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Syftet med denna studie var att undersöka skolpersonals erfarenheter av skolfrånvaro, hur de 
arbetar för att främja närvaro och åtgärda skolfrånvaro samt vilka möjligheter och hinder som 
personalen upplever i arbetet kring skolfrånvaro. Studien har en kvalitativ ansats och utgår 
från den hermeneutiska forskningstraditionen. I studien genomfördes sex stycken 
semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat analyserades med hjälp av Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska modell samt risk och skyddsfaktorer. Resultatet visar att skolfrånvaro 
påverkas av olika faktorer som återfinns både i skolan, hemmet, elevens sociala närmiljö och 
på en samhällsnivå. Skolorna strävar efter att bli en plats där alla elever ska trivas och ha en 
god relation till både andra elever och till personal samt att de ska få förutsättningar till att 
klara skolans kunskapsmål. En slutsats är att genom en medvetenhet kring elevers risk och 
skyddsfaktorer på olika nivåer möjliggörs det för personal på skolan att arbeta mer 
individanpassat vilket i sin tur kan leda till högre närvaro i skolan samt att fler elever når sina 
kunskapsmål. 
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1. Introduktion 
’’Det var mycket bråk mellan alla i familjen, slagsmål, skrik, 
anklagelser. Började må dåligt av det så jag skolkade i skolan, åkte iväg 
och kom tillbaka när jag mådde bättre. Jag sa aldrig till någon vart jag 
varit. Jag bara åkte bort, tog första bussen vart den än gick (...)’’ (SiS 
unga berättar 2017, s.45) 

 Att klara av skolan är den enskilt viktigaste faktorn till ett barns utveckling och framtid. 
Under hösten 2015 var det ungefär 1700 skolpliktiga elever i skolor som varit 
frånvarande utan giltig orsak i minst en månad. 1220 av dessa elever beräknades ha 
varit borta under en hel månad upp till en hel termin. 200 elever beräknades ha varit 
frånvarande under ett helt läsår eller längre. På grund av bristande rapportering kan det 
dessutom finnas ett stort mörkertal. Skolinspektionens nationella kartläggning från år 
2016 visar att minst 20 000 elever i grundskolan har ogiltig frånvaro i sådan grad att de 
riskerar att misslyckas med att uppnå kunskapsmålen i skolan. Förekomsten av ogiltig 
frånvaro under sammanhängande perioder i skolan är vanligare i årskurs 7-9 än de lägre 
årskurserna i grundskolan, det innebär att skolfrånvaro är ett vanligare förekommande 
fenomen i högstadiet än i låg- och mellanstadiet (Statens offentliga utredning 2016:94). 
  
Skolfrånvaro kan grunda sig i problematik relaterad till skolan, individen och/eller 
faktorer som hör till familjen eller hemmet. Skolrelaterade riskfaktorer som 
skolmisslyckande, låg kunskapsnivå, mobbing, utanförskap, konflikter i skolan eller att 
eleven inte trivs i skolan tenderar att stå i vägen för skolans skyddande faktorer för 
eleven. Frånvaro har visat sig vara kopplat till problem senare i livet som kan visa sig 
genom arbetslöshet, psykiska besvär, missbruk och andra riskbeteenden. Skolan bör 
uppmärksamma och utreda orsaker till frånvaro samt tillsätta främjande åtgärder i ett 
tidigt skede. Genom att kartlägga de faktorer som kan ligga till grund för elevens 
frånvaro kan skolan arbeta för att reducera elevens riskfaktorer och istället stärka 
elevens skyddsfaktorer. Främjande åtgärder har visat sig vara bl.a. att erbjuda särskilt 
stöd för att tillgodose varje elevs behov, anpassad studiegång, öka delaktighet samt 
motivation och samverka med elevhälsa, socialtjänst, BUP (barn- och 
ungdomspsykiatrin), polis och vårdnadshavare precis som det framgår i citatet nedan 
(SOU 2016:94). 

’’En dag fick mina föräldrar nog av att jag skolkat i skolan, rymt, och 
inte berättat vart jag varit, så de slog mig, blå och gul. Dagen efter så 
anmälde min lärare alla märken jag hade på kroppen, och någon dag 
senare, i december 2014 så tog soc mig från min familj, de satte mig på 
familjehem i Älmhult och jag fick börja en ny skola (…) ’’ (SiS unga 
berättar 2017, s.45) 

Den problematik och de hinder som eleven upplever som grundar sig i faktorer i elevens 
skolgång har skolan möjlighet att åtgärda. Forskarna är överens vilka främjande 
åtgärder som bör användas, men vi vill belysa skolpersonals erfarenheter av problemet, 
de som faktiskt kommer i kontakt med skolfrånvaro dagligen och känner eleverna, vilka 
hinder och möjligheter upplever de? Vi anser att det är högst relevant för oss 
Socialpedagoger att undersöka skolans arbete med frånvarande elever då vi efter snart 
tre år vid programmet Pedagogik – inriktning ungdoms- och missbruksvård är medvetna 
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om att en fungerande skolgång kan skydda elever från bl.a. missbruk, kriminalitet och 
psykisk ohälsa. Enligt Cederlund och Berglund (2017) efterfrågas socialpedagogisk 
kompetens allt mer i skolorna som en stödjande resurs till lärare och elever. Intresset om 
att undersöka personalens upplevelser och erfarenheter av skolfrånvaro väcktes efter 
möten och samtal på våra praktik- och arbetsplatser med personer som har eller har haft 
en missbruksproblematik. Många förklarade att deras problematik började när de av 
olika anledningar uteblev från skolan. Oroväckande många nämnde att “det var ändå 
ingen i skolan som saknade mig’’.  

2. Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att lyfta fram skolpersonals erfarenheter av skolfrånvaro hos 
elever på högstadiet. Vi vill belysa personalens tankar kring hur de tror att 
problematiken uppstår och varför elever börjar avvika från skolan. Syftet är vidare att 
undersöka vilka erfarenheter personalen har av arbetet för att främja närvaro samt 
åtgärda skolfrånvaro. Det är även av intresse att lyfta fram vilka möjligheter till 
förbättring de upplever samt vilka faktorer som kan bli ett hinder i arbetet och 
frågeställningarna formuleras enligt följande:  
 

- Hur ser skolpersonal på skolfrånvaro och varför tror de elever börjar avvika från 
skolan? 

- Vilka erfarenheter har skolpersonalen av att arbeta för att främja närvaron och 
åtgärda skolfrånvaron hos sina elever? 

- Vilka möjligheter och hinder har personalen erfarenhet av i arbetet med 
skolfrånvaro?  

3. Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras väsentliga delar av skolans arbete och styrdokument som 
berör området skolfrånvaro utifrån studiens syfte. Det kommer även redogöras för 
möjliga faktorer som påverkar elevens situation och eventuella påföljder av att inte 
närvara i skolan. Avsnittet kommer även redogöra över elevhälsan, samverkan med 
andra instanser samt skolmiljön då de har en central roll i arbetet kring skolfrånvaro. 

3.1. Skolplikt 
I dag råder skolplikt i Sverige vilket innebär att alla elever ska delta i all den 
verksamhet som skolan anordnar. Skolplikten har fram tills idag börjat gälla det året 
barnet fyller 7 år och upphör när det nionde skolåret är avslutat. Från och med 
höstterminen 2018 finns en ändring i skollagen (2010:800) som innebär att skolplikten 
inträder ett år tidigare, höstterminen då barnet fyller 6 år, skolplikten förlängs därmed 
och blir 10 årig. (Skolverket, 2017). 

I Skollag (2010:800) Kap 10 § 2 kan man ta del av skolans ansvar gentemot eleverna.  
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att 
tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling 
samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 
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Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund 
för ett aktivt deltagande i samhällslivet.  

I följande avsnitt beskrivs vikten av att utreda hela elevens situation vid skolfrånvaro 
och vilka faktorer som kan påverka för att försöka förstå varför problemet uppstår och 
hur skolan kan arbeta för att främja närvaro och åtgärda skolfrånvaro.  

3.2. Rapportering och utredning av skolfrånvaro 
Det bör finnas rutiner kring skolans hantering av frånvaro. Att personalen tidigt 
informerar rektorn i de fall där frånvaron är hög är grundläggande för att det ska ske en 
utredning så snabbt som möjligt. Elevens vårdnadshavare bör informeras om frånvaron 
redan samma dag, genom telefon, sms eller e-post (Skolverket, 2012). Även Bremberg 
(2008) belyser vikten av att personal reagerar snabbt då en elev uteblir och informerar 
vårdnadshavaren. En anledning till att snabbt agera vid frånvaro är att eleven missar att 
ta till sig nödvändig baskunskap och på lång sikt blir det svårt för eleven att följa med i 
skolans undervisning och eleven upplever skolan som icke tillfredsställande. Skolverket 
(2012) menar att i skolans rutiner bör det även framgå hur frånvaron ska rapporteras till 
vårdnadshavare samt hur vårdnadshavare förväntas meddela skolan om exempelvis 
läkarbesök. I mer komplexa fall kan det behövas ett möte mellan hemmet och skolan. 
Ett bra kvalitetsarbete kan genomföras när rektor har en samlad bild över elevens 
frånvaro, om det finns problem i ett visst ämne, om eleven har svårigheter att komma 
överens med personal eller har utsatts för trakasserier eller kränkande behandling. Av 
den anledningen är det viktigt att det finns rutiner kring hur information ska sparas och 
hanteras på bästa sätt. Fortsättningsvis behöver skolan ta ställning till hur omfattande 
utredning som behövs. Syftet är att utreda eventuella bakomliggande faktorer till 
elevens frånvaro och kunna erbjuda det stöd som eleven behöver. Ofta krävs enklare 
utredningar även om frånvaro ibland beror på komplexa situationer som kan röra både 
hem och skola. Det är därför viktigt att personalen fokuserar på orsaker relaterade till 
skolan men även andra faktorer som kan bidra till elevens minskade närvaro 
(Skolverket, 2012). 
Det bör finnas en samlad bild över elevernas frånvaro och rutiner för kontinuerlig 
frånvarorapportering som gör det möjligt att uppmärksamma frånvaron i ett tidigt skede 
(Skolverket, 2012). Det ska även finnas rutiner för rapportering av frånvaro till 
vårdnadshavare som ska ske samma dag som frånvarotillfället ägt rum. Rektorn bör 
även: 

• Se till att orsaken till det missade undervisningstillfället eller den missade 
skoldagen utreds så snart som möjligt. 

• Försöka komma tillrätta med frånvaron genom att sätta in konkreta åtgärder efter 
utredningen om eventuella orsaken till frånvaron. 

• Följa upp åtgärderna och pröva andra åtgärder vid behov (Skolverket, 2012). 
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3.3. Faktorer som kan kopplas till skolfrånvaro 
Elever som inte går till skolan går miste om delar i sin utveckling som de både behöver 
och har rätt till, exempelvis social träning, personlig utveckling och kunskap. Eleverna 
riskerar även att utveckla vissa svårigheter som kan hindra dem i den personliga 
utvecklingen samt i integreringen in i det vuxna samhället (Konstenius & Schillaci, 
2010) 

Oftast handlar det inte om en enda orsak till att en elev inte närvarar i skolan utan en rad 
faktorer som lett till en långvarig frånvaro. Enligt Skolverket (2010) delas dessa faktorer 
upp i pedagogiska, organisatoriska och sociala faktorer men även faktorer som hör till 
hemmet och familjen. Enligt Skolverket (2012) kan skolans lärandemiljö vara 
missgynnande för eleven, det kan brista i rapporteringen av frånvaro, eleven kan ha för 
långa håltimmar, för stora klasser eller många personalbyten och ansvaret kan ha varit 
otydligt fördelat hos personalen. Friberg, Karlberg, Sundberg och Palmér (2015) menar 
att skolrelaterade faktorer kan handla om allt från relation mellan elev och personal, 
otydliga mål med undervisningen och bristande delaktighet i skolan. Enligt SOU 
2016:94 är trakasserier, kränkande behandling av andra elever eller personal och 
mobbning en betydande faktor för skolfrånvaro. Även Friberg et al. (2015) menar att 
skolfrånvaro är vanligare hos elever som känner sig kränkta eller har blivit trakasserade 
under skoltid, även grupptryck kan leda till att eleven söker sig bort från skolan. 
Elevernas hemförhållande kan också vara komplicerade med vårdnadshavare som på 
grund av olika orsaker inte har möjlighet att kontrollera att eleven är i skolan eller 
brister i ett önskvärt engagemang menar Skolverket (2012), vidare redogörs över hur 
vissa elever kan välja att inte närvara i skolan med anledningen att det finns ett behov 
av särskilt stöd som inte tillgodosetts. Enligt Bremberg (2008) är skolfrånvaro ett sätt 
för eleven att visa sitt missnöje gentemot skolan på, Friberg et al. (2015) betonar att det 
kan bero på att eleverna inte gillar lektionens upplägg, att de inte får tillräckligt med 
uppmuntran, att skolan är för stor eller att personal eller elever har en dålig attityd. SOU 
2016:94 belyser vikten av ett gott bemötande mellan personal och elev och att eleven 
känner samhörighet och förtroende för skolan. 

Konstenius och Schillaci (2010) ger exempel på olika faktorer som gör att eleven blir 
mer mottaglig för skolfrånvaro: alkohol- och droganvändning, kriminalitet, psykiska 
problem, känslighet för grupptryck, normbrytande eller utåtagerande vänner, vantrivsel 
på skolan och låga förväntningar från personalen. Skolfrånvaro kan beskrivas som något 
som kan triggas igång av något större, såsom trauma, familjehändelser eller en 
geografisk förflyttning. Vid en mer problematisk frånvaro hos en elev kan det bli 
aktuellt att samverka med andra instanser men framför allt med skolans elevhälsa då 
vissa fall är mer komplicerade och sträcker sig utanför ämneslärarens kompetens. Det är 
även viktigt att skolan samverkar med elevens vårdnadshavare och i följande avsnitt 
beskrivs detta närmare (Konstenius & Schillaci, 2010).  

3.4. Samverkan 
Skolverket (2012) menar att det ska finnas rutiner för samverkan med elevhälsan och 
andra instanser när behovet finns. Det blir extra viktigt att alla involverade myndigheter 
tar ett gemensamt ansvar när det handlar om elever befinner sig i eller riskerar att 
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hamna i en utsatt situation. Enligt Ekstrand (2015) är det dessutom viktigt att skola och 
vårdnadshavare ser situationen med eleven som gemensam för att undvika att den ena 
parten inte tar sin del av ansvaret. Återigen blir rutinerna grundläggande och det krävs 
en tydlig ansvarsfördelning. Samverkan med andra myndigheter kan vara främjande i 
arbetet och kan innebära socialtjänst, polis, BUP och primärvården. Elevhälsan bör vara 
inkopplad för att alla parter ska få stöd i sitt arbete och deras arbete presenteras i 
kommande avsnitt. 

3.5. Elevhälsan 
Elevhälsans centrala roll är att förebygga skolfrånvaro samt främja närvaro och menar 
att långvarig skolfrånvaro är en av elevhälsans största utmaningar (SOU 2016:94). 
Elevhälsan finns tillgänglig för alla elever i grundskolan och genom den ska eleven 
kunna tillgå medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
kompetenser. Det innebär inte att de olika kompetenserna som skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator alltid behöver finnas på plats men vid behov ska 
eleven ha tillgång till den kompetens som betraktas lämplig. Syftet är att alla elevers 
behov av specialpedagogiska insatser ska kunna tillgodoses genom skolan (Skolverket 
2016). Elevhälsan har som uppgift att alltid remittera eller vägleda elever och deras 
vårdnadshavare mot rätt insats, det är därför viktigt att elevhälsan alltid har relevant och 
aktuell kunskap om de olika verksamheter som de kan komma att samarbeta med (SOU 
2016:94). På många skolor är tillgången till elevhälsa inte tillräcklig. Elevhälsans arbete 
fokuserar många gånger på det åtgärdande arbetet vilket kan leda till att insatser sätts in 
för sent. Det saknas ofta en tydlig strategi i det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet som alltså kommer i andra hand (SOU 2017:35). Enligt Skolinspektionen (2017) 
uppvisade 34 % av alla grundskolor brister i det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet under 2017. 

Elevhälsan ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål och hjälpa eleven vid 
eventuella hinder samt arbeta dels förebyggande men även hälsofrämjande. Enligt 
skolverket ska elevhälsan vara delaktig i arbetet för att främja närvaro hos eleverna. 
Elevhälsan ska även fungerar som den plats dit elever kommer för hälsokontroll 
(Skolverket, 2016). Skolans värdegrund, arbetet mot kränkningar, undervisning om 
tobak, alkohol och andra droger, frågor som rör jämställdhet samt 
samlevnadsundervisning är områden som elevhälsan arbetar kring. Skolinspektionen 
menar att det är deras uppdrag att granska så att detta följs. Elevhälsan ska arbeta för att 
bidra till en miljö som främjar elevernas lärande, utveckling samt hälsa. 
Sammanfattningsvis innebär detta en god lärandemiljö som beskrivs närmare i följande 
avsnitt (Skolverket, 2016). 

3.6. Skolmiljön 
Det är skolans ansvar att skapa en god lärandemiljö för elevernas utveckling, dels 
kunskapsutvecklingen men även den personliga utvecklingen. De ska även ge 
förutsättningar för en god hälsa, både psykiskt och fysiskt. Skolans lärandemiljö med 
undervisning som är anpassad till den enskilde elevens behov samt att eleven känner sig 
motiverad och delaktig främjar elevernas motivation. En god lärandemiljö innebär ett 
gott skolklimat som präglas av arbetsro, trygghet och goda relationer eleverna emellan 
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men även mellan elever och vuxna (Skolverket, 2012). Även Statens offentliga 
utredning (SOU 2016:94) tar upp vikten av goda relationer mellan personal och elev 
samt mellan elever för ett gott skolklimat där alla kan få känna tillhörighet och 
gemenskap. Goda relationer i skolmiljön bidrar till att alla kan känna sig trygga i 
skolan, psykisk hälsa samt att det främjar inlärning. Engagerad personal som visar att de 
bryr sig om eleverna har visat sig ha stor betydelse på elevernas närvaro. Skolverket 
(2012) beskriver även att gemensamma och förankrade rutiner samt ett förhållningssätt 
som omfattar all personal skapar en likabehandling som bidrar till en god lärandemiljö 
som i sin tur främjar närvaro. Bremberg (2008) menar att ett bra skolklimat ger goda 
effekter på hur en elev mår och dess skolpresentationer. Förutom att arbeta för ett gott 
skolklimat kan skolan även arbeta främjande på flera olika sätt som beskrivs nedan. 

3.7. Skolans arbete för att främja närvaro 
Konstenius och Schillaci (2010) menar att ju tidigare insatserna sätts in, desto enklare 
blir det att åstadkomma förändringar i beteendemönstret och det kan bespara eleven 
mycket lidande.  

Enligt Skolverket (2012) bör skolan arbeta övergripande och förebyggande som 
främjande insatser för att minska frånvaron och öka elevens närvaro i utbildningen. 
Statens offentliga utredning (SOU 2016:94) menar att främjande insatser handlar om att 
skapa motivation till att lära. Personalen ska kunna se till alla elever, både de elever som 
behöver särskilda utmaningar men också till de som behöver särskilt stöd för att alla ska 
ha möjligheten att se utbildning som något givande och för att klara av de uppsatta 
kunskapsmålen. 

Skolverket (2012) förklarar att det krävs ett systematiskt arbete med regelbunden 
granskning av den egna organisationen och uppdaterad kunskap om vilka faktorer som 
främjar elevernas lärande och utveckling. Skolverket (2012) menar att eleverna bör vara 
delaktiga i olika bestämmelser som de påverkas av, exempelvis om sen ankomst ska 
betraktas som ogiltig frånvaro och i arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling. 

Konstenius och Schillaci (2010) förklarar modellinlärning som en viktig inlärningsväg – 
barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör. Modellinlärning innebär att människor 
omedvetet imiterar samt lär sig av andras agerande i olika situationer. Modell personer 
kan exempelvis vara människor som vi möter i verkligheten men också dem som vi får 
förmedlade till oss via media. Modellinlärning är något som sker ständigt, även när man 
inte är medveten om det, det är därför viktigt att vara medveten om vilka budskap som 
förmedlas genom vårt agerande samt vilken betydelse det har för andra människor i sin 
omgivning. Ur skolans perspektiv kan elever lära sig ett oönskat beteende av kamrater. 
Modellinlärning kan stödja utvecklingen av ett önskvärt beteende eller förmågor genom 
antingen en direkt observation där eleven imiterar andras agerande eller genom stöd- 
och utbildningsinsatser.  

En tidig insats är att ha med sig goda rutiner hemifrån. När det kommer till skolan så 
handlar det om att ha ett pålitligt närvarosystem som rapporterar till vårdnadshavare när 
eleven inte närvarar i skolan (exempelvis via SMS) – detta är ett sätt att upplysa 
vårdnadshavarna om att deras barn inte är i skolan och att det då är det enligt Friberg et 
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al. (2015) vårdnadshavarnas ansvar att vidta snabba åtgärder. För att skapa en bra 
relation till eleven bör skolpersonalen visa intresse för eleven genom att vara nyfiken 
kring elevens situation samt ställa de frågor som eleven är intresserad av. Det är även 
viktigt att bekräfta eleven i sina känslor, bjuda på sig själv, svara ärligt på de frågor som 
eleven ställer och även be om lov gällande att prata om mer känsliga ämnen (Friberg, 
Karlberg, Sundberg & Palmér, 2015).  

Skolan ska likna ett frånvarobeteende med ett närvarobeteende, exempelvis om en elev 
befinner sig i skolan men inte på sin lektion så ska personalen ge beröm för att eleven är 
i skolan istället för att påpeka det som är negativt. Sen får personalen bedöma om det är 
ett varningstecken eller ett positivt steg mot att främja närvaro (Konstenius och 
Schillaci, 2010). Samarbetet mellan skolan och hemmet är en grundläggande faktor för 
att fånga upp skolfrånvarande elever och de har ett gemensamt ansvar för elevens behov 
i skolan. Vid en hög frånvaro bör en kartläggning kring eleven göras och därefter kan 
elevens studiegång anpassas individuellt. En regelbunden kontakt med skolan skulle 
vara nödvändigt även om eleven inte befinner sig i skolan. Andra effektiva insatser har 
visat sig vara KBT (kognitiv beteendeterapi) till elever med ångestrelaterad frånvaro, 
utbildning om ångest, gradvis ökad exponering exempelvis att eleven befinner sig på 
skolområdet eller i biblioteket och är där till ångesten minskat för att sedan återgår till 
lektionen. Det är bättre att eleven vistas i skolan än att eleven går hem (Friberg, 
Karlberg, Sundberg & Palmér, 2015). Till skillnad från arbetet för att främja elevens 
närvaro innebär det åtgärdande arbetet att åter försöka stabilisera elevens skolgång 
genom ett åtgärdande arbete vilket beskrivs i kommande avsnitt. 

3.8. Åtgärder 
Kearney och Graczyk (2015) menar att det idag saknas en gemensam ram som 
innehåller det stöd som varje elev kan behöva och som tillfredsställer allas individuella 
behov och presenterar därmed RTi-modellen (A Response to Intervention). RTi delar in 
skolfrånvaro i tre kategorier och Kearney och Graczyk (2015) beskriver insatserna som 
antingen universella, inriktade eller intensiva och individualiserade.  

3.8.1. Nivå 1 - Universella åtgärder 

De universella åtgärderna fokuserar på att involvera alla elever och kan innebära något 
så enkelt som en gemensam läroplan och regelbunden uppföljning hos eleverna. Nivå 1 
består av alla elever och ska tillgodose behoven hos 80–90% av eleverna. Det kan även 
handla om att skolpersonalen granskar eventuella mönster i rapporteringen av elevers 
frånvaro, tydlig information från skolan till vårdnadshavare och att det där finns en bra 
kontakt och ett trivsamt skolklimat där elever känner sig trygga. Universella åtgärder 
omfattar elevens vårdnadshavare och det kan handla om att ge dem underlag för att 
kunna engagera sig i elevens skolgång och kunna hjälpa dem med läxor på ett effektivt 
sätt. Skolan bör även ha rutiner för mobbing och konflikter samt arbetet för att 
förebygga våld. Det bör även finnas hjälp att tillgå när det gäller elevernas hälsa, både 
psykisk och fysisk (Kearney & Graczyk, 2015).  
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3.8.2. Nivå 2 - Inriktade åtgärder 

Inriktade åtgärder i nivå 2 är till för elever med en problematisk frånvaro. Elever med 
en mer problematisk frånvaro beräknas vara 5–10% och de är i behov av mer inriktade 
åtgärder. Arbetet med elever i nivå 2 kräver sannolikt ett samarbete med 
vårdnadshavare och i sin tur kan de erbjudas kontakt med familjeterapeut, 
barnpsykolog, socialsekreterare eller andra kompetenser beroende på hur behovet ser ut. 
Inriktade åtgärder kan även innebära ytterligare stöd som lektioner i en mindre grupp 
eller elevassistenter (Kearney & Graczyk, 2015). 

3.8.3. Nivå 3 - Individuella åtgärder 

De eleverna med svåra eller komplexa problem beräknas vara 1–5% och de kräver ett 
mer individualiserat och koncentrerat arbetssätt och till dem ska riktade och intensiva 
insatser erbjudas. Även Ekstrand (2015) betonar att enskilda insatser är effektiva. Till 
skillnad från nivå 2 är det här mer problematiskt eftersom eleven oftast saknar betyg 
och har hamnat långt efter i undervisningen. Undervisning under lov och online bör 
erbjudas för att eleven ska ha en möjlighet att ta igen det arbete som eleven missat. 
Åtgärder som presenteras i nivå 2 är aktuella även här. Det krävs daglig kontakt med 
vårdnadshavare, hembesök och en intensiv samverkan med andra kompetenser. Målet är 
att utveckla en strategi för att stabilisera elevens skolgång och öka närvaron i skolan 
(Kearney & Graczyk, 2015). 

3.9. Begreppsdefinitioner 
Nedan beskrivs ett antal begrepp som finns med i studien. 

Ogiltig skolfrånvaro: Skolverket (2012) förklarar ogiltig frånvaro när vårdnadshavare 
inte på förhand meddelat eller bekräftat exempelvis läkarbesök eller sjukdom. Det gäller 
även när elever inte blivit beviljad ledighet och ändå uteblir från undervisningen. 

Benämningen skolfrånvaro, som i folkmun oftast kallas skolk, behöver inte endast 
handla om elever med hög frånvaro som är borta från några lektioner varje vecka utan 
skolfrånvaro problematiken handlar om ett större spektrum av ett frånvarobeteende. 
Konstenius och Schillaci (2010) menar att skolk, som oftast handlar om ogiltig frånvaro 
samt att eleven inte befinner sig på vissa lektioner, är en typ av frånvarobeteende som 
uppkommer när eleven har ett problematiskt förhållande till att vara i skolan som på 
antingen kort eller lång sikt leder till fysisk frånvaro från skolan.  

Skolklimat: Skolklimat handlar om miljön i skolan och om hur den kan påverka 
elevens upplevelser av skolan (SOU 2016:94). 

Normbrytande beteende: Ett beteende hos den unge som bryter mot de rådande 
normer och regler som finns i den aktuella miljön där individen befinner sig. 
Normbrytande beteende delas upp i aggressivt normbrytande beteende som innefattar 
aggressivitet och ett utåtagerande beteende mot andra människor och djur. Ett icke 
aggressivt normbrytande beteende innefattar exempelvis när den unge bryter mot 
vårdnadshavarnas regler, hoppar över skolan, snattar eller vandaliserar (Andershed, H. 
& Andershed, A., 2005). 
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Skolpersonal/personal: I studien kommer vi använda oss utav begreppet skolpersonal 
samt personal vilket syftar till personal på högstadieskolor som arbetar tillsammans med 
eleven i klassrummet. 

4. Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras relevanta resultat av tidigare forskning som är relevanta 
utifrån studiens syfte. 

4.1. Skolfrånvaro 
Kearney och Bates (2005) redogör i sin studie över begreppet skolfrånvaro som handlar 
om allt från att vägra gå till skolan under långa perioder till att missa enstaka lektioner 
under skoldagen. Skolfrånvaro är lika representerad mellan killar och tjejer och är ett 
vanligt förekommande fenomen i unga tonåren. Demir och Akman Karabeyoglu (2015) 
redogör i sin forskning över faktorer kopplade till skolfrånvaro om frånvaro som är mest 
aktuellt hos elever runt 15 års ålder. Elever som är mycket frånvarande upplever en 
otrygghet i skolan samt att kunskapsmålen och undervisningen ligger utanför deras egen 
kunskapsnivå, i och med detta är självkänslan, självförtroenden och självhantering låg 
hos dessa elever. Kearney och Bates (2005) menar att vanligtvis börjar problem med 
skolfrånvaro redan ett eller två år innan eleven får någon slags hjälp eller stöd. Kearney 
och Graczyk (2015) betonar att elever lägger sin grund till framgång genom att närvara i 
skolan. I avsnittet nedan presenteras forskning som visar att det finns flera faktorer som 
kan bidra till att elever inte närvarar i skolan. 

4.2. Bidragande faktorer till skolfrånvaro och eventuella 
påföljder 
Det är svårt att hitta en specifik faktor till varför en elev börjar att avvika från skolan 
men att det finns många olika faktorer som skulle kunna vara bidragande. Problematiska 
familjeförhållanden, förändringar inom skola eller familj, sjukdom och traumatiska 
upplevelser kan vara exempel på sådana faktorer (Kearney & Bates, 2005). Även Demir 
och Akman Karabeyoglu (2015) redogör för faktorer som kan vara bidragande till 
frånvaro i skolan så som att eleven inte vill stiga upp morgonen, somnar sent på kvällen, 
inte har gjort sina läxor eller att eleven precis börjat i en ny skola. Ekstrand (2015) 
menar att de elever som väljer bort skolan även kan göra det för att arbeta och/eller ta 
hand om sina syskon/familj. Kearney och Bates (2005) hävdar att både korta eller långa 
perioder av frånvaro kan leda till allvarliga konsekvenser för eleven själv men även för 
hela elevens familj. En annan bidragande faktor av stor betydelse till skolfrånvaro 
bekräftar Demir och Akman Karabeyoglu (2015) är elevens familjeförhållanden. 
Elevens vårdnadshavare har genom sin egen utbildningsnivå och erfarenheter från 
skolan en stor inverkan på om eleven själv väljer att se på skolan som någonting viktigt 
eller inte. I sin studie redogör Demir och Akman Karabeyoglu (2015) för familjens 
socioekonomiska nivå, familjens behov av att eleven istället för att gå i skolan ska tjäna 
pengar till familjen, föräldraförmågan, kriminella beteenden samt alkohol eller 
narkotikaproblematik är alla bidragande faktorer till skolfrånvaro hos eleven. 
Vårdnadshavaren har ett stort ansvar i att se till att deras barn tar sig till skolan och 



 

10 

 

deltar i undervisningen. Även familjens regler och villkor i hemmet har en stor inverkan 
på eleven. 
 
Skolfrånvaro kan leda till fortsatt och så småningom eventuellt även ökad skolfrånvaro. 
Det blir kan bli svårt för eleven att följa med i undervisningen och eleven kan hamna 
efter, detta kan i sin tur leda till att eleven känner sig misslyckad och upplever ett 
negativt bemötande då eleven återvänder till skolan (Ekstrand, 2015). Skolfrånvaro 
handlar inte endast om att missa lektioner och inte ta till sig kunskap utan kan också 
vara ett tecken på minskad social framgång. Elever med hög skolfrånvaro upplever 
många gånger en saknad av sammanhang och har svårt för att ta på sig någon form av 
socialt ansvar vilket i sin tur kan leda till konsekvenser som svårigheter att anpassa sig 
till arbetslivet eller arbetslöshet (Demir & Akman Karabeyoglu, 2015). I en studie gjord 
av Hawkrigg och Payne (2014) beskrivs frånvaro i skolan som starkt kopplat till 
psykisk ohälsa samt att detta kan få vidare konsekvenser ända upp i vuxen ålder. För att 
undvika att elever utvecklar skolfrånvaro är det viktigt att skolorna arbetar främjande 
gällande skolfrånvaro och detta presenteras i stycket nedan. 
 

4.3. Främjande faktorer för närvaro 
Demir och Akman Karabeyoglu (2015) redogör i sin studie över vikten av ett gott 
skolklimat för en hög närvaro. Resultatet av studien visar tre viktiga komponenter till en 
fungerande skolgång. Tillsammans handlar det om engagemang, från personal, för 
vänner och för skolan. En skola med goda relationer mellan personalen och elever, bra 
kommunikation, en skolledning som lyssnar på sina elever är också skolor med hög 
närvaroprocent. Enligt studien är det ett engagemang från personalen som är den mest 
betydelsefulla komponenten för att eleven ska känna gemenskap till skolan och ha en 
kontinuerlig närvaro. Studien visar att en hög närvaro i skolan börjar med en god 
relation till personalen, de elever som inte upplever sig sedda eller av betydelse hos 
personalen är de elever som inte klarar av skolarbetet och har en större frånvaro. 
Resultat från studien visar även hur viktigt det är för skolan att ha tydliga regler 
gällande frånvaro och att både elever och vårdnadshavare är medvetna om dessa regler, 
det är nödvändigt att skolan förmedlar till sina elever vikten av en kontinuerlig närvaro. 
 
Ekstrand (2015) betonar att en skola som präglas av motivation, klarhet och 
individualisering har en avgörande roll när det kommer till skolnärvaro. Ett passivt 
skolklimat kan bidra till att skolan misslyckas med att få eleverna att uppnå 
kunskapsmålen samt att eleverna har svårare att planera sitt skolarbete och ta eget 
ansvar. Kearney och Graczyk (2015) betonar vikten av att ingripa tidigt och att inte 
vänta på ett misslyckande samt att även en till synes icke problematisk skolfrånvaro kan 
vara kopplad till allvarligare problem. Som ett svar på växande skolfrånvaro 
organiserades TIP (Truancy Intervention Project) 1991 i Atlanta, USA. TIP engagerar 
sig på en grundnivå som ger tidiga angrepp av rådgivning, mentorprogram och ett nära 
samarbete med ungdomsdomstolen. Enligt Ekstrand (2015) verkar TIP ha minskat bl.a. 
skolfrånvaro tillsammans med kriminalitet i Georgien. TIP har nu spridit sig till New 
Orleans efter orkanen Katrina 2005. Programmet WE-STAY (Working in Europe to 
Stop Truancy among Youth) är en europeisk satsning till att förebygga och minska 
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skolfrånvaro genom att utvärdera olika program som i sin tur ska identifiera studenter 
med risker samt öka medvetenheten bland elever, skolpersonal och vårdnadshavare.  
 
Skolfrånvaro minskar inte genom att använda sig utav milda straff eller hårdare 
disciplin utan att straff snarare upprätthåller eller till och med ökar frånvaron. de mest 
De mest effektiva insatserna i skolan innebär inte disciplinära åtgärder utan 
understryker vikten av skolan som en plats där miljön ska vara lugn och behaglig. 
Elever behöver vuxna att knyta an till, vuxna som bryr sig, lyssnar, respekterar, 
engagerar sig både socialt och i skolsyfte (Ekstrand (2015). Personalens roll angående 
elevens mående i skolan betonas snarare än förälderns roll. Vårdnadshavarnas roll bör 
hållas på hemmaplan men det är viktigt med vårdnadshavares stöttning gällande skolan 
och sitt barns skolarbete (Ekstrand, 2015). Kearney och Bates (2005) menar å andra 
sidan att samarbetet mellan skola och vårdnadshavare är nödvändigt och redogör för 
några punkter som har visat sig ge goda resultat på elever med frånvaro från skolan. 
Skolan bör lägga mycket engagemang på elevernas dagliga närvaro och direkt kontakta 
vårdnadshavaren om en elev uteblir. Skolan ska både vid giltig och ogiltig frånvaro 
dokumentera detta och delge vårdnadshavarna. Om en elev har svårigheter med att 
befinna sig i skolan kan eleven få en stödperson som ska stötta och motivera till att 
närvara samt att vara aktiv under skoldagen. Det är av stor vikt att både vårdnadshavare 
och mentorer uppmuntrar elever när de närvarar i skolan. En stark skyddsfaktor mot hög 
skolfrånvaro är att eleven känner ett förtroende för vuxna och menar att detta kan vara 
helt avgörande när det kommer till om eleven fullbordar sin skolgång eller inte. Elever 
som inte uppvisar delaktighet i skolan kan senare utveckla ett riskbeteende som kan 
sluta i exempelvis missbruk. En nödvändig faktor för att eleven ska känna 
välbefinnande i skolan är känslan av tillhörighet (Hawkrigg & Payne, 2014). I följande 
avsnitt kommer vi lyfta forskning som belyser elevernas egna tankar och upplevelser 
gällande skolfrånvaro. 

4.4. Skolfrånvaro ur elevens perspektiv 
Gase, DeFosset, Perry och Kuo (2016) menar att en bättre förståelse för elevers 
skolfrånvaro och se problemet från deras perspektiv kan underlätta arbetet i att utveckla 
effektiva strategier för att försöka åtgärda problemet. I sin studie undersökte de 1. Vilka 
faktorer ligger bakom beslutet att hoppa över lektioner eller missa hela dagar? 2. Hur 
upplever eleverna själva skolans och exempelvis familjens och rättssystemets arbete 
kring skolfrånvaro? 3. Vilka åtgärder rekommenderar eleverna själva för att minska 
skolfrånvaro? 
  
Faktorer inom skolan benämndes av eleverna som de främsta faktorerna till att de inte 
närvarar i skolan. Det inkluderar en läroplan som kunde kännas för svår, mindre bra 
undervisningsmetoder, ointressanta ämnen, skolans struktur, för stora klasser, bråk, 
mobbning och skolmiljön. En del elever upplevde dessutom inte att personalen märkte 
att eleven var frånvarande och att skolan inte agerade vilket innebar att vårdnadshavare 
inte informeras om problemet. Andra elever menade att vårdnadshavarna blev 
informerade men att det var enkelt att manipulera detta genom att ge skolan felaktiga 
telefonnummer, radera sms eller gömma brev innan de kom fram till vårdnadshavarna. 
Faktorer inom skolan benämns alltså som den främsta orsaken till att elever börjar 
avvika från lektioner. Betygen hos de eleverna försämrades successivt i samband med 
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att frånvaron ökade. Det ledde i sin tur till att eleverna kände sig ännu mindre 
motiverade och det blev en ond cykel. I de fall där elever blev avstängda sjönk 
motivationen ytterligare eftersom de hamnade så långt efter i undervisningen (Gase et 
al. 2016). 
  
Andra faktorer enligt eleverna berör hemmet och elevernas egen mentala hälsa. Det 
kunde handla om dödsfall inom familjen, trauma, relationer inom familjen, instabila 
levnadsförhållanden, missbruksproblematik eller psykiska besvär hos vårdnadshavare. 
Gällande sin egen hälsa menade eleverna att aggressionsproblem, stress, brist på 
motivation och sorg var deras hinder för att uppnå utbildningens mål. De önskade att 
personalen försökte förstå deras psykiska ohälsa och eventuellt hjälpa dem. Den 
personal som engagerar sig och söker efter grundläggande orsaker till elevens frånvaro 
upplevs som positiva för eleverna, då det gav en känsla av att någon brydde sig. 
Oengagerad personal ansågs vara ytterligare en faktor till att elever inte ville närvara i 
skolan. Även personal som hotade med straff ansågs vara negativa i det främjande 
arbetet samtidigt som en del elever önskade tydligare gränser och mer konsekvenser 
(Gase et al. 2016). 
  
Eleverna upplevde samverkan med elevhälsan som bristfällig eftersom de träffades 
väldigt sällan och då endast för att prata om akademiskt relaterade problem. Elever som 
däremot upplevt att elevhälsan försökt hitta lösningar på deras problem ansåg istället 
elevhälsan som främjande. Det framgår även att skolan endast kan hjälpa eleven komma 
i kontakt med externa resurser, inte se till att de går dit. Det behövs därför en bra 
samverkan med vårdnadshavare för att eleverna ska få den hjälp de behöver. Främjande 
åtgärder ur elevernas perspektiv delades in i tre kategorier; förändringar i skolmiljön, 
förbättra skolans respons på skolfrånvaro och ytterligare involvering av vårdnadshavare. 
De mest påtalade rekommendationerna gällande främjande åtgärder var förändring av 
läroplanen och skolans undervisningsmetoder, mer engagerad personal och andra 
kompetenser samt en förbättrad skolmiljö för eleverna (Gase et al. 2016). 
 

5. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt kommer vi redogöra för studiens teoretiska utgångspunkt 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell och slutligen redogörs för risk- och 
skyddsfaktorer. Fortsättningsvis belyser vi vår studies relevans ur ett socialpedagogiskt 
perspektiv. 

5.1. Utvecklingsekologisk modell 
Urie Bronfenbrenner är en rysk-amerikansk barnpsykolog som intresserade sig för 
relationen mellan individ och samhälle. Bronfenbrenner framställde den 
utvecklingsekologiska modellen för att förstå kopplingar mellan individ och samhälle, 
modellen består av fyra system som förhåller sig till olika nivåer i samhället och 
förklarar hur dessa hänger ihop (Hwang & Nilsson, 2011; Bronfenbrenner, 1979). 
Modellen beskriver följande nivåer: 
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Mikronivå – relation mellan individ och dess närmiljö. Mikronivå innebär den närmiljö 
som individen direkt integreras med: relationer mellan individer, såsom vänner, familj 
och skola.  
Mesonivå- relation och kommunikation mellan mikronivå och exonivå. Mesonivån har 
att göra med kommunikationen och relationen mellan två eller flera mikronivåer som 
individen samspelar med. Det kan till exempel vara förhållandet mellan skolan och 
familjen.  
Exonivå – miljöer som påverkar en individ men inte i en vardaglig miljö.  
Under exonivån hittar vi olika sociala miljöer som indirekt påverkar individen, 
exempelvis skolans huvudman, vårdnadshavarnas arbete eller någon lokalpolitiker. 
Dessa påverkar individen utan att ens vara en del av närmiljön, dock kan olika 
händelseförlopp i denna nivå påverka förhållanden i mikronivån, det kan vara genom 
sitt syskons tidigare erfarenheter kring skolan. 
Makronivå – normer, kultur, samhällsförhållanden. På makronivå hittar vi normer, 
kultur och samhällsförhållanden som bl.a. skolverkets beslut, skolpolitik. Samtliga av 
dessa nivåer kan bindas till skolan, så som skolmiljön, elevhälsan och hela skolans värld 
i övrigt (Bronfenbrenner, 1979). 
 

 
 
 
Modell 1 (bilden) förklarar hur olika samhällsnivåer hänger ihop och hur de i sin tur 
påverkar individen. De olika nivåerna bör ständigt vara i balans med varandra för att 
undvika ohälsa. Det kan finnas en ökad risk för ett normbrytande beteende hos 



 

14 

 

individen om det finns flera riskfaktorer inom samma nivå (Hwang & Nilsson, 2011; 
Bronfenbrenner, 1979).  
 
Skolan återfinns under samtliga nivåer i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. 
Under mikronivån återfinns skola på individnivå, mesonivån förklarar en elevs beteende 
i skolan som något som inte bara påverkas av skolan i sig utan styrs även av familjens 
och vännernas åsikter, exonivån innehåller miljöer som eleven själv inte deltar i 
exempelvis skolans personalsituation och på makronivå återfinns generella 
samhällsdrag exempelvis skolpolitik (Hwang & Nilsson, 2011). För att förstå en individ 
är det inte möjligt att se till endast individen själv utan att en koppling till det som ligger 
utanför individen såsom samhälle, grupper och organisationer görs (Bronfenbrenner, 
1979). 

5.2. Risk och skyddsfaktorer 
Risk och skyddsfaktorer kan beskrivas som varandras motsatser, exempelvis är en 
fungerande skolgång en skyddsfaktor medan en icke fungerande skolgång är en 
riskfaktor. Risk och skyddsfaktorer handlar om förmågor, föreställningar, attityder, 
beteenden eller situationer som påverkar uppkomsten utav ett problembeteende. 
Betydelsen av risk och skyddsfaktorer sägs vara ungefär densamma för båda könen, 
olika etniska grupper, kulturer och sociala klasser. Det är ofta samma riskfaktorer som 
identifieras vid missbruk, kriminalitet eller icke fungerande skolgång. Risk och 
skyddsfaktorer involverar bland annat individ, skola och familj (Sundell, 2008). 

5.2.1. Individ 
Riskfaktorer på individnivå kan finnas i dels arv och miljö men även genom olika 
beteenden så som trotsighet, överaktivitet, bristfälliga skolprestationer, nedstämdhet 
och/eller självskadebeteende m.fl. Social och emotionell kompetens, goda 
familjerelationer, fysisk aktivitet och struktur i fritiden är exempel på viktiga faktorer 
som kan fungera som skydd mot elevens riskfaktorer i samtliga nivåer. Olika 
kompetenser kan hjälpa eleven att lära sig följa samhällets regler och normer samt 
bygga upp sociala färdigheter som att arbeta i grupp, stå emot grupptryck, 
konfliktlösning och bibehålla vänskapsrelationer (Kimber, 2011). 

5.2.2. Skola 
 Ett svagt engagemang från skolan, elevens svårigheter med skolarbete, dåliga relationer 
till personalen och skolkamrater samt en låg självkänsla hos den unga har inom 
forskning visat sig vara bidragande faktorer till olika normbrytande beteenden i 
framtiden exempelvis alkohol- och narkotikamissbruk, kriminalitet samt psykisk ohälsa. 
En väl fungerande skolgång med uppnådda kunskapsmål och engagerad personal på 
skolan är en betydande skyddsfaktor (Kadesjö, 2008).  

5.2.3. Familj 
Vårdnadshavarnas uppfostringsstrategier har även de visat sig ha stor betydelse för 
utvecklingen av ett normbrytande beteende hos barnet. En stödjande familj, som lyssnar 
på barnet men är konsekvent och har tydliga regler är en god faktor till att förebygga ett 
normbrytande beteende. Då risk- och skyddsfaktorer kan ses som varandras motsatser 
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skulle ett icke fungerande familjesystem kunna vara en riskfaktor för barnet. Forskning 
visar på att mycket konflikter, avsaknad av närhet och icke engagerade vårdnadshavare 
är olika faktorer som exempelvis kan bidra till exempelvis narkotika (Kadesjö, 2008).  
 
I denna studie kommer Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell knytas samman 
med begreppet risk- och skyddsfaktorer. Bronfenbrenners modell belyser de olika 
nivåerna mikro, meso, exo och makro och hur de påverkar individen på olika sätt, även 
risk och skyddsfaktorer finns på olika nivåer i individens liv och vi har valt att koppla 
samman dessa för att kunna förstå vilka faktorer i de olika nivåerna som påverkar 
eleven angående skolfrånvaro. 
 

5.3. Socialpedagogiskt perspektiv 
Elever på högstadiet befinner sig i en period där de har ena foten i barndomen och andra 
foten på väg in i vuxenlivet. Det är en period i livet där en ogynnsam utveckling kan 
påverka eleven för all framtid och med ett socialpedagogiskt förhållningssätt kan 
praktiska lösningar bidra till att olika problem blir hanterbara (Cederlund & Berglund, 
2017). Det är viktigt med främjande åtgärder så tidigt som möjligt eftersom de har 
större effekt nu än när eleverna blir äldre (SOU 2016:94). 
Av den forskning vi tagit del av är samtliga studier införstådda om vilka åtgärder som 
behövs, ändå finns det elever som inte slutföljer grundskolan och statistik visar att det är 
många elever som har skolfrånvaro i den grad att de riskerar att inte lyckas med 
utbildningens mål. Olika riskfaktorer i elevernas liv kan leda till problem som i sin tur 
kan leda till att eleven väljer att inte närvara i skolan. Skolfrånvaro i sig är ytterligare en 
riskfaktor för negativa utfall senare i livet som narkotikabruk och kriminalitet, samtidigt 
kan en gynnsam skolgång som präglas av framgång ses som en skyddsfaktor (SOU 
2016:94; Sundell 2008; Hensing 2008).  
 

6. Metod 
I följande avsnitt redogörs för studiens metodologiska utgångspunkt, metod, 
kvalitetskriterier samt planering och genomförande. Slutligen redovisas analys och 
bearbetning av data. Utifrån studiens syfte att belysa skolpersonals erfarenhet av 
skolans arbete kring skolfrånvaro valdes en kvalitativ metod med utgångspunkt i den 
hermeneutiska forskningstraditionen.  

6.1. Hermeneutisk forskningstradition 
Den hermeneutiska forskningstraditionen handlar om att vi som människor försöker och 
vill förstå en annan människa genom dess handlingar och språk. Ordet hermeneutik kan 
översättas som ”tolkningskonst” och uppstod till en början genom de tolkningsproblem 
som uppkom när man framförallt inom teologi försökte förstå texter från tidigare 
tidsperioder och dess innehåll (Eriksson & Hultman, 2014). Senare började 
hermeneutiken att användas även till icke religiösa texter. Genom att tolka hur 
människor handlar och pratar i olika situationer kan vi förstå andra människor (Patel & 
Davidsson, 2003). Genom att vara medveten om vår egen empati kan vi sätta oss in i 
hur andra människa tänker och känner och först då kan vi förstå en annan människas 
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upplevelser och känslor (Thurén, 2007). Hermeneutik handlar om en empatisk 
förståelse kring människors beteende och då syftet med vår studie är att belysa 
personalens upplevelser av skolfrånvaro valde vi att utgå från ett hermeneutiskt 
tolkningssätt. En analys utav en text ska redogöra för textens mening ifrån samma 
synvinkel som dess grundare haft (Bryman, 2011). 

6.2. Kvalitativ undersökning 
Studiens syfte var att belysa personalens egna tankar och upplevelser kring skolfrånvaro 
och därför valdes en kvalitativ ansats som fokuserar på informantens egen uppfattning. 
Kvalitativ ansats är en forskningsmetod som oftast ses som tolkande där ord väger 
tyngst vid insamling av data. Kvalitativa studier fokuserar på informantens ståndpunkter 
gällande problemområdet och det eftersträvas att låta intervjun röra sig i olika riktningar 
eftersom informanten då kan uttrycka sig om sina egna upplevelser och berätta vad som 
anses vara väsentligt inom problemområdet (Bryman, 2011). Enligt Kvale och 
Brinkmann (2011) ska en kvalitativ forskningsintervju fokusera på olika teman. 
Personen som intervjuar leder informanten mot dessa teman, inom de utvalda teman är 
det informantens egna ord och upplevelser som är av betydelse. Genom hela intervjun 
ska fokus ligga på det valda området och intervjuaren använder sig utav öppna frågor 
för att få svar på det som är viktigt inom problemområdet. 

6.3. Kvalitetskriterier 
För bedömning av tillförlitlighet i kvalitativa studier används enligt Bryman (2011)  
fyra kriterier som bör uppfyllas. Nedan redogörs för dessa fyra kriterier och hur vi 
själva upplever att vi i vår studie uppfyllt kriterierna lyfts fram i avsnittet om 
metoddiskussion. 

6.3.1. Tillförlitlighets kriterier: 
Trovärdighet- för att skapa en trovärdighet i studiens resultat ska forskningen utföras i 
enlighet med de forskningsregler som finns samt att informanterna ska ges möjlighet att 
ta del av studien för att kunna bekräfta forskarens uppfattning om det valda området.  
 
Överförbarhet- studien ska kunna överföras till annan kontext eller situation. Genom 
att ge detaljerade och fylliga redogörelser kan andra bedöma hur stor överförbarhet 
resultatet har. 
  
Pålitlighet- det ska under hela forskningens gång kunna ges fullständiga redogörelser 
över forskningens alla delar, det ska finns tillgång till problemformulering, val av 
informanter, intervjuutskrifter samt analysarbetet.  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera- forskaren är medveten om att det inte går att nå 
fullständig objektivitet i samhällelig forskning och forskaren ska inte medvetet låtit 
egna värderingar kring problemområdet påverka slutresultatet (Bryman, 2011).  
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6.4. Planering och genomförande 

6.4.1. Urval 
I Sverige är det skolplikt för elever i grundskolan och eftersom skolfrånvaro är 
vanligare i högre årskurser (SOU 2016:94) beslutades det att intervjuerna endast skulle 
genomföras med personal anställda på högstadiet. Gymnasiet är inte obligatoriskt och 
var därför inte aktuellt utifrån studiens syfte. Inför studien diskuterades vilka personer 
som skulle vara mest aktuella utifrån vårt syfte, önskvärt var att få genomföra intervjuer 
med den personal som tidigt kommer i kontakt med frånvaron och arbetar nära eleverna. 
Avgränsning gjordes därför till att intervjuerna endast skulle genomföras med personal 
som arbetade delvis eller helt på högstadiet, rektorer och kuratorer valdes bort då de 
kopplas in först i ett senare skede. Till en början bestämdes det att endast mentorer 
skulle intervjuas. Under arbetets gång kom vi däremot i kontakt med annan lämplig 
personal på högstadieskolor med samma erfarenhet och kunskap kring området. I våra 
intervjupersoner inkluderades alltså inte bara mentorer utan även specialpedagoger och 
en elevassistent. Vi har genomfört sex semistrukturerade intervjuer. Urvalet har varit 
målstyrt utifrån studiens syfte med vissa kriterier som grund för att studiens 
frågeställningar ska kunna besvaras (Bryman, 2011). 
 

6.4.2. Utformning av intervjuguide 
Inför studien utformade vi en intervjuguide (se Bilaga 2), en intervjuguide är mindre 
specifik vid en semistrukturerad intervju än vid en strukturerad. Intervjuguidens frågor 
var relativt specifika men samtidigt nyttjades intervjuguiden främst som en minneslista 
över studiens olika problemområden. Intervjuguiden innehöll relevanta teman med 
frågor utifrån studiens syfte. Det fanns även utrymme för frågor utöver de som fanns 
nedskrivna vilket gav möjlighet att beröra ytterligare områden som ansågs relevanta för 
studien av båda intervjupersoner och informant. Intervjuguiden utformades med hjälp 
av olika teman med följdfrågor. Frågorna ställdes sällan i samma ordning i de olika 
intervjuerna vilket gjorde intervjun till flexibel med fokus på informantens berättelse 
vilket är ett kännetecken för en semistrukturerad intervju enligt Bryman (2011). 

6.4.3. Förberedelser inför intervju 
Kontakt togs via mejl med rektor på respektive skola med information om studien, 
studiens syfte, vilka som var ansvariga, vilka vi är och att vi är intresserade av en 
intervju med personal på skolan samt en förfrågan om att vidare få kontakta informanter 
som rektorn ansåg lämpade att medverka i vår studie. Vi valde att ta kontakt via mejl för 
att låta varje rektor ta sin tid och fundera utan att känna någon stress. Kontakt med de 
olika skolorna togs i ett tidigt skede då det fanns en viss oro att eventuella 
intervjupersoner inte skulle ha tid för intervju inom vår maximala tidsram och skulle ge 
mer tid och utrymme att kontakta ytterligare skolor om det skulle behövas. Via mejl 
skickades sedan missivbrev (se Bilaga 1), en förfrågan gällande en passande tid för 
intervju samt information kring de forskningsetiska riktlinjerna ut till den personal som 
valt att medverka i vår studie. 
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6.4.4. Insamling av material 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som med hjälp av en 
intervjuguide (se Bilaga 2) kunde besvara studiens frågeställningar. Syftet med en 
semistrukturerad intervju är att tolka informanternas uppfattning av de frågor som ställs 
och intervjun fokuserar på det informanten anser vara viktigt vilket gör den 
semistrukturerade intervjun till en flexibel metod med en låg standardisering och med 
möjlighet att ändra ordning på frågorna. Samtidigt finns det ett tydligt fokus för att ta 
sig an studiens specifika frågeställningar (Bryman, 2011). Varje intervju genomfördes 
på respektive skola i en lugn och ostörd miljö, dels för att ingen obehörig ska kunna ta 
del av intervjun men även för att få en så bra kvalité på inspelningarna som möjligt. 
Materialet har överförts till två datorer och har förvarats oåtkomligt för obehöriga. 
Intervjuguiden (se Bilaga 2) som utgick från olika teman, särskilda områden berördes 
mer, vissa mindre och intervjun tog riktning utifrån vad informanten ansåg intressant 
eller hade mer erfarenheter av. Studiens frågeställningar kunde besvaras samtidigt som 
det fanns utrymme för följdfrågor och informanten fick möjlighet att tillägga egna 
reflektion som var intressanta för studiens syfte. Under intervjuerna ställdes frågorna 
sällan i samma ordning, vilket gjorde intervjun till flexibel med fokus på informantens 
berättelse vilket är ett kännetecken för en semistrukturerad intervju enligt Bryman 
(2011).  
 
Genom en litteraturgenomgång av befintlig forskning som tagits fram via databasen 
‘’Social Science Premium Collection’’ har relevant forskning kring ämnet kunnat hittas. 
Sökord som ‘’absent’’ ‘’absenteeism’’ school drop outs’’ ‘’school refusual behavior’’ 
‘’prevention work’’ ‘’ bring back work’’ och ‘’truancy’’ har använts i 
litteraturgenomgången och samtlig forskning är referentgranskad.  

6.4.5. Bearbetning av data och analys 
Att transkribera intervjuer är en tolkande process som har genomförts ordagrant för att 
få en detaljerad bild av intervjupersonernas berättelser. Vi valde att transkribera hela 
intervjun och läsa igenom den flera gånger för att hitta mönster men även motsägelser. 
Transkribering är en kontextualiserad återgivning av en intervju där kroppsspråk, ironi, 
tonfall och andra förekommande viktiga troper försvinner (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Vi har valt att ersätta uttryck som ”eh” och ”mmh” med (...) samt när vi har brutit mitt i 
en mening eftersom den ena delen inte var nödvändig för att förstå betydelsen av citatet. 
Vi har använt oss av meningskoncentrering vilket innebär att vi läst igenom hela 
materialet för att få överblick, plockat ut de meningsenheter som var relevanta för 
studiens syfte och sedan skapat teman som framträdde vid en tolkning av 
meningsenheterna utifrån studiens syfte. Sedan placerades uttalade meningsenheter 
under de teman som var relevanta utifrån studiens frågeställningar och slutligen 
sammanställdes samtliga teman till en färdig text. Våra olika teman stämde väl överens 
med våra frågeställningar vilket tyder på att intervjuguiden var väl bearbetad inför våra 
intervjutillfällen. Meningskoncentrering fokuserar på meningen i det som berättas. 
Långa yttranden drogs ihop till kortare för att kunna fokusera på den huvudsakliga 
innebörden i berättelsen (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Utifrån vår teoretiska utgångspunkt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
sammankopplat med risk- och skyddsfaktorer har vi analyserat vårt insamlade material 
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som resulterade i en tabell med risk- och skyddsfaktorer på samtliga nivåer i 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. 

6.5. Forskningsetiska överväganden 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de 
grundläggande etiska principerna som gäller för svensk forskning. De etiska principerna 
omfattar frågor som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de 
personer som är direkt inblandade i studien (Bryman, 2011).  
 
Informationskravet innebär att berörda personer informerades om studiens syfte och 
vilka moment som skulle ingå (Bryman, 2011). Varje enskild informant informerades 
skriftligt om studiens upplägg och syfte en tid innan intervjutillfället. Information om 
att deltagandet i studien var frivilligt samt all information som kan tänkas påverka 
informantens villighet till deltagande delgavs (Forsman, 1997). Intervjufrågorna 
bearbetades noggrant så att ingen informant skulle känna sig kritiserad då skolfrånvaro 
kan vara ett känsligt område. Studiens syfte är inte att kritisera skolans arbete men kan 
vara ett forskningsetiskt problem. 
Samtyckeskravet gav informanten rätten att själv bestämma över sitt deltagande. Det 
huvudsakliga syftet med samtyckeskravet är enligt Forsman (1997) att skydda 
informanten.  
Personuppgifter har förvarats oåtkomlig för obehöriga och konfidentialitetskravet som 
fanns tillgängligt i missivbrevet gav informanterna en försäkran om att deras 
personuppgifter och insamlat material kommer att behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. Allt insamlat material från intervjun kommer att raderas när syftet för 
forskningens ändamål är uppnått. I studien har informanterna avidentifierats och i 
missivbrevet har anonymitet utlovats (Forsman, 1997). Nyttjandekravet innebär att de 
uppgifter som samlas in från informanterna endast kommer att användas för studiens 
syfte vilket informanterna kommer att informeras om (Bryman, 2011). 
Skolfrånvaro kan upplevas som känsligt vilket vi var medvetna om när vi utformade vår 
intervjuguide (se Bilaga 2) och bearbetade den noggrant med frågor i positiv anda. Vi 
ville förmedla vår nyfikenhet och inte verka kritiska eller dömande kring ämnet 
skolfrånvaro. Detta upplevde vi klargjordes till viss del genom att vi exempelvis inte 
efterfrågade statistik på skolan kring skolfrånvaro.  
 

7. Resultat 
I vår studie har vi valt att skydda informanternas identitet genom att inte delge namn, 
kön eller ålder (Bryman, 2011). Gemensamt för samtliga informanter är deras nära 
kontakt med högstadieelever och skolfrånvaro. Informanternas utbildning och 
arbetsuppgifter skiljer sig åt men samtliga arbetar med elever på högstadiet. Vi har valt 
att inte beskriva skolorna ytterligare för att undvika identifiering av informanterna. I 
avsnittet nedan kommer vi namnge informanterna med siffrorna 1–6. 
 
I de citat där informanterna nämner personer vid namn har vi ersatt dem med (namn) för 
att avidentifiera i enlighet med konfidentialitetskravet. Resultatet presenteras utifrån 
fem teman som grundar sig i studiens frågeställningar som berör skolpersonals syn på 
skolfrånvaro och påverkande faktorer, hur de arbetar för att främja närvaro och åtgärda 
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frånvaro samt vilka möjligheter och hinder de upplever. Till en början redogör vi för 
informanternas tankar kring vad skolfrånvaro är och vilka orsaker som kan bidra till 
skolfrånvaro. Fortsättningsvis presenteras informanternas erfarenheter av att främja 
närvaro och åtgärda skolfrånvaro. Slutligen redogörs över vilka hinder samt möjligheter 
till förbättring som de upplever i arbetet med skolfrånvaro. 

7.1. Vad är skolfrånvaro och vilka faktorer påverkar? 

7.1.1. Skolfrånvaro 
Informanterna definierar skolfrånvaro främst genom att skilja på giltig och ogiltig 
frånvaro och menar att det finns olika typer av skolfrånvaro. Samtliga informanter 
menar att det inte går att hitta en specifik orsak till skolfrånvaro och att varje fall är 
unikt. Skolfrånvaro kan handla om allt från att komma lite sent till en lektion till att 
hoppa över enstaka dagar eller att inte komma till skolan alls på flera veckor.   

( … )varje lärare har ett ansvar att varje lektion lägga in närvaro eller 
frånvaro och då kan det vara giltig frånvaro, då kan föräldrar ha ringt 
in innan, eleven är sjuk, kan vara att faktiskt man är hos tandläkaren. 
Det kan vara att man ska träffa sin SYV (studie- och yrkesvägledare), 
man har giltig frånvaro om man säger så. Det är en form av frånvaro. 
Sen har vi ogiltig frånvaro. Och det är ju sen ankomst, en form, där man 
kommer 5-10, 20 minuter sent. Då kallas det sen ankomst. Och sen har 
vi ogiltig frånvaro att du kanske inte ens har varit i skolan utan är på 
stan eller på någon annan skola eller någon annanstans eller hemma o 
spelar tv spel, fast föräldrarna inte vet om det. De är inte anmälda som 
sjuka eller frånvarande och då är det en typ av ogiltig frånvaro. Kan 
vara en hel dag eller en del av dag, eller en lektion, då kallar vi det för 
ogiltig frånvaro. (Informant 5) 

En informant förklarar att även hos de eleverna med giltig frånvaro kan den 
sammanlagda frånvaron vara hög. Informanten upplever att vårdnadshavare ibland 
godkänner lite lätt att eleven får vara hemma från skolan och informanten menar att 
även då det blir en giltig frånvaro med föräldrarnas godkännande är det ändå en 
frånvaro från skolan och att eleverna hamnar efter kunskapsmässigt lika mycket som de 
eleverna med en ogiltig frånvaro. 
 
Ströfrånvaro kan leda till en mer problematisk skolfrånvaro genom att eleverna tillslut 
blir bekväma i att stanna hemma. Ju längre tid av skolan de missar desto svårare blir det 
att återvända. En av informanterna förklarar att antalet dagar som eleven är frånvarande 
från skolan snabbt kan bli fler. Redan efter en vecka kan eleven uppleva att den missat 
mycket i skolan och att det kan vara svårt att komma tillbaka. Informanten förklarar 
vidare att det helt plötsligt har gått en månad sedan eleven var i skolan och eleven kan 
uppleva att ingen direkt frågat efter den. Att ta sig till skolan kan då upplevas som en 
jättetröskel. Elevens nya verklighet blir att inte vara i skolan snarare än att faktiskt 
närvara. 

(...) att man hamnar efter och då är det, om man varit borta så blir det 
ännu svårare att komma tillbaka.. så jag tror det kan vara en orsak 
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också.. att börjar man sladda lite så är det lätt att hamna i ett mönster. 
(Informant 1) 

7.1.2. Vilka orsaker till skolfrånvaro kan det finnas 

Att inte vara en del av gemenskapen 
Om en elev inte upplever sig tillhör någon grupp eller saknar en känsla av tillhörighet 
till skolan beskriver informanterna som delvis avgörande för om eleven vill komma till 
skolan och hur eleven trivs. En informant förklarar att det kan vara extra jobbigt för de 
elever som upplever att de inte har något nätverk alls i skolan och att det många gånger 
är just hos dessa elever frånvaron kan bli hög. En informant berättar att en anledning till 
ogiltig skolfrånvaro kan vara att eleven känner sig ledsen, blir utsatt för mobbning eller 
trakasserier. 

(...) för jag är mobbad, eller jag känner mig hotad eller jag känner mig 
ledsen eller det är inte roligt längre. Och då börjar man skolka, för jag 
är inte en del av den här gemenskapen. Och då får du den stora 
frånvaron, när du inte är en del av det sociala sammanhanget. 
(Informant 5) 

Elevens hemförhållanden påverkar 
Flera informanter nämner även familjen som en bidragande faktor till att elever kan 
utebli från skolan. En informant berättar att hög skolfrånvaro inte alltid handlar om att 
eleven har det tufft i skolan med kamrater eller skolarbete. Många gånger kan det 
handla om en problematik inom familjen och i privatlivet som går ut över skolarbetet. 
En av informanterna har även erfarenhet av elever som inte vågar lämna sina 
vårdnadshavare hemma själva eftersom de har en missbruksproblematik. Det gör att 
eleven tvingas fungera som förälder till sin egen förälder och skolan kommer då i andra 
hand eftersom det är viktigare att mamma eller pappa överlever dagen. 

Sen är det ju också barn som är hemma för att de är oroliga för 
föräldern. Föräldrar som är missbrukare eller inte mår bra, det är inte 
helt ovanligt heller att barnet är rädd för att mamma eller pappa, att 
pappa ska skada sig eller somna i sina spyor eller vad det är så att de är 
hemma för att kolla sin förälder. (Informant 3) 

Även vårdnadshavarens egna tankar och åsikter om skolan menar informanterna spelar 
roll för om en elev väljer att närvara i skolan eller inte. Har eleven ingen styrning 
hemifrån och vårdnadshavare som inte har en förståelse kring skolans betydelse så är 
det lätt för eleven att uppleva att det är okej att utebli från skolan. 

Skärmtiden tar över 
Två av informanterna nämner användning av mobiltelefon, dataspel, tv-spel och dylikt 
som ett hinder för att sköta skolan. En informant förklarar att dåliga rutiner kring 
skärmtiden påverkar elevens skolgång. Även de elever som upplever skolan som viktig 
kan ha ogiltig frånvaro på grund av att de spelat dataspel, tittat på tv eller suttit med 
mobilen sent på natten och varit alldeles för trött för att komma iväg i tid på morgonen. 
En annan informant menar att det blir en ond cirkel, sitter eleven uppe hela nätterna vid 
sin dator så sover eleven på dagarna och missar skolan. 
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Kriminalitet 

Flera av informanterna vi möter nämner att kriminalitet är något som också kan 
prioriteras före att närvara i skolan, informanterna betonar att denna grupp av elever är 
mycket liten. 

De som faktiskt håller på med ja men, en krass kriminalitet till och med, 
alltså man har andra saker som man drar in pengar och kulor så att det 
är viktigare alltså den strukturen som är utanför skolan är viktigare. (...) 
Det är en klick då, där är skolan inte så viktig, den är lite sekundär. 
(Informant 5) 

7.2. Hur arbetar skolan för att främja närvaro? 

7.2.1.  Eleverna ska  känna sig trygga i skolan 
Ett bra främjande arbete bedrivs på grunden att eleverna känner en trygghet till och i 
skolan, det är något som samtliga informanter är överens om. En informant tror att 
eleverna känner en större trygghet till skolan om de känner till vilka ordningsregler som 
finns på skolan och hur skoldagarna är utformade. Samma informant upplever att det är 
positivt om eleverna själva är delaktiga i att utforma skolans ordningsregler.  

Vi jobbar mycket med rutiner och strukturer för att eleverna ska känna 
sig trygga i det. När en lektion börjar så ställer eleverna alltid upp 
utanför, vi hälsar alltid, på ett eller annat sätt, det måste inte vara i 
hand, men uppmärksammar – jag ser dig. (Informant 3) 

Elevvärdars/rastvärdars betydelse i skolan 
Elevvärdar eller rastvärdar är de viktiga personer som finns tillgängliga i skolan under 
skoldagen men utanför lektionerna. Även om de benämns olika av våra informanter så 
belyser samtliga informanter deras stora betydelse för eleverna på skolan. Genom deras 
arbete finns det alltid fler ögon i korridoren, tryggheten ökar med vuxna i närheten och 
allt fler elever uppmärksammas. En informant förklarar elevernas uppskattning av 
elevvärdarna på grund av att de inte är lärare, de är inte fritidsledare och inte några 
rastvakter utan de är mer en vuxen i korridoren som pratar, uppmärksammar och arbetar 
för en bra skolmiljö även utanför klassrummet. En annan informant berättar att de inte 
har tid till att lösa konflikter hela dagarna eller jaga elever i korridoren så att de ska gå 
på sina lektioner och upplever därför att elevvärdar underlättar deras eget arbete. 

Det finns två stycken som är heltidsanställda nu, som är elevvärdar, 
elevcoacher, de finns ute, liksom på skolan, på raster, i korridorer och 
de har funnits där i kanske ett halvår och sen de kom så har det varit 
väldigt mycket mindre spring i korridorerna, mindre slagsmål och 
sådär. Men de hjälper alltså inte till på lektionerna men de hjälper 
verkligen mentorn väldigt mycket. De är väldigt stora i deras ögon och 
tar dem både som en vän men också som en ledare eller vad man ska 
säga. De bidrar väl också med det här att elever kommer till skolan, de 
pushar och sådär. De är helt underbara, de spelar dessutom fotboll på 
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hög nivå så de blir som deras förebilder och idoler för våra elever. Och 
de är så sjukt duktiga när de tar tag i vissa problem. (Informant 6) 

7.2.2. Ett gott skolklimat främjar närvaro 
Samtliga informanter menar att ett gott skolklimat är något som främjar närvaro. När 
eleverna blir uppmärksammade skapar det en trygghet som främjar en fortsättningsvis 
gynnsam skolmiljö. En av informanterna förklarar ett gott skolklimat som något som 
ska kännas bra i magen, känner eleverna sig trygga mår de också bra och kan prestera i 
skolan. Informanten fortsätter med att berätta att det är viktigt att få eleverna att alltid 
känna sig välkomna, de ska alltid känna sig uppmärksammade. Det viktiga är inte att 
eleven är bäst på matte eller slöjd utan att de vuxna visar eleven att du är bra för att du 
är du och förmedlar att det viktigaste är att eleven är i skolan. En annan informant 
menar att ett gott skolklimat handlar om att eleverna vet vad som förväntas av dem och 
att de blir bemötta av personalen på ett bra sätt. 

Det är ett klimat där alla elever känner att de kan göra de det ska. Det 
behöver inte vara att det är knäpptyst på lektionen och alla sitter tysta 
och räcker upp handen och är jätteordentliga, för det är inte så många 
som tycker det är ett gott skolklimat utan alla känner att läraren ser dem 
och att de alltså, att de får det dem är här för att få. De får jobba i lugn 
o ro, de vet vad man ska göra och så att de känner sig trygga med vår 
undervisning. (Informant 1) 

Fokusera på det som är positivt 
Två av informanter lägger stor vikt vid att lyfta elever som kommer tillbaka till skolan 
efter en tids frånvaro för att de ska känna sig välkomna och för att de ska uppleva det 
som okej att fortsätta komma till skolan. Personalen ska inte vid första mötet efter en 
tids frånvaro ifrågasätta varför eleven varit borta utan istället lyfter att eleven faktiskt är 
tillbaka. En informant berättar att istället för att börja skälla och fråga eleven varför den 
varit frånvarande alltid försöker de välkomna eleven som varit borta genom att bekräfta 
att de är tillbaka på ett positivt sätt. Börjar personalen att skälla på eleven över dess 
frånvaro finns det en risk att eleven väljer att fortsätta att inte närvara i skolan då eleven 
upplever sin återgång till skolan som negativ menar informanten.  

7.2.3. Goda relationer i skolmiljön 

Känslan av tillhörighet 
Samtliga informanter upplever att goda relationer främjar närvaro och förklarar att när 
det finns positiva relationer mellan eleverna på skolan så mår alla bättre. Genom att 
bygga upp goda relationer i klassrummet kan skolan motverka frånvaro menar en 
informant. En av informanterna berättar att elevens umgänge är en av de faktorer som är 
mest bidragande till att eleven vill komma till skolan. När eleven har en umgängeskrets 
i skolan är det en betydande anledning till att eleven faktiskt uppskattar att vara i skolan 
menar informanten samtidigt som de antagligen också har någon som efterfrågar dem 
när de inte är där. 

(...) väldigt tydligt på högstadiet är ju kompisarna faktiskt det som gör 
att man går i skolan, tycker det är roligt att vara i skolan och hela den 
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här biten som gör att jag varje dag ändå kommer hit, för jag har mina 
kompisar eller de flesta säger det. Och man har sitt sammanhang, sitt 
sociala sammanhang. (Informant 5) 

Betydelsen av elevens relation till personal på skolan 
Flera av informanterna menar att om goda relationer mellan elev och personal 
upprätthålls ökar trivseln på skolan och färre elever väljer att avvika. Informanterna är 
överens om att en bra relation till eleverna på skolan är något som främjar närvaro. 
Något som upplevs positivt hos eleverna är när personalen visar intresse för sådant som 
eleverna inte förväntar sig att personalen ska vara intresserad utav menar en av 
informanterna. 

Goda sociala relationer, goda relationer med lärare också, alltså där 
man faktiskt på riktigt har byggt upp någon typ av socialt band (...) man 
kanske inte skulle säga det, men nästan längtar efter att gå på den här 
lektionen och träffa den läraren för den läraren vet vad jag heter, vet 
vad jag gör, kanske uppmärksammar att jag spelar hockey eller håller 
på och rider och “Jag såg dig i tidningen, att du har lyckats med det” 
och så pratar man om det. (Informant 5) 

7.2.4. Andra tillvägagångssätt i arbetet med skolfrånvaro 

I vissa fall upplever informanterna att de får hitta på egna lösningar som de ofta 
upplever är lösningar som ligger utanför skolans ram och som de egentligen inte har tid 
med. En informant berättar att det har hänt att personal cyklat förbi en elevs hus efter att 
skolan inte fått tag på varken eleven eller vårdnadshavare efter upprepade försök. 
Informanten menar att i detta fall var det bra att åka hem till eleven men att det är inte är 
möjligt att göra så varje gång. Vidare förklarar informanten att egentligen ligger 
ansvaret för att eleven ska komma till skolan hos föräldrarna rent skolpliktsmässigt och 
att skolans ansvar först börjar när eleven kommer till skolan. Samtliga informanter är 
trots det överens om att de ibland får göra mer än vad som ligger i deras egentliga 
ansvar. 

Varje torsdag går jag runt till varje elev och frågar hur förra veckan såg 
ut, men det gör jag för att jag tror att jag vinner på det. Men det tar en 
jävla massa tid. Så då går jag runt till mina 21 elever, och jag är ensam 
mentor, ja men här har du två timmar som du var borta och har ogiltig 
frånvaro, vad gjorde du då? Sen går jag in på min dator, i vårt system, 
och där kan jag se exakt, vilken lektion, vilken tid och så. (Informant 6) 

En informant anser att det är viktigt att inte bara kontakta vårdnadshavare när en elev är 
frånvarande och berättar att personalen ibland även hör av sig till eleven själv för att 
eleven ska känna sig uppmärksammad. 

(...) prata med eleven själv ‘’jag saknade dig, varför var du inte här idag 
eller vad/hur kom det sig?’’  Ibland kan det ju vara det att man, att de 
märker att de är saknade. Jag har ju gärna deras egna telefonnummer, 
är dem så stora som högstadiet så är det ju nästan inte en unge som inte 
har en mobil. Och att ringa eller skicka ett SMS, det där, det, oftast så 
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tar det ganska bra att: Hallå, det är (namn), jag sitter här och väntar på 
dig, vart är du? Det händer ju nästan inte att de inte svarar: Jag är lite 
sen. Och så får man en förklaring. (Informant 3) 

7.3. Åtgärda skolfrånvaro 
Att åtgärda skolfrånvaro skiljer sig från att främja närvaro i vår studie genom att det 
åtgärdande arbetet handlar om att hitta en lösning på hur skolan ska lyckas stabilisera 
elevens skolgång igen efter en period med hög frånvaro. Samtliga informanter berättar 
att respektive skola använder sig av en plattform där närvaro och frånvaro registreras 
När frånvaron hos en elev överstiger 15–20% anser samtliga informanter att de måste 
undersöka vad det är som händer. Informanterna beskriver respektive skolas arbetssätt 
gällande skolfrånvaron som liknande och de har alla rutiner som stämmer överens med 
varandras. Det som skiljer sig åt är informanternas upplevelser av vilka konkreta 
lösningar som är mer eller mindre effektiva. Personalen följer en utformad plan som 
beskriver hur de ska gå tillväga när de upptäcker frånvaro, samtliga informanter menar 
att ju tidigare skolan kan ingripa desto större är möjligheten att kunna hindra en negativ 
utveckling av skolfrånvaron. 

 (...) det börjar med att man uppmärksammar eleven, förälder, med 
samtal liksom, telefonsamtal, lite mer informellt nästan sådär. Sen mer 
ett formellt möte där man skriver ner saker att nu är det så här många 
procent frånvaro och så här mycket ogiltigt och sen att man försöker få 
ner lite text att vad ska vi göra åt det här, som en liten handlingsplan. 
Följs inte den här handlingsplanen eller att den inte funkar liksom att 
motverka problemen måste man ju lyfta frågan vidare och då är det ju 
elevhälsoteam på skolan självklart som jobbar med frågan och 
skolkuratorn, skolsköterska, skolledare (...) Så det är som en trappstege 
kan man säga, en åtgärdstrappa då. (Informant 5) 

Samverka med vårdnadshavare 

Samtliga informanter är överens om att ett samarbete med vårdnadshavare är viktigt i 
arbetet med att stabilisera elevens skolgång. En informant förklarar att det är viktigt att 
inte bara påpeka det som är negativt till vårdnadshavaren och menar att det kan vara 
ännu viktigare att förmedla det som är positivt. Informanten menar att vårdnadshavare 
som ofta får arga samtal från skolan förväntar sig att varje samtal ska handla om dåliga 
besked men genom att även lyfta elevens framgångar kan både vårdnadshavare och elev 
få ny positiv energi.  

( ... ) att leta bra saker med de här eleverna och så fort man såg det så 
ringde man: Du, jag måste bara berätta. Vad är det nu han har gjort? 
Du, han jobbade fantastiskt bra här nu med matten på förmiddagen 
liksom mellan 9 och 10, han fixar de här grejerna med procent, jag vill 
bara berätta (...) Och då tror de ju knappt mig, och sen kommer ju det 
här samtalet ändå när det strular och sådär men då vet man ju att: Okej, 
(namn) tycker iallafall om min son eller min dotter. (Informant 5) 

Individuella lösningar 
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För att stabilisera en elevs skolgång är det viktigt att se till varje enskild elev och vad 
just den eleven behöver för att komma tillbaka till skolan och få en fungerande 
skolgång. Informanterna tar upp olika lösningar som de kan använda sig av. 
Genom att använda sig av ett individuellt schema får eleven möjlighet till att ta igen det 
som eleven missat kunskapsmässigt och att jobba med de ämnen som är mest 
nödvändiga just nu. En informant menar att det är bättre att anpassa undervisningen 
efter elevens behov än att gå efter något som inte fungerar. Ibland kan det behövas skära 
lite i något ämne, informanten förklarar att det inte går att förvänta sig att en elev ska 
hinna på samma tid som sina klasskamrater om eleven har det svårt för sig eller varit 
borta mycket. Om en elev har svårigheter med att ta sig till eller att närvara i skolan 
under dagarna nämner en annan informant att praktik kan vara en alternativ lösning för 
att hålla eleven sysselsatt dagtid.  

Vi har ju någon som är ute på praktik nu och han, ja vi har löst det så.. 
han har alltså inga problem i skolan egentligen, men löser inte att vara i 
skolan av olika anledningar. Inte så att han är stökig men han gör 
ingenting, så känner han att han kommer efter och då blir det jobbigt. 
(Informant 1) 

En sista utväg kan vara att erbjuda undervisning utanför skolan, även kallad särskild 
undervisning. Målet ska vara att eleven så småningom ska kunna komma tillbaka till 
skolan. Detta börjar i små steg för att sedan utvecklas efter elevens förmåga menar en 
informant.  

(...) nu utgår vi från att ingenting faktiskt har fungerat, det är ju därför 
vi gör det här. Då är det mycket bättre om man träffas två tillfällen, en 
timme var, och det faktiskt funkar. Sen testar vi det i tre veckor och sen 
utvärderar vi. Så de har spelat lite spel här och vi har lärt känna 
varandra och sen lite smått börja titta på det ämnet som de tycker blir 
enklast, för det frågar man ju alltid. Man utgår ifrån det som funkar, vad 
funkar och när funkar det? Då gör vi mer av det! Man behöver inte testa 
det som inte funkar, det vet vi ju innan. Tycker man inte om musik, då 
börjar vi inte med det. Och sen bygga på, när något funkar - utöka. 
(Informant 3) 

En annan informant förklarar att särskild undervisning är något som kan ges i hemmet 
om eleven av olika anledningar inte klarar av att ta sig till skolan eller exempelvis på 
sjukhus om en elev kommer att befinna sig där under en längre tid.  

7.3.1. Ibland krävs det en samverkan 

Elevhälsan som stöttning 
Informanterna belyser vikten av att samverka för att kunna bemöta varje enskild 
individs behov. Samtliga informanter berättar att de har en elevhälsa på skolan med 
olika kompetenser som går in och stöttar där det behövs. I elevhälsan sitter bland annat 
rektor, biträdande rektor, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, psykolog, kurator 
samt speciallärare. Det kan vara sjukdom som ligger till grund för en elevs frånvaro och 
då kopplas skolsköterskan in, handlar det om psykiska besvär kan kurator eller 
psykolog hjälpa till. Varje fall är unikt och ibland kan de olika kompetenserna behöva 
samarbeta och sätta sig in i elevens situation. I arbetet med ungdomar finns det inget 
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facit för vad som fungerar och därför samlar skolan all kompetens och kunskap om 
eleven för att tillsammans diskutera fram förslag på nästa steg i arbetet så att eleven får 
den hjälp som är nödvändig. I vissa fall kan det även handla om insatser parallellt från 
olika instanser. 

Samverkansmöte mellan olika myndigheter med socialtjänsten, skolan, 
BUP och andra som har med elevvårdskaraktärer att göra. Det är där 
man får lyfta de här bitarna i så fall. (...) hur kan vi på något vis med 
vår samlade kompetens resonera fram till en bra lösning för att eleven 
ska komma till skolan? (Informant 4) 

Att arbeta tillsammans med elevassistenter 
Samtliga informanter nämner elevassistenter som en extra tillgång på skolan. Deras roll 
i skolan är att vara ett extra stöd för de elever som behöver det men kan även vara ett 
stöd för läraren i klassrummet. Flera av informanterna menar att elevassistenterna är 
nödvändiga i skolan. 

Vi har många jätteduktiga resurspersoner här, lite olika åldrar både 
tjejer och killar, olika erfarenheter, många som håller på aktivt med 
idrott på fritiden. De blir lite idoler på ett sätt också, men positiva 
förebilder som gör ett jättejobb med många ungdomar som vi har här 
(...) (Informant 3) 

En informant berättar att om det finns en umgängeskrets som är negativt inställda till 
skolan och har en del ogiltig skolfrånvaro kan det i vissa fall räcka med att en utav dessa 
elever får en elevassistent och börjar att ta skolarbetet på allvar för att hela gruppen ska 
ändra inställning till skolan och att närvaron blir bättre.  

Så det tror jag hjälper det här med han som jag pratade om innan som 
nu har en kille på sig hela tiden.. det har ju räddat han.., han är jämt i 
skolan nu och hittar inte på en massa skit, utan håller sig till det som 
han ska göra. Sen får han ju kämpa ändå men hade han inte haft den 
här assistenten så hade han ju inte, då hade han ju inte varit i skolan, 
och då hade inte hans kompisar varit här heller så genom att sätta en 
assistent på en elev så räddar man ju fem sex stycken. (Informant 1) 

En informant berättar att genom stöttning och vägledning kan man få eleven att börja 
tro mer på sig själv, att inte tänka på skolan som något svårt utan som något som eleven 
kan klara av genom att göra sitt bästa. Samma informant berättar att genom att sätta lite 
små enkla regler, enkla grejer som eleven klarar av så kan eleven uppleva att det går att 
lyckas och på så sätt kan eleven börja tro på sig själv. Informanten förklarar vidare att 
genom kommunikation och uppmuntran kan de komma långt. 

(...)tänk nu, ta inga dumma beslut, tänk efter, välj dina fighter, lite så. 
För att i klassrummet klarar han sig, när han väl är här är han ju bright 
liksom. Så hade han varit i skolan så tror jag han hade haft bland de 
bästa betygen om han bara hade bestämt sig för att: jag ska göra det 
här nu och då så hade han varit skitduktig. Så det är ju lite frustrerande 
också. Och det är ju svår att få in det att du måste ju se att som att om 
du bara gör en liten ansträngning så löser du det utan problem. 
(Informant 2) 
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7.4. Möjligheter till förbättring inom skolan i arbetet 
med att främja närvaron hos elever 

7.4.1. En önskan om mer tid och resurser 
Vi frågade informanterna vad de tror skulle behövas i arbetet med frånvaro och lät dem 
önska fritt. Svaren skiljde sig åt men de är alla överens om att det behövs mer resurser 
och att de önskar att de hade mer tid. Även att klasserna skulle bestå av färre elever är 
önskvärt hos informanterna då de menar att elever med hög frånvaro kräver mycket tid 
och i dagens stora klasser finns inte den tiden att ge till de eleverna. En informant 
önskar mer tid till aktiviteter där de kan bygga relationer och en gemenskap som en del i 
det främjande arbetet för att elever ska trivas i skolan.  

Kan man investera i tid, tänker jag kring positiva aktiviteter som inte 
alltid har med skolan att göra och det kunde man ju göra när man hade 
de här eleverna som var lite extra struliga. Man kunde göra grejer, 
kanske ute i skogen, grilla, alltså grejer man gör som sänker garden lite 
grann som gör att jag som vuxen också är en människa. Jag är inte bara 
en lärare utan när man kan dela med sig lite personligt, kanske om sin 
familj ibland, och har du en son liksom: Hur är det eller vad tycker han 
om? Ja men lite sådär att man blir en person bakom liksom, det vi kan 
investera där i goda möten, goda grejer som vi gör tillsammans är väl 
investerat när det kommer till skolfrånvaro eller skolk eller konflikter. 
(Informant 5) 

7.4.2. Ser gärna mer personal och fler kompetenser inom skolan 
En informant menar att de ofta saknar tid till att lösa konflikter i korridorerna och menar 
att fler elevvärdar kan underlätta deras arbete genom att tag i de sakerna. Detta ger 
personalen möjlighet att fokusera på sina ordinarie arbetsuppgifter.  

Vem har tid med det här och på vilken tid ska det ske? (...) Här har vi 
också (namn) och några som gör det här varje dag och då hjälper det 
jättemycket så de är nyckelfigurerna på den här skolan. Det måste på 
varje skola finnas personer som inte har fysiklektion om tio minuter, för 
du kan inte lösa det på tio minuter. (Informant5) 

En informant menar att elever behöver andra vuxna på skolan som inte är inblandad i 
betygsättningen som de kan anförtro sig till. Informanten önskar ett tvåpedagogsystem 
och menar att även de elever som inte har någon problematik i skolan hade gynnats av 
ett tvåpedagogsystem då de ibland hamnar i skymundan för de elever som behöver extra 
stöd och hjälp. Majoriteten av informanterna är överens om att det hade underlättat för 
både elever och personal om det alltid fanns två personal tillgängliga i klassrummet. 
Här menar de inte en extra elevassistent utan önskar exempelvis ytterligare en 
matematiklärare under matematiklektionerna och ytterligare en engelskalärare under 
engelskalektionerna. En informant upplever att det skulle behövas två mentorer per 
klass. Klasserna är idag så stora att det är svårt att bemöta alla de elever som är i behov 
av extra mycket stöd och uppmärksamhet. Informanten menar att med två mentorer ökar 
möjligheten att kunna bemöta varje enskild individs behov. 
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I en klass med 25-28 elever så är det max 2, 3 stycken i varje klass som 
är de där eleverna du måste jobba mycket mycket mer med (...) så jag 
tänker alla skolor bör ha ett mentorskap där man har två mentorer per 
klass. Det är inte alla som har råd med det eller tycker sig ha råd med 
det utan man kan ha 28 elever och helt plötsligt så hinner du inte med, 
orkar inte riktigt med den sociala biten för du är ju lärare också och 
alla möjliga andra saker du ska göra då. Men jag skulle nog säga att 
man bör åtminstone ha den ekonomin att man är har ansvar för max 12-
13 elever och av dem 1 eller 2 som behöver dig extra mycket och då kan 
du mäkta med det. (Informant 5) 

Två av informanterna menar att det är önskvärt att utveckla personalstyrkan med olika 
kompetenser som kan bidra på olika sätt och hängivet arbeta med elever. Informanterna 
tror även att skolan skulle tjäna på att utveckla den befintliga personalens kompetens för 
att de på ett korrekt sätt ska kunna ta itu med de delar som ligger utanför de 
huvudsakliga områdena.  

Egentligen skulle jag ju vilja ha in mycket fler olika utbildningar (...) Att 
man har mer kring-personal (...) Mer folk i korridorerna och det 
behöver inte vara lärare, för en del elever är lärare, ja, men, de är 
lärare, de är jobbiga och tråkiga människor, de står där inne och pratar 
om sina ämnen (...) Ha mer andra människor med olika utbildningar 
som vill jobba med ungdomar. Så människor i olika åldrar, olika 
bakgrunder, fler människor som brinner för att vara med ungdomarna. 
(Informant 3) 

7.4.3. Små men viktiga saker som skulle kunna bidra till ökad närvaro i skolan 
En informant önskar fler individuella lösningar för att alla elevers behov ska kunna 
tillgodoses. 

Mer tid åt vissa elever, hitta mer individuella lösningar för vissa elever, 
det är kanske det jag skulle vilja. Det finns ju alltid ett hjälpbehov hos en 
del elever här, i skolan ska vi ge elever förutsättningar och verktyg för 
att nå kunskapskraven och även den sociala delen. (Informant 4) 

En informant menar att vägen till och från skolan inte ska vara en anledning till att 
elever inte kommer till skolan men att det är så idag. En lösning tror informanten är att 
alla ska få möjligheten att erhålla ett busskort för att inte behöva missa hela skoldagar 
bara för att det är för långt att till fots ta sig till skolan i regn, storm eller snöoväder. 

Hade jag fått tänka fritt utifrån eleverna, då hade jag dels velat ha 
busskort till alla, vi bor i en så pass stor stad att vissa drar sig för att 
promenera, det är ett hinder, faktiskt, men det är en liten grej. 
(Informant 6) 
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7.5. Hinder i arbetet kring att främja närvaro och 
åtgärda frånvaro i skolan  

7.5.1. Alla elever är inte lika 
Informanterna belyser att det finns vissa svårigheter i att försöka främja närvaro och 
åtgärda frånvaro. En gemensam läroplan som förutsätter att alla elever är lika blir ett 
hinder för de elever som inte passar in i läroplanens ramar. En informant menar alla 
elever omöjligt kan ses som lika som läroplanen säger, elever är olika och det måste få 
vara så. Vissa elever behöver alltså mer stöd än andra och en informant förklarar att 
särskilt stöd i grupp utanför klassrummet egentligen går emot hur skolan ska arbeta då 
ingen elev ska behöva känna sig exkluderad från sin egen klass men informanten 
förklarar att det ibland kan vara nödvändigt och även bra för eleven själv. 

Och det var ju det som var grejen, att eleverna tyckte att det var bra men 
det var ju uppifrån att man får inte plocka ut elever från klassrummet 
och då skulle jag säga att man blir mer segregerad av att sitta i 
klassrummet och inte fatta någonting. (Informant 1) 

7.5.2. Ett samarbete som inte fungerar 
När samarbetet mellan vårdnadshavare och skola inte fungerar så kan det bli ett hinder i 
arbetet med skolfrånvaro. Vårdnadshavare som saknar engagemang i elevens skolgång 
kan göra skolans arbete kring elevens frånvaro mer komplicerat genom att de försvårar 
samarbetet mellan skola och hem som är önskvärt från skolans sida. Några informanter 
upplever att det råder delade meningar om vems ansvar det är att eleven kommer till 
skolan. 

Ja det är vissa föräldrar som tror att det är vi som ska ta deras elever 
till skolan, det är, det kan vi liksom inte göra. Vi kan göra allt vi kan när 
de är här. Men att få dem till skolan. Det är ju svårt för oss, vi kan ju 
inte ha någon som kör runt och hämtar elever som inte vill vara här. 
(Informant 1) 

En informant menar att vårdnadshavare som själva har en negativ syn på skolan kan 
påverka sina barn till samma synsätt och tillsammans arbeta emot skolan, informanten 
berättar att vårdnadshavare ofta har en bra koll på hur mycket barnet är i skolan eller 
inte men frågan är hur mycket de orkar bry sig. 

Vissa som inte orkar föräldraskapet man har nog med sig själv och sina 
egna problem och då skjuter man det ifrån sig och i värsta fall så tycker 
man det är skolans fel också (...) Man har själv dåliga erfarenheter av 
lärare och myndighetspersoner, auktoriteter och då kan man nästan 
gadda ihop sig och det är ju det absolut sämsta då. (Informant 5) 

7.5.3. Stora klasser 
Idag är klasserna större än vad de var förr berättar en informant. Det gör att en del 
elever blir anonyma, färre elever uppmärksammas och det blir fler behov att bemöta för 
den enskilda personalen.  
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Men sen har ju skolan växt och då blir det ju fler som blir lite anonyma, 
man försvinner lite i massan. Jag vet inte namnet på massor av elever 
för jag har inte dem i undervisningen, så jag kanske känner namnet på 
en femtedel av skolan idag. Går vi tillbaks så var det mycket fler elever 
jag hade koll på för vi var färre, en mindre skola och man var mer sedd, 
bekräftad och då var det lite bättre, vill jag påstå. (Informant 5)  

7.6. Sammanfattning av resultat 
Samtliga informanter utgår från liknande rutiner i arbetet med skolfrånvaro. Skolorna 
använder sig av en plattform som dels behörig personal men även vårdnadshavare och 
elever har tillgång till. Där registrerar personalen närvaro och frånvaro för att kunna 
sammanfatta och få en helhetsbild över elevernas situation. Vid en viss procentuell 
gräns i elevens frånvaro genomförs en mer eller mindre omfattande utredning och efter 
det vidtas åtgärder. Informanterna skiljer på giltig och ogiltig frånvaro men menar att all 
frånvaro leder till att eleven hamnar efter kunskapsmässigt. De menar att det är viktigt 
att undersöka vad som kan ligga bakom elevens frånvaro i ett tidigt skede för att snabbt 
kunna komma tillrätta med elevens situation. Informanterna menar att det sällan handlar 
om enstaka orsaker till elevernas frånvaro och att det är en komplex situation. Ofta är 
det flera faktorer som bidrar till att eleven avviker från enstaka lektioner eller hela 
skoldagar. Olika faktorer som kan påverka eleven kan vara att eleven inte känner någon 
tillhörighet eller trygghet till skolan, eleven kan sakna ett socialt nätverk i skolan eller 
ha dåliga relationer till personalen. Informanterna belyser vikten av att arbeta med 
elevernas sammanhållning och även relationerna mellan elever och personal. En 
gemenskap på skolan och i klassrummet är en viktig faktor för att främja närvaro. Det är 
därför även viktigt att de arbetar aktivt med att motverka mobbning och trakasserier på 
skolan som kan vara ytterligare en orsak till att elever inte vill närvara i skolan. Elever 
som börjat avvika från skolan hamnar lätt i ett mönster som blir svårt att bryta, ju längre 
du är hemma desto mer bekvämt blir det. Den nya verkligheten är att vara hemma 
snarare än att vara i skolan. Informanterna berättar att det krävs att skolan, personal och 
elever tillsammans, välkomnar elever som återgår till skolan på ett positivt sätt utan att 
ifrågasätta eller klandra eleven. 

Elevernas hemförhållanden och vårdnadshavares syn på skolan kan också påverka. Det 
kan enligt informanterna handla om elever som saknar tydliga regler hemifrån eller har 
vårdnadshavare som inte tycker skolan är viktig. Det finns även de elever som inte vill 
lämna sin vårdnadshavare ensam i hemmet då det kan finnas en missbruksproblematik 
som gör att eleven tvingas prioritera att ta hand om sin vårdnadshavare före skolan. 
Informanterna förklarar att samverkan med andra instanser är viktiga för att kunna 
hjälpa alla elever. Det kan innebära en samverkan med socialtjänsten, BUP eller 
polisen. Samtliga informanter berättar att respektive skola använder sig av en elevhälsa 
med olika kompetenser som kan stötta där det behövs och erbjuda varje elev med det 
som krävs beroende på situationen.  

Många av informanternas skolor använder sig av elevvärdar i korridorerna som stöttar 
och uppmuntrar elever att ta sig till sina lektioner. De hjälper även till att lösa konflikter 
och skapa en lugnare och tryggare miljö i korridorerna. Informanterna belyser vikten av 
att alla elever blir uppmärksammade i skolan vilket elevvärdarna hjälper till med. 
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Elevassistenter finns för de elever som har ett behov av extra stöd under skoldagen. 
Andra åtgärder kan vara individuella scheman, särskilt stöd eller särskild undervisning 
på annan plats än i skolan.  

Hinder och möjligheter i arbetet med skolfrånvaro kan vara en ogynnsam samverkan 
mellan skola och hemmet samtidigt som en väl fungerande samverkan underlättar 
arbetet. Personalen upplever att bristen på tid och resurser samt för stora klasser som ett 
stort hinder i arbetet med skolfrånvaro. Utöver mer tid, mer resurser och mindre klasser 
så önskar de kompetensutveckling hos personalen, fler andra kompetenser på skolan, ett 
tvåpedagogsystem med exempelvis två matematiklärare på matematiklektionerna samt 
två mentorer per klass för att kunna bemöta varje enskild individ och speciellt de som 
har ett extra stort behov. 

7.7. Analys 
Med hjälp av tabellen nedan redogör vi för studiens resultat utifrån vår teoretiska 
utgångspunkt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell sammankopplat med risk- 
och skyddsfaktorer.  

Nedan syns de olika riskfaktorer som ingår i elevens mikronivå, bland annat risken för 
att hamna i utanförskap, kriminalitet, att eleven har låga förväntningar på framtiden, 
eller låga studieambitioner. De skyddsfaktorer som finns under mikronivån är 
exempelvis positiva kamratrelationer, fritidsaktiviteter samt att eleven känner sig 
bekräftad och lyssnad på av både lärare och föräldrar.  

Under mesonivå finns antisociala vänner, oengagerade föräldrar och bristande 
föräldraförmåga som riskfaktorer. Skyddsfaktorerna är tydliga regler i hemmet och i 
skolan, särskilt stöd som insats från skolan när behovet finns samt engagerade lärare 
och föräldrar. 

Exonivåns riskfaktorer kan ses genom skolans normer och värderingar, detta kan även 
ses som en skyddsfaktor beroende på skola, likaså med föräldrarnas arbetssituation men 
informanterna uttrycker dessa som skyddsfaktorer. Riskfaktorer kan även vara otydliga 
regler i skolan och bristande tillgång till kommunikationsmedel. Skyddsfaktorerna 
under exonivån speglas genom ett gott skolklimat, bra samspel mellan föräldrar och 
skolan samt fritidsverksamheter i skolans omgivning.  

På elevens makronivå finns skolpolitik, skolans ekonomi och elevens levnadsstandard 
som riskfaktorer. dock kan skolans ekonomi även finnas på skyddsfaktorer, men efter 
de intervjuer som genomförts valdes det att placeras under riskfaktorer då informanterna 
nämnde att ekonomin alltid kan bli bättre. 
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 Riskfaktorer Skyddsfaktorer 

Mikronivå Kriminalitet, utanförskap, 
låga förväntningar på 
framtiden, bristande 
skolförmåga, mobbning, 
trakasserier, inga vänner, 
grupptryck, låga 
studieambitioner 

Positiva kamratrelationer 
positivt synsätt på skolan, 
fritidsaktiviteter, aktiviteter, positiva 
relationer, känsla av sammanhang, bli 
uppmärksammad, bekräftad, lyssnad 
på 

Mesonivå Missbruksproblematik i 
hemmet, oengagerade 
föräldrar, antisociala 
vänner, bristande trivsel i 
skolan, bristande 
föräldraförmåga 

Engagerade föräldrar, tydliga regler i 
hemmet, regler på skolan, engagerade 
lärare, särskilt stöd 

Exonivå Otydliga regler i skolan, 
skolans normer och 
värderingar, föräldrarnas 
arbetssituation, icke 
tillgång till 
kommunikationsmedel, 
skolans personalsituation 

Bra skolklimat, bra samspel mellan 
föräldrar och skola, tydlig policy på 
skolan, social och emotionell 
kompetens på skolan, skolans struktur, 
fritidsverksamheter i omgivningen, 
elevhälsa, elevvärdar 

Makronivå Levnadsstandard 
skolpolitik, 
skolans ekonomi  

       Skolans ekonomi 
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8. Diskussion 

8.1. Metoddiskussion 
Syftet med studien var att få en inblick i skolpersonals erfarenheter av skolfrånvaro. 
Eftersom vi ville få en förståelse kring informanternas upplevelser av skolfrånvaro 
valde vi en hermeneutisk forskningstradition och material samlades in med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer. Den hermeneutiska forskningstraditionen var av störst 
intresse för vår studie då hermeneutik handlar om att forskaren ska genom analys av 
insamlat material få fram textens mening utifrån informantens perspektiv (Bryman, 
2011).  Då en viss osäkerhet kring att studien skulle bli för deskriptiv fanns diskuterade 
vi om ett socialkonstruvistiskt synsätt skulle passa vår studie eftersom det är mer 
kritiskt. Tillslut valdes en hermeneutisk utgångspunkt då det socialkonstruktivistiska 
synsättet sättet hade gett vår studie ett annat syfte än vi önskade och slutligen resulterat i 
ett annat sätt att se på resultatet. 
 
En kvantitativ ansats valdes bort då vårt syfte med studien var att undersöka personalens 
egna erfarenheter kring skolfrånvaro. Med en kvantitativ ansats hade vår möjlighet till 
en djupare förståelse av informanternas egna upplevelser varit svår att uppnå.  
 
En pilotstudie hade kunnat kontrollera att forskningsprocessens delar fungerade som det 
var tänkt och en pilotintervju kan kontrollera intervjuns upplägg (Bryman, 2011). Vi 
planerade att genomföra en pilotintervju för att bekräfta att intervjuguiden täckte 
samtliga av våra frågeställningar. Vår första intervju bokades in vid ett datum en tid 
innan vår planerade pilotintervju och därför valde vi att åsidosätta vår pilotintervju. 
Efter vår första intervju insåg vi att intervjuguiden var väl utformad och att informanten 
själv kunde besvara studiens frågeställningar genom att delge sina upplevelser utifrån 
vår intervjuguides teman. En semistrukturerad intervju lämnar utrymme för följdfrågor 
och genom en pilotintervju hade vi kunnat förbereda oss bättre på hur vi skulle hantera 
dem. Detta kunde däremot förbättras till vår andra intervju där vi i förväg bestämt att 
bara en av oss skulle leda intervjun. 
 
Det hade varit av intresse att intervjua personal på skolor i flera delar av landet för att få 
en bredare bild av hur personalen upplever skolfrånvaro och arbetet kring det. På grund 
av tidsbrist var det inte möjligt att genomföra intervjuer vid orter långt bort och 
telefonintervjuer valdes bort i ett tidigt skede då vi anser att det personliga i mötet hade 
försvunnit.  
 
Genom fler intervjuer hade vi kunnat få en mer omfattande bild av personalens 
upplevelser kring området. Vi anser däremot att med material från sex stycken 
intervjuer har vi kunnat uppfylla studiens syfte och besvara studiens frågeställningar.  
Till en början var tanken att bara intervjua mentorer, men genom att vi kom i kontakt 
med andra relevanta informanter med annan benämning än mentorer genomfördes även 
intervjuer med andra kompetenser inom skolan med erfarenhet av skolfrånvaro. 
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Samtliga informanter kunde tillsammans delge sina upplevelser från olika perspektiv 
vilket vi anser har breddat studiens resultat. 
 

8.1.1. Kvalitetskriterier 
Vi anser att studien har utformats efter de forskningsregler som finns och samtliga 
informanter kommer att få ta del av den slutgiltiga studien vilket ökar trovärdigheten. 
En respondenvalidering hade ökat trovärdigheten ytterligare men på grund av 
tidsbegränsning var detta inte möjligt att genomföra. En fördel har varit att vi är tre 
författare till studien som gemensamt har kunnat tolka informanterna vilket ytterligare 
ökar trovärdigheten eftersom vi har kunnat konfirmera och dementera varandras 
tolkningar. Eftersom vi endast intervjuat sex personer anser vi att studiens resultat inte 
uppfyller kriteriet överförbarheten vilket syftar till att studien ska kunna överföras till 
en annan kontext.  
Vi upplever att vår studie uppfyller kravet pålitlighet då vi under metodavsnittet 
redovisat för studiens tillvägagångssätt. Då transkriberingen genomförts ordagrant och 
att vi varit värderingsfria anser vi att vi har varit objektiva och uppfyllt delkriteriet 
möjlighet att styrka och konfirmera samtidigt som vi är medvetna om att det inte går att 
nå en fullständig objektivitet (Bryman, 2011).  

8.2. Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att belysa skolfrånvaro ur skolpersonalens perspektiv med fokus 
på deras erfarenheter kring ämnet. I följande avsnitt kommer vi att koppla studiens 
resultat till tidigare forskning samt till vår teoretiska utgångspunkt. 
 
En väl fungerande skolgång med engagerad personal är en faktor som har stor betydelse 
för att undvika ett normbrytande beteende men det behövs många gånger mer än en 
engagerad personal för att skolan ska kunna fungera som en skyddsfaktor (Kadesjö, 
2008). Samtliga informanter belyser skolans betydelse för eleven i enlighet med 
Kearney och Graczyk (2015) som menar att elevernas möjlighet till framgång i skolan 
grundar sig i att vara närvarande. De informanter som deltagit i studien har varit väldigt 
engagerade i ämnet skolfrånvaro och har alla förmedlat respektive skolas olika 
arbetssätt som enligt dem har fungerat bra. Vår förhoppning är att alla berörda skolor 
och resterande skolor i Sverige har hittat ett fungerande sätt att arbeta för att minska 
skolfrånvaro. Samtidigt är vi medvetna om att det ofta finns brister i arbetet och att inte 
all personal på alla skolor är lika engagerade och medvetna om vad som behövs som 
våra informanter varit. 
  
De bakomliggande faktorerna till skolfrånvaro kan grunda sig i flera olika nivåer i 
elevens liv. Kearney och Bates (2005) menar att det finns många olika faktorer som 
tillsammans är bidragande till att en elev börjar avvika från skolan. För att skolan ska 
kunna ta ställning till vilken typ av insats som behövs är det av stor betydelse att ett bra 
kvalitetsarbete kan utföras där skolan har en samlad bild över elevens situation. 
Informanterna påpekar vikten av att i ett så tidigt skede som möjligt undersöka vad som 
kan ligga till grund för elevens frånvaro för att på bästa sätt kunna hantera elevens 
situation. Även Kearney och Graczyk (2015) förklarar vikten av att ingripa tidigt 
eftersom även en till synes icke problematisk skolfrånvaro kan leda till en mer 



 

36 

 

problematisk situation. Vi funderar över om det alltid är så självklart när skolan ska 
ingripa som studiens resultat visar. Skolfrånvaro kan både ursäktas och försöka döljas. 
Det bör finnas fall där eleven hamnar i kläm i konflikten kring vilka behov som finns, 
vilka som ska prioriteras och vems ansvaret är. Informanterna menar att oavsett vilka 
olika faktorer som påverkat eleven till att inte närvara i skolan så leder samtliga till en 
frånvaro som gör att eleven kan hamna efter dels kunskapsmässigt men riskerar även att 
hamna utanför gemenskapen i skolan. Gase et al. (2016) menar att elever som redan fått 
ett försämrat betyg i samband med en ökad frånvaro får en minskad motivation till 
skolarbetet. Det blir en ond cirkel och därför är det viktigt att ingripa tidigt (Bremberg 
2008, Skolverket 2015, Kearney och Graczyk, 2015). Genom ett tidigt ingripande 
tänker vi att skolan kan fånga upp åtminstone en del av de elever som riskerar att 
utveckla en problematisk skolfrånvaro. 
 
Bremberg (2008) menar att ett gott skolklimat påverkar elevens mående samt 
skolprestationer, flera informanter tillsammans med Skolverket (2012) och Statens 
offentliga utredning (SOU 2016:94) beskriver goda relationer som ett gott skolklimat, 
både elever emellan men även elev och personal. Demir och Akman Karabeyoglu 
(2015) menar att ett gott skolklimat har stor betydelse när det kommer till hög närvaro i 
skolan. Informanterna berättar vidare att uppbyggnaden av ett socialt band är nyckeln 
till att det inte finns någon skolfrånvaro. Vi anser att det är viktigt med ett samarbete 
både elever emellan men även elever och personal för att inte utveckla en problematisk 
skolfrånvaro. Resultatet visar att relationen mellan elev och elev samt elev och personal 
är viktigt för elevens skull samtidigt som vi anser att för ett gott skolklimat är det lika 
viktigt att personalen emellan har goda relationer. Även om det av studiens resultat 
visar att det finns elever som har ogynnsamma relationer eller inget nätverk i skolan alls 
kan det finnas personal som inte känner sig trygg med eller respekterad av vissa elever. 
Det bör vara en relation som fungerar åt båda håll och arbetet med att bygga relationer 
på skolan bör fokusera åt alla håll. Demir och Akman Karabeyoglu (2015) belyser 
vikten av personalens engagemang och därigenom ska eleven känna en gemenskap till 
skolan, känner sig inte eleven uppmärksammad ökar därmed frånvaron. Informanten 
upplever att det är viktigt för eleverna att ingå i ett socialt sammanhang där eleven bland 
annat har sina kompisar och menar att kompisar är en betydande anledning till att 
eleven går till skolan. De menar att känslan av tillhörighet i skolan ökar elevens 
välbefinnande som även Hawkrigg och Payne (2014) nämner som en betydande faktor. 
 
Samtliga informanter upplever att vårdnadshavarens syn på skolan är viktig för hur 
eleven själv ser på skolan. En vårdnadshavare som har dåliga erfarenheter av skolan kan 
överföra sin negativa syn på skolan till sitt barn. Demir och Akman Karabeyoglu (2015) 
menar att elevens vårdnadshavare genom sin egen utbildningsnivå och sina egna 
erfarenheter av skolan kan påverka elevens uppfattning om skolan, även Kadesjö (2008) 
menar att elever med vårdnadshavare som engagerar sig i skolan upplever skolan som 
mer tillfredsställande. Genom att vårdnadshavaren har en positiv syn på skolan anser vi 
att eleven uppmuntras till framgång i skolan. Elevens vårdnadshavare anser vi ska 
fungera som ett stöd för dels eleven men även för att skolan ska kunna genomföra ett 
bra arbete. Elevens vårdnadshavare är den som registrerar elevens frånvaro vid 
exempelvis tandläkarbesök eller sjukdom. Det innebär att vårdnadshavaren kan avgöra 
om elevens frånvaro är giltig eller ogiltig och godkänna frånvaro som sker på grund av 
att eleven exempelvis inte vill medverka vid en lektion med ett visst ämne eller vid 
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aktivitetsdagar. En informant berättar att det finns vårdnadshavare som använder 
möjligheten att registrera sitt barns frånvaro fel genom att ge eleven giltig frånvaro när 
eleven egentligen inte har en giltig anledning till sin frånvaro.  
 
En informant menar att det finns elever som återvänder till skolan efter en tids frånvaro 
och klasskamraterna knappt kommer ihåg eleven, Ekström (2015) menar att detta kan 
leda till att eleven känner sig misslyckad och det i sin tur leder till att eleven väljer att 
fortsättningsvis inte återkomma till skolan. Resultatet i vår studie visar att det är viktigt 
att skolan arbetar aktivt med att inkludera återvändande elever i gemenskapen igen 
samtidigt som det inte framgick hur det arbetet skulle kunna gå till. Det skapar en 
känsla av tillhörighet hos elever vilket kan bidra till att eleven stannar i skolan. Det 
handlar om att bemöta eleven på ett positivt sätt och uppmuntra elevens närvaro istället 
för att endast påtala det negativa med att elevens frånvarande. Även informanterna 
menar att det är en effektiv metod för att främja elevens närvaro. 
 
Demir och Akman Karabeyoglu (2015) menar att vårdnadshavaren ansvarar för att 
eleven kommer till skolan medan studiens resultat visar att det mellan skolan och 
hemmet råder en ovisshet kring vem som har ansvaret. Ekstrand (2015) betonar vikten 
av att skola och vårdnadshavare arbetar gemensamt för att undvika att den ena parten 
inte tar sin del av ansvaret. Skolan belyser vårdnadshavarens roll i elevens skolgång 
medan vårdnadshavare anser att det är skolans ansvar. En informant menar att de inte 
kan köra ut för att hämta elever som inte ens vill vara i skolan men direkt de är där så 
ska de göra allt de kan för att eleven ska uppfylla kunskapsmålen och trivas. Vi anser 
däremot att elevernas ansvar försvinner i diskussionen och det handlar oftast bara om 
det är skolans ansvar eller hemmets. En informant upplever att de arbetar i motvind när 
elevens vårdnadshavare inte är samarbetsvilliga och Friberg et al. (2015) menar att den 
mest grundläggande faktorn för att lyckas fånga upp de elever som börjar avvika från 
skolan är att samarbetet mellan skolan och hemmet fungerar. En främjande metod i 
arbetet med att bygga upp en relation med elevens vårdnadshavare förklarar en 
informant är att i samtal med hemmet belysa elevens goda prestationer. Informanten 
berättar att när en vårdnadshavare ofta får samtal om de mindre bra sakerna eleven gjort 
i skolan förväntar vårdnadshavaren sig att nästa samtal också ska handla om negativa 
saker och får då känslan av att personalen inte tycker om eleven. Vi tänker att det är en 
uppmuntrande och bekräftande metod som inspirerar eleven till att fortsätta prestera och 
ger vårdnadshavaren driv till att fortsätta stötta eleven framåt. Ytterligare en fundering 
är att försöka bygga en gynnsam relation mellan personalen och elevernas 
vårdnadshavare för att skapa en gemenskap. Vår erfarenhet är att det oftast bara är vid 
speciella ceremonier som skolavslutning eller lucia som samtliga parter har en möjlighet 
att träffas och lära känna varandra. Samtidigt är vi medvetna om att det är tidskrävande.  
 
En informant menar att personalen ska visa att det finns en människa bakom lärarrollen 
som vågar vara nyfiken på sina elever samt dela med sig av sina personliga intressen för 
att sänka garden. När vi bad informanterna att tänka fritt kring vad som skulle behövas 
för att göra skolan till en bättre plats och för att främja närvaro så svarade en av dem att 
man bör investera i tid genom att ha aktiviteter som inte har med skolan att göra, 
exempelvis friluftsdagar eller andra brytande aktiviteter. Frågan är då hur ofta de tänkt 
sig göra detta? Vinner personalen på att ta med eleverna på aktiviteter oftare för att 
bygga en relation? Det har visat sig vara viktigt att visa intresse för elever och att bjuda 
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på sig själv som personal för att sedan kunna bekräfta eleven (Friberg et al., 2015). Vi 
tänker att elever lätt kan få en felaktig bild av skolpersonalen beroende på hur eleven 
upplever personalen under lektionerna och elevens syn på ämnet de undervisar i. För att 
undvika detta och öka närvaron menar vi att det är bra att eleven får möjlighet att lära 
känna personen bakom ämnet. 
 
Friberg et al. (2015) menar att det är bra att eleven har kontakt med skolan även om 
eleven inte befinner sig i skolan. Samtidigt menar informanten att det inte finns tid till 
att åka hem till elever eller jaga dem. En informant belyser vikten av att tänka utanför 
ramarna när det gäller skolfrånvarande elever och menar att det inte är helt ovanligt att 
det inte går att få tag på eleven eller elevens familj av olika anledningar. Informanten 
har löst det genom att först ta kontakt med familjen och be om tillåtelse att få hälsa på i 
hemmet för att försöka bygga en relation till eleven. Informanten anser det önskvärt att 
själv kunna kontakta eleverna genom att skicka sms då de inte är på lektionen och 
berätta att de är saknade. Samtliga informanter menar att de ofta saknar tid till de saker 
som ligger utanför deras arbetsuppgifter. Vi upplever att de har olika tankar med goda 
intentioner om hur de kan främja närvaro och bygga relationer på skolan, dels eleverna 
emellan men också mellan personal och elever. Resultatet visar att informanterna 
använder olika egna lösningar som de tror gynnar dels dem men även eleverna samtidigt 
framgår det tydligt att sådana lösningar tar tid. Vi tycker att det är bra med individuella 
lösningar och med personal som tänker ett steg längre med eleverna, vi förstår också att 
de är upptagna med sina ordinarie arbetsuppgifter.  Några informanter önskar två 
mentorer per klass för att underlätta deras arbete. Resultatet visar även att personalen 
upplever att skolorna växer och därmed klasserna, det gör det svårt för dem kunna 
bemöta varje elev och varje enskild individs behov. Genom att tillsätta två mentorer per 
klass kan de fokusera på en mindre grupp elever, det gynnar både eleverna och 
personalen. På samma sätt önskar en del informanter att ha två personal per 
lektionstillfälle. Det leder till att det finns tid att vägleda alla elever, svara på alla frågor 
och ge varje individ den tid de behöver. Som det ser ut idag är det en grupp elever som 
inte får den hjälpen eftersom personalen inte hinner med. Att skolan växer och klasserna 
blir större gör även att fler elever blir anonyma. Även Skolverket (2010) menar att för 
stora klasser är en del av en missgynnande lärandemiljö för eleven. Ur elevernas eget 
perspektiv upplevs stora klasser som någonting negativt (Gase et al. 2016). 
 
Resultatet i studien visar att anonyma elever riskerar att inte bli uppmärksammade i 
skolan vilket är ogynnsamt för elevens framgång i skolan. Vi tror att det informanterna 
berättar om elevvärdar i korridorerna som hälsar på, pratar med och hjälper elever 
främjar närvaron genom att det blir fler vuxna människorna som kan uppmärksamma 
eleven och som eleverna kan knyta an till. Önskvärt från informanternas sida tänker vi 
självklart är att klasserna ska bli mindre, eller att det ska införas två pedagoger per klass 
med elevvärdar på skolan och elevassistenter till eleverna under skoldagarna underlättar 
verkligen deras arbete idag. En informant menar att genom att en elev får tillgång till en 
elevassistent kan du rädda flertalet elever. Vi tänker att det beror på att elever påverkar 
varandra och om en elevassistent bidrar till att en elev befinner sig på sina lektioner så 
ökar chansen att elevens kompisar också kommer göra det. 
 
En annan informant menar att vid brytande aktiviteter på schemat så bör eleverna 
förberedas på bästa sätt, speciellt de elever som med största sannolikhet kommer ha 



 

 

 

39 

svårt att gå till skolan just den dagen. Genom att illustrera hur dagen kommer att se ut, 
berätta och klargöra kan de förbereda eleven för vad som komma skall.  
 
Bremberg (2008) förklarar att det är viktigt att skolan reagerar snabbt när elever uteblir 
från lektionstillfällen och meddelar detta till hemmet vilket skolverket (2012) bekräftar 
genom att påpeka att vårdnadshavare bör informeras om frånvaron redan samma dag, 
genom telefon, sms eller e-post. Vi tänker att eftersom ansvaret är delat mellan skolan 
och hemmet är det skolans uppgift att meddela frånvaron till vårdnadshavare, 
vårdnadshavares uppgift blir att tala med sitt barn och elevens uppgift blir att ta sig till 
skolan eftersom det faktiskt finns en skolplikt. Genom att direkt meddela 
vårdnadshavaren ges möjligheten att uppmana eleven att gå till lektionen och då få sen 
ankomst istället för att missa en hel lektion eller en hel skoldag och gå miste om det 
kunskapstillfället. Samtliga informanter redogör för skolans plattform där närvaro och 
frånvaro registreras. Informanterna nämner att vid sen ankomst eller ogiltig frånvaro 
skickas ett meddelande automatiskt till vårdnadshavare som får information om att 
deras barn uteblivit från lektionen. Studiens resultat visar att elever behöver bli 
uppmärksammade av skolpersonalen och en tanke som uppstod från vår sida är att 
eleverna själva också bör få ett meddelande om att de är saknade i skolan. Nackdelen är 
att ett automatiskt meddelande som går till alla frånvarande elever gör att eleven inte tar 
till sig det som står samtidigt som ett personligt meddelande till varje frånvarande elev 
skulle kräva väldigt mycket tid. 
 

9. Slutsatser 
Studiens resultat har lett oss till information om att eleverna påverkas av sin närmaste 
omgivning och sina relationer, det vill säga hur skolan fungerar och föräldrarnas syn på 
skolan. Faktorerna i elevens liv kan kopplas till individen, familjen, kamrater, skolan, 
närsamhället samt staten. Resultatet har också visat att skolan i sig påverkas av de olika 
nivåer vilket kan handla om eleverna, samverkan med andra instanser, vilka 
kompetenser som finns, storleken på skolan, och politiska beslut. Genom att skolan är 
medveten om elevens risk- och skyddsfaktorer på de olika nivåerna och hur de påverkar 
eleven kan skolan lättare arbeta för att varje enskild individ ska uppnå kunskapskraven 
och öka trivseln i skolan. Skolans medvetenhet om vad som påverkar eleven på de olika 
nivåerna ökar dessutom möjligheterna att främja samt åtgärda skolfrånvaro. Det finns 
även faktorer på olika nivåer som påverkar skolan direkt och indirekt. Direkt påverkan 
kan handla om styrdokument som skolan måste förhålla sig till och indirekt påverkas de 
av media som framställer skolpersonal som underbetalda och menar där att de brister 
som finns inom skolvärlden skulle lösas genom att skolpersonalen får högre löner. 
Utifrån vårt resultat framkommer det inte att skolpersonal har en önskan om högre löner 
utan de pratar om andra resurser som hade underlättat deras arbete och hjälpt fler elever 
till att uppnå kunskapskraven. Vi tycker att alla borde ta sig tiden att lyssna på 
personalen, de som faktiskt träffar eleverna 8 timmar om dagen, varje vecka. 
 

9.1. Pedagogiska implikationer 
Studiens resultat har lett oss fram till att det oftast handlar om andra anledningar till att 
elever inte kommer till skolan än att de är oambitiösa. För att kunna stabilisera elevers 
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skolgång igen efter en periods skolfrånvaro får inte den attityden existera i 
personalrummet på skolan. Genom att vara medveten om att situationen med 
skolfrånvaro är komplex och förstå vikten av att undersöka vilka faktorer som påverkat 
eleven kan vi genomföra ett bättre arbete med att motivera samt hjälpa elever tillbaka 
till skolan. Då elever genom att befinna sig i skolan lägger sin grund till framgång enlig 
Kearney och Graczyk (2015) styrker vi med denna studie vikten av att skolan arbetar 
aktivt med att främja närvaro och åtgärda skolfrånvaro för att varje enskild individ ska 
uppnå kunskapskraven.  
 
Genom att bära med sig studiens resultat kan vi i ett eventuellt kommande yrke inom 
skolan bemöta elever på ett mer pedagogiskt sätt. Vi kommer vara medvetna om det 
främjande i att belysa det som är positivt och att fokusera på det som fungerar snarare 
än det som inte fungerar. Vi förstår även vikten av att bekräfta och uppmärksamma 
varje elev och att det ligger mer till grund för en långvarig period av skolfrånvaro än att 
eleven saknar ambition. 
 

9.2. Framtida forskning 
Studiens resultat visar att skolfrånvaro är ett komplext problem inom skolan. Det 
framgår att det finns goda möjligheter att öka närvaron hos elever genom enkla 
hjälpmedel. I vår studie har vi belyst personals upplevelser av skolfrånvaro men anser 
att det med hjälp av elevernas egen erfarenhet hade varit intressant att ta reda på vad 
som saknas i skolan och vilka möjligheter till förbättring de ser. Vi har även kommit 
fram till att de flesta som arbetar på en skola har tankar och åsikter kring hur arbetet ska 
drivas framåt eftersom de alla är i kontakt med elever och känner eleverna på en annan 
nivå än vad politiker gör. Förslag på vidare forskning är därför att utöka forskningen 
genom att utifrån eleven eller andra kompetenser på skolan undersöka de eventuella 
möjligheter som finns i det främjande och åtgärdande arbetet kring skolfrånvaro. 
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11. Bilagor 

11.1. Bilaga 1 Intervjuguide 

 
1. Kan du berätta mer om dig själv och dina arbetsuppgifter? 

- Är skolfrånvaro något du har erfarenhet av? 
 
2. Hur definierar ni skolfrånvaro på er skola, finns det olika nivåer av skolfrånvaro? 

- Upplever du att all frånvaro registreras och när kontaktas vårdnadshavare? 
- När räknas en elevs frånvaro som mer problematisk? 

 
3. Vilka insatser upplever du att ni använder för att förebygga skolfrånvaro hos era 
elever?  
Ge exempel 

- Vilka faktorer tror du främjar närvaro på er skola? 
- Har du andra erfarenheter av insatser som du upplever främjar elevernas 

närvaro? På vilket sätt hade du velat arbeta? 
·      

 
4. Vad tror du det finns för faktorer som bidrar till att elever inte närvarar i skolan? 

- Hur arbetar ni kring det? 
- Undersöks alltid orsaken till frånvaron? 

 
5. Vad är dina upplevelser av ett gott skolklimat och hur tror du eleverna påverkas av 
klimatet på skolan? 
  
6. Hur långt ska det gå med en elevs frånvaro innan skolan vidtar åtgärder? 

-  Vilka insatser görs? Ge exempel 
- Har du erfarenhet av andra insatser som fungerat bra eller mindre bra? 
- Hur ser er samverkan ut med andra instanser? 
- Vad har föräldrarna för roll? 
 

7. Hur upplever du att ni lärare pratar med eleverna om skolfrånvaro och möjliga 
konsekvenser av att inte vara i skolan? 
 
8. Upplever du att ni lärare har tillräckligt med resurser till att försöka se till att alla 
elever närvarar i skolan? 
 
9. Vad hade du velat tillföra i skolan för att så många elever som möjligt skulle närvara 
om du hade obegränsat med resurser? 
  

9. Plats för intervjuperson att tillägga egen reflektion 
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11.2. Bilaga 2 Missiv 1 
 
Hej!  
 
Vi är tre studenter från Linneuniversitetet i Växjö som studerar inom programmet 
’’Pedagogik inriktning ungdoms- och missbruksvård’’ 180 hp. Just nu genomför vi en 
studie där syftet är att belysa mentorers syn på elever med skolfrånvaro och deras 
erfarenheter och upplevelser av hur problematiken kan förebyggas samt åtgärdas.  
 
Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva där erfarenheter 
och upplevelser från en av era mentorer i årskurs 7–9 hade varit av stort intresse att få ta 
del av. Vi önskar att så snart som möjligt få träffa en mentor som arbetar hos er för en 
intervju på cirka en timme. Om Ni har möjlighet önskar vi att få kontakt med någon 
som Ni anser lämplig för vårt syfte. Ett förslag är att Ni delger oss kontaktuppgifter till 
denna mentor så hör vi av oss så snart som möjligt med mer information. 
 
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen - vilket också examinationerna har. Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Felizia Blomstedt 
Telefon: 070 XXX XXXX 
Mail: fb222gz@student.lnu.se 
 
Caisa Nilsson 
Telefon: 073 XXX XXXX 
Mail: cn222iy@student.lnu.se 
 
Lisa Kindblom 
Telefon: 072 XXX XXXX 
Mail: lk222pz@student.lnu.se 
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11.3. Bilaga 3 Missiv 2 
 
Hej! 
 
Tack för att du vill delta i vår studie! Finns det möjlighet att träffas redan inom de 
närmsta veckorna? Återkoppla gärna med förslag på datum, tid och plats som passar 
dig. Syftet med vår studie är att belysa mentorers syn på elever med skolfrånvaro och 
deras erfarenheter och upplevelser kring ämnet. Din medverkan är därför av stort 
intresse för oss. Intervjun kommer att ta cirka en timme och i god tid innan vårt möte 
kommer vi att delge dig vår intervjuguide via mejl. 
 
Vi har fördjupat oss i aktuell forskning och litteratur som är relevant för området och 
följer vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer.  
 
Informationskravet - innebär att du ska vara informerad om studiens syfte, vilka vi är, 
vilken utbildning vi tillhör, var du kan nå oss och tekniken för datainsamling. Med din 
tillåtelse önskar vi att få spela in intervjun för att få en rättvis bild av det du delger oss. 
 
Samtyckeskravet - Det huvudsakliga syftet är att allt ditt deltagande bygger på ditt 
samtycke och är helt frivilligt. Du kan utan att uppge bakomliggande orsak välja att 
avbryta din medverkan när som helst.  
 
Konfidentialitetskravet - Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och du 
kommer att vara helt anonym.  
 
Nyttjandekravet - Innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien kommer att 
användas till. Du har rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Om 
önskvärt kommer du att delges ett exemplar av den färdiga studien. 
 
Vi hoppas att du känner dig trygg i att delta i vår studie och vi ser framemot att få ta del 
om dina erfarenheter och upplevelser kring det aktuella ämnet! 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Felizia Blomstedt 
Telefon: 070 XXX XXXX 
Mail: fb222gz@student.lnu.se 
 
Caisa Nilsson 
Telefon: 073 XXX XXXX 
Mail: cn222iy@student.lnu.se 
 
Lisa Kindblom 
Telefon: 072 XXX XXXX 
Mail: lk222pz@student.lnu.se





 

 

 


