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Sammanfattning 

Det saknas kunskap om elevhälsans arbete med problematisk skolfrånvaro. Syftet 

med studien var därför att beskriva hur elevhälsoteam på högstadieskolor arbetar 

kring elever med problematisk skolfrånvaro. Detta är en kvalitativ studie, där vi 

gjort fokusgruppsintervjuer med en tematisk intervjuguide innehållande frågor 

som avser att besvara studiens syfte och frågeställningar. Studiens resultat visar att 

elevhälsans strategier för att motverka problematisk skolfrånvaro främst handlar 

om överlämningar, kartläggningar, tydliga rutiner, individuella och organisatoriska 

anpassningar samt trygghet och relationsarbete. Organisatoriska resurser är viktiga 

för att elevhälsan ska ha förutsättningar för att samverka externt. Studiens 

viktigaste slutsats är att lärandemiljöer ska inkludera alla barn med dess olika 

behov och förutsättningar för att barnen inte ska hamna utanför och bli 

stigmatiserade. Elever som utvecklar skolfrånvaro påverkas av skolmiljön, 

hälsofaktorer och familjefaktorer. Organisationers samverkan kring barn med olika 

behov blir därför av stor vikt för att fånga upp barnen med komplexa stödbehov.   
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Abstract 

There is a knowledge gap regarding student health services work with problematic 

school absence. The aim of this study was therefore to describe how student health 

services in secondary school’s work with problematic school absence. It’s a 

qualitative study based on focus group interviews with a thematic interview guide. 

The results show that strategies to counteract problematic school absence are 

mainly about routines, knowledge, mapping, individual and organizational 

adaptations, and safety and relationship related work. Organisational resources are 

vital for the possibility of externally collaboration. The main conclusion is that the 

learning environments should include all children with their different needs so that 

children do not end up in alienation and stigmatization. Pupils who develop school 

absence are influenced by the school environment, health factors and family 

factors. An important conclusion is that collaboration between different 

organisations is of great importance in intercepting children with complex needs of 

support. 
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dessa 3,5 år av studier. Vi vill även tacka varandra för all den uppmuntran och stöd 

som vi givit varandra under denna tid. 
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1. Inledning 

Det pratas allt mer öppet om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare vilket fångade vår 

uppmärksamhet. Ett intresse för hur elevhälsoteam arbetar med elever som har problematisk 

skolfrånvaro, väcktes hos oss när vi hade svårt att hitta information om ämnet och vi blev 

nyfikna när vi upptäckte att det är väldigt få som har tittat på elevhälsoteam som en helhet. 

 

Ljungdahl (2018) beskriver att ogiltig frånvaro lika väl som giltig frånvaro bidrar till att 

eleven går miste om undervisningstid som kan påverka framtiden. Statens offentliga 

utredningar (SOU) beskriver problematisk skolfrånvaro som ett samhällsproblem och att 

elever med långvarig eller återkommande frånvaro kan få stora svårigheter då eleven saknar 

utbildning som den har rätt till (SOU 2016:94). I definitionen av problematisk frånvaro 

inkluderas giltig och ogiltig frånvaro samt både sammanhängande och upprepad frånvaro 

(SOU 2016:94). När frånvaron är på väg mot att bli långvarig eller omfattande konstateras att 

frånvaron ofta uppmärksammas för sent och det finns behov av en uppföljning som är 

sammanhållen (SOU 2016:94).  

 

Socialstyrelsen (2016) beskriver att elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser och för dessa ska det finnas tillgång till 

skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare beskriver Socialstyrelsen (2016) att 

det ska finnas tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens utifrån elevernas behov 

och det är skolans huvudman som har ansvaret för elevhälsans personalsammansättning. 

Vidare beskrivs att elevhälsoarbete bedrivs i skolans alla miljöer för att främja elevernas 

lärande, utveckling och hälsa. Socialstyrelsen (2016) redogör för att elevhälsan ska bedriva ett 

förebyggande arbete för att förhindra uppkomsten av bland annat fysiska, psykiska och 

sociala problem. Målet med de förebyggande åtgärderna är bland annat att minska risken för 

ohälsa. Socialstyrelsen (2016) beskriver även att elevhälsan ska bedriva ett åtgärdande arbete 

som innebär att hantera problem och situationer som har uppstått i en organisation, grupp eller 

hos en individ. Exempelvis kan särskilt stöd och åtgärdsprogram vara åtgärdande arbete 

(Socialstyrelsen, 2016). 
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2. Bakgrund och problemformulering 

På uppdrag av regeringen gjordes år 2000 en statlig utredning som bygger på tillgänglig 

statistik, egna undersökningar/kartläggningar och en nationell kvalitetsgranskning från år 

1998 samt en samlad genomgång av tidigare utredningar gällande det som då kallades 

elevvården och skolhälsovården (SOU 2000:19). I denna utredning kopplas lärande, hälsa och 

skolmiljö ihop. Utredningen har sin utgångspunkt i ett miljörelaterat synsätt och hävdar att 

“andelen elever i skolsvårigheter är beroende av hur väl skolan lyckas med att skapa en 

lärande miljö” (SOU 2000:19). Stort fokus lades på att elevhälsan skulle vara en samlad 

resurs med syfte att ge eleverna det stöd de behöver för att nå målen, samt på samverkan inom 

skolan och mellan skolan och andra aktörer (SOU 2000:19). Denna utredning utgör en 

vändpunkt för elevhälsans arbete i och med att elevhälsan fick ett gemensamt uppdrag, istället 

för att de olika professionerna inom skolan ska gå parallella spår, och det är även i denna 

utredning som det fastställs för första gången att elevhälsan ska vara en samlad resurs (SOU 

2000:19).  

 

Skolverket genomförde den första mätningen gällande den omfattande ogiltiga frånvaron 

under läsåren 2006/2007 (Skolinspektionen, 2016a). Vid denna mätning uppvisade ett stort 

antal kommuner osäkerhet kring hur omfattande frånvaron var och det saknades en samlad 

bild av problemet och därför blev resultatet av mätningen osäkert. Nästa mätning gällande 

omfattande ogiltig frånvaro som skolverket gjorde var läsåret 2008/2009 och då hade skolorna 

blivit bättre på att följa upp elevernas frånvaro men det framkom att skolorna behöver bli 

bättre på att förebygga och motverka frånvaro. Skolinspektionen (2016a) konstaterade i en 

riktad tillsyn av skolpliktsbevakningen som genomfördes 2010 att det saknades rutiner kring 

frånvaro och att det fanns brister i hur skolor och kommuner följer upp, förebygger och 

motverkar frånvaro (Skolinspektionen, 2016a). 

 

Askeland, Haugland, Stormark, Bøe och Hysing (2015) lyfter att det finns begränsade bevis 

för effekten av interventioner, men en översyn tyder på att vägledande och förebyggande 

arbete inom skolan kan vara effektivt för att öka närvaro. Forskarna beskriver vidare att ett 

viktigt steg för att minska skillnaderna i utbildningskapacitet och negativa skolresultat är att 

minska skolfrånvaro (Askeland, et al., 2015). Ekstrand (2015) vill belysa ett behov av 

perspektivskifte från fokus på individen till att studera vad som krävs av skolan för att 

förhindra skolfrånvaro och uppmuntra närvaro. Vidare lyfts att ett fokus på barns styrkor, ett 
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positivt skolklimat och relationer med vuxna samt utveckling av kärnkompetenser hos 

personalen är av stor vikt för framgång i skolan. Ekstrand (2015) beskriver vidare att en 

framgångsrik skola behöver ändringar i system, struktur, läroplan, skolkultur och 

utbildningsmiljö samt att det krävs stöd för yrkesverksamma som arbetar i skolan. Enligt 

skolinspektionen (2016b) visar forskning om elevhälsa att förebyggande och hälsofrämjande 

insatser ofta brister i elevhälsoarbetet och att elevhälsan framförallt används i det åtgärdande 

arbetet. När det förebyggande och hälsofrämjande arbetet brister, blir det svårt för skolan att 

erbjuda en trygg skolmiljö för alla elever (Skolinspektionen, 2016b). 

 

Genom rapporter och statliga utredningar (Askeland et al., 2015; Ekstrand, 2015; Ljungdahl, 

2018; Skolinspektionen, 2016a; Skolinspektionen, 2016b; Socialstyrelsen, 2016; SOU 

2016:94) framkommer att problematisk skolfrånvaro betraktas som ett samhällsproblem och 

det nya kravet om en samlad elevhälsa lyfts samt hur viktigt det är för elevernas undervisning 

och framtid. Utifrån dessa rapporter som vi har tagit del av ser vi att problematisk 

skolfrånvaro är i fokus samt att man i studier och rapporter huvudsakligen valt att inkludera 

enskilda professioners syn på problematiken. Det framkommer att elevhälsan ska arbeta 

förebyggande och åtgärdande för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vi kunde 

dock inte se att någon hade intervjuat elevhälsoteam för att få en uppfattning om hur de olika 

professionerna arbetar tillsammans. Därför vill vi i denna undersökning beskriva hur 

elevhälsoteam som en samlad enhet arbetar förebyggande och åtgärdande kring elever med 

problematisk skolfrånvaro.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att beskriva hur två elevhälsoteam på högstadieskolor arbetar kring elever 

med problematisk skolfrånvaro. 

 

Vi arbetar utifrån följande frågeställningar: 

1. Hur arbetar elevhälsoteamet förebyggande för att motverka problematisk skolfrånvaro? 

2. Hur arbetar elevhälsoteamet åtgärdande med problematisk skolfrånvaro? 

3. Hur samarbetar elevhälsoteamet kring elever med problematisk skolfrånvaro? 

 

3.1 Avgränsningar 

Av elevhälsans tre lagstadgade arbetsområden hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande 

avgränsar vi studien till förebyggande och åtgärdande arbete. Vi har avgränsat oss till 

högstadieskolor av den anledningen att grundskolan är obligatorisk för alla elever. 

  

3.2 Definitioner 

Nedan ges en förklaring till de använda begreppen “problematisk skolfrånvaro”, 

“förebyggande arbete”, “åtgärdande arbete” och “samlad elevhälsa”. Detta för att underlätta 

för läsaren. 

 

Problematisk skolfrånvaro: Statens offentliga utredningar (SOU, 2016:94) definierar 

begreppet problematisk skolfrånvaro som sammanhängande, upprepad, giltig eller ogiltig 

frånvaro. Gubbels, Van der Put, och Assink (2019) beskriver att begreppet problematisk 

skolfrånvaro innefattar olika former av skolfrånvaro som exempelvis skolvägran, skolfobi, 

skolk och ströfrånvaro. Gällande skolfrånvaro beskriver Socialstyrelsen (2016) att en 

omfattande frånvaro kan för den enskilda eleven leda till en ofullständig utbildning som gör 

det svårt att aktivt delta i yrkeslivet och samhällslivet. 

 

Baserat på att dessa olika källor ovan beskriver att problematisk skolfrånvaro innefattar 

många olika typer av frånvaro samt att det framkommer att en omfattande frånvaro har 

betydelse för den enskilda elevens framtid, har vi valt att benämna problematisk skolfrånvaro 

som ett svårdefinierat och mångfacetterat begrepp.   
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Förebyggande arbete: Socialstyrelsen (2016) uppger att elevhälsans förebyggande uppdrag 

innebär att fokus ska ligga på sambandet mellan hälsa och lärande eftersom elevernas hälsa 

utgör en viktig förutsättning för att elever ska klara skolan. Avsikten med det förebyggande 

arbetet är att förhindra uppkomsten av ohälsa och minska risken för detta på olika plan. Ofta 

handlar det om att minska inflytandet av riskfaktorer och samtidigt stärka de skyddsfaktorer 

som finns (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Åtgärdande arbete: Elevhälsan kan även behöva arbeta åtgärdande vilket innefattar att 

hantera olika problem som har uppstått, exempelvis kan det handla om att göra ett 

åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Samlad elevhälsa: Den nya skollagen (2010:800) har lagstadgat att det ska finnas en samlad 

elevhälsa på varje grundskola. Det ska i elevhälsan finnas tillgång till skolsköterska, 

skolläkare, kurator samt psykolog och det ska finnas personal med kompetens som kan 

tillgodose eleverna behov av specialpedagogiska insatser.  
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4. Tidigare forskning 

Eftersom någon forskning gällande den samlade elevhälsans arbete med problematisk 

skolfrånvaro inte kunde hittas, presenteras i detta kapitel nationell och internationell forskning 

gällande problematisk skolfrånvaro som funnits vara relevant för vår studie. 

Forskningsöversikten har delats in i tre teman; riskfaktorer för problematisk skolfrånvaro, 

elever i behov av stöd och elevers syn på frånvaro. Vi kommer även att använda oss av den 

forskning som presenteras nedan som en utgångspunkt tillsammans med den teoretiska 

tolkningsramen i resultatdiskussionen.  

 

4.1 Riskfaktorer för problematisk skolfrånvaro 

Begreppet problematisk skolfrånvaro innefattar olika former av skolfrånvaro som exempelvis 

skolvägran, skolfobi, skolk och ströfrånvaro (Gubbels et al., 2019). Problematisk skolfrånvaro 

är förknippat med ökad risk för en rad problem som exempelvis utanförskap, psykisk ohälsa 

och riskbeteenden (Gallé-Tessonneau, Bach Johnsen & Keppens, 2019). Kunskap om 

riskfaktorer kan hjälpa personal som jobbar nära elever att identifiera elever som ligger i 

riskzonen för att utveckla problematisk skolfrånvaro. Tidigt stöd för elever förespråkas för att 

motverka svåra och långvariga effekter av problematisk skolfrånvaro (Gallé-Tessonneau et 

al., 2019).  I en metaanalys av 75 studier som handlar om skolfrånvaro och skolavhopp har 

riskfaktorer identifierats relaterade till individen, familjen, skolan och vänner (Gubbels et al., 

2019). Riskfaktorerna vid skolfrånvaro och skolavhopp beskrivs vara likartade. Barnets 

fysiska och psykiska problem, barnets negativa inställning till skolan, missbruksproblematik 

samt antisocialt och riskabelt beteende beskrivs utgöra de riskfaktorer som hade störst 

påverkan både vid skolfrånvaro och vid skolavhopp. Gällande skolavhopp beskrivs problem 

relaterade till skolan vara riskfaktorn med störst inverkan, framförallt nämns att om ett barn 

uppvisar flera riskfaktorer ökar risken att de hoppar av skolan (Gubbels et al., 2019).  

 

Elever med olika grad av frånvaro kan uppvisa olika typer av problem och Gallé-Tessonneau 

et al. (2019) identifierar fyra kategorier som involverar graden av inre och yttre problem 

kontra graden av skolfrånvaro. Utifrån dessa olika kategorier drar forskarna slutsatsen att 

psykiska hälsoproblem och skolfrånvaro påverkar varandra. Eleverna som uppvisade låg nivå 

av skolfrånvaro visade en högre grad av psykiska problem och forskarna menar att detta kan 

representera en grupp med högre risk att utveckla psykologiska problem eller problematisk 
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skolfrånvaro på sikt (Gallé-Tessonneau et al., 2019). Gubbels et al. (2019) hävdar att ett 

multifaktoriellt tillvägagångssätt är lämpligast för att bedöma risken för skolfrånvaro och 

skolavhopp, därför bör ett förebyggande arbete fokusera på förekomsten av riskfaktorer ur ett 

multifaktoriellt perspektiv (Gubbels et al., 2019). 

 

4.2 Elever i behov av stöd 

Enligt skollagen har elever rätt att få stöd i skolan utifrån sina förutsättningar för att uppnå 

kunskapskraven (Skollag, SFS 2010:800). Jönsson (2018) beskriver att stöd kan ges på olika 

nivåer beroende på elevens behov och ska vara individuellt anpassat. Det har framkommit att 

skolor lyckas med att identifiera elever som behöver stöd, men inte nödvändigtvis att 

identifiera de specifika behoven hos enskilda elever (Jönsson, 2018). Identifieringen kan 

skilja sig mellan elever med inlärningssvårigheter och elever med motivations- och 

beteendeproblem. Vidare beskriver författaren att skolor och lärare har olika tillvägagångssätt 

när de ger stöd till elever med låg prestation. Detta stöd kan kategoriseras som stödjande och 

relationella, förenklande eller generella och praktiska. Dessa tillvägagångssätt kan i sin tur ge 

olika möjligheter för elevernas engagemang i skolarbetet och deras prestation (Jönsson, 

2018). 

 

Enligt Strand och Granlund (2014) har elever med inlärningssvårigheter oftare kontakt med 

tjänster inom skolan såsom skolpsykolog och specialpedagogisk personal. Vidare menar 

författarna att det inte fanns några tecken på att graden av stöd som gavs till elever med hög 

frånvaro var på grund av inlärningssvårigheter. Bland elever med hög frånvaro såg författarna 

inga skillnader gällande insatser, och denna avsaknad av skillnader tyder på en bristande 

struktur i det sätt som stöd gavs utifrån hur eleverna fungerar i skolan (Strand & Granlund, 

2014). Kang-Yi et al. (2017) beskriver att tjänster för psykisk hälsa utanför skolan associeras 

med närvaro i skolan. Vidare beskrivs att tjänster för psykisk hälsa både i och utanför skolan 

bidrar till bättre skolresultat samt att tjänster inom skolan för psykisk hälsa minskar 

förekomsten av avstängningar från skolan (Kang-Yi et al., 2017). 

 

4.3 Elevers syn på frånvaro 

Skolk beskrivs enligt Ekstrand (2015) som motstånd och en demonstration mot traditionell 

skolkultur, skapandet av klass samt dålig behandling. Många individer som är frånvarande 

upplever skolarbetet som meningslöst och att det inte medför några utmaningar (Ekstrand, 
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2015). Ljungdahl (2018) beskriver att i möten och samtal har så kallade hemmasittare uppgett 

att de inte förstår, missar delar i undervisningen, saknar sammanhang för det fortsatta 

skolarbetet samt att ingen saknar en när man är frånvarande länge. Genom detta kommer 

stress, tristess och vanmakt. Det framgår även att dessa personer bland annat vill undvika 

situationer där man känner sig utanför och värdelös (Ljungdahl, 2018). Gase, DeFosset, Perry 

& Kuo, (2016) redogör för att erfarenheter och rekommendationer av ungdomar tyder på att 

förändring av skolmiljön skulle öka engagemanget, skolan ska ha effektiva lösningar för att 

hantera skolk och att engagera föräldrar (Gase et al. 2016). Ungdomarna menar att ett fullt 

fungerande system med läroplan, personal och ett positivt klimat bidrar till att eleverna känner 

sig trygga, vårdas och blir akademiskt engagerade, vilket då skulle hindra skolk. Skolans 

struktur och konsekvenser för skolk sätter tydliga förväntningar på närvaro som bidrar till en 

kultur där skolk inte accepteras och elevernas känslomässiga och mentala hälsobehov 

tillfredsställs, detta ser ungdomarna som en del av lösningen (Gase et al., 2016). 

 

I en nätbaserad nationell studie i Tyskland fick gymnasieungdomar självrapportera sin 

skolfrånvaro samt uppge orsaker till sin frånvaro (Pflug & Schneider, 2016). Det framkom i 

studien att 8,7 % av eleverna var borta från skolan ofta. Ångest och social ångest verkade 

spela en viktig roll för de frånvarande ungdomarna och det framkommer att sömnsvårigheter 

kunde förknippas med ångestbesvär. Pflug och Schneider (2016) beskriver att skolfrånvaro 

kan betraktas som en indikator på emotionella eller beteendemässiga problem. 

Skolfrånvarande ungdomar har ofta flera och stora svårigheter som kräver tidiga och riktade 

insatser som anpassas efter diagnosområdet med fokus på ångest, depression och 

beteendeproblem (Pflug & Schneider, 2016). 
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5. Teoretisk tolkningsram 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för utdrag ur skollagen som en teoretisk utgångspunkt 

då vi har för avsikt att beskriva hur elevhälsoteam arbetar utifrån de bestämmelser som finns i 

skollagen. Vi skall även redogöra för samverkan som en teoretisk utgångspunkt då vi har för 

avsikt att få en ökad förståelse för hur samverkan fungerar, dels i den samlade elevhälsan dels 

i det externa arbetet med andra aktörer. Vi kommer att använda de redovisade teoretiska 

perspektiven som en utgångspunkt när vi gör den tematiska analysen av insamlade data från 

empirin genom fokusgruppsintervjuer. Vi kommer även att använda de teoretiska 

perspektiven tillsammans med den tidigare forskning som vi har presenterat ovan som en 

utgångspunkt i vår resultatdiskussion.  

 

5.1 Skollagen  

Socialstyrelsen (2016) beskriver att skollagen fastställer att det för eleverna på skolorna ska 

finnas tillgång till kurator, skolsköterska, psykolog och skolläkare samt personal med 

specialpedagogisk kompetens, men att det inte beskrivs närmare i lagen vad tillgång till dessa 

professioner innebär i praktiken. Socialstyrelsen (2016) menar att en utgångspunkt är att det 

ska finnas möjlighet för elevhälsans personal att utföra sina arbetsuppgifter utifrån de 

bestämmelser som finns gällande elevhälsans arbete.  

 

Socialstyrelsen (2016) beskriver att skolhuvudmannen ansvarar för att det ska finnas tillgång 

till elevhälsans kompetenser för varje elev samt avgöra storleken på personalstyrkan och 

inriktning på dess kompetens. Tillgången till elevhälsa kan bedömas utifrån hur 

verksamheterna själva uppfattar tillgången till de insatser som omnämns i skollagen. Det ska 

finnas tillgång till de olika yrkeskategorierna hos en huvudman, men de berörda skolenheterna 

bör också uppleva att det finns en reell tillgång till kompetensen när den behövs. 

Socialstyrelsen (2016) beskriver att Skolinspektionen har utifrån en flygande tillsyn 2011 

belyst tillgången till elevhälsa i en rad beslut. I ett av dessa beslut bedöms en avsaknad av en 

samlad elevhälsa eller när den samlade elevhälsan inte användes som ett verktyg i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet som en brist (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Vi har valt att utgå ifrån följande utdrag ur skollagen:  
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För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst 

vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.  

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

(Skollag, SFS 2010:800 2 kap. 25§) 

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § ska rektorn, 

oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om 

det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens 

vårdnadshavare samt med elevhälsan. [...] 

(Skollag, SFS 2010:800 7 kap. 19a§) 

 

I regeringens proposition Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet 

(2009/10:165) beskrivs att regeringen givit förslag om en samlad elevhälsa som ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser (Prop. 2009/10:165). 

Vidare framgår att arbete med elevhälsa ska förutsätta en hög samverkan mellan elevhälsans 

personal och övriga personalgrupper samt att kompetensen för ett sådant arbete ska vara 

tillgängligt (Prop. 2009/10:165). 

 

5.2 Samverkan 

Mot bakgrund av att vi valt att lyfta benämningen av en samlad elevhälsa vill vi använda oss 

av samverkan som en teoretisk referensram för att få en ökad förståelse kring hur en samlad 

elevhälsa kan se ut. Vi kommer nedan beskriva en definition av samverkan, varför samverkan 

har blivit viktigt samt vilka faktorer som är viktiga för att samverkan ska fungera. Vi kommer 

även beskriva ett integrationsbegrepp som rymmer olika grader av samverkan. Där nämns 

bland annat två benämningar med samma betydelse; “kontraktstyrning” och “konkurrens”. Vi 

kommer att använda oss av benämningen “konkurrens” och inte “kontraktstyrning” då vi 

anser att denna benämning stämmer bättre överens med vår analys av data.  

 

Grape (2015) beskriver att samverkan har blivit viktigt för att människobehandlande 

organisationer ska kunna tillgodose människors behov av stöd. En anledning beskrivs vara att 
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organisationerna har blivit väldigt snäva i sina uppdrag samtidigt som många människor har 

stora komplexa stödbehov som därför kräver att flera olika organisationer samarbetar kring 

den enskilde individen (Grape, 2015). Danermark (2000) menar att det finns många olika 

centrala förutsättningar för att samverkan ska fungera och han lyfter kunskaps- och 

förklaringsmässiga faktorer, formella och informella regler samt organisatoriska situationer 

som tre typer av centrala faktorer. Kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer innebär att i 

situationen för samverkan finns det flera olika professioner med olika utbildningar och 

synsätt. Formella och informella regler handlar om att i situationen för samverkan finns det 

olika professioner med olika lagstiftning och regelsystem som kan skilja sig åt betydligt även 

om professionerna arbetar inom samma organisation. Den organisatoriska situationen handlar 

om att inom samma organisation kan professionerna som samverkar befinna sig på olika 

positioner men träffar en och samma individ som de ska samverka kring (Danermark, 2000). 

Danermark (2000) menar att i en situation där samverkan sker spelar skillnader i kunskaps- 

och förklaringsmodeller, regelsystem och organisationen en betydande roll för resultatet av 

samverkan. Vidare menar författaren att de ovanstående faktorer som han beskriver ska 

identifieras, synliggöras och diskuteras för att samverkan ska ha en förutsättning att lyckas 

(Danermark, 2000). Grape (2015) beskriver samverkan som en strategi för att möta 

människors komplicerade behov. Grape (2015) definierar samverkan på följande sätt:  

 

Samverkan kan med andra ord betraktas som en strategi där välfärdsbyråkratierna måste samarbeta 

för att nå en ökad flexibilitet och helhetssyn, så att de kan nå individer som inte definieras inom 

ramen för kärnuppdragen, det vill säga de som faller mellan stolarna. Detta innebär att en 

organisation kan fortsatt [sic] att ägna sig åt sitt kärnuppdrag, men att den samtidigt måste avsätta 

resurser för att tillsammans med andra arbeta med de människor som inte kan placeras inom den 

huvudsakliga målgruppen. 

 (Grape, 2015, s. 294) 

 

För att ge en tydlig bild av samverkan hänvisar Grape (2015) till ett integrationsbegrepp som 

kan vara användbart och är centralt för att förstå olika samverkansformer. Det kan vara en 

hjälp i att förstå processerna som sker i praktiken när aktörerna träffas för att samverka. Grape 

(2015) hänvisar till Axelsson och Bihari Axelssons beskrivning av integrationsbegreppet och 

förklarar att samverkan inrymmer två olika former av integration; vertikal integration och 

horisontell integration (Grape, 2015). Vertikal integration handlar om hur man har lyckats 

med organisationen, ledningen, regelverk, styrdokument och liknande. Det avser de 
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förutsättningar som finns för samverkan gällande finansiering, planering, kontroll och 

uppföljning. Horisontell integration handlar om samarbetet och kommunikationen mellan 

aktörerna som ingår i en samverkansgrupp (Grape, 2015). Haraldson (2016) beskriver att 

Axelsson och Bihari Axelsson kombinerar vertikal och horisontell integration så att de bildar 

en modell för att beskriva graden av interaktion i olika samverkansprojekt. I tabell 1 nedan 

presenteras de olika integrationsformerna: 

 

Tabell 1. Integrationsformer utifrån graden av vertikal och horisontell integration, 

inspiration från Haraldson, 2016. 
  

                   Horisontell integration   
       Låg 

Samordning 

     Hög 

Samverkan 

 

  Hög   

Vertikal integration      

    Låg Konkurrens   Samarbete   

 

Vidare beskriver Haraldson (2016) att låg grad av både horisontell och vertikal integration 

beskrivs som kontraktsstyrning samt att hög vertikal och låg horisontell integration beskrivs 

som samordning och innebär ofta att ledningsbeslut implementeras och sedan utförs på lägre 

nivåer. Grape (2015) beskriver att Konkurrens uppstår om det finns en låg vertikal integration 

i kombination med en låg horisontell integration. Haraldson (2016) beskriver även att 

samverkan innebär istället att både horisontell och vertikal integration är hög medan 

samarbete har en hög horisontell integrering och en låg vertikal integrering. Samarbete sker 

ofta genom frivilliga kontakter eller anpassningar mellan organisationer (Haraldson, 2016).  
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6. Metod 

6.1 Design och metod 

Mot bakgrund av studiens syfte att beskriva hur elevhälsoteam på högstadieskolor arbetar 

kring elever med problematisk skolfrånvaro valdes en kvalitativ forskningsansats. Bryman 

(2011) beskriver att kvalitativ forskning bygger på att forskaren lägger vikten på det talade 

ordet snarare än på kvantifierbar data. Vidare beskriver författaren att syftet med en kvalitativ 

studie är bland annat att få en djupare förståelse för ett fenomen eller individers uppfattning 

av någonting (Bryman, 2011). Eftersom vi ville beskriva informanternas tankar och 

perspektiv inspirerades vi av en kunskapsteoretisk ståndpunkt. Bryman (2011) beskriver att en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt är tolkningsinriktad då forskaren lägger vikt vid deltagarnas 

förståelse av sin sociala verklighet och hur de tolkar sin verklighet. 

 

6.2 Urval 

Eftersom vi strävar efter att få en ökad förståelse för hur elevhälsan arbetar ansåg vi att 

elevhälsan som ett team är mer relevant för vår studie och därför gjordes ett målinriktat urval. 

Bryman (2011) beskriver att målinriktat urval är ett icke-sannolikhetsurval och att målet med 

ett målstyrt urval är att välja ut deltagare på ett strategiskt sätt så att urvalet blir relevant för de 

forskningsfrågor som formulerats.  

 

Inledningsvis kontaktades rektorer på 19 grundskolor/högstadieskolor i mellersta Sverige via 

e-post med en förfrågan om deltagande i studien.  Ett informationsbrev (se bilaga 1) bifogades 

där syftet med studien beskrevs samt med information om deltagandet. I samråd med 

handledare valdes de två första skolorna som svarade att de var villiga att delta, utifrån 

tidsaspekten för studien. I svaren via e-post från rektorerna på respektive skola uppgav de 

datum, tid och plats för deras elevhälsoteam kunde ställa upp på en intervju med frågan om 

det var möjligt för oss. I den första fokusgruppsintervjun deltog specialpedagog och 

skolkurator samt rektorn medverkade i början av intervjun. I den andra fokusgruppsintervjun 

deltog rektor, biträdande rektor, skolkurator, skolsköterska och två specialpedagoger.   
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6.3 Fokusgruppsintervjuer 

I tidigare studier på området har enskilda professioner intervjuats om sina erfarenheter och sitt 

arbete med problematisk skolfrånvaro. Som datainsamlingsmetod valdes därför 

fokusgruppsintervjuer eftersom studien syftade till att undersöka elevhälsan som en enhet, då 

skollagen presenterar elevhälsan som en samlad enhet som ska finnas för varje elev. 

 

Bryman (2011) beskriver att fokusgruppsintervjuer innebär att man intervjuar fler än en 

person samtidigt och att syftet är att ha betoning på ett specifikt tema eller ämnesområde 

under intervjun. Vidare beskriver författaren att fokus både ligger på det sagda ordet men 

även på att fånga intervjupersonernas samspel, reaktioner och diskussioner om ämnet. Enligt 

Bryman (2011) kan fokusgruppsintervjuer därmed vara förhållandevis ostrukturerade för att 

forskaren ska lyckas få fram deltagarnas åsikter och uppfattningar. Fokusgruppsintervjuer 

beskrivs fungera bäst om de spelas in och sedan transkriberas med anledning av att man under 

själva intervjun inte vill avbryta samtalen för att anteckna något. Vidare beskriver Bryman 

(2011) att fokusgruppsintervjuer möjliggör för forskaren att se hur gruppen tillsammans 

skapar mening och förståelse av ett specifikt ämne. Den som håller i fokusgruppsintervjun 

brukar kallas för moderator, facilitator eller gruppledare och denna ska inte vara alltför 

styrande utan låta deltagarna diskutera fritt kring det aktuella temat eller forskningsfrågan 

(Bryman, 2011).  

 

Kvale och Brinkmann (2014) uppger att moderatorns uppgift är att skapa en atmosfär som 

tillåter deltagarna att uttrycka sig fritt gällande sina åsikter om de diskussionsämnen som 

introducerats. Vidare beskriver Kvale och Brinkmann (2014) att målet med 

fokusgruppsintervjun är att få fram olika uppfattningar om frågorna som diskuteras snarare än 

att nå samförstånd i gruppen. Enligt författarna beskrivs gruppdynamiken och interaktionen 

mellan deltagarna utgöra en typ av uttryck som också kan bli en del av analysmaterialet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Bryman (2011) möjliggör fokusgruppsintervjuer för 

forskaren att skapa sig en förståelse för varför deltagarna tycker som de gör samt att de får 

lyfta det de tycker är viktigt på området. Bryman (2011) skriver att som forskare är man 

intresserad av hur de olika personerna i gruppen agerar under intervjun, exempelvis vilka som 

pratar och när samt vilka som tar sig an olika roller. Vidare menar författaren att i 

användandet av fokusgruppsintervjuer är man intresserad av vad personerna säger men också 

hur personerna uttrycker sig (Bryman, 2011).  
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I samråd med handledare bestämdes att uppsatsförfattarna skulle turas om att vara moderator 

respektive observatör under de två fokusgruppsintervjuerna som genomfördes. Intervjuerna 

genomfördes på respektive skola utifrån deltagarnas önskemål och båda intervjuerna tog cirka 

60 minuter. Under första fokusgruppsintervjun satt vi i det mötesrum på skolan som 

elevhälsoteamet brukar träffas i varje vecka. Det var ett mindre rum i anslutning till där delar 

av elevhälsoteamet har kontor. Rummet var relativt ljudisolerat och det var mindre fönster 

som var riktade mot skolgården. Under den andra fokusgruppsintervjun satt vi i ett större 

konferensrum som var centralt beläget på skolan intill korridorer och klassrum.   

 

Fokusgruppsintervjuerna började med att vi presenterade oss för varandra innan vi började 

inspelningen med diktafonen. Observatören antecknade vilka som var deltagande genom att 

skriva profession och nummer. Den som agerade moderator gav information om studien samt 

de forskningsetiska aspekterna vi tagit i beaktande. Moderatorn förklarade sedan att intervjun 

kommer att bestå av en tematisk intervjuguide där gruppen kommer få ett tema i taget. Syftet 

med den tematiska intervjuguiden var att deltagarna själva öppet ska diskutera kring det tema 

som de får. Moderatorn förklarade även att uppsatsförfattarna hade förberett följdfrågor som 

kommer att ställas vid behov. Moderatorn uppmanade deltagarna innan inspelningen började 

att prata en i taget för att underlätta transkriberingen. Sedan startade moderatorn diktafonen 

och gav gruppen ett tema i taget att diskutera kring. Observatören dokumenterade vem av 

deltagarna som sade vad genom numrering och antecknade stödord vid varje tema som togs 

upp. Vid båda intervjutillfällena kom några av följdfrågorna till användning men flertalet av 

följdfrågorna hade redan behandlats av båda grupperna. Vid båda intervjutillfällena blev vi 

ombedda att förklara vad vi menade kring begreppet samverkan och då hade vi följdfrågor 

som förtydligade temat. Efter sista temat hade behandlats frågade moderatorn om någon av 

deltagarna eller observatören hade några följdfrågor, och efter eventuella följdfrågor hade 

behandlats stängdes diktafonen av. Sedan tackade vi för deras deltagande och båda grupperna 

uppgav att de ville ta del av studien så vi utbytte information.  

 

6.4 Tematisk Intervjuguide 

En intervjuguide utformades med teman som syftade till att få fram en diskussion kring de 

begrepp som är centrala i denna studie (se bilaga 2). Dessa teman skrev vi på varsitt papper 
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för att kunna lägga fram ett tema i taget till elevhälsoteamet. Moderatorn hade alla teman och 

följdfrågor tillgängliga på ett papper.      

 

Den tematiska intervjuguiden som vi utformade är inspirerad av vad Bryman (2011) beskriver 

som ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) beskriver att vid en 

ostrukturerad intervju använder sig forskaren oftast av en pro memoria (PM) som en form av 

minneshjälp vid genomgången av ett visst antal teman under intervjun och att 

intervjupersonen sedan får associera fritt. Vid semistrukturerade intervjuer beskriver Bryman 

(2011) att forskaren ofta använder sig av en lista över specifika teman och intervjupersonen 

har stor frihet i att forma sina svar. Vidare beskriver författaren att intervjuaren kan ställa 

frågor utanför intervjuguiden som anknyter till något som intervjupersonen sagt (Bryman, 

2011). 

 

6.5 Tematisk analys 

Fokusgruppsintervjuerna spelades in med diktafon och sedan lyssnas ljudfilerna noggrant 

igenom och transkriberades ord för ord. Kvale och Brinkmann (2014) uppger att utskriften av 

intervjumaterialet är inledningen till analysprocessen och att valet av hur mycket som ska 

skrivas ut och på vilket sätt beror på syftet med undersökningen, tillgången på tid och 

materialets natur. Kvale och Brinkmann (2014) uppger att det måste ske ett val gällande om 

sådant som pauser och betoningar, skratt och suckar ska skrivas ut beroende på vad som 

ligger i fokus i analysen. Vidare beskrivs att det är viktigt att man gör lika om det är olika 

personer som ska transkribera för att möjliggöra språkliga jämförelser mellan intervjuerna 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vi transkriberade varsin intervju och i transkriberingsprocessen 

fördes en diskussion gällande samma tillvägagångssätt så att vi skulle göra lika. Bland annat 

uteslöts vissa ord vid tillfällen då intervjupersonerna instämde med varandra och sade till 

exempel “mm” eller vid tystnad så skrev vi “paus”.  

 

Bryman (2011) beskriver att tematisk analys är en av de vanligaste analysmetoderna inom 

kvalitativ forskning som innebär att forskaren söker efter teman i materialet som ska 

analyseras. Vidare beskriver Bryman (2011) att tematisk analys kännetecknas av att centrala 

teman och subteman ställs upp i en tabell och de olika teman och subteman som har 

identifierats utgör i grunden återkommande motiv i den text som tillämpas på data. Bryman 

(2011) beskriver vidare att teman och subteman är resultatet av en noggrann läsning av de 
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utskrifter som utgör data (Bryman, 2011). Tematisk analys valdes som analysmetod utifrån 

studiens beskrivande karaktär för att kunna lyfta det som är återkommande i materialet. 

 

Intervjuerna analyserades först var för sig genom att vi tillsammans gick igenom varje 

transkribering och letade efter meningar, fraser och citat. Sedan sammanfördes materialet till 

en gemensam tematisk analys där vi skapade teman och subteman som sammanflätar 

resultatet av båda tematiska analyserna.   

 

6.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2011) refererar till Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994) som 

beskriver att begreppen tillförlitlighet och äkthet är grundläggande kriterier för bedömning av 

en kvalitativ undersökning. Begreppet tillförlitlighet innefattar fyra delkriterier vilka är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Bryman 

(2011) beskriver att trovärdighet ligger i forskarens beskrivning av sina resultat och hur dessa 

har uppnåtts samt i hur reglerna för hur undersökningen ska göras har följts (s. 354). För att nå 

trovärdighet har vi strävat efter att ge tydliga och utförliga beskrivningar av genomförandet av 

studien samt i beskrivningen av resultatet. Enligt Bryman (2011) handlar överförbarhet om 

potentialen att överföra resultaten till andra kontexter genom att ge så kallade täta 

beskrivningar av de detaljer som ingår i kulturen, för att göra det möjligt för andra att ta 

ställning till hur överförbara resultaten är till en annan miljö. För att vår studie ska nå en form 

av överförbarhet har vi varit noga med att använda oss av citat när vi beskriver vårt resultat, 

genom detta ökar möjligheten för andra att kunna ta ställning till om resultatet är överförbart 

till en annan kontext (Bryman, 2011).  

 

Vidare beskriver Bryman (2011) att pålitlighet kan anses vara motsvarigheten till reliabilitet 

och innebär att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen. Vidare beskrivs att forskaren även ska låta andra granska arbetet under 

processens gång för att bedöma kvaliteten av de tillvägagångssätt som valts och hur det har 

tillämpats (Bryman, 2011). För att studien ska bli pålitlig har vi varit noga med att redogöra 

för varje steg i forskningsprocessen samt argumenterat för våra val av tillvägagångssätt och 

redogjort för hur vi har genomfört studien. Genom forskningsprocessens gång har 

handledaren kontinuerligt granskat arbetet och vid två tillfällen har andra studenter granskat 

arbetet genom oppositioner. Bryman (2011) beskriver att möjlighet att styrka och konfirmera 
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handlar om att forskaren ska försöka säkerställa att hen har agerat i god tro, med vetskap om 

att det inte går att få någon full objektivitet i samhällelig forskning. Objektivitet handlar om 

att forskaren inte medvetet ska ha låtit egna värderingar samt teoretisk inriktning styra 

processen och resultatet (Bryman, 2011). Vi som författare är medvetna om att full 

objektivitet inte går att uppnå men vi varit noga med att inte lägga in några personliga 

värderingar. Vår utgångspunkt var att fånga intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter 

genom att låta dem diskutera fritt kring teman under intervjuerna.  

 

Bryman (2011) beskriver att begreppet äkthet innefattar fem kriterier vilka är rättvis bild, 

ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet, och taktisk autenticitet. 

Första kriteriet handlar om huruvida undersökningen ger en rättvis bild av de olika åsikter och 

uppfattningar som framkommer i den grupp av personer som ingår i undersökningen 

(Bryman, 2011). Vi har genom att presentera citat bidragit till att undersökningen ger en 

autentisk bild av intervjupersonernas åsikter och uppfattningar. Under 

fokusgruppsintervjuerna var vi noga med att se till att alla i gruppen fick komma till tals och 

moderatorn fick ibland involvera deltagare som har upplevts vara något tystare än andra.  

 

Bryman (2011) beskriver att ontologisk autenticitet handlar om huruvida deltagarna har blivit 

hjälpta till att få en ökad förståelse av sin sociala situation och den sociala miljö som de lever 

i genom att delta i undersökningen. Vidare beskriver författaren att pedagogisk autenticitet 

handlar om huruvida deltagarna genom undersökningen har fått en bättre bild av hur andra 

personer i miljön upplever saker och ting samt att katalytisk autenticitet handlar om huruvida 

deltagarna kan förändra sin situation efter deltagande. Taktisk autenticitet handlar om 

huruvida deltagarna fick bättre möjligheter till att vidta åtgärder (Bryman, 2011). De 

fokusgruppsintervjuer som genomfördes var utformade så att deltagarna har fått diskutera 

kring olika teman. Utifrån att det inte ställdes några riktade frågor under intervjuerna, förutom 

följdfrågor vid behov, så tror vi att deltagarnas diskussioner om sig själva och sitt arbete 

tillsammans till viss del kan ha bidragit till en ökad förståelse för den sociala situationen och 

den sociala miljön som de lever i. Deltagarna diskuterade i grupp om sitt arbete samt om deras 

samarbete vilket vi tror kan bidra till att de får en bättre bild av hur var och en upplever det 

som diskuterades. Vi tror även att deltagarna genom sina diskussioner kan ha fått möjligheter 

till att vidta åtgärder och göra förändringar. 
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6.7 Metodologisk reflektion 

När urval gjordes kontaktades rektorer på 19 grundskolor/högstadieskolor och de första två 

skolorna som svarade att de var villiga att delta valdes till studien med tidsramen i åtanke. 

Gällande urvalet hade vi önskat att vi hade haft möjligheten till att ha en vidare kontakt med 

flera skolor för att kunna göra ett ytterligare urval. Eftersom de två första skolorna som var 

villiga att delta valdes resulterade det i att en av fokusgrupperna hade färre deltagare. Att det 

saknades några deltagare begränsade våra möjligheter att kunna analysera elevhälsoteamen 

som en samlad enhet. Eftersom en av fokusgrupperna hade färre deltagare gjorde detta att alla 

professioner som egentligen utgör hela elevhälsoteamet inte medverkade vilket gjorde att det 

möjligtvis fattas perspektiv i intervjumaterialet som hade kommit fram om alla professioner 

medverkat. Vi ser även att fokusgruppsintervjuer kan bidra till att deltagarna känner 

grupptryck och därmed inte vågar uttrycka vissa åsikter, eller känna press i att uttrycka rätt 

åsikter i beroendeställning till gruppen. Vårt resultat kan därför spegla en bild av elevhälsans 

arbete som beskriven genom grupptryck eller i ett positivt och tillåtande klimat.   

 

Gällande valet av datainsamlingsmetod anser vi att fokusgruppsintervjuer var det bästa 

alternativet till vår studie som hade elevhälsan som en enhet i fokus. Eftersom i tidigare 

studier på området har enskilda professioner intervjuats så såg vi en möjlighet till att kunna 

bidra till den aktuella forskningen med en studie där elevhälsoteam intervjuas i grupp. Vi 

valde att göra en tematisk intervjuguide vilket möjliggjorde för deltagarna att diskutera 

relativt fritt utan inblandning från intervjuaren. Fokusgruppintervjuer fungerade väl och 

deltagarna diskuterade fritt kring de olika teman och intervjuaren behövde sällan använda 

följdfrågorna som utformades eller uppmana till diskussion. Detta utmynnade i att ett rikt 

material erhölls.    

 

6.8 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver forskningsetiska principer utifrån fyra huvudkrav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera de som är berörda av forskningen 

om syftet med studien och på vilket sätt som deltagarna kommer att delta (Vetenskapsrådet, 

2002). Vidare beskrivs även att forskaren ska informera deltagarna om villkoret för deras 

deltagande samt informera om att det är frivilligt att delta och att deltagarna har rätten att 

avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att 
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bestämma över sin medverkan och forskaren ska inhämta samtycke från 

undersökningsdeltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Vi tog informationskravet och 

samtyckeskravet i beaktande genom att utanför inspelningen av intervjuerna informera 

deltagarna om syftet med studien, hur intervjun kommer att gå till samt om deltagarnas 

medverkan. Vi informerade även deltagarna om samtycke och att det är frivilligt att delta. 

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om alla 

involverade i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna ska 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem och behandlas på ett sådant sätt 

att enskilda personer inte ska kunna identifieras av utomstående. Vidare beskrivs att 

nyttjandekravet innebär att uppgifterna som forskaren samlar in endas får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har tagit konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet i beaktande genom att vi har informerat deltagarna om att vi använder en 

diktafon som inte är uppkopplad till något internet samt att vi kommer radera materialet när vi 

tagit del av det. Vi var noga med att inte dela det inspelade materialet till varandra genom 

internet. Vid intervjutillfällena antecknade vi deltagarnas olika professioner inom 

elevhälsoteamen för att på så sätt kunna skilja personerna åt i processen vid transkriberingen 

och även för att kunna citera personerna i studien genom deras professioner. I intervjuerna 

med elevhälsoteamen har vi inte behandlat personliga uppgifter om deltagarna i teamen eller 

uppgifter om enskilda elever på skolorna där elevhälsoteamen arbetar. Vi valde därför att 

börja inspelningen av intervjun efter att vi presenterat oss för varandra.  

 

Utöver detta bifogar vi en blankett för egengranskning (se bilaga 3) där vi tagit ställning till 

forskningsetiska reflektioner tillsammans med handledare för att avgöra om en ansökan till 

forskningsetiska nämnden (FEN) behövde skickas in. Blanketten behandlar 8 frågor om 

forskningsetiska överväganden och vi har i diskussion kommit fram till att ingen av dessa 

förekommer i vår studie. Detta med anledning av att undersökningen involverar vuxna 

professionella som har samtyckt till deltagande och att inga känsliga uppgifter har behandlats. 
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7. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat genom de tre teman med tillhörande underteman 

som har identifieras i intervjumaterialet. Första temat var Nyanserna av skolfrånvaro med två 

subteman. Andra temat var Strategier i arbetet med problematisk skolfrånvaro med fyra 

subteman. Det Tredje och sista temat var Det gemensamma ansvaret med två subteman. 

Elevhälsoteamen kommer att benämnas som “Eht1” och “Eht2” och vid citat anges även 

personers professioner. Vid fler antal av samma profession inom ett elevhälsoteam används A 

och B. Ett antal citat presenteras under varje tema. I tabell 2 nedan presenteras vilka teman 

och subteman som har identifierats i de två fokusgruppsintervjuer som genomfördes. 

 

 

Tabell 2. Tema och subteman utifrån det insamlade materialet 

Tema Subteman 

Nyanserna av skolfrånvaro 

 

Olika typer av frånvaro 

Problematisk skolfrånvaro 

 

Strategier i arbetet med problematisk 

skolfrånvaro 

 

 

Relationer 

Trygghet 

Främja lärandemiljön 

Kännedom om elevernas behov 

 

Det gemensamma ansvaret 

 

 

Personliga möten 

Den utmanande externa samverkan 

 

 

7.1 Nyanserna av skolfrånvaro 

Elevhälsoteamen lyfte att skolfrånvaro kan utspela sig på olika sätt. Alla elever har någon typ 

av frånvaro och elevhälsoteamen beskrev att frånvaro kan vara allt mellan att man är sjuk en 

dag till att man är hemmasittare, vilket gör att skolfrånvaro kan anses vara ett mångfacetterat 

och svårdefinierat begrepp. Både Eht1 och Eht2 gav dock beskrivningar för på vilka olika sätt 

elever kan vara frånvarande. Gemensamt för båda elevhälsoteamen var att de beskrev att 

neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) samt psykisk ohälsa är en problematik som ofta 

förekommer bland skolfrånvarande elever.  
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7.1.1 Olika typer av frånvaro 

Det framkom att eleverna som är frånvarande från skolan utgör inte en viss kategori utan att 

det kan se olika ut genom att eleven kan vara sjuk en dag, borta från en lektion eller att det 

kan vara systematisk över vissa lektioner. Exempelvis beskrevs att eleven kan vara hemma 

och inte alls har kommit till skolan eller varit hemma jättelänge. Frånvaron kan även ske i 

skolan: “Jag tycker att man kan vara skolfrånvarande fastän man är i skolans byggnad” 

(Skolkurator, Eht1). Även att trauma eller plötsliga händelser ansågs bidra till högre 

skolfrånvaro. Skolfrånvaro beskrivs kunna vara antingen anmäld och oanmäld, korta och 

långa perioder, eller ströfrånvaro och det finns en gräns för när elevhälsoteamet ska följa upp 

för att kunna se om det är något utöver det vanliga.  

 

Oanmäld frånvaro blir vid samma tillfälle och samma dag, mentorn samtalar med eleven om varför 

den inte kommit till klassrummet till exempel och att mentor kontaktar direkt vårdnadshavare och 

blir det upprepad oanmäld frånvaro till exempel 5 ggr ströfrånvaro eller frånvaro 12 - 15% under 1 

månads period då blir det möte med vårdnadshavare [...] efter en veckas frånvaro, en hel veckas 

anmäld frånvaro, då blir det att mentorn tar kontakt med hemmet och frågar är det någon sjukdom, 

vad kan det ligga bakom, och blir det upprepad anmäld frånvaro till exempel igen 5 ggr 

ströfrånvaro eller 12 - 15% under en månads period då brukar mentorn ta kontakt med mig 

skolsköterska eller kurator beroende på vad det kan bero på. (Skolsköterska, Eht2) 

 

Det uppgavs att de lärare som kallas för mentorer, som har extra ansvar för sina elever, har en 

skyldighet att ta kontakt med elevhälsoteamet om frånvaron stiger till omkring 20%. 

Mentorerna beskrevs ha kännedom om och börja arbetet med elevernas frånvaro innan 

frånvaron når 20%. Eht2 beskrev att mentorerna i arbetet med skolfrånvaro brukar kalla till 

möten med vårdnadshavare och informera att frånvaron har uppmärksammats och diskutera 

vad den kan bero på:  

 

[...] för såklart så har ju också mentorerna jobbat med familjen och eleven innan om vi säger det 

blir ett, ärende eller en fråga för oss att hjälpa till och liksom stötta och vända och vrida, så har ju 

mentorerna varit i dialog med både elev och vårdnadshavare, ja, om det är ströfrånvaro eller sådär, 

inte så att det är liksom att ingenting händer innan vi är, utan det är ju ett jobb gjort innan det 

kommer till oss, då har man ju prövat utifrån de förutsättningar man har som mentor och anpassa 

och bemöta och försöka hjälpa till med det som är svårt liksom. (Specialpedagog B, Eht2) 
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7.1.2 Problematisk skolfrånvaro 

Elevhälsoteamen uppgav en gräns för när skolfrånvaron blivit problematisk och hanteras som 

ett ärende hos dem. Gemensamt framkom att när en elev uppnår 20 % frånvaro blir det ett 

ärende för elevhälsan och då brukar det vara mentorerna som signalerar och de brukar även ha 

haft en första kontakt med eleven och vårdnadshavarna. Däremot framkom att Eht1 och Eht2 

definierar problematisk skolfrånvaro på lite olika sätt. Från Eht1 lyftes vikten av att förstå vad 

frånvaron kan bero på: “Problematisk skolfrånvaro signaleras ju efter 20 %, då börjar ju 

mentorerna att ta reda på varför har eleven så hög frånvaro. Vad beror det på? Där hemmet 

kan kontaktas också, i samråd med föräldrar, och, där frågan kommer ut då, vad det beror på.” 

(Skolkurator, Eht1). Eht2 försökte på olika sätt göra anpassningar för att nå fram till eleven: 

“Ja, jag tänkte säga problematisk skolfrånvaro börjar ju bli [...] skolan försöker möta med så 

mycket anpassningar vi kan, men vi ser fortfarandet att det inte når fram, det är ju då vi börjar 

på att komma åt det här hållet att det kallas för problematiskt” (Specialpedagog B, Eht2).  

 

Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) beskrevs som en vanlig problematik hos elever 

som är skolfrånvarande, men det är en stor och heterogen grupp med olika svårigheter och 

behov. Elever med NPF problematik beskrevs ha en typ av skörhet för psykisk ohälsa 

eftersom de kan bli ganska utsatta i skolans värld som är väldigt fyrkantig och att alla ska 

passa in i en mall.  

 

Att det är mycket NPF, inlärningssvårigheter och jag tänker att det ihop ger effekt av psykisk 

ohälsa som vi pratade om. Det hänger ihop. Sen kan det såklart vara någon där det liksom bara är 

psykisk ohälsa också såklart eller bara inlärningssvårigheter. (Skolkurator, Eht1) 

 

Det beskrevs att det bedrivs ett intensivt arbete med de elever som inte kommer till skolan 

eller är hemma. Vidare framkom att om man får någonting att fungera i skolan så kan det vara 

en liten sak som gör att situationen kan bli sämre igen. Skollov var ett exempel på något som 

kan göra att elever som har svårt att komma till skolan faller tillbaka till gamla rutiner. Därför 

betonades att struktur och rutiner är något som är viktigt för hemmasittare. Hemmasittare 

pekades ut som en grupp som är problematisk att hantera.  

 

Ja, alltså om vi tittar på dom här som potentiella hemmasittare eller som faktiskt har varit 

hemmasittare eller är hemmasittare, dom lider ju ofta av psykisk ohälsa och det är någonting som 
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vi på skolan tycker är jättesvårt för att det är ju inte våran profession. Men det finns väldigt dåligt 

med stödfunktioner i samhället tycker vi. Kön till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) till exempel 

är ju milslång, föräldrarna kommer inte fram, så att det upplever vi frustrerande kan jag säga. 

(Rektor, Eht2) 

 

7.2 Strategier i arbetet med problematisk skolfrånvaro  

Elevhälsoteamen beskrev att i det förebyggande arbetet är relationerna till alla involverade 

parter det viktigaste och att elevernas känsla av trygghet och en bra anpassad lärandemiljö är 

faktorer som är viktiga för att närvaro ska främjas. För att få en tydlig bild över elevernas 

frånvaro beskrevs att elevhälsoteamen brukar ha terminsavstämningar i mitten av en termin 

där de tittar på just frånvaron hos varje elev.  

 

7.2.1 Relationer 

Elevhälsoteamen uttryckte att relationsarbetet är en väldigt viktig del i deras arbete både 

gentemot eleverna och andra vuxna. Ett relationsarbete i tidigt skede beskrevs kunna bidra till 

att bygga relation med kommande elever inför högstadiet och att de får ett ansikte på någon 

vuxen som de kommer att träffa framöver. Närvarande vuxna var ett första steg i 

relationsarbetet: “Ja precis [...] blir ett ansikte så att det inte blir så utpekande eller främmande 

att gå till mig utan man kan ta det i förbifarten [...]” (Skolkurator, Eht2). Relation beskrevs 

som ett ledord och att det är viktigt att skapa relationer åt alla håll. Om elevhälsoteamet lyckas 

skapa en god relation med elevernas föräldrar beskrevs det leda till ett bra samarbete. En god 

relation med föräldrarna och att det finns vuxna tillgängliga överallt uppgavs vara väldigt 

viktigt. 

 

Jag tänker relationer, alltså att man relaterar till eleverna det är ju superviktigt. Att [...] vi har all 

kunskap om det. Vi har inte sagt relation så mycket innan men jag tänker att det är ju A och O. 

Jätteviktigt att vi har kunskap om elever som man har relation till, det är jätteviktigt. Så tänker jag 

[...] har du inte en relation då kommer du ingenstans. Och det tycker jag faktiskt gäller framförallt 

till elever…men jag tycker det är jätteviktigt när det blir bekymmersamt att man har en god 

relation till vårdnadshavarna, det är jätteviktigt, så att vi kan jobba tillsammans. För jag har varit 

med när det har varit både och, och har man inte relation, en god relation, till vårdnadshavarna då 

är det jättesvårt att göra ett bra jobb så det blir bra för eleven. (Skolkurator, Eht1) 

 

Det beskrevs att en bra relation till vårdnadshavare bidrar till ett bra samarbete men även ett 
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stort engagemang från föräldrarna. Elevhälsoteamen beskrev att om man arbetar tillsammans 

med föräldrarna och ser dem som en resurs leder det till att föräldrarna känner sig delaktiga. 

De uttryckte även att en bra relation till föräldrarna är viktig eftersom det är dem som känner 

barnet bäst, vilket är kunskap som är viktig för skolan.  

 

För det är väl egentligen det absolut viktigaste är ju det där samarbetet med föräldrarna och sen 

stötta varandra utifrån, ibland behöver föräldrarna stöd från oss också utifrån ja vi vet att ni 

kämpar, ni försöker få era barn till skolan, om vi kan komma med tips och råd såklart vi gör utifrån 

våra olika professioner som finns [...]. (Specialpedagog B, Eht2) 

 

7.2.2 Trygghet 

Vikten av att eleverna känner sig trygga i hela skolan och att de trivs både i skolan, på fritiden 

och med sina kompisar betonades. Det framkom att mycket arbete sker med både utrymmena 

på skolan och kring rasterna samt med lärmiljöerna så att alla elever möts upp utifrån sina 

förutsättningar i klassrummet. En viktig faktor uppgavs vara att elevhälsoteamet känner till 

vart eleverna känner sig trygga och vart de känner sig otrygga i skolan:  

 

[...] vi gör ju en trygghetsenkät på varje årskurs en gång per termin där vi kollar hur de trivs både 

på vägen till och vägen från skolan samt hur väl de trivs i skolan, då tittar vi på resultatet, vad vi 

kan göra utifrån det. Det görs även en trygghetsvandring där de får gå runt i skolans miljö och 

peka ut platser som de tycker att...ja...inte känns helt okej. Utifrån det får vi titta vad vi kan göra 

för att det ska blir bättre. (Skolkurator, Eht2) 

 

Det uppgavs att ett positivt gruppklimat och inkludering bidrar till att eleverna inte känner sig 

annorlunda och det är viktigt att eleverna ska tycka att det är roligt att komma till skolan. Ett 

gott ledarskap i klassrummen beskrevs bidra till att eleverna synliggörs och blir hörda vilket 

skapar en känsla av trygghet. Ett sätt för att skapa en lugn miljö i korridorerna beskrevs vara 

att se över fördelningen av skåp så att det anpassas efter varje elev och klass. Exempelvis kan 

en elev med ADHD behöva ha ett hörnskåp för att minska risken för att det blir rörigt eller att 

det blir konflikter. 

 

Ja men jag tänker väl att det handlar om att man ska känna trygghet, och trivsel i skolan det är väl 

jätteviktigt. Och för att känna trivsel och trygghet så då tänker jag också att det är viktigt att man 
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får det man behöver [...] att man känner sig viktig i skolan, att man blir sedd för den man är och att 

man får vara den man är. (Skolkurator, Eht1) 

 

7.2.3 Främja lärandemiljön 

Elevhälsoteamen framförde att specialpedagogerna arbetar med hur de undervisande 

pedagogerna ska ta hänsyn till de olikheter som finns i ett klassrum. Vidare uppgavs att när 

eleverna kommer in i ett klassrum så ska de känna att de mår bra och alla elever ska kunna 

lära och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.  

  

jag jobbar ju främst handledande till lärare med strategier för barn med NPF. Så att det kan vara 

olika från det man ser av miljön som behöver anpassas, arbetsmaterial, beroende på var [...] hur 

problematiken ser ut då. Vi [...] NPF anpassar klassrum för att vi ska [...] få bort mycket yttre 

intryck och få en lugnare miljö, mer avskalat anpassat material. Så det är väl egentligen [...] lite av 

ett försöksprojekt som vi håller på med just nu som är väl tänkt att vi ska försöka sprida ut, så nu 

har vi börjat med ett klassrum så får vi se. (Specialpedagog, Eht1) 

 

Det beskrevs att elevernas behov ska kunna tillgodoses i den ordinarie undervisningen och att 

det finns ett behov av en organisation som möjliggör för individuella anpassningar. Det 

framkom att det ska finnas resurser och platser för de lösningar som kan komma att behövas. 

För att det inte ska uppstå problem kring eleverna som har svårt att vara i helklass eller elever 

med behov av extra anpassningar, framkom att det är viktigt med en organisation som kan 

möjliggöra för skräddarsydda lösningar.    

 

[...] den ordinarie undervisningen breddas så mycket som möjligt så att det inte behöver sticka ut 

extra lösningar för olika elever och är det någon som behöver en extra lösning så märks inte det så 

mycket för att det finns olika sätt att arbeta i den ordinarie undervisningen redan. Och det tänker vi 

är viktigt för att främja den psykiska hälsan också, för annars ser vi ju att en del elever kanske inte 

vill ha extra anpassningar för att de känner sig utpekade så det vill vi komma ifrån och jobba för 

att här är man inte annorlunda utan här är man som man är och det är bra, man får vara olika. 

(Specialpedagog A, Eht2)   

 

Elevhälsoteamen uppgav att man kan göra på olika sätt för att jobba mot samma 

kunskapskrav och fokus ska vara på att alla elever ska kunna få olika former av stöd. Vidare 

uppgavs att en så bred undervisning som möjligt behövs för att eleverna inte ska må dåligt 

och minska på deras stress och oro. I arbetet med hemmasittare framkom anpassningar i form 
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av en eller två timmars skoldag kan vara en början för elever som har varit hemma länge. 

Vidare beskrevs att man kan utöka timmarna för att eleverna förhoppningsvis ska kunna 

återgå till undervisningen i sin ordinarie klass. Under den första tiden med färre timmar 

uppgavs att eleverna kan vistas i andra rum med tillgång till extra personal, men att dessa rum 

ligger centralt på skolan bland de andra eleverna för att steget inte ska bli så långt.  

 

7.2.4 Kännedom om elevernas behov  

Det beskrevs vara viktigt att ha kunskap om nya elever och att överlämningarna från den förra 

skolan som eleven har gått på är viktig för att lägga en bra grund. Det framkom att utan en 

överlämning vid exempelvis skolbyte kan elevernas eventuella svårigheter och behov av stöd 

uppdagas i klassrumssituationen och att det då tar längre tid att ge eleven rätt stöd än om 

informationen hade kommit tidigare. Vidare beskrevs att överlämningar redan från förskolan 

kan bidra till att elever som är i riskzonen för att utveckla skolfrånvaro fångas upp i ett 

tidigare skede. Elevhälsoteamen beskrev att det finns olika faktorer som kan påverka varför 

en elev blir frånvarande och då är bra överlämnanden mellan alla stadier inom skolan, samt att 

skolan fångar upp elever i riskzonen tidigt, ett sätt för att minska frånvaro.  

 

Det framkom att frånvaro kan bero på många olika saker och kartläggning behövs för att ta 

reda på varför en elev är frånvarande för att kunna sätta in rätt stöd. Exempelvis framkom att 

elevhälsoteamet tittar på om det är vissa dagar eller lektioner som eleven är frånvarande för 

att förstå just den eleven och få en ledtråd till varför eleven är frånvarande. 

 

Titta efter mönster, prata med den som är mentor som ansvarar för eleven och höra lite grann om 

den har haft kontakt med hemmet och med eleven, om den har några ledtrådar för ofta kanske det 

finns en känd problematik eller att man vet att det är bekymmer med någonting men man kanske 

inte har ringat in det riktigt ordentligt. (Skolkurator, Eht1) 

 

Elevhälsoteamen beskrev att när kartläggningen av anledningen till elevens frånvaro är gjord 

jobbar elevhälsoteamet utifrån vad som framkommit och vilken profession som behöver 

kopplas in och göra en insats. Det uppgavs vara viktigt att kartlägga om det är de sociala eller 

de pedagogiska faktorerna som ligger bakom frånvaron för att kunna se vart de ska lägga in 

insatser för att främja elevens närvaro. Vidare beskrevs att kartläggningen av vad frånvaron 
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beror på kan börja oavsett om det är anmäld eller oanmäld frånvaro samt att de gör en plan för 

hur åtgärderna ska se ut. Elevhälsoteamen uppgav att de kan göra anpassningar och åtgärder 

utifrån denna plan men om eleven fortsatt är frånvarande under max 14 dagar då lyfts ärendet 

på en teamträff. Vidare beskrevs att de i elevhälsoteamet då tar beslut om hur man ska gå 

vidare samt om det ska bli utredning då rektorn ska göra en anmälan till huvudman enligt 

skollagen. 

 

Sen kan det ju vara ett elevärende som kommit till oss för att det har varit så stor frånvaro och där 

vi har fått igång anpassningar som kanske har påverkat den här eleven på något sätt och där man 

har fått igång en större närvaro i skolan och där är vi med och följer upp så att vi ser att närvaron 

blir stabil och så att det arbetet fortsätter [...] och då släpper vi ju inte förens vi ser att “men nu 

behövs inte vi längre” [...] då kan vi vara inblandade kring elever som har lägre procentandel [...] 

men vi ser att det har goda effekter och då hänger vi kvar. (Specialpedagog A, Eht2) 

 

7.3 Det gemensamma ansvaret 

Samverkan beskrevs som en viktig faktor för att elevhälsoteamets arbete med skolfrånvaro 

ska bli lyckat och samverkan fungerar bättre om man träffas. Båda elevhälsoteamen uppgav 

att samverkan har större chans att lyckas om vägen till samverkan är kort och att man inte 

möts av hinder såsom att olika aktörer inte dyker upp eller inte går att få kontakt med. 

 

7.3.1 Personliga möten 

För att det ska bli ett bra samarbete i elevhälsoteamet behöver det vara ett tillåtande klimat så 

att man kan diskutera fritt, men även att få tiden till att arbeta tillsammans. Elevhälsoteamen 

uppgav att de sitter tillsammans en gång i veckan för att diskutera elevärenden där alla 

professioner är med så att de kan hjälpas åt. Vidare beskrevs att de jobbar tillsammans kring 

de elever där det finns en problematik för att kunna få olika synvinklar. Gällande extern 

samverkan beskrev Eht1 att många verkar ha mycket att göra på sina arbetsplatser och svårt 

att hitta tid för att samverka:  

 

[...] BUPs personal var inbjuden men som inte kom faktiskt som vi vet inte varför de inte gjorde 

det. men så såg det ut den gången. Och det … det sätter ju käppar i hjulet för då kanske [...] till 

exempel i det ärendet så var det en problematik där vi behövde ha deras bedömningar också för att 

veta hur vi ska göra för att den här eleven ska kunna faktiskt komma tillbaka till skolan, det 
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handlar om elevfrånvaro och nu gjorde vi en plan ändå och hoppas att den blir bra men [...] ja det 

kan ju bli efterverkningar som inte blir bra då [...]. (Skolkurator, Eht1) 

 

Det framkom att kommunikation via telefon fungerar bättre efter att man har fått ett ansikte på 

personen man ska samverka med: “Det är klart lättare att samverka när man får ett ansikte på 

den andra, det märks ju tydligt” (Skolkurator, Eht2). Extern samverkan varierar väldigt i 

kvalitet beroende på vem man samverkar med. Det framkom att en utmaning med extern 

samverkan är att man sitter långt bort från varandra, vilket gör att själva samverkan många 

gånger blir lidande. Det är en fördel att sitta nära varandra samt att man har kontinuerliga 

möten. Detta gör att det inte blir några långa krångliga vägar för att slussa vidare ett ärende 

eller lösa ett problem. 

 

7.3.2 Den utmanande externa samverkan 

Elevhälsoteamen uppgav att en del familjer är i behov av stöd från flera instanser och det kan 

vara väldigt olika hur skyddsnätet ser ut kring familjerna. I vissa ärenden står familjerna helt 

ensamma och vet inte vart de ska ta vägen eller vart de ska söka stöd, vilket gör att 

elevhälsoteamet då får agera och stötta familjen trots att detta egentligen inte är deras område. 

Vidare framkom att det är många bitar som inverkar när det gäller barn med diagnoser och 

barn som har fått stöd i skolan kan även ha annan problematik såsom ångest eller andra saker 

som gör att de inte kommer till skolan. En del elever kan ha fått professionell hjälp från 

sjukvården med verktyg som gör att de kan hantera sin ångest i skolan och elevhälsoteamen 

beskrev att det är ett uppdrag för sjukvården.  

 

Jag ser ibland att till exempel det finns barn som har en depression eller kanske inte ännu fått 

diagnosen för det, för att det är så långa väntetider på BUP och så. Och när vi som vuxna till 

exempel om vi blir sjukskrivna för depression då går vi inte under en längre period till vårt jobb, 

men det är inte samma som det är med skolan, barnet måste komma till skolan. Det finns ingen 

förståelse för det att det är en lång process, dom mår inte bra [...] de kanske behöver få mediciner 

osv, och sen en rehabiliteringsprocess också som måste komma in och vi är ganska bra på att 

anpassa men får vi inte stöd från vården då blir det väldigt svårt. (Skolsköterska, Eht 2) 

 

Samverkan beskrevs kunna variera i kvalitet om det handlar om olika huvudmän samt om de 

som samverkar har olika lagstiftningar. Eht2 beskrev att en svårighet som kan uppstå i 

samband med samverkan är okunskap om varandras kompetensområden, vilket innebär att 
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alla förväntar sig att någon annan ska ta ansvaret: “Sen är det ibland lite frustrerande och höra 

från andra stödfunktioner i samhället att skolan ska anpassa, ja vi anpassar men vi når inte 

fram ändå, till slut så finns det ingenting mer vi kan göra” (Specialpedagog B, Eht2). 

Samverkan kan ibland upplevas som ensidig då ingen tar tag i den samverkan som elevhälsan 

efterfrågar. Det beskrevs att effekterna av det hela blir att elevhälsan signalerar att det finns 

ett behov av samverkan men att de upplever sig vara ensamma i situationen: “Och vid 

problematisk skolfrånvaro så tänker jag att där är det inte någons ansvar utan där måste vi 

verkligen samverka alla, både hemmet, ofta vården och skolan. Det är inte ditt eller mitt utan 

det här är vårat” (Skolkurator, Eht2). Andra instanser beskrevs ha högre krav på skolan vilket 

gör att mycket bollas tillbaka på skolan trots att elevhälsoteamet anser att de har gjort alla 

anpassningar som de har möjlighet till att göra.  

 

Det är lite där vi hamnar att det är “ditt” eller “mitt” därför det blir så svårjobbat ibland, det skjuts 

över på varandra [...] jag som specialpedagog kan lägga mig i vad jag tycker att sköterskan ska 

göra istället för att se vad jag kan göra, att vi lägger oss i, om vi säger att skolan tycker att soc kan 

göra det här och soc tycker att skolan kan göra det här så att man liksom på något vis går in och 

talar om vad den andra kan göra. (Specialpedagog B, Eht2) 

 

Det beskrevs att extern samverkan behöver bli lättare och inte vara en lång process för att 

kunna fånga upp barn i ett tidigare skede, men att det skulle krävas lagändringar för att 

komma så pass långt att man helt kommer ifrån det man kallar för extern samverkan. 
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8. Diskussion 

Nedan diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning, skollagen och teorier om 

samverkan. Studiens resultat kommer att analyseras utifrån de teman som presenterats i 

resultatet. Studiens syfte var att beskriva hur elevhälsoteam på högstadieskolor arbetar kring 

elever med problematisk skolfrånvaro och vi har arbetat utifrån följande frågeställningar: 

 

1. Hur arbetar elevhälsoteamet förebyggande för att motverka problematisk skolfrånvaro? 

2. Hur arbetar elevhälsoteamet åtgärdande med problematisk skolfrånvaro? 

3. Hur samarbetar elevhälsoteamet kring elever med problematisk skolfrånvaro? 

 

8.1 Elevhälsans förebyggande arbete 

För att kunna arbeta förebyggande måste det finnas en samsyn gällande vad man menar med 

problematisk skolfrånvaro. Dessutom behöver man ha kunskap om frånvarons omfattning och 

veta vilka elever som kan vara i riskzonen för att utveckla problematisk skolfrånvaro. Av 

resultatet framkom att skolfrånvaro kan se ut på olika sätt och elevhälsoteamen uttryckte att 

det inte är en viss typ av elever som är frånvarande. Resultatet visade att skolfrånvaro 

exempelvis kan utspela sig både i och utanför skolans miljöer samt i olika omfattning. Statens 

offentliga utredningar (SOU, 2016:94) definierar begreppet problematisk skolfrånvaro som all 

frånvaro som kan påverka om eleverna uppfyller utbildningens mål. Detta innefattar 

sammanhängande, upprepad och ogiltig frånvaro, men även giltig frånvaro. Enligt skollagen 

(SFS, 2010:800) framkommer att om en elev har upprepad eller längre frånvaro oavsett om 

det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, ska rektorn se till att frånvaron skyndsamt utreds 

om det är nödvändigt. Sammantaget finns det olika definitioner gällande vad problematisk 

skolfrånvaro är vilket bidrar till att det finns ett tolkningsutrymme och en risk för att det 

saknas en samsyn gällande detta vilket i sin tur kan påverka elevhälsans arbete kring. Även 

elevhälsoteamen i denna studie gav olika definitioner av problematisk skolfrånvaro. Båda 

elevhälsoteamen uppgav att när skolfrånvaron uppnått 20 % blir det ett ärende för elevhälsan. 

Det ena elevhälsoteamet beskrev problematisk skolfrånvaro som frånvaro över 20 % och att 

det då blir ett ärende hos dem, medan det andra beskrev problematisk skolfrånvaro som en 

problematisk situation för eleven där elevhälsoteamet är involverade oavsett omfattning av 

frånvaron. Gubbels et al. (2019) beskriver i sin forskning att begreppet problematisk 

skolfrånvaro innefattar olika former av skolfrånvaro som exempelvis skolvägran, skolfobi, 
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skolk och ströfrånvaro. Gemensamt för elevhälsoteamen i vår studie är att de beskrev att 

neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) samt psykisk ohälsa är en problematik som ofta 

förekommer bland skolfrånvarande elever. Detta kan relateras till forskningen av Gallé-

Tessonneau et al. (2019) som beskriver att psykiska hälsoproblem och skolfrånvaro påverkar 

varandra.  

 

Vårt resultat visade att relationsarbete, elevernas känsla av trygghet och en bra anpassad 

lärandemiljö är de viktigaste faktorerna i det förebyggande arbetet för att främja närvaro. 

Relation uttrycktes som ett ledord och att det är viktigt att skapa relationer åt alla håll. Vidare 

framkom att om elevhälsoteamen lyckas skapa en god relation med elevernas föräldrar så 

leder det ofta till ett bra samarbete. Vidare beskrevs att en viktig del i relationsarbetet med 

eleverna är att det finns vuxna tillgängliga överallt. Det framkom även att det är av stor 

betydelse att eleverna känner sig trygga och trivs i hela skolan, på fritiden och med sina 

kompisar. Gase et al. (2016) redogör i sin studie för att ungdomar menar att ett fullt 

fungerande system med läroplan, personal och ett positivt klimat bidrar till att eleverna känner 

sig trygga, vårdas och blir akademiskt engagerade, vilket då skulle hindra skolk. Vidare 

beskriver Gase et al. (2016) att skolans struktur och konsekvenser för skolk sätter tydliga 

förväntningar på närvaro som bidrar till en kultur där skolk inte accepteras och elevernas 

känslomässiga och mentala hälsobehov tillfredsställs, detta ser eleverna som en del av 

lösningen (Gase et al., 2016). Detta anser vi tyder på att ett relationsarbete är positivt i det 

förebyggande arbetet med problematisk skolfrånvaro.  

 

Lärandemiljöerna beskrevs av elevhälsoteamen som viktiga för att alla elever ska kunna 

mötas upp i klassrummet utifrån sina förutsättningar. Ett gott ledarskap i klassrummen gör att 

eleverna synliggörs och blir hörda vilket skapar en känsla av trygghet. Gase et al. (2016) 

beskriver att ungdomarnas erfarenheter och rekommendationer tyder på att förändring av 

skolmiljön skulle öka engagemanget, skolan ska ha effektiva lösningar för att hantera skolk 

och att engagera föräldrar (Gase et al., 2016). Vidare visade resultatet i studien att när 

eleverna kommer in i ett klassrum så ska de känna att de mår bra och alla elever ska kunna 

lära och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. I resultatet framkom även att för 

att elevernas behov ska kunna tillgodoses i den ordinarie undervisningen finns ett behov av en 

organisation som möjliggör för individuella anpassningar genom att det ska finnas resurser 

och platser för de lösningar som kan komma att behövas. Jönssons (2018) beskriver i sin 
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forskning att skolor och lärare har olika tillvägagångssätt när de ger stöd till elever med låg 

prestation. Men även att stöd kan kategoriseras som stödjande och relationella, förenklande 

eller generella och praktiska. Dessa tillvägagångssätt kan i sin tur ge olika möjligheter för 

elevernas engagemang i skolarbetet och deras prestationer (Jönsson, 2018). Enligt skollagen 

(SFS, 2010:800) ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande samt stödja 

elevernas utveckling mot utbildningens mål. Resultatet i vår studie tyder på att elevhälsan 

arbetar med lärandemiljön för att eleverna ska känna sig trygga och mötas upp utifrån sina 

förutsättningar i klassrummet.   

 

Resultatet visade att bra överlämningar vid skolbyten och mellan alla stadier inom skolan 

bidrar till att elever som är i riskzonen för att utveckla skolfrånvaro fångas upp i ett tidigare 

skede och kan därför vara ett sätt att minska frånvaro. Detta är något som återfinns i Jönssons 

(2018) beskrivning av att det har framkommit att skolor lyckas med att identifiera elever som 

behöver stöd, men inte nödvändigtvis att identifiera de specifika behoven hos enskilda elever 

(Jönsson, 2018). Vårt resultat tyder på att elevhälsoteamen i det förebyggande arbetet med 

problematisk skolfrånvaro identifierar elever i ett tidigt skede genom överlämningar. Gallé-

Tessonneau et al. (2019) beskriver att kunskap om riskfaktorer kan hjälpa personal som 

jobbar nära elever att identifiera elever som ligger i riskzonen för att utveckla problematisk 

skolfrånvaro.  

 

8.2 Elevhälsans åtgärdande arbete 

Frånvaro kan bero på många olika saker och en kartläggning behövs för att ta reda på vilka 

faktorer som ligger bakom elevens frånvaro, för att elevhälsoteamen ska kunna sätta in rätt 

stöd och främja elevens närvaro. Gubbels et al. (2019) beskriver att ett multifaktoriellt 

tillvägagångssätt är lämpligast för att bedöma risken för skolfrånvaro och skolavhopp. Ett 

förebyggande arbete bör därför fokusera på förekomsten av riskfaktorer ur ett multifaktoriellt 

perspektiv (Gubbels et al., 2019). Resultatet visade även att elevhälsoteamen bedriver ett 

intensivt arbete med elever som inte kommer till skolan eller är hemma. Strukturer och rutiner 

framkom som viktiga faktorer för hemmasittare. Vidare framkom att elever med NPF 

problematik beskrevs ha en typ av skörhet för psykisk ohälsa eftersom de kan bli ganska 

utsatta i skolans värld som är väldigt fyrkantig samt att alla ska passa in i en mall. Ljungdahl 

(2018) beskriver att i möten och samtal har så kallade hemmasittare uppgett att de inte förstår, 

missar delar i undervisningen, saknar sammanhang för det fortsatta skolarbetet samt att ingen 
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saknar en när man är frånvarande länge. Genom detta kommer stress, tristess och vanmakt. 

Det framgår även att dessa personer bland annat vill undvika situationer där man känner sig 

utanför och värdelös (Ljungdahl, 2018).  

 

Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och inlärningssvårigheter beskrevs kunna 

resultera i psykisk ohälsa och det är många bitar som inverkar när det gäller barn med 

diagnoser. Barn som har fått stöd i skolan kan även ha annan problematik såsom ångest eller 

andra saker som gör att de inte kommer till skolan. I resultatet framkom även att hemmasittare 

pekades ut som en grupp som är problematisk att hantera och som ofta lider av psykisk 

ohälsa. Kang-Yi et al. (2017) beskriver att tjänster för psykisk hälsa både i och utanför skolan 

bidrar till bättre skolresultat samt att tjänster inom skolan för psykisk hälsa minskar 

förekomsten av avstängningar från skolan. Pflug och Schneider (2016) beskriver att ångest 

och social ångest verkade spela en viktig roll för de frånvarande ungdomarna och 

skolfrånvaro kan betraktas som en indikator på emotionella eller beteendemässiga problem. 

Vidare beskrivs att skolfrånvarande ungdomar har ofta flera och stora svårigheter som kräver 

tidiga och riktade insatser som anpassas efter diagnosområdet med fokus på ångest, 

depression och beteendeproblem (Pflug & Schneider, 2016).  

 

8.3 Elevhälsan samarbete och samverkan  

Resultatet visade att ett bra samarbete i elevhälsoteamet innefattar ett tillåtande klimat så att 

man kan diskutera fritt, men även att få tiden till att arbeta tillsammans. Det framkom att 

elevhälsoteamen jobbar tillsammans kring de elever där det finns en problematik för att kunna 

få olika synvinklar. Enligt Socialstyrelsen (2016) framkommer att den samlade elevhälsan ska 

användas som ett verktyg i det förebyggande arbetet. Gemensamt för elevhälsoteamen i denna 

studie framkom att samverkan fungerar lättare när man får ett ansikte på den andra personen. I 

vårt resultat framkom även att den externa samverkan är svår och att i vissa ärenden står 

familjerna helt ensamma på grund av detta och vet inte vart de ska söka stöd. I dessa fall får 

elevhälsoteamet agera och stötta familjen trots att detta egentligen inte är deras område. I 

regeringens proposition (2009/10:165) beskrivs att elevhälsans arbete ska förutsätta en hög 

samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt att ett sådant arbete 

ska vara tillgängligt. Elevhälsoteamen i denna studie beskrev att de kan stödja eleverna med 

NPF problematik eller psykisk ohälsa gällande situationen i skolan men menar att de inte har 

verktyg för att hjälpa elever att hantera sin ångest, utan att det är ett uppdrag för sjukvården. 
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Enligt Grapes (2015) beskrivning av samverkan måste olika organisationer samarbeta för att 

tillsammans se till att inte individer ska falla mellan stolarna. Vidare beskrivs att samverkan är 

en strategi för att möta människors komplicerade behov och många människor har stora 

komplexa stödbehov som därför kräver att flera olika organisationer samarbetar kring den 

enskilde individen (Grape, 2015). Enligt skollagen (2010:800) ska det finnas tillgång till 

skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator för medicinska, psykologiska och 

psykosociala insatser.    

 

Samverkan kan variera i kvalitet när det handlar om olika huvudmän samt om de som 

samverkar har olika lagstiftningar. Elevhälsoteamen uppgav att en svårighet som kan uppstå i 

samband med samverkan är okunskap om varandras kompetensområden, vilket innebär att 

alla förväntar sig att någon annan ska ta ansvaret. Danermark (2000) beskriver att det finns 

kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer som innebär att de olika professioner som möts i 

samverkan har olika utbildningar och synsätt. Vidare beskriver Danermark (2000) att det även 

finns formella och informella regler som innebär att de olika professionerna har olika 

lagstiftning och regelsystem som kan skilja sig åt betydligt. Dessa förutsättningar måste 

identifieras, synliggöras och diskuteras för att samverkan ska lyckas (Danermark, 2000). Vårt 

resultat tyder på att elevhälsoteamen kan identifiera och synliggöra att det finns flera olika 

professioner med olika utbildningar och synsätt men att det kan vara svårt att föra en 

diskussion kring detta och då händer det att samverkan misslyckas.    

 

Enligt resultatet i denna studie kan samverkan ibland upplevas som ensidig då ingen tar tag i 

den samverkan som elevhälsan efterfrågar. Effekterna av det blir att elevhälsan signalerar att 

det finns ett behov av samverkan men att de upplever sig stå med samverkan i egna händer. 

Samtidigt kan andra instanser ha högre krav på skolan vilket gör att mycket bollas tillbaka på 

skolan, trots att elevhälsoteamet anser att de har gjort alla anpassningar som de har möjlighet 

till att göra. Vidare framkom att ansvarsfördelningen inom samverkan inte handlar om ditt 

eller mitt utan att ansvaret ska vara gemensamt. Grape (2015) beskriver olika 

samverkansformer kopplat till integrationsbegreppen. Vertikal integration handlar om hur 

man har lyckats med organisationen och ledningen vilket avser förutsättningarna för 

samverkan medan horisontell integration handlar om samarbetet och kommunikationen 

mellan aktörerna som ingår i en samverkansgrupp (Grape, 2015). Den typ av extern 

samverkan som elevhälsoteamen i denna studie beskriver kan relateras till samverkansformen 
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konkurrens som enligt Grape (2015) uppstår när både vertikal och horisontell integration är 

låg. Vidare beskrivs att samverkan kan betraktas som en strategi där organisationerna måste 

samarbeta för att kunna få en ökad flexibilitet och helhetssyn, så att individer som inte 

definieras inom ramen för kärnuppdragen kan fångas upp. Detta innebär att en organisation 

utöver sin ordinarie verksamhet måste avsätta resurser för att tillsammans med andra 

organisationer stödja de individer som inte kan placeras inom den huvudsakliga målgruppen 

(Grape, 2015).  
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9. Slutsatser 

Vår studie visar att överlämningar, kartläggningar, tydliga rutiner, individuella och 

organisatoriska anpassningar samt trygghet och relationsarbete är de huvudsakliga 

strategierna i elevhälsans förebyggande och åtgärdande arbete. Lärandemiljöer som inkluderar 

alla barn med dess olika behov och förutsättningar är även det en viktig del i resultatet som 

talar för ett förebyggande arbete där barnen inte ska hamna utanför och bli stigmatiserade. Det 

är viktigt att identifiera elever som ligger i riskzonen för att utveckla problematisk 

skolfrånvaro i ett tidigt skede på grund av att elevernas framtid kan bli lidande och detta 

påverkar inte bara dem som individer utan hela samhället. 

 

Studien visar att elever som utvecklar skolfrånvaro påverkas av skolmiljön, hälsofaktorer och 

familjefaktorer. Kartläggningar av elevernas frånvaro blir därför viktigt i elevhälsans 

åtgärdande arbete för att kunna göra individuella anpassningar efter varje enskild elevs behov 

för att främja närvaro. I elevhälsans åtgärdande arbete är det av stor vikt att elever som har 

komplexa stödbehov och deras familjer stöttas och att detta ska vara ett gemensamt ansvar 

och uppdrag för de aktörer som är aktuella utifrån behov.  

  

Organisatoriska resurser framkommer i studien som en av de viktigaste aspekterna för att 

både intern och extern samverkan ska ha förutsättningarna att fungera. Denna studie visar 

vidare att personliga möten bidrar till att all form av samverkan fungerar bättre. Ett 

fungerande samarbete med föräldrarna framkommer som en positiv aspekt i den bemärkelsen 

att föräldrarna då ses som en resurs eftersom det är föräldrarna som känner sitt barn bäst. 
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10. Praktiska implikationer och förslag till vidare 

forskning 

Av studiens resultat framkommer att det finns ett behov av att alla organisationer tar ett 

gemensamt ansvar för att stödja barn och familjer med komplexa behov och då krävs mer tid 

och resurser för både intern och extern samverkan för socialt arbete inom skolan. Enligt 

skollagen ska elevhälsan vara en samlad resurs som främst ska arbeta förebyggande. Studien 

påvisar att elevhälsans förebyggande och åtgärdande arbete behöver involvera alla 

personalgrupper inom skolan för att man ska kunna motverka problematisk skolfrånvaro. 

  

Utifrån den kunskapslucka gällande avsaknad av forskning som belyser en samlad elevhälsa 

anser vi att ett förslag till vidare forskning är att undersöka elevhälsans arbete i skolan som en 

samlad enhet. Ett ytterligare förslag till framtida forskning är att undersöka mentorernas 

arbete med skolfrånvaro då det framkommit att dessa har en viktig roll i arbetet med 

skolfrånvaron innan elevhälsan kopplas in. I framtida studier behöver man även involvera 

barnen med problematisk skolfrånvaro för att undersöka deras perspektiv och behov av stöd.   



 

41 

 

Referenser  
 

Askeland, K.G., Haugland, S., Stormark, K.M., Bøe, T., & Hysing, M. (2015). Adolescent school absenteeism 

and service use in a population-based study. BMC Public Health, 15(626), 1-9. doi:10.1186/s12889-015-

1978-9 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

Danermark, B. (2000). Samverkan – himmel eller helvete?. Stockholm: Gothia 

Ekstrand, B. (2015). What it takes to keep children in school: a research review. Educational Review, 67(4), 459-

482. doi: 10.1080/00131911.2015.1008406 

Gallé-Tessonneau, M. & Bach Johnsen, D. & Keppens, G. (2019). The relationship between mental health and 

school absenteeism in a community sample of French secondary school students: four profiles derived from 

cluster analysis. European Journal of Education and Psychology, 12, 77-90. doi:10.30552/ejep.v12i1.242. 

Gase, L. N., DeFosset, A., Perry, R., & Kuo, T. (2016). Youths' Perspectives on the Reasons Underlying School 

Truancy and Opportunities to Improve School Attendance. The Qualitative Report, 21(2), 299-320.  

Grape, O. (2015). Samverkan inom och mellan människobehandlande organisationer. I S. Johansson, P. Dellgran 

& S. Höjer (Red.), Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning och professionellt 

välfärdsarbete. (1:a upplagan, s. 292-312). Stockholm: Natur & Kultur. 

Gubbels, J., van der Put, C.E. & Assink, M. (2019). Risk Factors for School Absenteeism and Dropout: A Meta-

Analytic Review. J Youth Adolescence 48, 1637–1667. doi:10.1007/s10964-019-01072-5 

Haraldson, A.L. (2016). Organisering för samverkan - En introduktion (2016:1). Hämtad den 11 januari 2020 

från https://fouvalfard.se/file/organisering-for-samverkan-2016.pdf 

Jönsson, A (2018). Meeting the Needs of Low-Achieving Students in Sweden: An Interview Study. Frontiers in 

Education, 3(63), 1-16. doi: 10.3389/feduc.2018.00063. 

Kang-Yi, C.D., Wolk, C.B., Locke, J., Beidas, R.S., Lareef, I., Pisciella, A.E., … Mandell, D.S. (2018). Impact 

of school-based and out-of-school mental health services on reducing school absence and school 

suspension among children with psychiatric disorders. Evaluation and Program Planning, 67, 105–112. 

doi:10.1016/j.evalprogplan.2017.12.006 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Ljungdahl, T. (2018). En skola att längta till: elever med omfattande frånvaro. Lund: Studentlitteratur AB  

Pflug, V. & Schneider, S. (2016). School Absenteeism: An Online Survey via Social Networks. Child Psychiatry 

Hum Dev, 47, 417–429. doi:10.1007/s10578-015-0576-5  

Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Tillgänglig: 

https://www.regeringen.se/contentassets/c507a849c3fa4173b7d03df20bad2b59/den-nya-skollagen---for-

kunskap-valfrihet-och-trygghet-hela-dokumentet-prop.-20092010165  

Skolinspektionen. (2016a). Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor. Hämtad den 25 november 2019 

från 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2

016/langvarig-franvaro/kvantitativ-rapport-omfattande-ogiltigfranvaro.pdf 

Skolinspektionen. (2016b). Omfattande frånvaro - En granskning av skolors arbete med omfattande frånvaro. 

Hämtad den 19 november 2019 från 



 

42 

 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2

016/omfattande-franvaro/omfattande_franvaro_kvalitativ_rapport.pdf 

Skollagen (SFS 2010:800). Hämtad den 25 oktober 2019 från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800     

Socialstyrelsen. (2016). Vägledning för elevhälsan (3:e upplagan). Hämtad den 24 oktober 2019 från 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-11-4.pdf  

Statens Offentliga Utredningar. (2000). Från dubbla spår till elevhälsa – i en skola som främjar lust att lära, 

hälsa och utveckling. Slutbetänkande om elevvårdsutredningen. (2000:19). Hämtad den 12 november 2019 

från https://www.regeringen.se/49b720/contentassets/17af10b2a3aa44f9ac54ab19e0096b16/sou-200019-

fran-dubbla-spar-till-elevhalsa  

Statens Offentliga Utredningar. (2016). Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (2016:94). Hämtad 

den 1 november 2019 från 

https://www.regeringen.se/contentassets/77af60bb1e264076b19e879d53d5b58a/saknad-uppmarksamma-

elevers-franvaro-och-agera-sou-201694.pdf 

Strand, A.M., & Granlund, M. (2014). The School Situation for Students with a High Level of Absenteeism in 

Compulsory School: Is There a Pattern in Documented Support?. Scandinavian Journal of Educational 

Research, 58(5), 551-569. doi:10.1080/00313831.2013.773561  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 

den 19 december 2019 från 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 



 

43 

 

 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Informationsbrev 

Vi är två socionomstudenter som till examensarbete har valt att göra en kvalitativ 

undersökning om hur elevhälsoteam arbetar för att motverka problematisk skolfrånvaro. 

Syftet med undersökningen är att beskriva och jämföra hur elevhälsoteam på högstadieskolor 

arbetar förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande för att motverka problematisk 

skolfrånvaro. För att få svar på vår forskningsfråga vill vi genomföra fokusgruppsintervjuer 

med hela elevhälsoteam. Ni som elevhälsoteam på en högstadieskola tillfrågas härmed om 

deltagande i denna undersökning. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och deltagandet 

innebär förslagsvis att en gruppintervju om cirka en timme sker när elevhälsoteamet har ett 

sammanträde. Intervjun kommer att innehålla diskussioner kring ämnen som är relaterat till 

problematisk skolfrånvaro. Deltagandet är anonymt och det insamlade materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer enbart att användas i forskningssyfte. 

Undersökningen kommer att generera ett underlag för vårt examensarbete som kommer att 

resultera i en uppsats. Uppsatsen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. Vi kommer även skicka den färdiga uppsatsen. Om du har några frågor eller om det 

finnas några andra oklarheter är du välkommen att kontakta oss. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Falun den 11 november 2019 

Studenter 

Julia Lövstrand, h16jullo@du.se 

Anna Wedel Allgulin, h15aallg@du.se     

Handledare 

Eva Randell, era@du.se, 023-77 81 1  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Tematisk intervjuguide 

Vi ska informera berörda personer utifrån informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Tema 1: Skolfrånvaro – Vad är det? Diskutera 

1. Hur skulle ni beskriva att skolfrånvaron ser ut? 

2. När börjar ni prata i termen om skolfrånvaro? 

Tema 2: Problematisk skolfrånvaro – Vilka handlar det om? Diskutera 

1. När börjar ni prata i termen om problematisk skolfrånvaro? 

2. Hur skulle ni beskriva att den problematiska skolfrånvaron ser ut? 

Tema 3: Åtgärda skolfrånvaro – Hur gör ni? Diskutera 

1. När börjar ni arbeta åtgärdande? 

2. Beskriv hur processen för ett åtgärdande arbete med skolfrånvaro kan se ut? 

Tema 4: Allmänt förebyggande – Hur gör ni? Diskutera 

1. Beskriv på vilka områden ni arbetar allmänt förebyggande? 

2. Beskriv vilka faktorer i det allmänna förebyggande arbetet som är av störst vikt för att 

elever inte ska drabbas av skolfrånvaro eller problematisk skolfrånvaro? 

Tema 5: Främja närvaro – Hur gör ni? Diskutera 

1. Beskriv på vilka områden ni arbetar främjande med närvaro? 

2. Beskriv hur processen för ett främjande arbete med närvaro ser ut? 

Tema 6: Samverkan – Hur gör ni? Diskutera 

1. Som grupp, vad är viktigast för att samarbetet ska fungera? 

2. Beskriv hur samverkan kan se ut internt och externt? 

3. Hur sker samverkan med elevers nätverk utanför skolan? 

4. Beskriv vilka utmaningar ni kan se med samverkan internt och externt? 
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Bilaga 3 – Blankett för egengranskning 

 


