekter, såsom en skolas storlek eller möjligheten att utveckla och upprätthålla djupa 

sociala relationer. Något som författarna anser blir svårare i anonyma och större skolor (Lee & 

Burkam, 2003).  

 

Författarnas slutsats var i likhet med Graham och Harwood (2001) att enskilda skolors organisatoriska 

struktur och förutsättningar har en stor betydelse för elevers möjligheter att klara av eller inte klara av 

sin skolgång. För att skapa en lärmiljö som ger eleven möjlighet och förutsättning att närvara i skolan 
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visar tidigare forskning att en del organisatoriska aspekter behöver uppfyllas. Studier av Allodi (2007), 

Ainscow et al. (2012), Lee och Burkam (2003) och Graham och Harwood (2001) visar att skolors 

organisation hör samman med förutsättningar att skapa en gynnsam lärmiljö där alla elever vill vistas 

och känner sig välkomna. 

  

Ainscow et al. (2012) har även i sin litteraturgenomgång betonat att utveckling inom en skola behöver 

insatser som länkar till andra skolor och med samhället i stort, vilket författarna liknar vid ett 

ekologiskt system.  

 

Ytterligare en artikel inom området, med fokus på framgångsfaktorer rörande arbetet med 

skolfrånvaro, är skriven av Ken Reid (2012). Artikeln baseras på olika former av publicerade data som 

framkommit från olika undersökningar och rapporter i Storbritannien. Reids (2012) slutsatser är att 

analysarbetet gällande elevers skolgång behöver förbättras på såväl lokal som nationell nivå. Vidare 

menar han i likhet med Ainscow et al. (2012) att skolutveckling bör länkas till flera områden och 

samhällsnivåer. Reid (2012) menar även att ett förbättrat analysarbete med fokus på trender och 

mönster kan bidra till att upptäcka en skolans svaga punkter. Han anser vidare att en sådan analys 

exempelvis kan påvisa hur det kommer sig att elever hoppar över vissa lektioner eller dagar och inte 

andra. Ett arbete som enligt Reid (2012) ska utföras i en jämförande analys med andra skolor vilket 

han anser kan leda till en effektiv skolutveckling. Även Lee och Burkam (2003) anser att det är av stor 

vikt att betrakta skolan som en del av problemet till skolfrånvaro.  

  

Samtliga refererade forskningsresultat som belyser skolorganisatoriska utvecklingsområden påvisar 

vikten av att studera skolfrånvaro ur flera olika perspektiv och att inte arbeta med skolfrånvaro enbart 

genom att tillskriva problemet till eleven eller till enskilda faktorer (Allodi, 2007; Ainscow et al. 2012; 

Reid, 2012; Lee & Burkam, 2003). 

  

Christenson och Thurlow (2004) har genomfört en litteraturstudie där de har studerat 45 förebyggande 

och interventionsstudier som beskrivits i facktidningar från 1983 till 2000 i USA. De visar i sin 

litteraturstudie att den allra högsta andelen av elever i USA som hoppar av skolan är elever med 

emotionella och beteendemässiga funktionsnedsättningar. För att ett förebyggande arbete ska kunna ge 

effekt betonar författarna vikten av tidiga insatser samt att dessa är varaktiga. Christenson och 

Thurlow (2004) visar i sina resultat att orsaken till att elever lämnar skolan oftast handlar om en 

utdragen process som skett under flera år. De menar vidare att det handlar om en form av 

tillbakadragande från skolan där hög frånvaro och misslyckade skolerfarenheter är indikationer som 

ofta startat i grundskolan. Christenson och Thurlow (2004) menar att detta i allmänhet åtföljs av 

känslor av utanförskap, bristande tillhörighet och tillslut en allmän motvilja för skolan. De insatser 

som sätts in för att förhindra och förebygga skolfrånvaro anser Christenson och Thurlow (2004) 

behöver skräddarsys för enskilda individer istället för att anta olika former av program och modeller. 

Kunskap 

I en svensk undersökning genomförd av Ek, Westerlund och Fernell (2013) framkommer att kunskap 

om kognitiva funktioner och förmågor behöver öka i skolan. Författarna menar att en 

kompetenshöjning inom detta område kan leda till att lärare bättre anpassar undervisningen och 

därmed ökar förutsättningarna för elever med uppmärksamhetsrelaterade problem att klara skolkraven. 

Ek et al. (2013) undersökning baseras på resultat från tre svenska kvantitativa studier som genomförts 

över tid. Syftet med artikeln var att analysera två typer av kognitiva områden hos elever i åldern 10–19 

år, där samtliga elever hade uppmärksamhetsrelaterade problem. En av författarnas (Ek et al., 2013) 
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slutsatser är att barn utan diagnoser men med inlärningssvårigheter, skulle gynnas av att genomföra 

någon form av kognitiv utredning eftersom det skulle kunna hjälpa till i att förklara underprestationer i 

krävande klassrumssituationer. Ytterligare en slutsats är att de kognitiva krav som finns på barn i 

skolan idag är för högt ställda, speciellt för de barn med lindriga skolsvårigheter, något som Ek et al. 

(2013) anser kan ge upphov till exkludering. 

  

Ek et al. (2013) hävdar vidare att förstärkt kunskap om kognitiva förmågor hos skolpersonalen kan 

bidra till bättre anpassad utbildning. Graham och Harwood (2011) betonar dock vikten av att även 

beakta kulturella skillnader i skolans strävan i att förstå skillnader i förmågor hos elever. Även Allodi 

(2007) betonar att företrädarna för utbildningssystemet måste vara mer lyhörda för mångfald när det 

gäller kulturella, sociala och kognitiva förmågor. För att åstadkomma detta menar Allodi att det bör 

utvecklas bedömnings- och interventionsinstrument för skolor. Instrument som fungerar som 

värdefulla verktyg för lärare i arbetet med att förstå och förbättra lärmiljön och som i sin tur minskar 

skuldbeläggandet på eleverna. 

  

För att kunna verkställa en inkluderande miljö i praktiken poängterar Ek et al. (2013) att skolpersonal 

behöver kunskap om att det finns mer subtila former av inlärningssvårigheter så att stöd kan ges åt 

dessa elever via ett inkluderande arbetssätt. Även Ainscow et al. (2012) betonar i sin 

litteraturgenomgång att lärares kunskap är av stor betydelse när det gäller att erbjuda en undervisning 

som säkerställer en god utbildning för alla barn. Med detta menar Ainscow et al. (2012) att det inte 

finns en gyllene medelväg som gäller alla elever och i alla lärsituationer. Dessa forskningsresultat 

visar på vikten av kunskap hos skolpersonal för att kunna erbjuda en variationsrik och flexibel lärmiljö 

så att samtliga elever får sin utbildning tillgodosedd utifrån sina förutsättningar (Allodi, 2007; 

Ainscow et al., 2012; Ek et al., 2013; Graham & Harwood, 2011). 

Attityd 

Ett flertal faktorer i Ainscows et al. (2012) litteraturgenomgång nämns som extra viktiga för skolan att 

arbeta med. Attityder är en av dessa, vilket enligt författarna handlar om lärares och elevers attityder 

samt hur dessa antingen kan främja eller hindra en rättvis, välkomnande och ett inkluderande 

arbetsklimat i klassrummet. 

  

I en treårig etnografisk fältstudie genomförd av Becker (2010) i USA framkommer att det finns ett 

samband mellan skolutveckling och attityder. Becker (2010) studerade hur skolpersonal på en 

specialskola talade till och om sina elever. Studien visar att lärarnas attityder på den undersökta skolan 

gjorde skillnad på eleverna och att detta i sig skapade en uppdelning i elever som har problem och 

elever som är problem och därför inte ansågs kunna gå kvar. Detta visade tydligt att lärarnas attityder 

medverkade till att exkludera de elever som inte ansågs passa in i “modellen” vilket också bidrog till 

att deras skolgång avslutades.  

 

Gemensamt för både Becker (2010) och Ainscow et al. (2012) är att kunskap som förbättrar villkoren 

för lärande också medverkar till att skapa positiva attityder hos skolpersonalen. Något de menar är 

viktigt för skolors arbete med att skapa ett välkomnande och inkluderande arbetsklimat (Becker, 2010; 

Ainscow et al. 2012). 

Relation 

Den amerikanska studie som genomfördes av Lee och Burkam (2003) visade i sina resultat att 

villkoren för att skapa goda relationer är starkt förbundna med hur skolans organisation och struktur 
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ser ut. Lee och Burkam (2003) påvisade även att det var relationerna mellan lärare och elever som 

hade den enskilt största effekten på huruvida elever fullföljer sin skolgång eller inte. 

 

En svensk studie av Hjern, Alfven och Östberg (2007) vars syfte var att undersöka psykosomatisk 

smärta och psykiska besvär i förhållande till eventuella stressfaktorer i skolmiljön visar att skolans 

organisation har betydelse för huruvida eleverna kan få trygga och bra relationer med sina lärare och 

kamrater. Studien baseras på en blandad metod och utgår från en hälsoundersökning, enkätstudie, som 

genomförts på vuxna i åldern 16–84 år. Datainsamlingen bestod av information kring 

levnadsförhållanden och pågick mellan 2002–2003. Därefter genomfördes intervjuer med barn och 

ungdomar i åldern 10–18 år som bodde hos den vuxne respondenten. Betydelsen av skolans 

organisation är något som även Ingul och Nordahl (2013) finner som ett resultat i sin studie kring olika 

skolfaktorers påverkan i arbetet med att skapa förtroendefulla relationer i skolan. 

  

Ingul, Klöckner, Silverman och Nordahl (2011) menar att faktorer som ett bristfälligt skolklimat och 

låg skolsamhörighet är relevanta faktorer till skolfrånvaro. Ingul et al. (2011) genomförde olika former 

av screening av norska elever (ålder 16–21) inom områden såsom exempelvis ångest, skolk, 

personlighet, skolfaktorer/miljö och drogmissbruk. Därefter analyserades och testades dessa olika 

riskfaktorer med och mot varandra i en diskriminationsanalys. Deras resultat visar i likhet med 

Ainscow et al. (2012) att skolsamhörighet och skolklimat är indikatorer på huruvida elever känner sig 

trygga, accepterade, respekterade och värderade i skolan. Ingul et al. (2011) menar i sin 

bakgrundsbeskrivning att skolstorleken, val av utbildningsprogram men också sociala relationer 

mellan lärare och elev har en påverkan på elevers frånvaro eller avhopp.  

 

Även Hjern, Alfven och Östberg (2007) visar i sina resultat att relationer till såväl jämnåriga som 

lärare, men också kravnivån i skolarbetet, är viktiga faktorer för elevers hälsa i skolan. Lee och 

Burkams (2003) resultat visar att positiva sociala relationer kan vara kraftfulla incitament för att få 

elever att komma till skolan. Christenson och Thurlow (2004) har också i sin studie påvisat att 

framgångsrika insatser gör mer än att öka elevernas skolnärvaro. Insatserna kan även stödja eleverna 

och deras familjer i att skapa relationer till lärare och med kamrater, vilket i deras studie poängteras 

som tydliga skyddsfaktorer för elevers skolnärvaro. 

  

Sociala och positiva relationer mellan kamrater och lärare i skolan har i tidigare forskning visat sig 

vara av stor betydelse för huruvida eleven fullföljer sin skolgång eller inte. Många studier pekar på att 

arbetet med att öka elevers skolnärvaro oavkortat bör vara inriktat på att skapa förtroendefulla 

relationer i skolan (Ainscow et al., 2012; Christenson & Thurlow, 2004; Hjern, Alfven & Östberg, 

2007; Ingul et al., 2011). 

Hälsa 

I artikeln Adolescent school absenteeism: modelling social and individual risk factors (Ingul et al. 

2011) betonar författarna vikten av att belysa skolfrånvaro från flera olika perspektiv. Syftet med 

studien var att undersöka vilken roll och betydelse riskfaktorer har för skolfrånvaro. Inguls et al. 

(2011) forskningsresultat visar att skolfrånvaro väldigt sällan beror på enskilda faktorer. De menar att 

riskfaktorer samvarierar, såsom personliga eller psykiska, föräldrars inverkan, så kallade familjära, 

men självklart även skola och miljö. Ingul et al. (2011) menar att skolans arbete med att förstå och 

agera kring skolfrånvaro behöver utgå från ett samarbete mellan olika discipliner. 
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I Hjern, Alfven och Östbergs (2007) forskningsartikel framkommer det att socioekonomiska 

levnadsvillkor kan förklara en del av de psykosomatiska och psykiska besvär som barn och ungdomar 

utvecklar. Författarna anser därmed att många av dessa faktorer återfinns i skolmiljön. Deras resultat 

påvisar att skolstress, såsom trakasserier från skolkamrater, grupptryck eller bristfälliga relationer till 

sina lärare, kan förknippas med psykiska symptom såsom nedstämdhet, osäkerhet eller nervositet. 

Även Ingul et al. (2011) nämner att ungdomar med problematisk skolfrånvaro tenderar att ha en högre 

förekomst av ångest, störande beteenden, missbruk eller någon annan kombination av dessa, jämfört 

med jämnåriga.  

  

Ytterligare en artikel av Ingul och Nordahl (2013), vars resultat bygger på samma material som 

artikeln Ingul et. al (2011), visar att ångest är en riskfaktor men att den inte kan anses vara tillräcklig 

för att förklara hela skolfrånvaroproblemet. Ingul och Nordahls (2013) resultat tyder på att barn kan 

börja skolan med individuella riskfaktorer, som t.ex. ångest och att ett dåligt skolklimat kan förstärka 

riskerna för problematisk skolfrånvaro. Därför menar Hjern, Alfven och Östberg (2007) att det krävs 

mer uppmärksamhet kring hälsoaspekter i skolmiljön. 

 

Hjern, Alfven och Östbergs (2007) resultat pekar på att tydliga ingrepp i skolmiljön kan vara ett 

kraftfullt verktyg för att stärka elevers hälsa i skolan. Författarna betonar att tidspress, arbetstempo, 

arbetsbelastning och bristande tillgång till socialt stöd är väl utforskade riskfaktorer när det gäller 

arbetsmiljöfrågor för vuxna men ett område som är understuderat när det gäller elever. Hjern, Alfven 

och Östberg (2007) menar därför att det behövs utformas system som mäter och utvärdera olika 

hälsoeffekter av psykosociala aspekter av arbetsmiljön för elever och att det i sin tur kan bli viktiga 

verktyg i det förebyggande arbetet med elevers psykiska hälsa i skolmiljön.  

 

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen påvisat hur skolor bör och kan utformas så att alla 

elever och barn inkluderas och kan närvara. Den här studien har som ambition att undersöka hur det 

som betonats i tidigare forskning syns i skolans praktiska pedagogiska verksamhet och vilken funktion 

specialpedagogers arbetsinsatser har i detta. Föreliggande studie ämnar bidra till att studera 

problematisk skolfrånvaro som fenomen med fokus på specialpedagogers arbetsinsatser i skolors 

förebyggande arbete.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur specialpedagoger uppfattar sitt arbete med att 

uppmärksamma elevers problematiska skolfrånvaro och agera i grundskolans senare del. Detta sker 

utifrån följande frågeställningar: 

 

• Hur beskriver specialpedagoger sin funktion i det förebyggande arbetet mot problematisk 

skolfrånvaro på skolorna? 

• Hur beskriver specialpedagoger sina arbetsinsatser i det förebyggande arbetet mot 

problematisk skolfrånvaro på skolorna? 

• Hur utformar specialpedagoger sina arbetsinsatser i det förebyggande arbetet mot 

problematisk skolfrånvaro på skolorna? 

Metod 

Design 

Studien utgår från en fenomenografisk forskningsansats eftersom den lämpar sig bra vid analyser av 

olika människors uppfattningar och förståelse om ett fenomen. Avsikten med ansatsen är att urskilja 

och beskriva vad människorna gör och hur deras beskrivningar varierar (Chekol, 2012; Fejes & 

Thornberg, 2015; SBU, 2014). Analysprocessen i ansatsen är att bekanta sig med empirin samt 

upptäcka likheter och skillnader i det som framkommit under insamlingen, vilket oftast sker genom 

semistrukturerade intervjuer med noggrant utvalda individer (Chekol, 2012; Fejes & Thornberg, 

2015). Eftersom fenomenografisk forskningsansats inte är en direkt forskningsmetod utan först och 

främst en vetenskaplig forskningsinriktning (Chekol, 2012) kommer metoden induktiv kvalitativ 

innehållsanalys, enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2012) modell, att användas för att 

bearbeta och analysera det insamlade materialet. 

 

Studiens insamlingsmetod består av kvalitativa intervjuer vilket medför att en induktiv design är 

lämplig att använda och som innebär att arbeta från empiri mot teori. Lind (2014) beskriver det som att 

tona ner teorianvändning och inte låta sig styras i uppsatsarbetet. Fördelen med en induktiv design är 

att den kan användas för att identifiera teman från materialet som erhålls under studien samtidigt som 

texten kan generera fram nya teman som inte direkt har att göra med frågeställningarna. Dessa kan 

användas i nya framtida studier (Fejes & Thornberg, 2015).  

 

Nackdelen är att en induktiv design är tidskrävande och kräver noga planering och analysering av data 

samt att det är viktigt att resonera på vilket sätt olika kategorier hänger ihop med varandra och bildar 

bredare teman. Kvalitativa data lämpar sig väl vid studerandet av attityder och värderingar samt 

komplexa fenomen som uppstår i sociala sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Studiens data kommer baseras på sju utförda semistrukturerade intervjuer. Intervju som metod är 

lämplig då den ger utrymme för att synliggöra deltagarnas berättelser om sina erfarenheter och 

föreställningar (Dalen, 2015). Genom intervjun erhålls mer nyanserade beskrivningar av fenomenet 
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istället för fasta och givna svar, fokus ligger mer på teman som blir vägledande i intervjuerna utan att 

för den delen vara strängt strukturerad (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är det centrala i genomförandet av kvalitativa forskningsintervjuer att fånga in den intervjuades 

egna berättelser. 

Deltagare 

Inklusionskriterier för att delta i studien är att deltagaren är (1) examinerad specialpedagog och är (2) 

verksamma i de äldre åldrarna, årskurs 6–9 i (3) Stockholms stad. Specialpedagog är en vidareutbildad 

lärare som har arbetat minst tre år inom skolan innan denne kan läsa till specialpedagog. Anledningen 

till att specialpedagoger valdes, berodde på att syftet med studien är riktad mot denna yrkesgrupp. En 

annan orsak är att specialpedagoger oftast har ett mer övergripande ansvar och arbetar med att 

organisera insatser på organisation- och gruppnivå. Motivet till att specialpedagogen skulle vara 

examinerad var på grund av att studien tar avstamp i specialpedagogens examensförordning. Där 

beskrivs att specialpedagogen ska arbeta förebyggande och undanröja hinder samt svårigheter i 

lärmiljön (SFS 2007:638), vilket skulle kunna utgöra en del i det förebyggande arbetet mot 

problematisk skolfrånvaro. I studien har examinerade specialpedagoger som inte varit verksamma i 

yrkesrollen utan innehaft annan tjänst inom skolan, såsom biträdande rektorer, exkluderats. 

Urval 

Studiens inklusionskriterier innebar att urvalen genomfördes utifrån “Purposive sampling”, 

ändamålsenligt urval. Ändamålsenligt urval bygger på principen att studien kan få ut det bästa möjliga 

information genom att välja deltagare baserat på deras relevans för studien och deras kunskap och/eller 

erfarenhet inom området (Lind, 2014). Via kontakter erhölls en lista på möjliga examinerade 

specialpedagoger i Stockholm. En del av dessa exkluderades dock eftersom de saknade en examen.   

 

Vi valde även att slumpmässigt söka deltagare och skickade mail till olika specialpedagoger i 

Stockholm med förfrågning om de var intresserade att delta i vår studie. En del av de specialpedagoger 

som vi initialt fick kontakt med rekommenderade oss andra relevanta deltagare som vi tog kontakt 

med. Denna form av urval beskrivs som snöbollsurval (SBU, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Bakgrundsinformation 

En text som ska analyseras måste alltid ses i sitt sammanhang och enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) är det av vikt att tolkningar av intervjudeltagarnas svar alltid görs i relation till 

deras historia och livsvillkor. Därför har även en del bakgrundsfakta om deltagarna samlats in och 

redovisas i tabell 1, såsom ålder, arbetserfarenhet och hur många år de arbetat på respektive skola som 

specialpedagog. Varje deltagare fick innan intervjun ett formulär (bilaga 3) skickat till sig för att fylla i 

en del bakgrundsuppgifter.   

 

Tabell 1: Deltagarnas bakgrund. 

Ålder 41–50 41–50 31–40 61–70 41–50 61–70 51–60 

Antal år som 

lärare 
5,5 12 6 20 5,5 18 13 

Antal år som 

specialpedagog  
2 4 4 19 12 18 0,5 

Antal år på 

skolan 
2 4 4 1,5 1 8 0,5 

De arbetar på 

följande nivåer 

Organisation 

Grupp 

Individ 

Organisation 

Grupp 

Individ 

Organisation 

Grupp 

Individ 

Organisation 

Grupp 

Individ 

Organisation 

Grupp 

Individ 

Organisation 

Grupp 

Individ 

Organisation 

Grupp 

Individ 

Vilken årskurs 
årskurs 

6–9 

årskurs 

7–9 

årskurs 

7–9 

årskurs  

7–9 

årskurs  

6 

årskurs  

7–9 

årskurs  

7–9 

Pilotintervjun 

Innan intervjuerna startade genomfördes en pilotintervju. Deltagaren som genomförde piloten 

uppfyllde inklusionskriterierna för medverkan i studien. Pilotintervjun genomfördes av båda 

författarna, där den ena intervjuade och den andra antecknade vad som skedde under intervjutillfället.  

 

Resultatet från pilotintervjun följdes upp genom att gå igenom inspelningsmaterialet och de 

anteckningar som togs i samband med intervjuns genomförande i syfte att säkerställa frågornas 

lämplighet och tydlighet i relation till studiens syfte och frågeställningar. Tidsutrymmet kontrollerades 

så att det räckte för intervjun och även ljudinspelningen kontrollerades så att den fungerade. En del 

förändringar genomfördes både gällande intervjuguiden (bilaga 5) och det formulär som togs fram för 

att få fram bakgrundsinformation om deltagarna. Intervjuguiden fick en annorlunda layout genom att 

definitionen kring problematisk skolfrånvaro placerades efter syftet och inte innan. Även författarnas 

roller under intervjutillfället förtydligades i intervjuguiden så att denna information delgavs till 

deltagaren. Dessutom lades några inledande frågor till så att deltagaren först fick fundera kring 

huruvida de hade elever med problematisk skolfrånvaro på skolan eller inte. Positivt var att intervjun 

tog cirka 45 minuter, vilket var den tid som var avsatt, samt att inspelningskvaliteten på diktafonen var 

av hög kvalitet. 

Intervjuerna 

Intervjuguiden utarbetades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Materialet samlades in genom 

sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer som spelades in och transkriberades. En intervjuguide 

(bilaga 5) användes där frågorna var formulerade så att de intervjuade gavs möjlighet att ge sin 

beskrivning av sitt arbete i relation till studiens frågeställningar. Detta är något som Dalen (2015) 
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förespråkar i samband med kvalitativ forskningsintervju.  Intervjuformen ger möjlighet till att ställa 

följdfrågor och utifrån detta kan en mångfald av material och problemområdet presenteras (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Målet med semistrukturerade intervjuer är att skapa förutsättningar för att olika 

uppfattningar förs fram och inte finna enskilda generella lösningar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuguiden består av sex huvudfrågor och exempel på förtydligande av respektive fråga.  

 

En intervju är kontextkänslig och kan komma att påverkas av en rad olika faktorer i miljön och därför 

är det viktigt att deltagarna upplever en trygghet för att minimera påverkan på intervjudeltagarens svar 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Detta är anledningen till att deltagarna fick välja tid och plats för 

intervjun. 

Genomförande av intervjuerna 

I studien har totalt sju stycken intervjuer genomförts där båda författarna närvarade vid samtliga 

tillfällen. En av författarna intervjuade medan den andra antecknade. Alla deltagare fick 

informationsbrev (bilaga 1), samtyckesblankett (bilaga 2) samt ett formulär med bakgrundsfrågor 

(bilaga 3) efter att de valt att delta i studien. Detta skickades via mail till samtliga av deltagarna och 

det skriftliga samtycket samlades in före intervjun. 

 

Innan intervjun påbörjades kontrollerades att deltagarna fyllt i och lämnat in bakgrundsfrågorna. 

Informationsbrevet gicks igenom muntligt för att säkerställa att deltagarna tagit del av innehållet. 

Intervjuerna genomfördes på den tid och plats som passade deltagaren bäst och samtliga tog cirka 45 

minuter. Författarna åkte till deltagarnas skolor och intervjuerna genomfördes i deltagarnas egna 

arbetsrum, förutom en av dessa som genomfördes i ett mindre samtalsrum på skolan. Alla 

respondenter fick samma huvudfrågor, däremot förekom avvikelser när det gäller följdfrågorna 

eftersom dessa baserades på vad deltagarna svarade.  

 

Två diktafoner användes för att spela in intervjuerna. Detta som en säkerhet om en av diktafonerna 

skulle sluta fungera. En av författarna förde anteckningar under intervjun, också detta som en 

säkerhetsåtgärd men även för att fånga kroppsspråk eller störande moment som kan förekomma i en 

intervjusituation. Genom att spela in intervjuerna minimeras risken att i studien göra omedvetna 

tolkningar av det som sägs under intervjutillfället. Det finns alltid en risk för att deltagaren känner 

osäkerhet inför att bli inspelad och att det som sägs bevaras av oss. Intervjupersonen kan också känna 

sig begränsad i att tala fritt under ett intervjutillfälle (Bjørndal, 2005). I samband med intervjuerna var 

vi därför noga med att informera när ljudinspelningen sattes igång och när den avslutades för att skapa 

en trygghet hos deltagaren. Vi förklarade också att allt transkriberat material anonymiseras och 

förstördes i samband med studiens avslut. 

Transkribering 

Samtliga intervjuer transkriberades i ett word-dokument och tematiseras i syfte att identifiera 

återkommande och eller “gömda” mönster och tendenser (Dalen, 2015: Kvale & Brinkmann, 2014). 

Utskrifterna är det material som analyserats i studien. Att transkribera intervjumaterialet har 

underlättat analysarbetet och utskriften blir genom detta den första delen i en analytisk process (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Att transkribera materialet menar Kvale och Brinkmann (2014) kan inbegripa en 

rad olika tekniska och tolkningsmässiga problem. I denna studie har intervjuerna återgetts i form av 

skriftspråk, där t.ex. pauser och betoningar inte ingår. Intervjuerna skrevs dock ut i fulltext för att 

minimera tolkningsutrymmet av vad som sades i intervjuerna. Det transkriberade materialet bestod av 

72 sidor fördelat på sju word-dokument. Samtliga intervjuade fick en slumpmässigt vald siffra istället 
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för sitt namn, för att säkerställa att deltagarnas anonymitet säkrades. Den valda siffran för deltagaren 

har förvarats oåtkomligt för obehöriga. 

Analysprocess 

Analysen av intervjumaterialet har genomförts genom kategorisering av informationen och i syfte att 

kunna presentera en mångfald i det insamlade materialet (Lind, 2014). En utmaning med kvalitativa 

analyser är enligt Fejes och Thornberg (2015) att skapa mening och finna mönster i den oftast stora 

mängden data. Det insamlade intervjumaterialet har analyserats utifrån Lundman och Hällgren 

Graneheims (2012) modell av kvalitativ innehållsanalys. Denna analysmetod kan med fördel användas 

när en studie ska bearbetas och analyseras där fokus ligger på förutsättningslös analys och tolkning av 

texter. Tanken med en innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är att 

materialet läses igenom i sin helhet för att identifiera meningsenheter som kodas och bildar kategorier 

och därefter teman. Fokus är på olikheter och likheter.  

  

Första steget i analysprocessen var att allt transkriberat material från intervjuerna lästes i sin helhet ett 

antal gånger för att få en förståelse och en helhetsbild av materialet. Nästa steg i analysprocessen var 

att identifiera meningsbärande enheter som kondenserades till kortare meningsenheter. Under hela 

analysprocessen kondenserades de funna meningsenheterna genom att göra texten kortare samtidigt 

som det centrala innehållet bevarades. Det tredje steget innebar att meningsenheterna fick en kod som 

kunde beskriva meningsenheternas innehåll. De koder som hade liknande innehåll fördes samman i 

underkategorier och kategorier. Exempel på meningsbärande enheter, kondensering, kod, 

underkategori och kategori presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2: Exempel analysprocess.  

Meningsenheter 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Göra en slags plan 

som är, som känns 

möjlig för eleverna. 

(4) 

Göra en plan som 

känns möjlig för 

eleverna 

Genomförbar 

plan för eleverna 

Genomförbar 

plan för eleverna 

Samarbete med 

eleverna 

jag samarbetade med 

lärarna i arbetet med 

att få eleven att känna 

sig välkommen i 

klassen. (2) 

Samarbete med 

lärarna för att få 

eleven att känna 

sig välkommen. 

samarbeta med 

lärarna att 

inkludera elev i 

klass. 

Samarbete med 

lärarna 

 

Samarbete med 

lärarna 

Eleverna med 

problematisk 

skolfrånvaro som jag 

arbetar med behöver 

veta exakt vad som 

händer att det inte ska 

hända något konstigt. 

(6) 

Det är viktigt att 

skapa rutiner för 

elever med 

problematisk 

skolfrånvaro 

Viktigt att skapa 

rutiner för elever 
Rutiner för elever 

Förutsägbart 

stöd 

Specialpedagogens 

funktion är viktig i att 

se till att det inte blir 

övermäktigt för eleven 

att komma tillbaka. (5) 

Göra skolan 

hanterbar för 

eleven 

Göra skolan 

hanterbar för 

eleven 

Hanterbart för 

eleven 

Jag hör av mig till den 

andra skolan och hör 

efter om information. 

(2) 

Kontakta andra 

skolor om 

information 

Kontakta 

avlämnande 

skolor för 

information 

Information från 

avlämnande skola 

Extern 

kommunikation  
Deltar i större nätverk 

med BUP och SOC. 

(4) 

Deltar i 

nätverksarbete 

med externa 

aktörer 

Nätverksarbete 

med externa 

aktörer 

Nätverk med 

externa aktörer 

Pratar med ämnes-

läraren om eleven i 

matte och att jag till 

exempel hör när vi 

pratar att eleven hittar 

egna lösningar uppe 

på C-nivå. (6) 

Kommunicerar 

till ämneslärare 

kring elevens 

ämnesarbete och 

utveckling. 

Kommunikation 

med ämneslärare 

kring elevarbeten 

Kommunikation 

med ämneslärare 

kring elevarbeten 

Intern 

kommunikation 

Trovärdighet/validitet och reliabilitet 

För att öka validiteten (om studien undersöker det den avser att undersöka) genomfördes en pilot för 

att säkerställa detta (Kvale & Brinkmann, 2014). En svårighet som uppstår i samband med en 

intervjustudie är att det inte går att säkerställa om en deltagares redogörelse är sann. Här har studiens 

pilot ytterligare kunna stödja studiens trovärdighet, genom att säkerställa att studiens intervjuer haft 
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tydliga frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är viktigt att ständigt kontrollera forskningsresultatens 

trovärdighet och ett sätt att undvika felkällor är att ständigt reflektera kring datamaterialet och 

analysresultaten.  

 

Bias är en av de vanligaste felkällorna i en studie som kan handla om medvetna och omedvetna 

fördomar eller olika former av förförståelse och förutfattade meningar. Dessa kan påverka både 

intervjuaren och deltagaren (Kvale & Brinkmann, 2014). Studiens trovärdighet ökar dock i och med 

att samtliga intervjuer genomfördes av båda författarna och intervjuerna transkriberades för att 

minimera tolkningsutrymmet. Dessutom analyserades allt material tillsammans för att minska bias och 

subjektivitet. För att öka studiens reliabilitet har intervjuerna utgått från samma struktur och i liknande 

miljö. 

Etiska aspekter 

En forskares relation till etiska frågor och etiska förhållningssätt har en central betydelse inom 

forskning (Eriksson & Hultman, 2014; Fejes & Thornberg, 2015; Lind, 2014; Qvarsell, Hällström & 

Wallin, 2015). Eriksson och Hultman (2014) betonar vikten av att redovisa vilka risker som kan finnas 

och hur man eventuellt minskar dessa risker när det gäller de forskningsetiska aspekterna. Studiens 

etiska förhållningssätt handlar om ärlighet och öppenhet.  

 

Samtliga deltagare har i den första inledande kontakten blivit informerade om studiens syfte och 

upplägg samt skrivit på ett samtycke i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 

aspekter. Allt inspelat material har transkriberats och avidentifieras. För att kunna säkerställa att 

studien har ett relevant empiriskt material har urvalet av deltagarna synliggjorts på ett tydligt och 

konkret sätt, vilket Lind (2014) betonar är av stor vikt gällande forskningsetiska aspekter. 

 

Intervjuforskning är enligt Kvale och Brinkmann (2014) genomsyrat av etiska frågor och beroende av 

den sociala relationen som byggs upp mellan intervjuare och respondent. Det krävs en balansgång i 

arbetet med att undersöka vad studien ska granska men samtidigt visa ödmjukhet och respekt inför den 

intervjuades integritet. Meningen är att skapa en dialog med specialpedagogen och låta dennes arbete 

med problematisk skolfrånvaro ligga i fokus. Studien ger inga större negativ konsekvens för de som 

deltagit. De eventuella negativa konsekvenserna kan vara att de varit tvungna att avsätta 45 minuter av 

sin arbetstid för intervjun. För att minimera risken att öka negativa konsekvenser var vi väldigt noga 

med att hålla tiden.   

 

Problematisk skolfrånvaro är ett växande dilemma och dessa elever hamnar ofta mellan stolarna och 

ansvaret för deras skolgång är inte alltid helt klart. Vår uppsats har för avsikt att synliggöra 

specialpedagogers arbete och agerande i att förebygga problematisk skolfrånvaro för barn och unga 

som upplever att skolan inte fungerar för dem. 
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Resultat 

Det transkriberade intervjumaterialet delades först in i tre domäner efter studiens frågeställningar: 

Funktion, Arbetsinsatser och Utformning. Efter bearbetning och analys av det empiriska materialet 

gav det studien sju olika teman med ett antal kategorier och underkategorier. Varje kategori belyses i 

resultatdelen med citat från de intervjuade specialpedagogerna. Samtliga citat redovisas med den 

slumpmässigt valda siffra som deltagarna fick i samband med intervjuerna. Detta för att synliggöra för 

läsaren när det är olika specialpedagoger som yttrar sig men samtidigt för att bevara 

specialpedagogernas anonymitet. Tabell 3 visar en överblick av resultatets olika, domäner, kategorier 

och teman.   

 

Tabell 3: Presentation av domäner, kategorier och tema. 

Domän Kategori Tema 

Funktion Spindeln i nätet Samordningsfunktion 

Arbetsinsatser 

Intern kommunikation 

Mötesinriktat arbete 

Extern kommunikation  

I relation till lärarna 

Elevhälsoinriktat arbete 

Elevhälsoteamets eget arbete 

Samarbete med lärare 

Samarbeten Samarbete med elev 

Samarbete med föräldrar 

Kartläggningsarbete Kartläggningsarbete 

Elevorienterade relationer 

Relationsskapande arbete Föräldraorienterade relationer 

Lärarorienterade relationer  

Utformning 

Lösningsorienterat bemötande 

Utformning av behovsanpassat stöd 

Elevmedverkan 

Flexibilitet 

Förutsägbart stöd 
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Frågeställning 1: Specialpedagogers funktion i 

arbetet mot problematisk skolfrånvaro 

Under detta avsnitt behandlas undersökningens första fråga som belyser specialpedagogernas funktion 

i det förebyggande arbetet mot problematisk skolfrånvaro på skolorna. 

Samordningsfunktion 

Spindeln i nätet 

Samtliga specialpedagoger uttrycker att de har en samordnande funktion på skolorna. De arbetar med 

att vara en kommunicerande länk mellan hem och skola men också internt mellan lärare, lärarnas 

arbetslag och elevhälsoteam i arbetet med att förebygga problematisk skolfrånvaro. 

Specialpedagogernas funktion på skolorna kan enligt en av de intervjuade liknas vid att vara “spindeln 

i nätet”.  

Jag har uppgift som samordningsansvarig … håller i trådarna. (5) Min uppgift är att vara spindeln i nätet 

som ser till att alla får rätt information om vad som ska gälla. (2) 

  

Specialpedagogernas förebyggande arbete mot problematisk skolfrånvaro handlar om att samordna, 

skapa struktur och säkerställa dokumentationsrutiner på skolan. Specialpedagogerna organiserar även 

skolans resursstöd på en övergripande nivå. En av specialpedagogerna uttrycker exempelvis att den är 

ansvarig för att bevaka samtliga elevers skolfrånvaro och återrapportera det till elevhälsoteamet.  

Det ligger mycket på min roll på något sätt att tänka kring skolans sätt att organisera stöd för elever med 

problematisk skolfrånvaro. (4) Jag får ju reda på mycket, jag ser mycket, det är min uppgift att hålla reda på 

skolfrånvaron på skolan. (6) 

   

Centralt för specialpedagogernas funktion är också att samordna ett kollegialt samarbete på skolorna i 

syfte att stödja ett förebyggande arbete mot problematisk skolfrånvaro. 

Det behöver vara någon, EN person som liksom håller i frånvaron och det är jag. Ja, att man har en person 

som har en samlad bild på något sätt, att det inte är flera stycken inblandade för då faller det oftast isär. (4) 

 

Specialpedagogernas samordnande funktion handlar till stor del om att vara den person som har den 

samlade bilden kring elever med problematisk skolfrånvaro samt den som samordnar de elevinsatser 

som genomförs. De menar därför att mycket av deras arbetstid handlar om att vara tillgängliga för 

såväl skolpersonal, elever som föräldrar och att vara närvarande och delta i mycket av det som händer 

på skolorna. 
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Frågeställning 2: Specialpedagogers 

arbetsinsatser mot problematisk skolfrånvaro 

Under detta avsnitt behandlas undersökningens andra fråga som belyser specialpedagogernas 

arbetsinsatser i det förebyggande arbetet mot problematisk skolfrånvaro på skolorna. 

Mötesinriktat arbete 

Det mötesinriktade temat delas in i två kategorier utifrån vilka som är med på möten och var möten 

anordnas. Det kan handla om ett internt möte på skolan med föräldrar och/eller elever samt lärare eller 

hela arbetslag. Den andra kategorin i detta tema är möten med externa aktörer, såsom socialtjänsten 

eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Båda dessa kategorier av möten handlar om 

specialpedagogers arbetsinsatser i att förebygga elevers problematiska skolfrånvaro. 

Intern kommunikation 

Av de intervjuade specialpedagogerna är samtliga ansvariga för att hålla i de interna möten som de 

deltar i. De definierar sig själva som möteshållare vid samtliga möten inom skolan där 

specialpedagogerna deltar. 

Jag håller oftast i de möten när kommunikationen mellan lärare och föräldrar inte fungerar i elevärenden där 

det förekommer problematisk skolfrånvaro. Det är förebyggande i sig eftersom dåliga relationer inte stärker 

förutsättningen för skolnärvaro precis. (1) Jag som kallade föräldrar till ett första möte med skolan för att 

inventera möjligheter och orsaker till elevers problematiska skolfrånvaro samt så är det jag som höll i detta 

möte. Det kan även handla om att sammankalla till nätverksmöten, inom skolan.  (2) 

 

Specialpedagogens citat (1) ovan visar på en kompenserande arbetsinsats i relation till lärarna när det 

gäller att skapa en fungerande kommunikation i vissa möten med föräldrar vars barn har problematisk 

skolfrånvaro. De flesta möten som specialpedagogerna har med föräldrar handlar om att inventera och 

försöka förstå bakgrunden till den problematiska skolfrånvaron något samtliga poängterar är viktigt i 

det förebyggande arbetet. Specialpedagogerna uttrycker också vikten av att följa upp orsakerna i ett 

nära samarbete med lärarna.  

Jag mailar ut till lärarna och frågar vad beror den här frånvaron på. (5)    

  

Samtliga intervjuade betonar att en tydlig specialpedagogisk arbetsinsats är att delta på möten, att i 

mötet vara den som inhämtar informationen kring tänkbara orsaker till elevens problematiska 

skolfrånvaro och efter mötet vidarebefordra information till annan berörd part. 

Efter mötet ser jag till att rätt personer i skolan får rätt information om vad vi kom fram till när det gäller 

tex en elev som har problematisk skolfrånvaro på skolan som ett led i det förebyggande arbetet. (2) Jag 

inhämtar information från undervisande lärare kring elever som har problematisk skolfrånvaro. (4) Det som 

vi pratar om och det vi kommunicerar med vårdnadshavare och med lärare om när det gäller elever med 

problematisk skolfrånvaro. Det är min insats att se till att den informationen förs vidare. (7) 

  

Specialpedagogerna är överens om att de arbetsinsatser som stärker den interna kommunikationen 

mellan specialpedagoger och lärare är viktiga för skolans förebyggande arbete mot problematisk 

skolfrånvaro. Det kan exempelvis beröra olika interna möten där specialpedagogers arbetsinsats 

handlar om att förmedla såväl innehåll som eventuella beslut som tagits kring elever med problematisk 
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skolfrånvaro till berörda lärare. Ytterligare en arbetsinsats är att föra minnesanteckningar/protokoll i 

de möten de deltar i. Dokumentation som de anser utgör ett viktigt stöd för deras fortsatta arbete med 

att förebygga problematisk skolfrånvaro. 

Jag dokumentera vid möten i skolan som jag närvarar på. (2) Jag har ansvar att skriva protokoll på möten. 

(6) 

  

För att kunna arbeta förebyggande mot problematisk skolfrånvaro berättar specialpedagogerna att det 

är viktigt att ha kontakt med lärarna på skolan. Denna kontakt upprätthålls genom att 

specialpedagogerna kontinuerligt deltar på arbetslagsmöten eller andra interna möten på skolan.  

Jag ansvarar för två arbetslag och deltar på deras möten veckovis för att i ett förebyggande arbete stämma 

av elevernas närvaro. (3) Jag träffar arbetslaget på inplanerade tider. (4) Jag är ute i arbetslaget var sjätte 

vecka som en del i det förebyggande arbetet, genom att delta i diskussionerna kring skolfrånvaro. (5)  Vi 

har klasskonferenser som jag deltar på. (6) 

Extern kommunikation 

Specialpedagogerna som intervjuats nämner tre externa aktörer som de regelbundet samverkar med. 

Specialpedagogerna beskriver att de antingen har möten eller kontakt med socialtjänsten, barn- och 

ungdomspsykiatri (BUP) eller mellanvården när det kommer till de elever som har problematisk 

skolfrånvaro. 

En del av det förebyggande arbetet är att jag fångar också upp information på möten med andra som i 

nätverksmöten med BUP kring vad som är viktigt för elever som har problematisk skolfrånvaro. (1) 

  

Specialpedagogerna närvarar även på externa möten kring elever som är i behov av samordnande 

insatser från kommun och landsting. De representerar skolan på dessa externa möten, för att i 

anslutning till dessa också vara den som förmedlar information vidare till berörda parter eller till 

skolans elevhälsoteam. I en av intervjuerna framkom det tydligt att en av de viktigaste arbetsinsatserna 

när det gäller att förebygga problematisk skolfrånvaro handlar om att förmedla extern information 

tillbaka till de pedagoger som ska möta eleven i skolan. En annan arbetsinsats rör även att inhämta 

information från avlämnande skola och att följa upp dessa elever när de börjat på den nya skolan. 

Elevhälsoinriktat arbete 

Samtliga intervjuade specialpedagoger tillhör skolans elevhälsoteam. De beskriver arbetsinsatser 

kopplat till förebyggande arbete mot problematisk skolfrånvaro inom två områden: i relation till 

lärarna samt elevhälsoteamets eget arbete. 

I relation till lärarna 

En av specialpedagogernas arbetsinsats kopplat till elevhälsoteamets arbete är att regelbundet träffa 

arbetslagen för att lärarna ska kunna diskutera elever med problematisk skolfrånvaro ur ett 

förebyggande perspektiv. Specialpedagogerna beskriver sig själva som en länk mellan elevhälsoteamet 

och lärarna när det gäller dessa ärenden. Specialpedagogerna återkopplar till arbetslaget om vilka 

insatser som det beslutats om inom elevhälsoteamet.  



 

20 

 

I arbetslagsmöten där finns jag med i det förebyggande arbetet för att diskutera elever med problematisk 

skolfrånvaro och sen kan jag föra vidare till elevhälsoteamet och sen sker återkopplingen nästa vecka vilket 

innebär veckan därefter. (7) 

Elevhälsoteamets eget arbete 

Specialpedagogerna inom elevhälsoteamet arbetar kontinuerligt med att diskutera såväl 

framgångsfaktorer som utvecklingsområden gällande det förebyggande arbetet kring elevers 

problematiska skolfrånvaro. Det är i dessa möten som elevärenden från arbetslagen tas upp samt 

bearbetas och återkopplas. Specialpedagogernas arbetsinsats i elevhälsoteamet handlar också om att 

driva ett utvecklingsarbete som syftar till att skapa en tillgänglig undervisning för alla elever, vilket är 

något som gynnar elever med problematisk skolfrånvaro.  

Hela elevhälsoteamet har återkommande möten ungefär fyra per år för att delge varandra i elevhälsan, både 

framgångar och det vi behöver tänka mer kring med elever som har problematisk skolfrånvaro. (4) 

 

Specialpedagogerna i elevhälsoteamet arbetar även med att följa upp och utvärdera de arbetsinsatser 

som det har beslutats om gällande elever med problematisk skolfrånvaro. 

När vi har elevhälsomöten så har vi korta intervaller för uppföljningsarbetet så att vi kan säkerställa att de 

insatser som vi gör också har effekt på elevens närvaro i skolan. (6) 

Samarbeten 

Specialpedagogernas samarbete kring elever med problematisk skolfrånvaro riktar sig till tre aktörer; 

lärare, elev och föräldrar. 

Samarbete med lärare 

Handledning av lärare är en av de arbetsinsatser som samtliga specialpedagoger betonar som en viktig 

del i samarbetet med att förebygga problematisk skolfrånvaro på skolorna.  

Varannan vecka går jag ut till de olika arbetslagen och handleder. (3) Det förebyggande arbetet mot 

problematisk skolfrånvaro är att tänka tillsammans med dem som undervisar vad vi kan göra. (4) Jag jobbar 

förebyggande genom att medvetandegöra lärarna i handledning innan det blivit ett problem. (5) 

 

Samtliga specialpedagoger betonar vikten av att handledningen sker regelbundet och att det i 

majoriteten av tillfällena handleder flera lärare samtidigt, gärna i arbetslag. Handledningen är en 

förebyggande specialpedagogisk arbetsinsats som syftar till att stödja lärarna i samarbetet kring 

specialpedagogiska frågor. Majoriteten av de intervjuade specialpedagogerna berättar att 

handledningen många gånger handlar om att få läraren att byta perspektiv, som t ex uttrycks av 

följande specialpedagog;   

...att i handledning få lärarna att se det från elevens sida. (4) Jag är den som lyssnar på lärarnas dilemma. (5)  

 

Samtliga specialpedagoger använder handledningen till att utmana lärarnas sätt att tänka kring elever 

med problematisk skolfrånvaro och deras behov. Specialpedagogerna reflekterar tillsammans med 

lärarna och lyssnar in dilemman kring dessa elever. Dilemman som framkom i intervjuerna berörde 

främst stöd i att bättre strukturera undervisningen och skoldagarna för elever med problematisk 



 

21 

 

skolfrånvaro. Specialpedagogerna betonar vikten av att handledningen sker stegvis, det vill säga 

handleda efter den rådande situation som lärarna beskriver och inte gå händelserna i förväg.     

Handleda pedagog steg för steg i arbetet med elever som har problematisk skolfrånvaro. (1)  

 

En annan del i samarbetet med lärarna berör fortbildning. Specialpedagogerna föreläser själva om 

olika specialpedagogiska frågor med anknytning till skolnärvaro, exempelvis kring elevers delaktighet 

och pedagogiska anpassningar. Samtliga specialpedagoger uttrycker att ett lyckat samarbete kring 

fortbildning kräver kontinuitet och regelbundna uppföljningar som syftar till att förändra lärarnas eget 

förhållningssätt och verksamheten så att den bättre kan möta elever med problematisk skolfrånvaro 

och deras behov.     

Det handlar om att förbereda vår organisation och oss själva för hur vi skulle kunna arbeta förebyggande 

med elever med problematisk skolfrånvaro. (2) 

 

Samarbetet med lärarna består också av arbetsinsatser där specialpedagogerna bidrar till nya 

perspektiv och tankar i frågor angående anpassningar och stöd i undervisningssituationer.  

Min uppgift är att förmedla ett specialpedagogiskt synsätt till pedagogerna på skolan för att öppna upp för 

nya tankar och perspektiv. (5)  

Samarbete med elev 

Elever med problematisk skolfrånvaro är den andra aktören som specialpedagogerna samarbetar med. 

Samtliga specialpedagoger är överens om att ett effektivt samarbete kräver individualiserade insatser 

av olika slag. För att etablera detta samarbete utgår specialpedagogerna från elevens starka sidor och 

det som i dagsläget fungerar. Att bemöta eleven utifrån det som fungerar beskrivs inte bara som 

motivationshöjande utan har också goda effekter på elevens egen delaktighet. Samtliga special-

pedagoger är överens om att de planer som de upprättar i samarbete med eleverna måste vara 

sanktionerade och begripliga för eleven själv. Viktigt i arbetet med att genomföra planerna är att 

arbetet utförs i små steg och att takten utvärderas kontinuerligt och av eleven själv.   

Min förebyggande insats är att ta reda på elevens styrkor och bygga på det som visat sig fungera. (2) En 

viktig del i det förebyggande arbetet är att göra en slags plan som känns möjlig för eleverna med 

problematisk skolfrånvaro att genomföra. Det är även viktigt att utvärdera insatserna i samarbete med 

eleven. (4)    

 

Specialpedagogerna beskriver att samarbetet med elever som har en problematisk skolfrånvaro kräver 

hög flexibilitet, exempelvis i bemötandet. Specialpedagogerna menar att detta krav på flexibilitet 

gäller alla vuxna som ska samarbeta kring eleverna. En flexibilitet som de själva menar många gånger 

kräver att de måste vara beredda att göra annorlunda, att våga gå med eleven snarare än mot.  En av 

specialpedagogerna beskrev det som att gå med eleven i förändringen. (4)  

Vi brukar följa upp med eleven också ha enskilda möten …ibland handlar det om att skala bort och det gör 

jag tillsammans med lärare och elever, vad kan vi plocka bort för att förebygga ytterligare problem med 

frånvaron. (7) 

 

Hälften av specialpedagogerna hade redan etablerat samarbete med elever genom hemundervisning. 

Några av specialpedagogerna genomförde även hembesök hos elever med problematisk skolfrånvaro 

utan krav på undervisning i syfte att få till ett samarbete. Specialpedagogerna betonar vikten av att 



 

22 

 

förebygga problematisk skolfrånvaro genom att möta elevers behov flexibelt och menar att alltifrån 

undervisning till utbildning måste kunna förändras.   

Vi jobbar med att skräddarsy utbildningen för elever med problematisk skolfrånvaro. (1) 

 

Samarbete med föräldrar 

Samtliga specialpedagoger arbetar aktivt för att få till ett bra samarbete med föräldrarna som bygger på 

att det finns en överenskommelse kring de insatser som skolan vill genomföra. Samarbetet inriktas på 

att regelbundet ha kontakt för att diskutera hur och vilka insatser som ska inledas kring en elevs 

problematiska skolfrånvaro.  

Börjar med att gör en överenskommelse med föräldern, att man bara börjar här så att man kommer in i det 

normala, det här med arbete i skolan igen. (6) Vi måste ha den överenskommelsen och samverkan med 

vårdnadshavare kring problematisk skolfrånvaro. (7) 

 

Samarbetet med föräldrarna stärks genom att många av specialpedagogerna vi intervjuat fungerar som 

kontaktperson på skolan. Specialpedagogerna beskriver denna arbetsinsats som viktig i samarbetet 

med föräldrar till elever med problematisk skolfrånvaro som oftast har många olika kontakter att 

upprätthålla. Genom att föräldrarna enbart har en kontaktperson på skolan underlättar det deras 

möjlighet att vara delaktiga i de beslut som fattas gällande deras barn. En viktig del i samarbetet med 

föräldrar är att involvera föräldrarna i uppföljningsarbetet kring insatsernas resultat. 

Jag låter föräldrarna får vara med och säga att OK till hur insatser formas. Det är viktigt att jag står på samma 

plattform som föräldrarna. (5) 

 

En av de intervjuade specialpedagogerna gav uttryck för hur viktigt bemötandet är i relation till att 

etablera ett samarbete med föräldrarna i syfte att vända problematisk skolfrånvaro till närvaro. 

Det handlar mycket om bemötande och hur du bemöter föräldrar och att du får med dig föräldrarna på tåget 

för har du inte med dig föräldrarna på tåget så kommer det vara jättesvårt att vända problematisk 

skolfrånvaro. (1) 

Kartläggningsarbete 

Det kartläggningsarbete som specialpedagogerna gör när det gäller elever med problematisk 

skolfrånvaro är att uppmärksamma och identifiera deras behov. Specialpedagogernas arbetsinsats är att 

genomföra observationer av lärmiljön samt identifiera hinder och förebygga dessa. 

Specialpedagogerna gör dessa observationer med fokus på lärmiljön eftersom de menar att 

miljömässiga justeringar har den största betydelsen i att forma ett stöd som fungerar.   

Vi går ut och observerar för att kartlägga.  ...ta bort det där hindret som gör att eleverna inte vill komma till 

skolan. (3) Jag tänker liksom, vad är det som påverkar i klassrummet på något sätt. (4) 

 

Genom observation och kartläggningsarbete skapar specialpedagogerna enligt dem själva bättre 

förutsättningar för eleven att lyckas med sin skolgång. Specialpedagogerna har ett ansvar att återföra 

all information som de upptäcker i samband med kartläggningsarbetet till pedagogerna som genomför 

anpassningarna. Specialpedagogerna ska även följa upp anpassningarna de hänvisat pedagogerna att 
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genomföra. En annan arbetsinsats som specialpedagogerna har kring kartläggning är att ta reda på vad 

som tidigare har fungerat i syfte att bygga in detta i de arbetsinsatser som ska genomföras för att öka 

skolnärvaron för eleven. 

I ett kartläggningsarbete handlar det om att försöker förstå om skolfrånvaro är problematisk eller inte. (5) 

 

I det förebyggande arbetet mot problematisk skolfrånvaro arbetar specialpedagogerna med att tidigt 

identifiera hinder i lärmiljön. En kartläggning som ligger till grund för specialpedagogernas egna 

arbetsinsatser kring elever eller som används för att främja närvaro tillsammans med lärarna.   

I mitt förebyggande och systematiska arbete mot skolfrånvaro handlar det mycket om att hitta problemen 

när de är små eller knappt har uppkommit. (3) 

 

Specialpedagogernas arbetsinsatser på organisationsnivå är att kontinuerligt analysera inrapporterade 

uppgifter kring skolfrånvaro på skolan tillsammans med lärarna och med elevhälsoteamet. 

Specialpedagogerna arbetar med frånvarostatistik på ett systematiskt sätt för att kunna följa upp de 

mönster som framkommer i dokumentationen. 

Dokumentationen ger mig förutsättningar att se mönster, för när det inte fungerar men också för när det 

fungerar vilket är viktigt i mitt arbete att arbeta för att alla elever kan närvara i skolan. (5) 

Relationsskapande arbete 

Enligt specialpedagogerna är en av grundförutsättningarna i arbetet med att förebygga problematisk 

skolfrånvaro deras eget arbete med att skapa förtroendefulla relationer. Genomgående i samtliga 

intervjuer har specialpedagogerna betonat relation som en viktig komponent i de olika arbetsinsatser 

som de både medverkar i och genomför. Specialpedagogernas förebyggande relationsarbete kan delas 

in i tre kategorier; elever, föräldrar och lärare. 

Elevorienterade relationer 

Genomgående beskriver specialpedagogerna att deras arbetsinsatser handlar om att stärka 

förutsättningarna för goda relationer till elever på skolorna. Detta eftersom de menar att dåliga 

relationer inte stärker förutsättningen för skolnärvaro. Specialpedagogerna arbetar även själva med att 

etablera goda relationer till såväl elever som till klasser.   

Jag försöker verkligen lära känna alla elever. (3) Om jag nu upptäcker att ett barn har en risk för problematisk 

skolfrånvaro, så ser jag till att jag också knyter relation till barnet. (5) Jag menar att relation med eleverna 

är ju super super viktigt för annars så når man ju ingen framgång. (7) 

 

Specialpedagogernas relationsskapande arbete med elever med problematisk skolfrånvaro skiljer sig 

delvis från lärarnas. Detta eftersom specialpedagogerna många gånger möter elever i 

hemundervisning. Samtliga specialpedagoger har daglig kontakt med elever med problematisk 

skolfrånvaro vilket de anser är viktigt. En arbetsinsats som de prioriterar och anser vara avgörande i 

det relationsskapande arbetet.  

 

En annan specialpedagogisk arbetsinsats som gäller elever med problematisk skolfrånvaro rör 

kamratrelationer. Specialpedagogerna använder ofta de relationer som redan finns etablerade i arbetet 

med att öka elevernas närvaro. De arbetar även med att på olika sätt stödja elever med problematisk 
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skolfrånvaro som inte har kamratrelationer på skolan. Arbetsinsatsen med att stärka kamratrelationer 

bedöms som en viktig del i det förebyggande arbetet kring närvaro i skolorna. 

Föräldraorienterade relationer 

Specialpedagogernas relationsskapande arbetsinsatser riktas även mot föräldrar till elever med 

problematisk skolfrånvaro. Arbetet med föräldrar anses vara en viktig del i arbetet med att få elever 

tillbaka till skolan. Specialpedagogernas arbete handlar till stor del om att trygga föräldrar och att 

samarbeta med dem så att de blir nöjda med de arbetsinsatser som görs i skolan kring deras barn. 

Jag måste ha förståelse för den mamman eller pappan som sitter där och tänka hur det känns att sitta på den 

stolen, måste vinna deras förtroende och då kan jag vända skeppet på riktigt. När man inte har detta 

förtroende hur ska du då kunna nå fram till barnet, ja du kan ju inte hoppa över föräldrarna. (1)  

 

Specialpedagogernas relationsskapande arbete är också inriktat på att få till en fungerande 

samarbetsallians mellan skola och hem. Detta arbete är också viktigt ur ett elevperspektiv eftersom en 

fungerande relation mellan hem och skola, enligt specialpedagogerna, stärker elevens upplevelse av att 

vuxna är överens och arbetar tillsammans för att hitta fungerande lösningar.  

För har man inte en bra relation till föräldrarna kan man inte få till ett bra samarbete när det gäller det 

förebyggande mot problematisk skolfrånvaro. (7) 

 

De intervjuade menar även att deras relationsskapande arbetsinsatser riktade mot föräldrar i vissa 

situationer genomförs med syfte att utgöra ett stöd åt den enskilde föräldern i arbetet med att vända 

problematisk skolfrånvaro till närvaro. Specialpedagogerna menar att behovet av denna arbetsinsats är 

större på högstadiet eftersom det där upplevs svårare för dessa föräldrar att veta vem de ska vända sig 

till i vilka frågor.  

Jag träffar föräldrarna, dom är jätteviktiga att jag har en bra relation med. (6) Jag kan vara en trygg person 

som föräldrar kan behöva för att tryggas om skolans arbete kring deras barn. (5) 

Lärarorienterade relationer 

Specialpedagogernas relationsskapande arbete när det gäller elever med problematisk skolfrånvaro 

handlar främst om att stötta lärarna i relationsstärkande aktiviteter. Ett exempel är när 

specialpedagogerna stöttar lärarna på ett sätt som gynnar den enskilda lärarens möjligheter att få mer 

individuell tid, för att intressera sig för och skapa relation till enskilda elever.  

Jag kan gå in och ta klasserna som en del av ett förebyggande arbetet så att lärarna kan skapa en relation 

med eleven. (5) Det här med relationsbygget, är a och o. (7) 

 

För att erhålla ett framgångsrikt förebyggande arbete kring problematisk skolfrånvaro arbetar 

specialpedagogerna kontinuerligt med att skapa goda relationer till samtlig personal på skolan. Detta 

eftersom specialpedagogernas arbetsinsatser är beroende av goda relationer i personalgruppen vilket 

även har stor betydelse för hur effektivt samarbetet blir mellan specialpedagogerna och 

skolpersonalen.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av intervjuerna att specialpedagogerna är involverade i möten med 

olika aktörer och fungerar som en kommunicerande länk mellan dessa. Specialpedagogerna arbetar 

genom elevhälsoteamet på olika nivåer inom skolans organisation med fokus på uppföljnings- och 
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utvärderingsarbete för de elever som har problematisk skolfrånvaro. Specialpedagogerna samarbetar 

med såväl elever, lärare som föräldrar i syfte att stödja elevers skolnärvarobeteende. Relation, dialog 

och delaktighet är arbetsinsatser som de anser vara viktiga i arbetet med att motverka problematisk 

skolfrånvaro. Specialpedagogernas arbetsinsats i relation till eleverna med problematisk skolfrånvaro 

syftar till att skapa förtroendefulla kamratrelationer samt etablera relationer till vuxna på skolan. När 

det gäller specialpedagogernas kartläggningsarbete inriktas detta på att se över kontexten runt eleven. 

Genom att observera den kan specialpedagogerna få en förståelse för de individuella behoven och vad 

som eventuellt skapar hinder i lärmiljön för elever med problematisk skolfrånvaro. 

Frågeställning 3: Specialpedagogers utformning 

av arbetsinsatser mot problematisk skolfrånvaro 
Under denna rubrik behandlas undersökningens tredje fråga som belyser specialpedagogernas 

utformning av de arbetsinsatser som de genomför i det förebyggande arbetet mot problematisk 
skolfrånvaro på skolorna. 

Utformning av behovsanpassat stöd 

Specialpedagogerna behovsanpassar det individuella stödet runt elever med problematisk 

skolfrånvaro. Det innebär inte nödvändigtvis ett direkt individuellt stöd. Det kan även innebära ett 

individuellt stöd som utformas på grupp- och/eller organisationsnivå. Enligt specialpedagogerna 

utformas det behovsanpassade individuella stödet på fyra olika sätt; lösningsorienterat bemötande, 

elevmedverkan, flexibilitet och förutsägbart stöd. 

Lösningsorienterat bemötande 

Samtliga specialpedagoger betonar att själva bemötandet är oerhört betydelsefullt i mötet med elever 

med problematisk skolfrånvaro. Specialpedagogerna betonar vikten av ett lösningsorienterat 

bemötande med fokus på elevens starka sidor och det som fungerar och inte på det som inte fungerar. 

Jobba utifrån deras starka sidor är också viktigt för de känner ju annars att man bara ser dem utifrån det som 

inte funkar. (4)  Bygga på elevernas intresse och att använda det eleverna redan kan och vilka starka sidor 

de har i olika ämnen. (2)   

  

Det förebyggande arbete som specialpedagogerna utformar runt elever med problematisk skolfrånvaro 

handlar om att reducera de svårigheter som eleven själv beskriver. Specialpedagogernas utformning av 

stöd beskrivs ha en nära koppling till det eleven redan kan och har lätt för. En annan viktig del i 

utformningen är, enligt specialpedagogerna, att möta eleverna där de befinner sig och att utforma 

arbetet utifrån de ämnen som eleven själv tycker är roliga. Specialpedagogerna menar att deras 

förebyggande arbete kring elever med problematisk skolfrånvaro i mångt och mycket handlar om att 

tänka utanför boxen och att vara lösningsfokuserad. 

Kan vi pröva det här och gå utanför ramen, det måste vi kunna göra för det här är så pass viktigt för den här 

eleven. (4)  Så man får försöka hitta olika lösningar, man får försöka hitta på små lösningar, till var och en. 

(6) 
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Specialpedagogernas utformning av individuellt stöd kan också innebära att de skapar mindre 

sammanhang inom skolan, särskilda undervisningsgrupper. De menar att stora skolor med öppna 

planlösningar och krav på många sociala kontakter kan skapa problem för vissa elevers skolnärvaro. 

Ibland förekommer det att det här är en alldeles för stor skola för en del. (4) Jag skulle vilja ha mindre värld 

för elever med problematisk skolfrånvaro, en tryggare bas än att springa runt. Många tycker det är jobbigt 

med just dessa stora utrymmen. (6) 

Elevmedverkan 

En viktig del i specialpedagogernas utformning av behovsanpassat individuellt stöd är elevmedverkan. 

Specialpedagogerna menar att utformningen ska utgå från elevens utgångspunkt och att det först och 

främst är elevens perspektiv som ska vara i fokus. 

Det är information från elever med problematisk skolfrånvaro som är viktigast. (4) Frågor från eleven och 

vad som är viktigt för eleven är viktigt att fånga upp när det gäller att förebygga problematisk skolfrånvaro, 

elevens syn på sin situation måste belysas. (1) 

 

Samtliga specialpedagoger är överens om att elever med problematisk skolfrånvaro är i större behov 

än andra av att vara införstådd och delaktig i det stöd som utformas för att insatserna ska ge god effekt. 

För att förebygga problematisk skolfrånvaro utformar specialpedagogerna därför stödet med hög 

elevmedverkan. Specialpedagogerna menar att stödet behöver utformas tillsammans med eleven och i 

relation till vad eleven själv anser vara möjligt. 

Vi ska utöka med väldigt små steg, det ska verkligen vara så att eleven längtar innan vi tar nästa steg. (6) 

 

Ytterligare en viktig del i utformningen, som återkommer hos alla intervjuade specialpedagoger, är att 

utformningen av stödet måste ske stegvis. De menar att stödet behöver vara utformat så att eleven 

successivt ökar sin närvaro i skolan. 

Flexibilitet 

Det krävs hög flexibilitet i utformningen av det specialpedagogiska stödet till elever med problematisk 

skolfrånvaro. Detta kan exempelvis handla om att specialpedagoger hämtar elever vid skolans entré, 

gör hembesök eller genomför hemundervisning under en period. 

  

En annan viktig del i den flexibla utformningen kan vara att förlägga vissa lektioner på andra tider 

som fungerar bättre för den enskilda eleven och som på grund av detta fungerar förebyggande för 

skolnärvaro. 

Hitta andra tider för slöjden och bilden som eleven kunde göra klart dom uppgifterna utan andra elever, en 

till en-kontakt med läraren. (4) Individuellt schema, eleven skulle kunna ha kortare dagar eller t ex ta bort 

den där måndagen eller tar bort den där idrotten på morgonen eller så kan vi försöka titta på ett schema 

tillsammans. (3) 

  

De intervjuade specialpedagogerna menar att graden av flexibilitet i utformningen för elever med 

problematisk skolfrånvaro behöver vara betydligt högre än för andra elever. Detta eftersom kravet på 

att utforma individuella lösningar är högre. Exempelvis kan detta innebära att eleven kan behöva få äta 

på annan plats än i matsalen, ha sin undervisning i mindre sammanhang eller få individuellt anpassade 

skoluppgifter. Även hur specialpedagogerna utformar sitt utvärderingsarbete bör präglas av flexibilitet. 
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Formerna för utvärdering kan skifta från elev till elev, alltifrån regelrätta möten, till SMS-kontakt och 

telefonsamtal. 

Förutsägbart stöd 

Det kan vara så att de börjar samma tid varje morgon så att de etablera rutiner och enkelt att veta när man 

börjar så att det underlättar för eleven. (2)  

 

Specialpedagogerna menar entydigt att det kan vara av extra vikt för elever som har en problematisk 

skolfrånvaro att veta vad som ska ske och vad som förväntas av dem. Detta behov anser special-

pedagogerna att de tillmötesgår i sin utformning av stöd på olika sätt. Att utforma rutiner, låta eleverna 

få veta lektionsinnehållet i förväg, utforma schema med utgångspunkt i elevens förståelse och andra 

justeringar som ökar förutsägbarheten är förebyggande i arbetet för närvaro i skolan menar 

specialpedagogerna. I utformningen av specialpedagogiskt stöd är förberedelse viktigt och samtliga 

specialpedagoger poängterar vikten av att göra skolan förutsägbar för eleverna.  

 

Specialpedagogerna menar att en hög grad av förutsägbarhet i utformningen medverkar till att skapa 

en hanterbar situation för eleven. Denna förutsägbarhet skapar de oftast genom att utforma en 

planering som hjälper eleverna att i förväg få reda på vad de ska göra, vart, med vem och på vilken tid.  

Jag tror att om vi ska få tillbaka elever med problematisk skolfrånvaro tror jag att specialpedagogens 

funktion har en viktig roll i att se till att det inte är 16 böcker på deras bord där hemma som skapar ångest. 

(5) 

 

Sammanfattningsvis beskriver specialpedagogerna att utformningen av ett framgångsrikt 

behovsanpassat individuellt stöd är beroende av elevens medverkan. Ett flexibelt och 

lösningsfokuserat bemötande av eleverna är därför nödvändigt för att få deras medverkan i 

utformningen av stödet. En viktig del i stödet är att ge eleven en hög grad av förutsägbarhet av vad 

som väntar eleven i skolan. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens har som utgångspunkt en fenomenografisk forskningsansats eftersom avsikten är att 

undersöka hur specialpedagoger beskriver och uppfattar sitt förebyggande arbete mot problematisk 

skolfrånvaro. Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod med sju utvalda 

individer utifrån specifika inklusionskriterier (Chekol, 2012; Fejes & Thornberg, 2015). Vi gjorde 

valet att använda en induktiv design eftersom det är passande när texter ska analyseras 

förutsättningslöst och baseras på individers berättelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).   

 

Fördelen med att använda semistrukturerade intervjuer är att man kan fånga in de intervjuades egna 

berättelser och föreställningar kring ett specifikt fenomen (Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). 

På det här viset har vi lyckats fånga upp nyanserade och mer fördjupade beskrivningar kring hur 

specialpedagogerna uppfattar sitt förebyggande arbete med att uppmärksamma och agera mot 

problematisk skolfrånvaro. Det hade inte varit möjligt att få lika nyanserade beskrivningar i samma 

utsträckning som vid en kvantitativ insamlingsmetod t ex via enkäter. Nackdelen med kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer är att de är tidskrävande att transkribera och analysera och därför kan 

endast ett begränsat antal intervjuer genomföras inom examensarbetets ram. Dessutom måste 

intervjuerna göras under bestämda förhållanden i samförstånd med deltagarna. En annan nackdel 

gäller svårigheten att etablera likvärdiga förutsättningar och möjligheter under samtliga 

intervjutillfällen. Ett försök till att skapa likvärdighet var att samtliga intervjuer tog cirka 45 minuter 

och utfördes av en och samma intervjuare samt att de olika frågorna fick liknande tidsutrymme under 

intervjun.  

 

Båda författarna närvarade vid samtliga intervjutillfällen i syfte att öka likvärdigheten kring 

utformning och innehåll av intervjuerna. Samtliga intervjuer utformades på liknande sätt, en 

intervjuade och en förde anteckningar kring exempelvis kroppsspråk, mimik, omgivande ljud och 

eventuella störningar under intervjutillfället. Eftersom en intervju är kontextkänslig och kan påverkas 

av en rad olika faktorer i miljön har vi beaktat det i samband med bearbetning av det empiriska 

materialet. Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide som även omarbetades efter 

genomförd pilotintervju. Syftet med pilotintervjun var att säkerställa intervjufrågornas validitet, dvs 

om studien undersöker det den avser att undersöka samt kontrollera att studiens intervjuguide haft 

tydliga frågor och svarar mot studiens syfte och frågeställningar.  

 

De intervjuade specialpedagogerna fick själva välja plats och tid för intervjun. Samtliga intervjuer 

genomfördes i ett avskilt rum på deras egna skolor. Nackdelen med att intervjuas på den egna skolan 

skulle kunna vara att det leder till en upplevelse av begränsning när det gäller att våga tala fritt. Det 

visade sig även att alla specialpedagoger, förutom en, hade arbetat mindre än fem år på sin nuvarande 

skola vilket självklart kan ha påverkat deras möjlighet att våga tala fritt. Med utgångspunkt från de 

anteckningar som fördes under intervjutillfällena, upplevdes samtliga specialpedagoger avslappnande i 

såväl tal och kroppsspråk. Kvaliteten på det inspelade materialet höll hög nivå och det fanns inga 

svårigheter att höra och transkribera det som sagts under intervjutillfället.  

 

Som analysmetod användes induktiv kvalitativ innehållsanalys utifrån Lundman och Hällgren 

Graneheims (2012) modell, vilket vi bedömde vara en tydlig modell att använda som analysverktyg 
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för studiens resultat, från transkription till tema.  Under analysprocessen hänvisas författarna frekvent 

tillbaka till den ursprungliga transkriptionen, detta för att säkerställa textens originalitet.  

 

Transkriptionsarbetet följde en i förväg bestämd struktur. Arbetet inleddes med att en 

interbedömarreliabilitet genomfördes, vilket innebar att den första transkriptions innehållsanalys 

genomfördes enskilt av författarna för att sedan kunna jämföra respektive analys, från meningsenheter 

till kategori. Resultatet av jämförelsen visade på en hög samstämmighet mellan författarnas 

bedömningar i innehållsanalysens olika steg, vilket ökar förutsättningen för att viktig information gått 

förlorad. Nästkommande intervjuer kom att analyseras gemensamt. Vilket bidrar till att öka studiens 

validitet och reliabilitet. Även Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ser det som en styrka när två 

personer genomfört analysarbetet och anser att detta ökar studiens giltighet och tillförlitlighet.  

 

Några reflektioner som vi fick under analysarbetet berörde särskilt två områden. Ett av dessa gällde 

samarbetet med föräldrarna. Detta samarbete beskrevs inte bara som betydelsefullt utan också som en 

absolut nödvändighet när det gäller specialpedagogernas förebyggande arbete mot problematisk 

skolfrånvaro. Det som förvånade oss var att specialpedagogerna lyfte fram detta som en 

specialpedagogisk uppgift, snarare än att de i sitt arbete kunde nyttja lärarnas redan etablerade 

samarbeten med föräldrar. Det andra området som väckte vår uppmärksamhet under analysarbetet var 

att samtliga specialpedagoger betonade att deras arbete ständigt utgår från alla styrnivåer. Ingen av de 

intervjuade specialpedagogerna arbetade uteslutande på en av nivåerna, vilket var ett resultat vi trodde 

att vi skulle kunna få i studien. Något som även synliggörs i tabell 1, deltagarnas bakgrund. 

Specialpedagogerna menade att det var nödvändigt att arbeta på organisation-, grupp- och individnivå 

för att få till ett förebyggande arbete kring problematisk skolfrånvaro på skolan.    

 

För att förstärka resultaten av de kategorier som framkommit i analysarbetet användes genomgående 

citat i resultatdelen. Detta för att citaten ger läsaren en möjlighet att bedöma giltigheten i studiens 

genomförda analysarbete. Giltigheten förstärks ytterligare genom tabell 2 där analysprocessen olika 

delar presenteras för läsarna. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) förstärks även 

tillförlitligheten över att analysarbetet beskrivits noggrant. I tabell 3 tydliggörs även analysprocessens 

resultat, det vill säga hur de tre domänerna bildar olika kategorier och hur dessa kategorier skapar 

teman. 

 

Studiens trovärdighet ökar med tanke på att inklusionskriterierna skapade förutsättningar för att enbart 

intervjua examinerade specialpedagoger. En viktig del i specialpedagogernas examensförordning är att 

arbeta förebyggande som även är relevant i studiens frågeställningar. Redan innan specialpedagogerna 

valde att vara med i studien hade de fått information om ämnet som skulle beröras, vilket även innebar 

att de som deltog kunde relatera till sitt eget förebyggande arbete gällande problematisk skolfrånvaro. 

Det som dock behöver belysas gällande inklusionskriteriet och studiens validitet är att alla intervjuade 

specialpedagoger arbetar inom Stockholm stad. Detta innebär att studiens resultat är baserat på 

specialpedagogers arbete i en storstad. Studien skulle ha kunnat ge eventuellt andra resultat om dessa 

sju specialpedagoger var fördelade på hela landet eller inom olika storstäder respektive landsbygden. 

Enligt tabell 1 har majoriteten av specialpedagogerna arbetat två år eller kortare på sina nuvarande 

skolor. En av specialpedagogerna har arbetat i åtta år. Tidsaspekten, dvs kort eller lång anställningstid, 

är en faktor som kan ha betydelse för specialpedagogernas beskrivningar av deras funktion och 

arbetsinsatser. 
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Etiska reflektioner efter genomförd studie 

En etisk aspekt i en intervjustudie är att den sker genom mänsklig interaktion, forskare och respondent 

(Kvale & Brinkman, 2014). Hur människan tolkar och uppfattar ett fenomen kan skilja sig åt. Detta 

innebär att ingen kan säkerställa att resultaten alltid utgår från människors tankar och förståelse, 

eftersom det alltid tolkas olika beroende på vem som förmedlar och vem som lyssnar (Lundahl & 

Folke-Fichtelius, 2015).  

 

Vi kan inte med säkerhet säga att vi har förmedlat specialpedagogernas tankar och förståelser korrekt, 

eftersom vi haft ett tolkningsutrymme. Det kan även vara känsligt att fråga om någons arbete, det kan 

lätt leda till tankar om tillkortakommanden vilket är en etisk aspekt vi ständigt diskuterat med 

varandra både innan och efter intervjutillfället. Det bör även tas i beaktande att eventuella resultat kan 

ha påverkats av att vi som intervjuade var två i intervjusituationen.   

 

Ytterligare en etisk aspekt vi funderat över är frågor kring hur resultatet eller det empiriska valet kan 

komma att påverka synen på specialpedagogerna och deras arbete. Vi har i resultatdelen försökt att få 

en jämn fördelning av citaten från de olika intervjuerna för att samtliga specialpedagoger ska kunna 

komma till tals. För att minska risken för att specialpedagogernas ord ska kunna misstolkas har vi valt 

att ta med längre citat för att presentera deras beskrivning i ett större sammanhang. För att minimera 

detta etiska dilemma har detta ständigt tagits i beaktande under hela studiens process, från insamling 

till bearbetning av materialet och i analys samt resultat. Genom att analysprocessen och bearbetningen 

av det empiriska materialet utgått från en modell, har det varit möjligt att ständigt återgå till 

originaltexten och den empiri som samlats in under intervjutillfällena.   

 

Resultatet är sammanställt av sju specialpedagogers arbete med att förebygga problematisk 

skolfrånvaro och detta innebär att studien inte ger uttryck för hur specialpedagogerna ska arbeta för att 

förebygga problematisk skolfrånvaro. Vi har funnit nyckelfaktorer som är viktiga i arbetet men ger 

inte uttryck för att dessa är den enda vägen att gå. Studiens resultat är inte generaliserbart eftersom det 

är en kvalitativ studie, men det ger ändå en bild av hur specialpedagoger kan arbeta förebyggande mot 

problematisk skolfrånvaro på grundskolor. 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur sju specialpedagoger uppfattar sin funktion och roll i sitt arbete 

med att uppmärksamma och agera mot elevers problematiska skolfrånvaro i grundskolans senare del. 

Studiens resultat påvisar bland annat att specialpedagogerna uppfattar att de har en samordnande 

funktion där de genomför och utformar insatser för att förebygga och agera mot problematisk 

skolfrånvaro. Specialpedagogernas förebyggande arbetsinsatser och samordningsfunktion riktar fokus 

på skolans lärmiljö medan deras arbete med att utforma arbetsinsatserna har en tydligare riktning mot 

enskilda elever. 

 

I tidigare forskning framträdde fem teman i arbetet med att förebygga skolfrånvaro: organisation, 

kunskap, attityd, relation och hälsa. Tema som i studiens resultatdel identifierats som viktiga i arbetet 

med att förebygga problematisk skolfrånvaro har såväl likheter som skillnader med tidigare forskning. 

Skillnaderna beror främst på att syftet med studierna skiljer sig åt. Den tidigare forskningen som 

refererats har undersökt skolfrånvaro och avhopp, medan föreliggande studie har undersökt 

problematisk skolfrånvaro som definieras i början av denna studie. I denna studie undersöks 

specialpedagogers egna beskrivningar av sina arbetsinsatser kring problematisk skolfrånvaro, vilket 

inte fanns som syfte i den tidigare forskningen som vi använt oss av. Likheterna går dock att urskilja i 
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relation till studiernas olika frågeställningar som gemensamt undersöker skolfrånvaro, orsaker och 

olika sätt att förebygga och agera kring detta i skolan. De teman som framkom i studien var därför 

starkt sammankopplade med specialpedagogernas funktion, olika arbetsinsatser och utformning av 

individuellt stöd. 

Spindeln i nätet 

När det kommer till hur specialpedagoger beskriver sin funktion i det förebyggande arbetet mot 

problematisk skolfrånvaro på skolorna visar studiens resultat att alla specialpedagoger angav att de har 

en samordnande funktion. En samordningsfunktion som kan tolkas vara viktig för arbetet med att 

binda samman förebyggande arbetsinsatser kring problematisk skolfrånvaro inom en skolas olika 

styrnivåer. En funktion som möjligtvis också skulle kunna förklara varför samtliga specialpedagoger 

kan anta ansvaret kring att organisera skolans resursstöd för alla elever och i synnerlighet för elever 

med problematisk skolfrånvaro. Att arbeta på detta sätt med att anpassa utbildningen har också stöd i 

tidigare forskning som särskilt belyser vikten av att fokusera på att forma stöd som ger alla elever 

förutsättningar att klara skolan. Ainscow et al., (2012) och Allodi, (2007) betonar att det måste finnas 

stöd på såväl organisation och gruppnivå i syfte att stödja elevers skolnärvaro. 

 

Specialpedagogerna liknar samordningsfunktionen vid att ha ett samlat ansvar för elever med 

problematisk skolfrånvaro och att samordna skolans olika elevinsatser utifrån ett kollegialt samarbete. 

En specialpedagog liknar samordningsfunktionen vid att vara “spindeln i nätet”. Detta resultat är 

intressant i jämförelse med tidigare forskning, eftersom denna funktion inte alls framkommer som en 

del i det förebyggande arbetet mot skolfrånvaro, trots att flertalet studier bygger på samarbeten med 

skolpraktik under längre perioder. Utifrån detta resultat kan det vara av intresse för framtida studier att 

närmare undersöka den samordnande funktionens betydelse i arbetet med att främja skolnärvaro.    

 

Ytterligare en skillnad mellan tidigare forskning och studiens resultat när det gäller samarbetet kring 

elever med skolfrånvaro är föräldrarnas betydelse. Samtliga specialpedagoger uttrycker vikten av att 

på organisationsnivå skapa förutsättningar för ett kontinuerligt och förtroendefullt samarbete med 

föräldrar, ett samarbete som inte framkommit som centralt i den tidigare forskning som refererats. 

Föräldrarnas betydelse för ett framgångsrikt skolnärvaroarbete kan därmed utgöra ett annat intressant 

forskningsområde för framtida studier.  

 

Lee och Burkam (2003) har studerat organisatoriska och strukturella faktorers påverkan på 

skolfrånvaro och avhopp. De menar att en rad olika organisatoriska faktorer påverkar huruvida elever 

stannar kvar i skolan eller avbryter sina studier. En organisatorisk faktor som de intervjuade 

specialpedagogerna menar kan ha en betydelse för det förebyggande arbetet mot problematisk 

skolfrånvaro är hur specialpedagoger används inom skolorganisationer. Samtliga specialpedagoger 

beskriver att de i sin samordningsfunktion kan skapa en organisatorisk överblick när det gäller att 

fördela resurser och stöd där det behövs. Detta ger också förutsättningar för att de kan genomföra 

riktade arbetsinsatser som ger effekt på skolors möjlighet att organisera en skola som fungerar för alla. 

Om specialpedagoger enbart riktar stödfokus på individnivå, en till en situationer, skulle detta kunna 

innebära att det övergripande pedagogiska arbetet försvagas. Arbetet med att samordna och länka 

samman skolans inre arbete med att möta alla elevers behov och framför allt elever med problematisk 

skolfrånvaro skulle därför kunna bli lidande. 

 

En annan organisatorisk faktor som specialpedagogerna i studien menar kan ha betydelse för det 

förebyggande arbetet mot problematisk skolfrånvaro gäller skolornas lärmiljö. De beskriver att de i sin 
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samordningsfunktion har som uppgift att bidra till att organisera lärmiljöer på ett sätt som får alla 

elever att känna sig sedda och välkomna i skolan. Men också att detta är en viktig del i arbetet med att 

förebygga skolfrånvarobeteende. Betydelsen av hur en skola organiseras och dess betydelse för 

skapandet av inkluderande lärmiljöer har även kommit fram i tidigare forskning (Allodi, 2007; 

Ainscow et al., 2012; Lee & Burkam, 2003; Graham & Harwood, 2001). 

 

Sammanfattningsvis uttrycker de intervjuade specialpedagogerna att deras olika arbetsinsatser har en 

stark koppling till en samordnande funktion i arbetet med att uppmärksamma och agera förebyggande 

mot problematisk skolfrånvaro. 

Relationsskapande arbete 

Specialpedagogerna anser att positiva och sociala relationer mellan kamrater och lärare i skolan har en 

stor betydelse för om elever fullföljer sin skolgång. Att skolan behöver arbeta med att skapa 

förtroendefulla relationer för att öka elevers skolnärvaro har även kommit fram i tidigare forskning 

(Ainscow et al.; 2012; Christenson & Thurlow, 2004; Hjern, Alfven & Östberg, 2007; Ingul et al., 

2011). Både forskning och studiens resultat betonar således vikten av relationsskapande arbete som ett 

led i det förebyggande arbetet mot problematisk skolfrånvaro. 

 

Lee och Burkam (2003) och Allodi (2007) visar i sina studier att möjligheten till att skapa goda 

relationer är starkt sammankopplad med hur skolan är organiserad och att detta är en viktig faktor 

kring huruvida elever fullföljer sin skolgång. Lee och Burkam (2003) påvisar i sin studie att det är 

svårare att upprätthålla djupa sociala relationer i stora och anonyma skolor. Något som också 

föreliggande studie visar. Av de specialpedagoger som arbetade på de större skolorna framkom att 

elever med problematisk skolfrånvaro många gånger kan vara i behov av att under perioder erbjudas 

ett mindre sammanhang. Ett mindre sammanhang som stärker förutsättningar för att etablera, bibehålla 

och utveckla relationer till såväl kamrater som till vuxna på skolan. Specialpedagogerna beskriver 

också att deras arbetsinsatser handlar om att skapa organisatoriska förutsättningar som underlättar för 

lärare och elever att etablera relationer med varandra, vilket kan vara betydelsefullt när det kommer till 

att förebygga problematisk skolfrånvaro.       

 

Samtliga intervjuade specialpedagoger betonade även att förtroendefulla relationer behövs till 

föräldrar, när det gäller att förebygga problematisk skolfrånvaro. Att involvera och samarbeta med 

föräldrar framhålls som en mycket viktig faktor i specialpedagogernas beskrivningar men har däremot 

inte beskrivits i den tidigare forskning som refererats. Förklaringen till detta kan vara flera. En 

förklaring skulle kunna vara att den forskning vi har tagit del av inte haft som syfte att utreda och 

förstå föräldrarnas medverkan kring skolfrånvaro. En annan skulle kunna bestå i att den forskning vi 

läst handlat om elever i de äldre åldrarna, där föräldrarnas medverkan kanske är mindre, än om vi 

riktat fokus på forskning om skolfrånvaro i de yngre åldrarna. En tredje förklaring kan vara att denna 

avsaknad talar för att detta är ett område som skulle behöva studeras mer i det framtida arbetet 

gällande skolnärvarofrämjande arbetsinsatser. 

Kompetenshöjande arbetsinsatser 

Ek, et al. (2013) menar att det krävs kunskap för att kunna genomföra rätt insatser och anpassningar i 

relation till elevers behov. Ek, et al. (2013) har i sin studie kommit fram till att kompetenshöjning av 

skolpersonalen om kognitiva svårigheter skulle öka förutsättningen för elever att klara skolans krav. I 

likhet med Ek, et al. (2013) visar föreliggande studie att specialpedagogerna utför kompetenshöjande 

arbetsinsatser i form av fortbildning och handledning av lärare. Däremot inte i relation till just de 
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aspekter Ek, et al. (2013) lyfter fram, utan mer utifrån tillgänglighetsaspekter kring 

undervisningsssituationer. Specialpedagogerna poängterar vikten av att dessa kompetenshöjande 

arbetsinsatser sker samarbete med lärarna.  

 

Arbetsinsatserna har som syfte att, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, stödja lärarna i arbetet 

med att anpassa och genomföra undervisningssituationer som bättre möter alla elever på skolan och i 

synnerhet de elever som har en problematisk skolfrånvaro. Specialpedagogerna beskriver att de 

använder handledning som metod för att stödja lärarna i olika specialpedagogiska frågor och att det 

många gånger kan handla om att få lärarna att byta perspektiv, att försöka se situationen utifrån 

elevens sida. Ett perspektivbyte som inte enbart anses hänga samman med bristande kunskap utan 

också med lärares attityder gällande elever med problematisk skolfrånvaro.   

 

Att diskutera attityder och att skapa attitydförändring som stödjer skolnärvaro anser 

specialpedagogerna är viktigt för att kunna organisera en undervisning som kan möta elever med 

problematisk skolfrånvaro och deras behov. Att stötta lärarna i arbetet med att skapa en inkluderande 

undervisning är något som Becker (2010) och Ainscow et al. (2012) betonar som viktigt i arbetet med 

inkluderande undervisning. Detta manifesteras tydligt i studiens resultat exempelvis genom att 

specialpedagogerna betonar vikten av att lärarna ”vågar tänka utanför boxen” och att detta kan bli helt 

avgörande när det gäller att förebygga problematisk skolfrånvaro. 

Samarbetsinriktat analysarbete 

I tidigare forskning poängteras att skolutveckling hänger samman med enskilda skolors samarbete med 

varandra och andra aktörer utanför skolan. Enligt Ainscow et al. (2012) hänger skolutveckling 

samman med insatser som sammankopplar enskilda skolor med andra och med samhället i stort. Read 

(2012) har i sina forskningsresultat lyft fram just vikten av att själva analysarbetet kring elevers 

skolfrånvaro måste förbättras och jämföras med andra skolors. Vilket enligt hans forskning bidrar till 

en effektivare skolutveckling.  

 

I föreliggande studie beskrev ingen av specialpedagogerna att de samarbetade med andra skolor i syfte 

att utveckla gemensamma strukturer för det förebyggande arbetet gällande problematisk skolfrånvaro. 

I studiens resultat framkommer dock att ett sådant arbete återfinns internt på de intervjuade 

specialpedagogernas olika skolor. Specialpedagogerna beskriver att deras arbetsinsats bland annat 

handlar om att systematiskt ta del av och analysera frånvarostatistik på organisationsnivå. Detta är 

något som Read (2012) beskriver som ett mycket viktigt arbete när det gäller att minska elevers 

skolfrånvaro. I likhet med Lee och Burkam (2003) menar Read (2012) att skolor för att kunna agera 

måste rikta fokus på organisationens egna svaga punkter, snarare än att peka på elevers brister (Lee & 

Burkam, 2003; Read. 2012). 

Samarbetsinriktat förändringsarbete 

Graham och Harwood (2001) visar i sin studie att arbetet med en inkluderande lärmiljö handlar om att 

utveckla arbetssätt som involverar elever och skolpersonal. De intervjuade specialpedagogerna 

beskriver att de arbetar mycket med att iscensätta och involvera olika yrkesgrupper och elever i 

samarbeten på skolan. Detta med syfte att utveckla och förbättra förutsättningarna för elevers lärande 

och utveckling. Specialpedagogerna i föreliggande studie involverar och involveras även själv i 

elevärenden där det finns risk för problematisk skolfrånvaro. I studiens resultat framkommer att 

specialpedagoger vid vissa möten gällande problematisk skolfrånvaro kan ha en kompensatorisk roll, 

när det t.ex. gäller att stödja lärarna i att upprätta en fungerande kommunikation till föräldrar. Att få 
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till stånd samarbeten med elever, lärare samt föräldrar anser specialpedagogerna vara en viktig 

förutsättning för att få till ett fungerande förändringsarbete. I studiens resultat poängterar samtliga 

specialpedagoger att samarbetet med föräldrar är centralt i det förebyggande arbetet mot problematisk 

skolfrånvaro, vilket, som tidigare nämnts, inte alls finns med i den forskning vi tagit del av. 

Utformning av stöd 

Specialpedagogernas arbetsinsatser i det förebyggande arbetet mot problematisk skolfrånvaro riktar 

sig till såväl individ, grupp och organisationsnivå. I resultatet för studien framkommer dock att arbetet 

som specialpedagogerna gör på individnivå uteslutande handlar om att utforma rätt individuellt stöd.  

När det kommer till specialpedagogernas arbete med att utforma det behovsanpassade stödet kan fyra 

nyckelfaktorer urskiljas. Specialpedagogerna betonar vikten av att stödet har ett lösningsfokuserat 

bemötande, utformas genom hög elevmedverkan, är flexibelt och skapar förutsägbarhet. Samtliga 

specialpedagoger betonar att förutsägbarhet är av yttersta vikt i utformningen av det behovsanpassade 

stödet. Att i förväg veta vad som ska hända kan skapa en känsla av kontroll hos eleven och kan vara en 

framgångsfaktor för att elever ska komma till skolan. 

  

Specialpedagogerna anser att utformningen av stödet bör fokusera på elevens starka sidor. Detta för att 

öka motivationen och att kompensera samt reducera de svårigheter som elever med problematisk 

skolfrånvaro beskriver när det gäller deras skolsituation. Liknande resultat återfinns i Christensons och 

Thurlows (2004) studie, där de beskriver att utformningen av insatserna måste individualiseras och 

utgå från elevens starka sidor för att få effekt. Specialpedagogerna betonar även vikten av att tänka 

utanför boxen i samband med utformningen för att kunna lyckas med att få tillbaka eleven till skolan.  

 

Specialpedagogerna framhåller att det behövs en hög flexibilitet hos såväl skolpersonal som 

organisation om det ska vara möjligt att få till ett bra förebyggande arbete mot problematisk 

skolfrånvaro. Graham och Harwood (2001) beskriver vikten av en föränderlig organisation som 

ständigt arbetar med att justera och förändra villkoren för att individen ska kunna delta.  Både tidigare 

forskning och studiens resultat betonar vikten av flexibilitet i utformningen av elevstöd och speciellt 

mot elever med problematisk skolfrånvaro. Att utforma ett flexibelt stöd kunde för vissa elever, enligt 

de intervjuade specialpedagogerna, innebära att eleverna fick möjlighet till undervisning på annan 

plats eller under annan tid än under ordinarie schema. Detta kan ses som ett led i att eleverna med 

problematisk skolfrånvaro faktisk får sin rätt till utbildning tillgodosedd. 

  

Ytterligare en viktig del i utformningen av elevstöd var enligt specialpedagogerna att eleven själv 

medverkade i denna. Specialpedagogerna i studien menar att, om skolan vill få effekt i arbetet med att 

förebygga problematisk skolfrånvaro måste elevens perspektiv vara i fokus.  De menar även att en 

viktig aspekt i elevmedverkan är att eleven själv påverkar och sätter upp vad den själv anser är möjligt 

och att det är viktigt att skynda långsamt om skolan vill få möjlighet att öka elevens närvaro.  

 

En annan viktig aspekt som specialpedagogerna nämnde var att utformningen av stödet måste ske 

stegvis och att eleven själv är villig att ta nästa steg för att successivt öka sin närvaro. I detta menar 

specialpedagogerna att deras arbete kan handla om att se till att skolans personal tänker långsiktigt och 

inte sätter in snabba lösningar som på sikt kan hämma elevens utveckling mot skolnärvaro. 

Specialpedagogerna menar, i likhet med Christenson och Thurlow (2004), att det mest effektiva sättet 

att arbeta mot skolfrånvaro är genom tidiga insatser. Men också att dessa är varaktiga, vilket stärker 

specialpedagogernas sätt att utforma stödet stegvis och att skynda långsamt. En annan viktig del i 

utformningen av det individuella stödet gäller förväntningar och krav, att ha rimliga förväntningar på 
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eleven. Ek et al. (2013) anser till exempel att skolan idag har alldeles för höga kognitiva förväntningar 

och krav på elever, vilket kan ge upphov till exkludering. Därför är det viktigt, vilket även 

föreliggande studies resultat visar, att ge eleverna en hög grad av delaktighet i utformningen av sitt 

stöd. Detta då elevens delaktighet kan medverka till att hitta en balans mellan elevens egen förmåga 

och omgivningens förväntningar och krav. Sammantaget anser de intervjuade specialpedagogerna att 

deras samordnande funktion bidrar till att synliggöra verksamhetens egna behov, istället för att leta 

efter elevers brister och att detta fokus syftar till att bidra till att utforma inkluderande förutsättningar 

på skolorna.  Något som även har stöd i tidigare forskning, där bland andra Lee och Burkam (2003) 

anser att fokus måste förläggas på skolans egenskaper istället för på den enskilda eleven.  En annan 

viktig aspekt i det förebyggande arbetet mot problematisk skolfrånvaro är det relationsskapande 

arbetet som specialpedagogerna genomför på skolorna. Ett arbete som nära knyter an till de 

samarbetsinriktade arbetsinsatserna som specialpedagogerna utför i relation till såväl skolpersonal, 

elever och deras föräldrar. 

Studiens resultat i den specialpedagogiska praktiken 

Specialpedagogernas arbetsinsatser och utformning av det behovsanpassade stödet skulle även kunna 

användas i det förebyggande arbetet på grupp och organisationsnivå. Att redan från början organisera 

ett bättre generellt stöd till alla elever och att samtlig skolpersonal arbetar utifrån ett lösningsfokuserat 

bemötande med hög elevmedverkan där flexibilitet och förutsägbarhet blir ledande i utformningen 

skulle enligt föreliggande studie kunna bidra till ett mer främjande skolnärvaroarbete. Special-

pedagogerna skulle i detta arbete kunna vara en samordnande och kommunicerande länk mellan 

skolans styrnivåer och därigenom se till att skolan som helhet utformar rätt stöd på alla nivåer. Att på 

detta sätt vara flexibel och anpassa undervisning och även utbildning, hänger också väl samman med 

vad Ainscow et al. (2012) menar är viktigt i arbetet med att bygga en skola för alla i grunden. 

Förslag på fortsatt forskning 

Hjern, Alfven och Östberg (2007) anser att det är ytterst viktigt att identifiera stressfaktorer i 

skolmiljön för att kunna utveckla effektiva förebyggande åtgärder för att minska psykisk ohälsa och 

därmed skolfrånvaro. Det har enligt författarna forskats en hel del kring vuxnas arbetsmiljö och 

kopplingar till stressfaktorer, vilket innebär att man sett att arbetstempo, arbetsbelastning och tillgång 

till socialt stöd är faktorer som påverkar. Hjern, Alfven och Östberg (2007) menar vidare att forskning 

kring skolan som arbetsmiljö till största delen är outforskad, vilket även i föreliggande studie visade. 

De intervjuade specialpedagogerna i studien beskrev också vikten av att det i skolan organiseras 

stödjande lärmiljöer med tydlighet, struktur och förutsägbarhet, som visat sig vara framgångsfaktorer i 

arbetet med att förebygga problematisk skolfrånvaro.   

 

Ett förslag på fortsatt forskning skulle därför kunna vara att studera elevers lärmiljö på liknande sätt 

som studier bedrivits kring vuxnas arbetsmiljö. Detta skulle kunna betyda att lärmiljöbegreppet skulle 

kunna behöva breddas och även inbegripa elevers arbetsmiljö såsom Hjern, Alfven & Östberg, (2007) 

exempelvis menar när det gäller arbetstempo.  

 

I föreliggande studies resultat finns flera exempel på hur arbetstempo påverkar förutsättningar för 

skolnärvaro. Specialpedagogerna betonar exempelvis vikten av att göra insatser stegvis och att inte 

skynda för fort. De betonar vikten av att balansera omgivande krav med elevers förmågor samt 

betydelsen av socialt stöd som i studien skulle kunna motsvaras av vikten att ha fungerande och 

stödjande relationer. Utifrån detta skulle fortsatt forskning kring elevers arbetsmiljö i skolan kunna ge 

ytterligare ledtrådar i arbetet med att förstå och agera främjande kring skolnärvaro och förebyggande 
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och åtgärdande mot skolfrånvaro. Ett annat förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att göra 

liknande kvalitativa studier som denna, fast med elever. Det vore intressant att jämföra elevers svar 

med specialpedagogernas perspektiv och undersöka om det finns en samstämmighet mellan de olika 

teman som har lyfts fram. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev  
 

Hej! 

Vi studerar till specialpedagoger vid Stockholms Universitet och ska nu under våren bedriva 

en studie som en del av vårt examensarbete. Studien syftar till att undersöka hur 

specialpedagoger arbetar med att förebygga problematisk skolfrånvaro.  

Deltagandet i studien kräver skriftligt samtycke och innefattar en intervju som kommer att 

genomföras på den tid och plats som passar dig bäst. Intervjun beräknas ta max 45 minuter 

och kommer att ljudinspelas, transkriberas och analyseras. Intervjumaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket betyder att dessa kommer att avidentifieras och behandlas i 

enlighet med bestämmelser i sekretesslagen. Uppgifterna vi erhåller i samband med 

intervjuerna kommer endast att användas i samband med handledning där andra studenter, 

examinerade lärare och forskare ingår samt i publicerad uppsats.  Resultat kommer inte att 

kunna kopplas samman med individ.  

 

Din medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst utan närmare förklaring.  

Vi hoppas att du har möjlighet och tid för att ställa upp för en intervju och ser fram emot att 

höra från dig. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Borg                                                     Marija Krestalica Samuelsson                

annaborg74@gmail.com                                marija.ksamuelsson@gmail.com 
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Bilaga 2 

Samtycke 

 

Härmed bekräftar jag att: 

§ Jag vet att deltagande i studien är helt frivilligt och att jag kan avbryta deltagandet när som 

helst och utan närmare förklaring  

§ Jag har tagit del av skriftlig och muntlig information om studien och haft möjlighet att få svar 

på alla mina frågor kring studien. 

§ Jag är medveten om tidsåtgång och sekretess i samband med studiens genomförande och 

återkoppling.  

§ Jag är medveten om att en ljudinspelning av intervjun kommer att göras. 

§ Jag ger mitt tillstånd till att intervjuas och är införstådd i att allt datamaterial som samlas in 

behandlas anonymt under hela arbetsprocessen. 

§ Jag vet att materialet från transkriptionen endast kommer vara åtkomligt i samband med 

handledning där andra studerande och examinerade lärare och forskare ingår. Inga uppgifter 

kommer att lämnas ut för andra ändamål än forskning 

§ Jag vet att inga enskilda personer kan identifieras i resultaten av studien och alla uppgifter 

skyddas mot obehöriga. 

§ Jag har fått möjligheten att själv bestämma huruvida jag vill att studiens resultat återförs till 

mig 

 Ja 

 Nej      

 

Om ja, hur vill du ha återföringen? 

Skickad till mig digitalt 

Personligt återförd 

 

Jag bekräftar med min namnteckning att jag samtycker till att medverka i studien och 

att behandling av mina personuppgifter sker enligt ovanstående beskrivning. 

 

Datum: ______________      Ort: _________________________________________ 

 

___________________________________             __________________________________  

   

           Specialpedagogens namnteckning       Namnförtydligande                           
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Bakgrundsfrågor                       Bilaga 3 
För att kunna koncentrera oss på intervjufrågorna vill vi att du fyller i detta dokument inför vår 

intervju med dig. Det är en del bakgrundsfrågor som vi behöver för uppsatsarbetet. Du kan 

lämna detta dokument vid intervjutillfället eller maila det till oss innan intervjun.   

 

Ålder (sätt ett kryss): 

20–30 ____ 

31–40 ____ 

41–50 ____ 

51–60 ____ 

61–70 ____ 

71 –    ____ 

 

Kön (sätt ett kryss):  

Kvinna ____ 

Man     ____ 

 

Tidigare utbildning (enbart högskolebaserade utbildningar): 

__________________________________________________________________________  

 

Specialpedagogexamen år: _______ Universitet/Högskola: _________________________ 

 

Hur länge har du arbetat som lärare totalt? Antal år: ______________________________ 

 

Hur länge har du arbetat som specialpedagog totalt? Antal år: ______________________ 

 

Hur länge har du arbetat som specialpedagog på den här skolan? Antal år: ___________ 

 

På vilken nivå inom skolorganisationen arbetar du som specialpedagog just nu (sätt ett/flera 

kryss):  

Organisationsnivå (i samarbete med rektor och elevhälsoteam): _____ 

Gruppnivå (i samarbete med lärarna):  _____ 

Individnivå (i samarbete med enskilda elever):  _____ 

 

Arbetar på en skola som är… (sätt ett kryss): 

Kommunal: _____ 

Privat:         _____ 

 

Arbetar inom årskurserna (sätt ett/flera kryss): 

Årskurs 6: _____ 

Årskurs 7: _____ 

Årskurs 8: _____ 

Årskurs 9: _____ 

 

Tack för din medverkan! 

Anna Borg                                            Marija Krestalica Samuelsson                

annaborg74@gmail.com                      marija.ksamuelsson@gmail.com  

mailto:annaborg74@gmail.com
mailto:marija.ksamuelsson@gmail.com
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Intervjuguide                                                                                Bilaga 4  

• Inhämta Samtycke 

• Informera deltagaren om de etiska aspekter som gäller för studien.  

• Informera deltagaren att om det är något i transkriptionen som vi inte förstår, kontaktar 

vi deltagaren för att få klarhet kring osäkerheter i transkriptionen. 

• Förklara våra roller (En intervjuar och en annan antecknar) 

 

Studiens Syfte  

Syftet är att undersöka specialpedagogers förebyggande funktion i arbetet med att 

uppmärksamma elevers problematisk skolfrånvaro och agera i grundskolans senare del.  

 

Definition  

Göransson et al. (2011) definierar förebyggande arbete som något som förhindrar eller 

minskar sannolikheten att problem uppstår och därmed minskar risken för att elever inte når 

kunskapsmålen. Problematisk skolfrånvaro, så som den definieras enligt denna studie, hör väl 

samman med definitionen ovan, då studien ämnar undersöka hur specialpedagoger beskriver 

sitt arbete i syfte att förebygga problematisk skolfrånvaro, eller enligt definitionen, minska 

risken för att elever inte når målen i grundskolan. 

 

Om en elev på grund av frånvaro inte når de sociala målen eller kunskapsmålen anser 

utredningen (SOU 2016:94) att detta ska bedömas som problematisk frånvaro, vilket även 

innebär att det alltid ska ske en individuell bedömning av frånvaron. All frånvaro, giltig och 

ogiltig samt upprepad och sammanhängande skolfrånvaro, definieras som problematisk 

skolfrånvaro i denna studie. 

 

Instruktion: Vi vill veta hur det är nu här på denna skola. 

 

Har ni på skolan elever med problematisk skolfrånvaro? 

Finns det någon personal som särskilt arbetar med att förebygga problematisk frånvaro? 

Vilken roll har specialpedagogen? 

Om en elev riskerar att inte klara kunskapskraven och de sociala målen. Vilka orsaker kan det 

kan bero på? 

Vilken roll har specialpedagogen? 

 

1.Vilken funktion har du i ditt vardagliga praktiska arbete när det gäller att förebygga 

problematisk skolfrånvaro i skolan? (fråga 1) 

 

2. Vilka insatser genomför du för att förebygga problematisk skolfrånvaro för elever i årskurs 

6–9? (fråga 2) 

Ge exempel... Tydliggöra… Beskriva specialpedagogens handling…  

 

3. Kan du ge exempel på en situation där din specialpedagogiska insats bidragit till att förhindra 

problematisk skolfrånvaro? (fråga 2) 

 

Instruktion: Nu har vi pratat om din funktion som specialpedagog i att förebygga 

problematisk skolfrånvaro gällande elever i årskurs 6–9, samt vilka insatser som du 

genomför.  
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Nu skulle vi vilja att du beskriver; 

4. Hur (på vilka sätt) utformar du dina specialpedagogiska insatser när det gäller att förebygga 

problematisk skolfrånvaro för elever i årskurs 6–9? Ge exempel… (fråga 3) 

 

5. När det gäller att utforma insatserna finns det något som du anser är av extra vikt när det 

gäller att förebygga problematisk skolfrånvaro? (fråga 3) 

 

Avslutningsvis undrar vi i vilken utsträckning du anser att det arbete du gör är specifikt 

förebyggande mot problematisk skolfrånvaro på din skola? 
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