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Titel 
Vad elever upplever är viktigt för att de ska närvara i skolan- En kartläggning bland 

elever i årskurs 9 

 

English title 
What students identify as important for their attendance in school - A survey amongst 

students in grade 9 
 

Abstrakt 
Närvaro i skolan har positiva samband med elevers kognitiva utveckling, socialisering 

och lärande, därför är det betydelsefullt att elever ges goda förutsättningar att kunna och 

känna lust att närvara i skolan då utbildningen ges. Med utgångspunkten att elevers 

perspektiv är viktiga i skolans närvarofrämjande arbete kartläggs i denna studie, med 

hjälp av webbenkäter och en kvantitativ ansats, vad elever upplever är viktigt för att de 

ska närvara i skolan. I korthet visar resultatet att det finns stor variation och vissa 

betydande likheter i elevers upplevelser av vad som är viktigt för att de ska närvara i 

skolan. I en jämförelse mellan elever med problematisk frånvaro och andra elever fanns 

stora likheter mellan grupperna och fåtalet mindre skillnader i deras upplevelser av 

angivet fenomen. Studiens resultat diskuteras i ljuset av tidigare forskning och denna 

diskussion genererar slutsatsen att elevers närvaro påverkas positivt av samspel i skolan 

som eleverna uppfattar som meningsfulla, engagerande samt trygg- och 

gemensamhetsskapande. Med stöd i denna slutsats argumenteras för att elevers 

olikheter, förutsättningar och behov bör vara en central utgångspunkt i skolans arbete 

med att främja närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro, tillika för att inkludering kan 

vara en metod som främjar närvaro i skolan. 
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1 Inledning och bakgrund 
Försommaren 2018 lämnade ungefär en femtedel av eleverna i årskurs 9 grundskolan 

utan fullständiga betyg (SIRIS 2018). Forskning visar att elever som lämnar 

grundskolan utan fullständiga betyg löper större risk än andra att hamna i framtida 

utanförskap, arbetslöshet och psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2010). Omvänt utgör 

fullständiga betyg från grundskolan den enskilt mest betydelsefulla skyddsfaktorn mot 

dito. Betygen från grundskolan skapar avgörande villkor för elevers framtida studier, 

yrkesliv, samhällsdeltagande, livsstil och hälsa (Socialstyrelsen 2010). Mot denna 

bakgrund finns det på individ- och samhällsnivå betydande etiska och ekonomiska 

vinster med att skolan lyckas med sitt uppdrag att ge alla elever goda förutsättningar till 

lärande, utveckling och socialisation (SFS 2010:800). Ur ett globalt perspektiv kan detta 

också förmodas stärka Sveriges konkurrenskraft (Petterson 2008).  

 

Hur väl en elev lyckas i skolan avgörs av en stor mängd olika individuella och 

kontextuella faktorer, som i samspel med varandra konstruerar förutsättningar för 

elevens lärande, utveckling och socialisation. Sådana komplexa samspel låter sig sällan 

förklaras genom några enkla samband, men de flesta av oss är nog beredda att hålla med 

om att en grundförutsättning för att elever ska lyckas i skolan är att de är där när 

undervisningen ges. I flera studier har också påvisats positiva samband mellan elevers 

närvaro i skolan, deras akademiska framgång, lärande och utveckling (Balfanz & 

Byrnes 2012; Ready 2010; Roberts et.al. 2015; Wilson, Malcolm, Edward & Davidson 

2008). Liksom andra studier visar att elevers frånvaro har samband med negativa 

konsekvenser såsom utanförskap, psykisk ohälsa och arbetslöshet (Attwood & Croll 

2006; Reid 2005; Kearney & Bensaheb 2006). Elevers frånvaro kan också skapa 

negativa konsekvenser på gruppnivå, t.ex. kan elevers frånvaro leda till att lärare får en 

ökad arbetsbelastning eller sjunkande arbetsmoral, bådadera riskerar att påverka lärares 

engagemang i de elever som är i skolan negativt (Wilson, Malcolm, Edward & 

Davidson 2008). Barn och ungdomars frånvaro från skolan kan också skapa konflikter, 

frustration och stress i familjer (Kearney & Bensaheb 2006). Mot denna bakgrund kan 

det anses angeläget att samhället i allmänhet och skolan i synnerhet skapar goda 

förutsättningar för elever att vilja och kunna närvara i skolan.  

 

Alla barn och ungdomar i Sverige äger samma rätt till en likvärdig 

grundskoleutbildning, en rätt som regleras av Skollagen. I denna lagtext fastslås också 

elevernas skyldighet att närvara då den grundläggande utbildningen ges, d.v.s. elevernas 

skolplikt (SFS 2010:800). Lagen om skolplikt dikterar att en “... elev i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet 

som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att 

utebli” (SFS 2010:800, 7 kap. 17 §). Skolgång från förskoleklass till slutet av årskurs 

nio kan således anses vara obligatorisk för de allra flesta barn och unga i Sverige. 

Skolan har ett långtgående ansvar för att säkerställa att eleven får sina rättigheter till 

utbildning tillgodosedda, men ansvaret för att en elev fullgör sin skolplikt delas av 

skola, vårdnadshavare, huvudman och elevens hemkommun (SFS 2010:800). För att ta 

detta ansvar räcker det inte med att peka i lagboken och tala om för elever att de har 

skolplikt. Ansvariga för elevers skolplikt måste samverka med varandra och arbeta för 

att skapa förutsättningar som gör det möjligt för alla elever att närvara i skolan då 

undervisningen ges (SFS 2010:800). När en elev bryter skolplikten, bör därför också 

detta betraktas, av alla ansvariga, som ett gemensamt misslyckande och ansträngningar 

bör således göras på alla håll för att motivera eleven att återigen närvara i skolan.  
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Omkring 5% av eleverna i årskurs 7-9 rapporteras idag ha en sammanhängande eller 

återkommande ogiltig frånvaro (Skolinspektionen 2016). Att liknande frånvaro påverkar 

elevers skolgång negativt är det nog få som ifrågasätter. Flera forskare menar emellertid 

att frånvaro oavsett om den är giltig eller ej riskerar att ha negativ inverkan på elevens 

lärande och utveckling (Kearney 2008; Ready 2010; Roberts et.al. 2015). Att skilja på 

giltig och ogiltig frånvaro kan därför anses otillräckligt när det gäller att bedöma 

konsekvenserna av en elevs frånvaro, även om det kan vara viktigt att göra för att skapa 

förståelse för elevens situation (Kearney 2008). Istället vore det mer pragmatiskt att i 

första hand bedöma huruvida frånvaron är problematisk eller ej, d.v.s. om frånvaron “... 

riskerar att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål” (SOU 

2016:94, s. 234). I denna skrivelse brukas därför begreppet problematisk frånvaro, 

definierat enligt ovan, för att kategorisera en elevgrupp med frånvaro som kräver 

vuxenvärldens och inte minst skolans uppmärksamhet och agerande.  

 

Eftersom denna elevgrupp med säkerhet omfattar elever med ogiltig frånvaro, enligt 

skolinspektionens definition ovan, och potentiellt elever med giltiga skäl till frånvaro 

går det argumentera för att gruppen elever med problematisk frånvaro, i årskurs 7-9, 

överstiger de 5% som anges ha ogiltig frånvaro i Skolinspektionens rapport. 

Skolproblematik till följd av frånvaro kan m.a.o. antas vara ett större problem än vad 

Skolinspektionens rapport ger sken av, vilket även rapportens författare lyfter. I en 

annan undersökning uppger t.ex. 9 % av 5500 tillfrågade elever i årskurs 9 att de av 

ogiltiga skäl varit frånvarande en eller flera skoldagar de senaste 2 veckorna, en siffra 

som är nästintill dubbelt så hög i jämförelse med den siffra som presenteras i 

Skolinspektionens rapport där skolorna själva fått rapportera in frånvaron. Sammantaget 

tyder detta på att det kan finnas ett stort mörkertal när det gäller elever med frånvaro 

som kan anses vara problematisk utifrån definitionen ovan (OECD 2016; 

Skolinspektionen 2016).   

 

I den statliga utredningen Saknad- Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 

2016:94) framgår att svenska skolor brister i arbetet med att främja närvaro, förebygga 

och åtgärda frånvaro. Utredningen visar att problematisk frånvaro ofta uppmärksammas 

sent av skolorna, vilket av rapportens författare förklaras bero på att många skolor har 

bristande strukturer och rutiner kring närvaroregistrering. I många skolor saknas 

gemensamma riktlinjer för hantering, uppföljning och analys av elevfrånvaro. 

Uppskattningsvis saknar dessutom hälften av Sveriges skolor strategier för att främja 

närvaro och förebygga frånvaro (SOU 2016:94). Med kännedom om de konsekvenser 

som elevers närvaro och frånvaro i skolan bidrar till är detta både förvånande och 

upprörande. En förklaring till att det ser ut så här kan dock vara att skolans personal 

upplever sig sakna kunskap om vad som främjar närvaro, en kunskapsbrist som i 

utredningen också lyfts fram som ett nationellt problem orsakat av den begränsade 

forskning som finns på området (SOU 2016:94). I utredningen efterfrågas därför mer 

forskning som styr mot att belysa vad utöver skolplikten som gör att elever är i skolan 

(SOU 2016:94). Liknande forskning kan vara användbar på individ-, grupp-, 

organisations- och samhällsnivå, för att utveckla arbetet med att främja elevers närvaro, 

förebygga, utreda och åtgärda elevers frånvaro. Mot bakgrund av det som presenterats 

ovan framträder ett betydande behov och värde av den kunskap som liknande forskning 

kan generera.  

 

Inte minst skulle skolans elevhälsa, som enligt skollagen har ett stort ansvar för skolans 

förebyggande och hälsofrämjande arbete, ha stor nytta av dylik forskning (SFS 

2010:800). Särskilt eftersom elevhälsans ansvar för elever med problematisk frånvaro 
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tilltagit i och med de nya tilläggen i skollagen som vann laga kraft 1 juli 2019. Ett av 

tilläggen lyder; “Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet 

som avses i 17 § ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se 

till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska 

genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Om 

förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 7 § är uppfyllda ska 

även en sådan utredning inledas.” (SFS 2010:800, 7 kap. 19 a §). I och med tillägget 

utökades rektors och elevhälsans ansvar för att utreda elever med problematisk frånvaro. 

Tillägget i skollagen aktualiserar också frågor som rör elevers närvaro och utgör ett 

incitament för skolor att utveckla arbetet med att främja närvaro och förebygga frånvaro 

på organisations- och gruppnivå då detta kan förmodas vara mer resurseffektivt än att 

behöva utreda och åtgärda frånvaro på individnivå. Tillägget stärker m.a.o. de redan 

starka etiska argumenten för att främja närvaro och förebygga frånvaro med ytterligare 

ekonomiska incitament för dito. Förhoppningsvis kan detta på sikt leda till att alla 

elever ges bättre möjligheter att kunna och vilja närvara i skolan.   

 

Idag är det främst elevhälsans specialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor som 

ansvarar för arbetet med att främja närvaro, förebygga, utreda och åtgärda frånvaro i 

skolan (SOU 2016:94). Att det fortsättningsvis också kommer se ut så är troligt, i 

synnerhet då orsaker till problematisk frånvaro ofta hänger samman med förutsättningar 

som också påverkar elevers möjligheter till lärande, utveckling och socialisation i 

skolan (Havik, Bru & Ertesvåg 2015a; Reid 2010; Spencer 2009). Detta orsakssamband 

är en viktig anledning till varför det yttersta ansvaret för att utreda elevers frånvaro ofta 

tillskrivs, och bör tillskrivas, elevhälsans specialpedagoger (SOU 2016:94). Detta är 

också en viktig anledning till varför specialpedagogisk kompetens är av stor betydelse i 

arbetet med att främja närvaro och förebygga frånvaro i skolan.  

 

Kunskap och forskning om elevers närvaro och frånvaro kan därför sägas vara av 

särskild specialpedagogisk relevans. Betydelsen av liknande kunskap och forskning 

aktualiseras därtill av de revideringar av skollagen som trädde i kraft juli 2019, samt 

betonas av den brist på kunskap när det gäller att främja närvaro och förebygga frånvaro 

som utredarna i Saknad- Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) 

menar är ett lokalt och nationellt problem. För att samhället i allmänhet och skolan i 

synnerhet ska kunna utveckla sitt arbete med att främja närvaro och förebygga frånvaro 

är det betydelsefullt att skapa kunskap om vad utöver skolplikten som gör att elever är i 

skolan. För att förstå detta bättre behöver vi lyssna till dem det gäller, eleverna. Därför 

kan det anses vara betydelsefullt, och av specialpedagogisk relevans, att kartlägga vad 

elever upplever är viktigt för att de ska närvara i skolan.  
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2 Syfte 
Syfte med denna studie är att kartlägga vad elever upplever är viktigt för att de ska 

närvara i skolan.  

 

2.1 Frågeställningar 
● Vad upplever elever är viktigt för att de ska närvara i skolan? 

● Vilka skillnader och likheter blir synliga i en jämförelse av vad elever med 

problematisk frånvaro och elever utan problematisk frånvaro upplever är viktigt 

för att de ska närvara i skolan?  
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3 Teoretisk förankring 
Studien har sin teoretiska utgångspunkt i Bronfenbrenners (1979) systemteori, den 

utvecklingsekologiska modellen. Inom ramarna för den teorin anses individen 

konstruera sin verklighet i samspel med miljön. Grundat i ett sådant, konstruktivistiskt, 

perspektiv skapade Bronfenbrenner (1979) sin systemteori om utvecklingens ekologi; 

en teori bestående av faktorer utifrån vilka vi kan studera barns, ungdomars och vuxnas 

lärande och utveckling. Den utvecklingsekologiska modellen har sin hemvist i 

interaktionistiska, fenomenologiska och socialkonstruktivistiska perspektiv. Det innebär 

att människan ses både som ett objekt och subjekt för de omständigheter vilka hon lever 

under, d.v.s. människan anses både vara medskapare till och “måltavla” för de sociala 

konstruktioner som påverkar hennes utveckling, livsvillkor och handlingsutrymme på 

olika nivåer i tillvaron (ibid).  

 

Mening med och innebörder av att närvara i skolan kan utifrån Bronfenbrenners (1979) 

teori således anses konstrueras i samspel mellan individer och den miljö de lever i. 

Därför ter det sig också relevant att på fenomenologiska grunder utforska människors 

upplevelser av verkligheten. Att studera människors upplevelse av verkligheten menar 

Bronfenbrenner (1979) är av stor betydelse för att vi ska kunna förstå andra människors 

agerande. Bronfenbrenner lutar här sin teori mot thomasteoremet och menar att om 

människor definierar situationer som verkliga blir de verkliga till sina konsekvenser 

(Thomas & Thomas 1928). I enlighet med detta välkända teorem kan vi förutsätta att 

det elever upplever är viktigt för att de ska närvara, de facto är viktigt för att de ska 

närvara i skolan. Således är elevers upplevelser kring närvaro i skolan av värde att 

studera närmare.  

 

Elevers utveckling och lärande har, som tidigare beskrivits, ett samband med närvaro i 

skolan. Det kan därför antas att aspekter som påverkar elevers utveckling och lärande 

också påverkar elevers närvaro i skolan. Den utvecklingsekologiska modellen har därför 

ansetts kunna tjäna som utgångspunkt för studien, då den erbjuder tillfredsställande 

insikter i vad som möjligen påverkar elevers närvaro i skolan. I det följande redogörs 

för hur Bronfenbrenners (1979) teoretiska modell har tolkats, bearbetats och brukats 

med syfte att stärka studiens validitet. För att förtydliga detta används en bearbetning av 

Jakobsson & Nilsson (2011) illustration av den utvecklingsekologiska modellen som på 

ett mycket förtjänstfullt sätt fångar essensen av Bronfenbrenners (1979) 

utvecklingsekologiska teori (Figur 1). 
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Figur 1: Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bearbetning av Jakobsson & Nilsson 2011, s. 

30).  

 

Modellen ovan visar olika samspel som Bronfenbrenner (1979) anser är av betydelse för 

hur eleven uppfattar sin omgivning. I illustrationens mittpunkt finner vi en streckgubbe, 

en elev, som omsluts av fyra koncentriska cirklar (Figur 1). Varje cirkel i den 

illustrerade modellen motsvarar en nivå i ett system bestående av faktorer som i denna 

studie förutsätts påverka elevers närvaro, utveckling och lärande. Dessa 

påverkansfaktorer interagerar i sig med varandra, och direkt eller indirekt med eleven, 

och skapar förutsättningar som kan få konsekvenser för elevens närvaro i skolan. 

Påverkan mellan och inom de olika nivåerna i modellen är ömsesidig, d.v.s. påverkan 

sker åt olika håll i modellen. Denna reciprocitet innebär också att eleven ska betraktas 

som ett subjekt som kan påverka sin egen situation på olika sätt genom att interagera 

med personer och objekt på de olika nivåerna i modellen (Bronfenbrenner 1979; 

Jakobsson & Nilsson 2011). För att få ytterligare begrepp om hur påverkan i modellen 

kan komma till uttryck, samt hur detta kan relatera till elevers närvaro i skolan, redogörs 

i det följandet för centrala påverkansfaktorer knutna till de olika nivåerna i modellen 

och studien.  

 

Mikrosystemet, som i Figur 1 symboliseras av cirkeln närmast eleven, består av de 

personer och objekt som eleven dagligen interagerar med. Systemet omfattar av 

förklarliga skäl ofta personer och objekt som eleven möter i hemmet, skolan eller på 

fritiden. Lärare, andra elever, föräldrar, kompisar, undervisningsmaterial, uppgifter och 

hjälpmedel är exempel på några personer och objekt som eleven återkommande 

interagerar med och som därmed direkt kan påverka elevens närvaro i skolan 

(Bronfenbrenner 1979).  

 

Mesosystemet symboliserar i modellen relationer som finns inom och mellan de miljöer 

som eleven dagligen vistas i. Exempel på relationer som på detta vis påverkar elevens 

närvaro i skolan kan tänkas vara relationer mellan skolans elever, lärare, föräldrar och 

kompisar. Det kan också röra sig om t.ex. en förälders, kompis eller lärares relation till 

utbildning, undervisning, pedagogik eller hjälpmedel i skolan (Bronfenbrenner 1979).  

 

Exosystemet illustrerar samspel som eleven sällan eller aldrig är delaktig i men som 

ändå påverkar den omgivning som eleven lever i. Samspel mellan lokala 

samhällsinstitutioner, föräldrar, vänner, släkt och arbetsgivare är exempel på samspel på 
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exonivå som kan skapa förutsättningar som påverkar elevens närvaro i skolan 

(Bronfenbrenner 1979).  

 

Makrosystemet avser faktorer på samhällsnivå, såsom lagar och förordningar, attityder 

och värderingar, normer och kultur, som kan skapa förutsättningar som påverkar elevers 

närvaro i skolan (Bronfenbrenner 1979). Det kan t.ex. röra sig om hur politiska 

strömningar, skolplikt, betygssystemet eller skollagen påverkar elevers närvaro i skolan.  

 

På alla nivåer utgör dessutom tid, kronosystemet, ytterligare en dimension. 

Bronfenbrenner (1979) menar att tidpunkten för när olika samspel äger rum har 

avgörande betydelse för vilka konsekvenser de får. Det kan t.ex. vara av stor betydelse 

för en elevs närvaro när skolan börjar och slutar, vid vilken tidpunkt en elevs 

svårigheter uppmärksammas eller i vilken ålder eleven börjar få betyg. Det kan också 

tänkas att olika personer, såsom lärare, föräldrar och kompisar, har olika betydelser för 

elevens närvaro i olika åldrar (Bronfenbrenner 1979).  

 

Den utvecklingsekologiska modellen säger i sig inget om hur stor påverkan de olika 

faktorerna har på elevens närvaro. Teorins formulering lämnar stort utrymme för att det 

kan föreligga skillnader på individnivå när det gäller vad elever upplever är viktigt för 

att de ska närvara i skolan.  Samtidigt inbjuder teorin till tanken att det kan finnas 

gemensamma faktorer som många elever upplever är viktiga för att de ska närvara i 

skolan, då Bronfenbrenner (1979) menar att individer som lever under liknande villkor 

gemensamt kan konstruera en liknande uppfattning om vad som är viktigt för dem. Det 

kan m.a.o. på grupp-, organisations- och samhällsnivå föreligga likheter i vad elever 

upplever är viktigt för att de ska närvara i skolan. För att främja närvaro och förebygga 

frånvaro är kunskap om dessa faktorer naturligtvis av stor betydelse. Emellertid är det 

viktigt att minnas att den kunskapen är kontextbunden och då kanske främst applicerbar 

i en tid, kontext och kultur som liknar den i vilken kunskapen genererats.   

 

Nivåerna i Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell, mikro, meso, exo och 

makro, har i syfte att stärka föreliggande studies validitet brukats för att identifiera och 

kategorisera faktorer funna i tidigare forskning som kan påverka elevers närvaro i 

skolan samt för att organisera, analysera och diskutera studiens resultat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

8 

4 Tidigare forskning 
Frågor rörande elevers närvaro och frånvaro har länge engagerat skolpersonal, föräldrar, 

politiker och forskare, inte minst tyder den myckna forskningen inom området på detta. 

I det kommande presenteras ett axplock av denna forskning som kan bidra till 

förståelsen av vad elever upplever är viktigt för att de ska närvara i skolan. Mycket av 

forskningen är pragmatisk till sin karaktär och olika implikationer av 

forskningsresultaten diskuteras ofta flitigt. D.v.s. en stor del av den tidigare forskning 

som genomförts syftar, likt den här studien, på ett större plan till att generera kunskap 

om hur skolan på bästa sätt kan arbeta med att främja elevers närvaro, förebygga eller 

åtgärda elevers frånvaro (Ekstrand 2015).  

 

Ett problem inom forskningsfältet är avsaknaden av gemensamma definitioner för när 

elevers frånvaro bör betraktas som ett problem. För att avgränsa denna “problemgrupp” 

har bl.a. begrepp såsom skolvägran, skolk, föräldrastödd frånvaro och skolexkludering 

brukats i litteraturen (Heyne, Gren-Landell, Melvin & Gentle-Genitty 2019; Pellegrini 

2007; Reid 2005). I sig behöver inte liknande kategoriseringar vara fel, tvärtom kan det 

vara värdefullt att studera elevers frånvaro utifrån olika kategorier, men det behövs i så 

fall formuleras gemensamma definitioner som skarpt avgränsar dessa olika kategorier, 

sådana gemensamma avgränsningar finns inte idag (Heyne, Gren-Landell, Melvin & 

Gentle-Genitty 2019). För att avgränsa problematisk frånvaro har man i tidigare 

forskning använt sig av olika procentsatser, bedömningar av frånvarons giltighet och 

elevers beteenden kopplade till deras frånvaro (Kearney 2008; Pellegrini 2007; Reid 

2005). Sådana kategoriska perspektiv på elevers frånvaro anser Pellegrini (2007) 

skymmer sikten för andra viktiga perspektiv som kan bidra till utvecklingen av skolans 

arbete med att främja närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro (se också Kearney & 

Bensaheb 2006; Reid 2005). Pellegrini (2007) förespråkar därför, i likhet med andra 

forskare, att elevers frånvaro definieras utifrån helt nya begrepp som vidgar skol- och 

forskningsvärldens perspektiv på elevers frånvaro (Kearney 2008; Reid 2005). Kearneys 

(2008) begrepp, problematisk frånvaro, kan uppfattas vara en sådan definiering av 

frånvaro som Pellegrini (2007) efterfrågar (se också Kearney & Bensaheb 2006; Reid 

2005). Enligt denna definition ska frånvaro tolkas som problematisk då den“... riskerar 

att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål” (SOU 2016:94, s. 

234). Definitionen manar vuxenvärlden att uppmärksamma och reflektera kring varje 

enskild elevs frånvaro, vilket flera forskare är överens om är mer betydelsefullt för att 

lyckas i arbetet med att främja närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro än att t.ex. 

enligt en matris bedöma frånvarons giltighet (Eaton, Brener & Kann 2008; Reid 2005).  

 

Hartnett (2008) kritiserar också skolans sätt att bedöma frånvaro och menar att skolan 

genom att stirra sig blind på frånvarons giltighet har förbisett många möjligheter att 

utveckla mer inkluderande lärmiljöer. Liksom Harnett (2008) menar också andra 

forskare att det är betydelsefullt att skolan utvecklar fysiskt, socialt och didaktiskt 

inkluderande lärmiljöer för att elever ska kunna och känna lust att närvara i skolan då 

utbildningen ges (Kearney 2007; Heyne, Gren-Landell, Melvin & Gentle-Genitty 2019). 

För att stödja en sådan utveckling är det, givet resonemanget ovan,  betydelsefullt att 

frånvaro definieras i mer pragmatiska termer än tidigare. Därför används i denna studie 

Kearneys (2008) begrepp problematisk frånvaro. Begreppet ska då förstås omfatta 

sådan frånvaro som i andra studier kan ha benämnts och definierats som skolk, 

skolvägran, föräldrastödd frånvaro m.m. Elever som definierats ha liknande frånvaro i 

andra studier kan i de allra flesta fall, men inte i alla, också definieras som elever med 

problematisk frånvaro och beskrivs därför för enkelhetens skull tillhöra denna kategori i 

studien. Närvaro har i sin enkelhet definierats utifrån att eleven är på lektionerna när 
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utbildningen ges. Eftersom syftet med den här studien är att kartlägga vad elever 

upplever är viktigt för att de ska närvara i skolan, har ingen hänsyn tagits till hur elevers 

närvaro i skolan gestaltar sig, d.v.s. i den här studien kategoriseras inte elever utifrån 

deras motivation, prestation eller inställning till skolan, även om dylika aspekter kan 

förmodas vara av betydelse för elevers lärande, utveckling och socialisation.   

 

4.1 En heterogen grupp 
Elever i skolan utgör en enormt heterogen grupp, därför varierar också anledningarna 

till elevers närvaro och frånvaro på individnivå. På grund av detta låter sig inte heller 

elevers närvaro eller frånvaro förklaras utav några enkla samband, utan bör istället 

uppfattas konstrueras av de många samspel som individen ingår med personer och 

objekt i sin omgivning (Attwood & Croll 2006; Lauchlan 2003; Reid 2005). På grund 

av denna omständighet framhåller flera forskare att det är ytterst angeläget att inta olika 

perspektiv på elevers närvaro och frånvaro i arbetet med att främja närvaro, förebygga 

och åtgärda frånvaro (Gren-Landell, Ekerfelt Allvin, Bradley, Andersson & Andersson 

2015; Kearney & Bensaheb 2006; Lauchlan 2003). Forskning visar emellertid, likt 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori predikterar, att vissa faktorer, på 

grupp-, organisations-, och samhällsnivå, är mer betydelsefulla än andra för elevers 

närvaro i skolan (Ekstrand 2015). Resultatet från denna och andra liknande studier, 

vilka diskuteras i det kommande, ska därför inte tolkas som lösningar på hur frånvaro 

ska åtgärdas på individnivå, sådana åtgärder bör alltid anpassas efter individen och 

konstrueras i samspel med flera perspektiv på elevens tillvaro (Eaton, Brener & Kann 

2008; Kearney & Bensaheb 2006; Lauchlan 2003). Istället bör kunskapen från studier 

likt denna förstås kunna bidra till förbättringar på grupp- och samhällsnivå som i sin tur 

kan leda till att färre elever uppfattas vara i behov av individuella åtgärder för att de ska 

närvara i skolan.  

 

4.2 Närvarons och frånvarons olika funktioner 
Elever har som beskrivits ovan olika behov och förutsättningar för att närvara i skolan, 

varför de funktioner som närvaro i skolan fyller också kan tänkas variera. För att elever 

ska känna lust att närvara i skolan är det viktigt att de på något vis uppfattar tillvaron 

där som meningsfull, d.v.s. skolan måste fylla någon funktion i deras liv (Heyne, Gren-

Landell, Melvin & Gentle-Genitty 2019; Lauchlan 2003; Teasley 2004). För att elever 

ska kunna närvara i skolan behöver den vara tillgänglig för eleven och eleven uppleva 

det möjligt att vara där när utbildningen ges (Balfanz & Byrnes 2012; Dynarski & 

Gleason 2002; Ekstrand 2015). Sett i detta sammanhang kan elevers frånvaro förstås 

fungera som antingen ett sätt för eleven att undvika negativa, svåra eller meningslösa 

samspel med personer och objekt i skolan, eller som ett sätt att möjliggöra mer 

meningsfulla samspel utanför skolan, eller som ett sätt att minimera negativa, eller 

maximera positiva, konsekvenser av de samspel som eleven deltar i och utanför skolan. 

Frånvarons funktion kan också vara en mix av dessa aspekter och ska i vissa fall förstås 

vara en oundviklig konsekvens, som t.ex. ofta är fallet vid sjukdom.      

 

Sjukdom kan göra det nödvändigt för elever att, på kort och lång sikt, utebli från skolan 

(Balfanz & Byrnes 2012). Detta kan skolan göra ganska lite åt, men skolan kan genom 

att etablera och underhålla samspel med eleven som är sjuk inkludera eleven 

pedagogiskt och till viss del socialt, vilket kan skapa mening med att återvända till 

skolan, därmed underlätta återvändandet (Ekstrand 2015).  
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Det finns samspel i skolan som kan göra att elever upplever det som svårt eller omöjligt 

att närvara i skolan, t.ex är mobbning, diskriminering och svårigheter i sociala relationer 

vanliga orsaker till att elever uteblir från skolan (Attwood & Croll 2006; Balfanz & 

Byrnes 2012; Teasley 2004). En annan vanlig orsak till frånvaro är bristande 

tillgänglighet, d.v.s. brist på anpassningar och stöd som somliga elever är i behov av. 

Liknande brister kan göra det svårt, eller omöjligt, för vissa elever att närvara i skolan 

(Attwood & Croll 2006; Reid 2005; Spencer 2009). Frånvaro kan i dessa fall fungera 

som ett sätt för eleven att undvika misslyckanden, stress, oro eller ångest (Havik, Bru & 

Ertesvåg 2015a; Ingul et al. 2012; Kearney & Bensaheb 2006). Stress, oro och ångest är 

vanligt förekommande bland elever med frånvaro och är ofta en reaktion på att de 

kognitiva eller sociala kraven i skolan är för höga i förhållande till det stöd, den hjälp 

och stimulans som de erbjuds där, på fritiden och i hemmet (Havik, Bru & Ertesvåg 

2015a; Ingul et al. 2012; Kearney & Bensaheb 2006). Mot denna bakgrund har låg 

litteracitet och numeracitet visat sig vara betydande riskfaktorer för frånvaro (Reid 

2005; Spencer 2009; Strand 2013). Också har elever som inte klarar nationella proven i 

årskurs 5 och elever som själva rapporterar att de är i behov av särskilt stöd visat sig 

vara överrepresenterade i frånvarostatistiken (Havik, Bru & Ertesvåg 2015a; Strand 

2013). I samma statistik är också elever som presterar i topp på ett akademiskt plan 

överrepresenterade (Maynard, Salas-Wright, Vaughn & Peters 2012). Närvaron i skolan 

är bäst bland de elever som presterar på en medelnivå vilket kan hänga ihop med att 

skolan traditionellt sett har anpassat efter denna elevgrupp  (Hartnett 2008; Maynard, 

Salas-Wright, Vaughn & Peters 2012). En slutsats av detta är att elevers närvaro 

påverkas av hur möjligheter till stöd, hjälp och stimulans konstrueras i de samspel som 

äger rum i skolan, förmodat mer än elevers individuella egenskaper påverkar det samma 

(Havik, Bru & Ertesvåg 2015a; Maynard, Salas-Wright, Vaughn & Peters 2012). D.v.s. 

för elever vars behov inte blir mötta i skolan kan frånvaro bli ett sätt för dem att undvika 

meningslösa, ostimulerande, svåra eller negativa samspel i skolan, alternativt vara en 

tillflykt till mer positiva, meningsfulla eller stimulerande samspel utanför skolan 

(Attwood & Croll 2006; Reid 2005; Spencer 2009). Därför är det viktigt att skolan 

uppmärksammar och agerar när elevers engagemang i skolan sviktar (Teasley 2004).  

 

Av resonemangen ovan framgår att samspelen med vuxna i skolan är av betydelse för 

elevers närvaro, vilket också gäller elevers samspel med vuxna utanför skolan, kanske 

då allra främst elevers samspel med sina föräldrar. Ibland kan föräldrars behov och 

förutsättningar påverka elevers närvaro i skolan. En del barn och ungdomar kan t.ex. 

känna av förväntningar om att de ska försörja familjen, ta hand om föräldrar, syskon 

eller hemmet (Balfanz & Byrnes 2012; Kearney & Bensaheb 2006). I dessa fall kan 

eleven vilja gå i skolan, men uppleva att hen inte kan lämna ansvaret för hem, föräldrar, 

syskon eller försörjning av familjen. Frånvaro kan då upplevas som en nödvändighet för 

att få vardagen utanför skolan att fungera.  

 

Som framgår av anförd forskning finns det flera olika samspel med personer och objekt 

i och utanför skolan, som påverkar elevers närvaro. Med detta sagt bör elevers samspel 

med personer och objekt i deras omgivning, framför deras individuella egenskaper, 

förstås konstruera närvaron i skolan. Förhoppningsfullt med ett sådant relationellt 

perspektiv på elevers närvaro är att skolan, föräldrar och andra i samhället kan påverka 

elevers närvaro i skolan. Samtidigt innebär detta perspektivskifte att ansvaret för elevers 

närvaro i skolan görs till en gemensam angelägenhet istället för en individuell last för 

eleven.  
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4.3 Forskning utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
I det kommande synliggörs tidigare forskning inom området med hjälp av nivåerna i 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, detta har valts för att underlätta 

läsningen av studien och tydligt placera in den i ett förståeligt sammanhang. Eftersom 

nivåerna kring eleven i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell är i samspel med 

varandra kan det vara svårt att avgränsa dem från varandra. Därför redogörs i det 

kommande för samspel på mikro- och mesonivå, som ofta står för en mer direkt 

påverkan på eleven, under en rubrik, och exo- och makronivå som ofta står för en mer 

indirekt påverkan under en annan rubrik. 

   
4.3.1 Mikro- och Mesonivå 

I skolan konstruerar elever i direkt samspel med andra personer och objekt i lärmiljön 

mening med och innebörder av att närvara. Framförallt har samspel mellan eleven och, 

klasskamrater, andra elever, lärare, den undervisning och det klimat som eleven 

exponeras för i skolan visat sig påverka närvaron i skolan (Havik, Bru & Ertesvåg 

2015b; Hendron & Kearney 2016; Reid 2010; Teasley 2004).   

 
4.3.1.1 Lärares och undervisningens betydelse för elevers närvaro  

Flera studier visar att samspelen mellan elev-lärare påverkar elevers närvaro i skolan. 

Forskning visar att det är viktigt att elever blir respektfullt bemötta, visade empati och 

omsorg, rättvist behandlade, får det pedagogiska stöd och den hjälp de behöver av lärare 

för att de ska närvara i skolan (Andersson 2014; Havik, Bru & Ertesvåg 2015b; Haynes, 

Emmons & Ben-Avie 1997; Teasley 2004). Elever som upplever sina lärare som 

stöttande, rättvisa och omsorgsfulla är också mer engagerade i skolan och lyckas bättre 

akademiskt än andra elever, något som skulle kunna förklaras av att elever när de 

känner tillit till sina lärare oftare söker, och är mer mottagliga, för det stöd och den hjälp 

som finns att få i skolan (McNeely & Falci 2004). De förväntningar läraren har på 

elever påverkar också elevers närvaro. Höga och positiva förväntningar ingjuter hopp i 

eleverna om en positiv framtid och kan skapa mening med att närvara i skolan (Giota 

2002; Hartnett 2008; Teasley 2004). Dessa förväntningar kommuniceras bl.a. med hjälp 

av konstruktiv feed-back som också har visat sig främja elevers närvaro och 

engagemang i skolan, medan negativ feed-back, sanktioner och bestraffningar har visat 

sig ha motsatt effekt (Archambault, Janosz, Fallu & Pagani 2009; Teasley 2004; Epstein 

& Sheldon 2002).  

 

Tvärtom påverkas också elevers närvaro av hur väl lärare lyckas leva upp till de 

förväntningar som eleverna har på dem. Lärare som inte lever upp till elevers 

förväntningar, när det gäller t.ex. engagemang, relationskompetens, omsorg, pedagogisk 

kompetens och bemötande, är en vanlig orsak elever anger till sin frånvaro (Attwood & 

Croll 2006). Enligt Bond, Butler, Thomas, Carlin, Glover, Bowes & Patton (2007) är 

elevers tidiga erfarenheter av samspel med lärare särskilt betydelsefulla, då dessa 

konstruerar förväntningar på, och förutsättningar för, de samspel som elever ingår med 

lärare framåt.  

 

I andra studier omskrivs, likt ovan, lärares engagemang i eleverna och undervisningen 

vara av betydelse för elevers närvaro i skolan. Forskning visar också att 

undervisningens innehåll och utformning påverkar det samma. För att främja närvaro är 

det därför betydelsefullt att läraren i samspel med eleverna skapar en undervisning som 

upplevs som meningsfull, varierad och inkluderande (Dynarski & Gleason 2002; Reid 

2010; Strand 2013). Hartnett (2008) m.fl. menar att det för den sakens skull är angeläget 

att lärare utvecklar sin kompetens att tillvarata elevers olikheter i undervisningen (se 
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också Attwood & Croll 2006; Dynarski & Gleason 2002). Detta också för att elevers 

upplevelser av delaktighet och engagemang i skolan påverkar deras närvaro (Andersson 

& Sandgren 2015; Archambault, Janosz, Fallu & Pagani 2009; Kearney & Bensaheb 

2006).  

 

Lågt engagemang, d.v.s. låga betyg och låga ambitioner, i skolan är en av de starkaste 

prediktorerna för frånvaro (Henry 2007). För att elever ska uppfatta skolan som 

meningsfull är det viktigt att de känner sig delaktiga och engagerade i skolan, varför det 

också är viktigt att de får inflytande över undervisningens innehåll och utformning 

(Andersson & Sandgren 2015; Archambault, Janosz, Fallu & Pagani 2009; Kearney & 

Bensaheb 2006). I tillägg till detta skriver Hartnett (2008) att engagemang i 

undervisningen kan skapas genom att skolan fokuserar på att utveckla en undervisning 

som upplevs som meningsfull för grupper vilka elever gärna identifierar sig med. Hon 

menar att skolan på detta vis kan bidra till konstruktionen av positiva attityder till 

skolan inom grupper, vilka kan ha stor påverkan på elevers närvaro.  

 
4.3.1.2 Sociala relationers betydelse för elevers närvaro 

Samspel mellan eleven och dennes vänner, klasskamrater och andra elever på skolan 

påverkar också elevens vardag och närvaro i skolan. Dessa samspel kan påverka elevers 

närvaro i både positiv och negativ riktning. Mobbning, utanförskap och svårigheter i 

sociala relationer i skolan är vanliga anledningar till elevers frånvaro (Attwood & Croll 

2006; Havik, Bru & Ertesvåg 2015b Reid 2005; Strand 2013). Att ha vänner och en 

grupptillhörighet i skolan är emellertid inte per automatik positivt för elevers närvaro, 

även om det i många fall är det. Inom kamrat- eller elevgrupper kan det t.ex. konstrueras 

negativa attityder till skolan som kan bidra till att elever uppfattar det som meningslöst 

att närvara i skolan (McNeely & Falci 2004). Elevers uppfattning av skolan konstrueras 

framförallt av tidigare erfarenheter från skolgång, vilket gör erfarenheter från de tidiga 

skolåren särskilt betydelsefulla för att elever ska uppfatta skolan som meningsfull att 

närvara i (Bond, Butler, Thomas, Carlin, Glover, Bowes & Patton 2007). Eftersom 

elevers sociala relationer och grupptillhörigheter kan påverka deras närvaro föreslår 

Pellegrini (2007) och Bradshaw, Brennan & McNeely (2008) att skolan utvecklar en 

socialt inkluderande pedagogik, arbetar mer med att främja positiva relationer mellan 

elever och ger elever fler möjligheter att utveckla sin sociala kompetens.  

 

Positiva samspel mellan elever i skolan konstruerar mening med att närvara i skolan 

medan negativa samspel, såsom mobbning, diskriminering, trakasserier och utfrysning, 

påverkar elevers närvaro mycket negativt på individ-, grupp- och organisationsnivå 

(Attwood & Croll 2006; Balfanz & Byrnes 2012; Reid 2005; Strand 2013). Dessa 

företeelser skapar dels obehag och otrygghet för de individer som utsätts, men också för 

de grupper av elever som bevittnar de negativa samspelen i skolan, och själva 

upplevelsen av att känna sig trygg och säker i skolan är viktig för elevers närvaro 

(Hendron & Kearney 2016; Reid 2010; Thapa, Cohen, Guffey & Higgins D’Alessandro 

2013). Dylika negativa samspel kan också få personalen på skolan att uppleva obehag 

och känna sig otrygga, vilket kan få olika negativa konsekvenser på individ-, grupp- och 

organisationsnivå som förstärker otryggheten på skolan t.ex. en hög omsättning av 

lärare, stress, uppgivenhet och upplevd maktlöshet hos personalen (Thapa, Cohen, 

Guffey & Higgins D’Alessandro 2013). Enligt Havik, Bru & Ertesvåg (2015b) och 

Donat, Gallschütz & Dalbert (2018) är det därför viktigt att upprätthålla strukturer och 

ordning, förebygga alla typer av diskriminering och kränkande behandling och främja 

social inkludering för att elever ska känna lust att närvara då utbildningen ges.  
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4.3.1.3 Skolklimatets betydelse för elevers närvaro 

Skolklimatet har i flera studier visat sig vara viktigt för elevers närvaro i skolan 

(Hendron & Kearney 2016; Strand 2013; Thapa, Cohen, Guffey & Higgins 

D’Alessandro 2013). Viktigast för skolans klimat tycks relationernas konstitution vara. 

Ett gott skolklimat präglas av att det finns ömsesidiga relationer mellan elev-elev och 

elev-personal, i vilka det också finns respekt och förståelse för individers olikheter 

(Hendron & Kearney 2016; Thapa, Cohen, Strand 2013; Guffey & Higgins 

D’Alessandro 2013). En faktor som hänger nära samman med elevers upplevelse av att 

bli respektfullt bemötta är fördelningen av resurser i skolan. D.v.s. elevers närvaro kan 

främjas av att resurser, stöd och hjälp fördelas efter behov och förutsättningar, och av att 

elever uppfattar denna fördelning som rättvis (Donat, Gallschütz & Dalbert 2018; 

Hendron & Kearney 2016). Därför är det viktigt att skolan präglas av transparens och 

att personalen med trovärdighet kan argumentera för vald fördelning av resurser.  

 
4.3.1.4 Föräldrars betydelse för elevers närvaro 

Elever konstruerar i samspel med sina föräldrar betydelser av att närvara i skolan. I 

dessa samspel möts, tolkas och förstås både elevens och föräldrarnas erfarenheter av 

och attityder till skolan, vilket innebär att föräldrars erfarenheter och attityder också ska 

förstås påverka elevers närvaro i skolan, något som forskning också visar att de gör. 

Elever med föräldrar som har negativa attityder till skolan har mer frånvaro än andra 

elever (Attwood & Croll 2006; Reid 2010). Liksom forskning också visar att föräldrar 

med positiva attityder till skolan och engagemang i barnens skolgång är betydelsefulla 

för elevers närvaro i skolan (Attwood & Croll 2006; Reid 2010). Elever som av sina 

föräldrar ges adekvat stöd och stimulans till att lära och utvecklas har också bättre 

närvaro än andra elever (Attwood & Croll 2006; Reid 2005; Reid 2010). Utifrån denna 

kunskap kan föräldrar också förstås ha olika förutsättningar att ge sina barn det stöd och 

den stimulans de behöver för att de ska närvara, lära och utvecklas i skolan, dels för att 

barnen har olika förutsättningar och behov men också för att föräldrarna själva har 

varierande förmågor att möta dessa (Attwood & Croll 2006; Henry 2007; Reid 2010).  

 

Föräldrars engagemang i sina barns skolgång bör emellertid uppfattas som positivt, då 

det i de allra flesta fall främjar närvaro i skolan (McNeal 2012). Men det finns också 

prov på det motsatta och problematiskt nog uppfattar lärare ofta att elevers frånvaro har 

sin grund i föräldrars beteenden och elevers individuella egenskaper (Reid 2010). 

Föräldrar och elever å sin sida tenderar att förklara frånvaron med skolrelaterade 

faktorer (Gren-Landell, Ekerfelt Allvin, Bradley, Andersson & Andersson 2015). Att 

lärare, föräldrar och elever tenderar att inta sådana kategoriska, och oppositionella, 

perspektiv på frånvaro kan utgöra ett hinder för en god samverkan mellan parterna. 

Skolan behöver därför, för att främja närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro, samverka 

internt och externt med en tydlig målsättning om att bredda perspektiven på elevers 

närvaro och frånvaro (Gren-Landell, Ekerfelt Allvin, Bradley, Andersson & Andersson 

2015; Kearney & Bensaheb 2006; Lauchlan 2003). För att lyckas i arbetet med elevers 

närvaro och frånvaro behöver skolan också främja och stötta föräldrars delaktighet och 

engagemang i barnens skolgång genom att etablera och underhålla positiva samspel 

med dem (Epstein & Sheldon 2002; McNeal 2012; Reid 2010; Sheppard 2007). Detta 

kan också förstås betydelsefullt för att föräldrar ska konstruera positiva attityder till 

skola och skolgång, vilket tidigare påpekats påverkar elevers närvaro positivt (Attwood 

& Croll 2006; Reid 2010). Därför föreslås i forskning att skolan kan främja närvaro 

genom att involvera elevers föräldrar och familjer i positiva aktiviteter, vid behov 

erbjuda föräldrar stöd, hjälp och utbildning som syftar till att stärka föräldrarna i sitt 

föräldraskap (Epstein & Sheldon 2002; Pellegrini 2007; Reid 2003). För att skolan ska 
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kunna etablera liknande samspel med föräldrar kanske det viktigaste är att respektera 

föräldrars olikheter, se dessa som en tillgång och betrakta föräldrar som jämlikar med 

värdefulla perspektiv på sina barns skolgång.   

 
4.3.1.5 Samverkans betydelse för elevers närvaro 

I skolan ankommer det framförallt på lärare att etablera och underhålla positiva samspel 

med föräldrar och elever, för att lyckas med detta uppdrag kan också de behöva stöd och 

hjälp. Lärares samspel med varandra, yrkesverksamma inom andra professioner i och 

utanför skolan har visat sig vara av stor betydelse för elevers närvaro i skolan. 

Forskning visar att tvärprofessionell samverkan i skolan gynnar elevers närvaro 

(Askeland, Haugland, Stormark, Bøe & Hysing 2015; Epstein & Sheldon 2002; Reid 

2010). Förutom att denna samverkan leder till en ökad perspektivering på elevers 

närvaro och frånvaro, stärks också skolans möjligheter att ge eller lotsa elever, familjer 

eller föräldrar till adekvat stöd, hjälp och utbildning med syfte att stärka elevers 

förutsättningar att närvara i skolan (Dynarski & Gleason 2002; Kearney & Bensaheb 

2006; Reid 2010). Kanske viktigast av allt leder en god tvärprofessionell samverkan, 

internt och externt, till att skolan bättrar sina förutsättningar att förstå, respektera och 

möta elevers olikheter, vilket är särskilt viktigt då forskning visar att omötta behov av 

anpassningar, stöd och stimulans är en vanlig orsak till elevers frånvaro (Dynarski & 

Gleason 2002; Havik, Bru & Ertesvåg 2015a; Spencer 2009). Dessvärre saknas det 

forskning om hur skolan kan gå tillväga för att etablera och underhålla en  

tvärprofessionell samverkan som främjar elevers närvaro. Det finns emellertid forskning 

som visar att samspel mellan skolans personal som främjar delaktighet, bygger på tillit, 

tydliga mål och som präglas av höga förväntningar påverkar elevers närvaro positivt 

(Virtanen, Kivimäki, Luopa, Vahtera, Elovainio, Jokela & Pietikäinen 2009). 

Konstruktionen av liknande samspel kan förmodas gå till på olika sätt, varför det kanske 

viktigaste är att det finns förutsättningar för att etablera dylika samspel internt och 

externt. I det sammanhanget är skolans ledning betydelsefull, eftersom de sätter ramarna 

för verksamheten. Kanske är det därför som elevnärvaro också har visat sig vara bättre i 

skolor där lärare uppfattar ledarskapet som kompetent (Ramberg, Brolin Låftman, 

Fransson & Modin 2018).  

 
4.3.2 Exo och makro 

Förutom de mer direkta samspel som ovan beskrivits påverka elevers närvaro finns det 

flera mindre synliga samspel mellan personer och objekt i elevens omgivning som 

indirekt påverkar dito. De flesta samspel på exo- och makronivå påverkar inte lika 

tydligt elevers närvaro som de på mikro- och mesonivå. Istället för att direkt påverka 

eleven påverkar dessa samspel ofta eleven genom att andra personer och objekt i 

elevens omgivning har påverkats av samspel som de varit delaktiga i. I detta avsnitt 

diskuteras några exempel på liknande samspel och hur de relaterar till elevers närvaro.  

 
4.3.2.1 Styrdokument och riktlinjers betydelse för elevers närvaro 

På lokal nivå finns det samspel inom t.ex. utbildningsförvaltningen som kan påverka 

elevers närvaro. Lokala strategier och riktlinjer för hanteringen av elevers närvaro och 

frånvaro kan påverka hur elevers närvaro och frånvaro konstrueras utifrån hur dessa 

skrivs, tolkas och brukas av olika skolor. Enligt Teasley (2004) påverkar avsaknaden av 

riktlinjer, för att främja närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro, elevers närvaro 

negativt. För att liknande riktlinjer ska påverka elevers närvaro positivt behöver de 

emellertid ha en relationell approach. Riktlinjer som enbart omfattar regler för 

registrering och övervakning av närvaro har liten effekt på elevers närvaro (Dynarski & 

Gleason 2002). Liksom riktlinjer och strategier som bygger på bestraffningar och 
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sanktioner gentemot elever och deras föräldrar inte heller främjar närvaro (Attwood & 

Croll 2006; Epstein & Sheldon 2002). Istället förespråkar flera forskare att dessa 

strategier och riktlinjer alltmer utgår från elevers förutsättningar, behov och de 

funktioner som elevers närvaro och frånvaro fyller och att skolans arbete med att främja 

närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro grundar sig i omfattande perspektivering på 

elevers närvaro och frånvaro, samt fokuserar på konstruktion och etableringen av 

positiva och meningsskapande samspel med elever (Kearney & Bensaheb 2006; 

Lauchlan 2003; Teasley 2004).  

 

Som tidigare har nämnts är det betydelsefullt att elever uppfattar skolan som 

meningsfull (Giota 2002; Reid 2010; Teasley 2004). Hur läroplaner och styrdokument 

författas och tolkas kan därför få konsekvenser för elevers närvaro i skolan. På ett lokalt 

plan är det därför viktigt att förstå, tolka och implementera läroplaner i sammanhang 

vilka elever kan känna igen sig och uppfatta som meningsfulla (Reid 2010; Teasley 

2004). Eftersom konstruktionen av läroplaner och styrdokument påverkar elevers 

närvaro är det viktigt att reflektioner görs, lokalt och nationellt, kring hur dokumenten 

och tolkningarna av dessa kan konstruera innan- och utanförskap i skolan (Reid 2003). 

Reid (2003) menar att risken är stor att de gör detta och att det därför är på sin plats att 

ompröva tankarna kring de nuvarande mer statiska läroplanerna och börja fundera i 

banor om mer dynamiska läroplaner där kraven på elever kan anpassas efter deras 

förutsättningar och behov.  

 
4.3.2.2 Lagars och reglers betydelse för elevers närvaro 

Sanktioner och bestraffningar har på mikro-, meso- och exonivå beskrivits påverka 

elevers närvaro negativt, det samma gäller på makronivå. Lagar och sanktioner har visat 

sig vara ineffektiva när det gäller att främja närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro 

(Reid 2010). Huruvida elevers skolplikt främjar närvaro är därför en intressant fråga. 

Det finns dock exempel på hur lagförändringar lett till bättre närvaro, ett sådant exempel 

kommer från Nebraska där lagarna kring elevers frånvaro stramades upp, vilket faktiskt 

ledde till bättre närvaro i skolan. Enligt Gleich-Bope (2014) skapade uppstramningarna 

kring dessa lagar incitament för skolor och föräldrar att ta ett större ansvar för elevers 

närvaro och frånvaro. D.v.s. lagar och hot om sanktioner kan ha en positiv inverkan på 

elevers närvaro, men som även Nebraskaexemplet visar är en vuxenvärld som bryr sig 

om och tar ansvar för alla barn och ungdomars lärande, utveckling och socialisation 

kanske det viktigaste för att främja elevers närvaro i skolan.  

 

4.4 Sammanfattande kommentar 
Att kartlägga vad elever upplever är viktigt för att de ska närvara i skolan är 

betydelsefullt för att vuxenvärlden ska kunna ta ansvar för att ge våra barn och 

ungdomar förutsättningar som gör att de kan och känner lust att närvara i skolan. Den 

tidigare forskning som redogjorts för i detta kapitel ger viss insikt i vilka förutsättningar 

som bör konstrueras och hur, men liten idé om vilka faktorer som påverkar elevers 

närvaro mest på grupp-, organisation- och samhällsnivå. Detta kan vara angeläget att ta 

reda på mer om då denna kunskap kan bidra till utveckling och effektivisering i arbetet 

med att främja elevers närvaro och förebygga elevers frånvaro.  
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5 Metod 
Studien syftar som beskrivits ovan till att kartlägga vad elever upplever är viktigt för att 

de ska närvara i skolan. Studien är deskriptiv till sin karaktär och en kvantitativ ansats 

har ansetts lämplig för den beskrivna kartläggningen (Dahmström 2011; David & 

Sutton 2016). Data till studien har inhämtats med hjälp av en webbenkät som designats 

och distribuerats med hjälp av Google Forms (Bilaga 1). Kartläggningen bygger på de 

primärdata som inhämtats med hjälp av denna enkät samt de tolkningar och analyser 

som gjorts av dessa.   

 

5.1 Enkät 
Givet studiens syfte och teoretiska förankring framstår enkäter som en valid metod att 

bruka för att finna svar på studiens frågeställningar. Ett viktigt argument till studiens 

kvantitativa ansats och metod med enkäter är att studiens akribi framförallt är avhängigt 

antalet respondenter. De presumtiva respondenterna, elever i grundskolans årskurs 9, 

utgör en enormt heterogen grupp, varför studiens reliabilitet kan förutsättas öka med 

antalet respondenter. Med webbenkäter har det varit möjligt att nå många elever på kort 

tid och få svar på flera olika frågor, varför denna metod har valts (Dahmström 2011; 

David & Sutton 2016).  

 

Möjligheterna att med hjälp av tidigare forskning skapa valida faktorer och 

svarsalternativ att mäta utifrån en operationalisering av studiens frågeställningar ansågs 

också goda vilket ytterligare var ett skäl till studiens kvantitativ ansats och metod med 

webbenkäter (Dahmström 2011; David & Sutton 2016). Till skillnad från t.ex. 

postenkäter kräver webbenkäter mindre handpåläggning då data redan vid 

respondenternas besvarande lagras i en digital form möjlig att bearbeta, analysera och 

presentera (Dahmström 2011). Emellertid kräver alla enkätstudier eftertanke i 

operationalisering- och konstruktionsfasen för att faktorerna och svarsalternativen i 

enkäten ska mäta det som studien syftar till att undersöka (Dahmström 2011; David & 

Sutton 2016). I samspel med studiens syfte, frågeställningar och teoretiska förankring 

har därför tidigare forskning brukats för att finna lämpliga faktorer att mäta. I detta 

arbete användes den tidigare forskning som presenterats ovan, som behandlar hur olika 

samspel påverkar elevers närvaro i skolan. Faktorer som identifierades som adekvata att 

mäta kategoriserades utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell och en del 

av dessa kategorier har senare använts som rubriker på avsnitten i enkäten. Ett 

potentiellt validitetsproblem med detta förfarande är att tidigare forskning och 

författarens förförståelse styr studiens diskurs, vilket riskerar att leda till att värdefulla 

faktorer att mäta förbises (Dahmström 2011; David & Sutton 2016). På förekommen 

anledning har en öppen fråga (13) konstruerats, samt ett öppet svarsalternativ övrigt 

skapats till fråga 12, för att ge respondenterna möjligheter att med egna ord uttrycka vad 

de upplever är viktigt för att de ska närvara i skolan.  

 

Frågorna i enkäten är främst på ordinalskalenivå (fråga 4-11), men det finns också 

frågor på nominalskalenivå (fråga 1-2, 12-13) och intervallskalenivå (fråga 3). Till 

största del består enkäten av matrisfrågor (fråga 4-11) på ordinalskalenivå där faktorer 

och svarsalternativen har skapats för att vara jämförbara med varandra (Dahmström 

2011; David & Sutton 2016). Svarsalternativen till dessa frågor har balanserats så att två 

av dem lutar åt det positiva, och två av dem åt det negativa, hållet, detta eftersom det 

ansetts betydelsefullt att respondenterna tar ställning åt det negativa eller positiva hållet. 

Därför har också mittenalternativ uteslutits och istället svarsalternativet vet ej/ingen 

åsikt tillförts, detta för att respondenterna inte ska tvingas ta ställning, i de fall de inte 
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vet eller saknar åsikt i frågan. Svarsalternativet, vet ej/ingen åsikt, kan därmed anses 

stärka studiens reliabilitet, då det gör det möjligt att hävda att de som svarat verkligen 

har haft en åsikt i frågan. Det har också ansetts viktigt att ha med liknande 

svarsalternativ för att erbjuda alla respondenter en möjlighet att avge ett svar som 

stämmer överens med deras uppfattning och som de därmed kan känna sig bekväma 

med att avge (Dahmström 2011; David & Sutton 2011).  

 

Svarsalternativen till de flesta frågorna (fråga 1-11) kan anses vara ömsesidigt 

uteslutande, d.v.s. svarsalternativen överlappar inte varandra, vilket gör det lätt för 

respondenten att uttyda skiljelinjer mellan alternativen och avge ett svar som stämmer 

väl överens med den uppfattning de har i frågan, vilket är positivt för studiens 

reliabilitet (Dahmström 2011; David & Sutton 2016). På förekommen anledning 

tillfördes också svarsalternativet övrigt med en möjlighet att skriva ett eget svar på fråga 

12.  

 

Fråga 11, 12 och 13 har tillförts studien för att nyansera resultaten från fråga 5-10. 

Eftersom faktorerna (n=44) i fråga 5-10 till stor del har konstruerats i linje med vad 

tidigare forskning visar är viktigt för att elever ska närvara i skolan föreligger det en risk 

att eleverna upplever alla faktorer som ganska eller mycket viktiga. Ett liknande resultat 

skulle kunna tolkas som att alla faktorer är ungefär lika viktiga, också som att enkätens 

svaralternativ inte är tillräckliga för att fånga upp eventuella skillnader i 

respondenternas upplevelser. För att fånga upp dessa eventuella skillnader bättre och 

därmed stärka studiens validitet har enkäten tillförts kompletterande frågor (12-13) där 

respondenterna också får ta ställning till vad som är viktigast för att de ska närvara i 

skolan (Dahmström 2011; David & Sutton 2016). 

 

5.2 Validitet och reliabilitet 
För både studiens validitet och reliabilitet är det betydelsefullt att respondenterna 

uppfattar det som efterfrågas i enkäten korrekt. Mot denna bakgrund har språket i 

enkäten anpassats efter målgruppen, hållits kortfattat, vardagligt och enkelt. I den mån 

det varit möjligt har också negationer, prestigeladdade och allt för känsliga frågor 

undvikits. För öka möjligheterna att respondenterna ska förstå vad som efterfrågas 

korrekt har också avsnitt skapats i enkäten, som ger respondenterna stöd i en specifik 

kontext och på så vis underlättar deras förståelse för det efterfrågade (Dahmström 2011; 

David & Sutton 2016).  

 

Enkäten har pilottestats och granskats. Enkäten granskades först av en docent i 

pedagogik vid Linnéuniversitet och testades därefter av två ungdomar i samma ålder 

som de tilltänkta respondenterna. Testning av enkäten gav likt förväntat en uppfattning 

om hur lång tid besvarandet skulle ta samt graden av svarströtthet som enkäten renderar, 

vilka bäggedera kan påverka hur respondenterna svarar därmed också studiens 

reliabilitet (Dahmström 2011; David & Sutton 2016). Efter granskning och testning 

reviderades språket något för att än bättre möta de presumtiva respondenterna, detta 

trots att enkäten vid granskning och testning upplevdes anpassad efter målgrupp, lätt att 

förstå och besvara. Det tog ca.10 minuter för respektive ungdom att besvara enkäten 

vilket också indikerade att omfattningen av enkäten inte utgör något problem 

(Dahmström 2011; David & Sutton 2016).  

 

Även om varken testpersoner eller granskaren upplevde någon större risk för 

svarströtthet reflekterades i samband med granskning och testning över huruvida 

frågeformuleringar, svarsalternativens och avsnittens likhet kunde bidra till 
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svarströtthet. Eftersom denna likhet är nödvändig för att de olika faktorerna ska kunna 

jämföras med varandra behölls många formuleringar, några skalades av och istället 

utvecklades enkätens layout för att motverka eventuell svarströtthet (Dahmström 2011; 

David & Sutton 2016). Mot denna bakgrund designades avsnitten för att, i de flesta fall, 

vara helt överblickbara på en mindre laptop/surfplatta, automatiska genvägar förbi 

avsnitt som inte vara relevanta för alla att besvara och automatiska påminnelser om en 

respondent missat att besvara en fråga. Enkäten försågs också med en progressindikator 

och gavs en något mer stimulerande design (se Bilaga 2) för att motivera 

respondenterna att besvara enkäten noggrant (Dahmström 2011).   

 

Med webbenkäter har det varit möjligt att nå många respondenter, vilket tidigare i denna 

skrivelse har beskrivits som betydelsefullt för studiens reliabilitet. Ett problem med 

enkäter är den stora risken för bortfall (Dahmström 2011; David & Sutton 2016). Ovan 

har redogjorts för hur enkäten har utformats, prövats och granskats i syfte att motverka 

bortfall och stärka studiens reliabilitet. För att öka svarsfrekvensen och kvalitén i 

respondenternas svar ytterligare skrevs ett missivbrev (se Bilaga 3) för att motivera de 

presumtiva respondenterna att besvara enkäten (Dahmström 2011; David & Sutton 

2016). I de skriftliga instruktioner som de fyra pedagogerna som genomförde enkäten 

tilldelades, ombads de att läsa missivbrevet högt tillsammans med respondenterna. I 

brevet förtydligades betydelsen av respondenternas deltagande, hur deras svar kommer 

hanteras och att enkäten är frivillig och besvaras anonymt. Dessa förtydliganden har  

ansetts viktiga för att de presumtiva respondenterna ska kunna känna sig trygga med 

och motiverade till att besvara enkäten (Dahmström 2011; David & Sutton 2016). 

 

5.3 Urval 
Respondenterna, elever i årskurs 9, valdes primärt ut för att de har hela sin grundskola 

bakom sig och förmodat färsk i minnet. Forskning visar därtill att frånvaro från skolan 

ökar med stigande ålder varför det kan vara särskilt betydelsefullt att kartlägga de äldsta 

grundskoleelevernas upplevelser av vad som är viktigt för att de ska närvara i skolan 

(Balfanz & Byrnes 2012). De presumtiva respondenterna, elever i årskurs 9, utgör en 

stor population och det har inom givna ramar inte funnits möjlighet att undersöka hela 

populationen. Istället har ett urval av den totala populationen getts möjlighet att besvara 

enkäten. Dessa har valts ut genom ett så kallat tillgänglighetsurval, d.v.s. ett icke 

slumpmässigt urval som baserats på de möjligheter som funnits nära till hands för 

forskaren (David & Sutton 2016). I detta fall har det inneburit att studiens författare 

använt sig av sitt befintliga kontaktnät för att finna respondenter genom att etablera 

kontakt med pedagoger som studiens författare är bekant med och som varit villiga att 

genomföra enkäten med elever som de undervisar eller möter via sin profession.  

 

5.4 Genomförande 
Enkäten genomfördes på fyra kommunala skolor, av fyra olika pedagoger, i södra 

Sverige mellan den 17/5-10/6 2019. Vid respektive svarstillfälle lästes enkätens 

missivbrev upp av ansvarig pedagog och respondenterna som ville delta ombads att 

besvara enkäten via en länk som distribuerats till de ansvariga pedagogerna. Vid 

svarstillfället har också de ansvariga pedagogerna ytterligare förtydligat att det är 

frivilligt att besvara enkäten genom att muntligt föra fram detta budskap i direkt 

koppling till att respondenterna gavs tillgång till länken. Eftersom enkäten var 

webbaserad skickades respondenternas svar digitalt vid svarstillfället efter det att de 

besvarat enkätens sista fråga. Ansvariga pedagoger skickade efter svarstillfället 

information om antalet svarande, närvarande och frånvarande elever och utifrån detta 
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beräknades studiens svarsfrekvens. Totalt svarade 143 elever på enkäten, varav 74 

pojkar, 61 flickor, 4 som valde att inte uppge sitt kön och 4 som uppgav annat 

alternativ. Svarsfrekvensen uppgick till 83%, 4% av respondenterna valde aktivt att 

avstå från att besvara enkäten och 13% av respondenterna var frånvarande vid tillfället 

då enkäten genomfördes.  

 

5.5 Databearbetning, -redovisning och -analys 
Resultatet från enkäten som har sammanställts i frekvenstabeller och diagram som 

grafiskt formgetts i Excel redovisas med utgångspunkt i de två forskningsfrågorna. 

Resultatet har löpande analyserats med utgångspunkt i de olika nivåerna (mikro, meso, 

exo och makro) i Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell.  

 

Resultatet har kategoriserats för att möjliggöra en jämförelse mellan gruppen elever med 

problematisk frånvaro och elever utan problematisk frånvaro, dessa båda kategorier blir 

synliga i Figur 4-6 i resultatkapitlet. Respondenter som i fråga 2 och 4 angett att de varit 

frånvarande från skolan under de två senaste månaderna och att den frånvaron påverkat 

deras skolarbete negativt eller mycket negativt har kategoriserats som elever med 

problematisk frånvaro och övriga respondenter som elever utan problematisk frånvaro.  

 

Svaren från fråga 5-10 redovisas i Tabell 1 och Figur 4. I Figur 2 och 5 redovisas svaren 

från fråga 12 och i Figur 3 och 6 svaren från fråga 11. Resultatet från fråga 11 har 

bearbetas genom att svarskategorierna positivt och mycket positivt slagits ihop och 

bildat kategorin positivt. Likaså slogs svarskategorierna negativt och mycket negativt 

ihop och bildade kategorin negativt. Resultaten från alla dessa frågor presenteras som 

procent av totala antalet svarande. Svaren från fråga 13, den öppna frågan, har sorterats 

och kategoriserats utifrån det de berör, resultaten från denna fråga redovisas som 

sammanfattningar i löpande text i resultatkapitlet. Svaren från fråga 13 återfinns i sin 

helhet i Bilaga 4.  

    

5.6 Etiska överväganden  
Syftet med enkätstudien är att kartlägga vad elever upplever är viktigt för att de ska 

närvara i skolan. Betydelsen av detta har påpekats i studiens inledning, bakgrund och 

tidigare forskning i vilka konsekvenser av elevers frånvaro och närvaro belyses. I denna 

beskrivning framträder elevers närvaro och frånvaro skapa betydande konsekvenser för 

individer, grupper och samhället, på kort och lång sikt. Elevers närvaro i skolan 

framträder i dessa avsnitt som en väsentlig skydds- och framgångsfaktor på individ- och 

samhällsnivå. Studier, likt denna, som styr mot att främja närvaro i skolan kan därför 

anses värdefulla och därmed också etiskt försvarbara, särskilt som det tycks saknas 

adekvat forskning på området (SOU 2016:94). D.v.s. värdet av föreskriven forskning 

kan anses vara betydande varför det också kan vara etiskt försvarbart att efterfråga 

information från respondenterna som kan upplevas vara av känslig eller privat karaktär 

(Alderson & Morrow 2011). Vid liknande förfarande finns det emellertid viktiga etiska 

aspekter att beakta, tänkta att slå vakt om respondenternas autonomi, integritet, 

anonymitet och hälsa. Dessa är viktiga att beakta för att minimera riskerna för att 

individer eller grupper ska ta skada av forskningen eller forskningsprocessen, samtidigt 

handlar detta beaktande om att möta sina respondenter med respekt och omsorg. Ett 

liknande bemötande kan också anses öka studiens reliabilitet då respondenternas 

motivation att besvara enkäten kan förmodas stärkas av detta förfarande (David & 

Sutton 2016; Vetenskapsrådet 2002).     
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Mot denna bakgrund har forskningsetiska överväganden genom hela 

forskningsprocessen gjorts i samspel med Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav på 

forskning, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. I linje med 

dessa krav har respondenterna genom missivbrevet informerats om studiens syfte, hur 

resultatet kommer användas och offentliggöras, att de är anonyma och att deltagande är 

frivilligt. I detta brev efterfrågades också respondenternas samtycke till deltagande i 

studien (se Bilaga 1). Eftersom respondenterna var 15 år eller äldre ansågs det, i 

enlighet med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer, legitimt att avstå efterfrågan om 

vårdnadshavares samtycke till sina barns deltagande i studien. De data som insamlats av 

respondenterna har enkom hanterats, förvarats och bearbetats av studiens författare. 

D.v.s. respondenterna har, i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer, 

informerats om att deras svar och data från studien behandlas så att inte obehöriga kan 

ta del av dem, likaså att deras deltagande är frivilligt och att samtycke till deltagande 

bifölls då enkäten var ifylld och inskickad.  

 

Något som varit föremål för mycket eftertanke genom hela forskningsprocessen är hur 

data ska presenteras och studien författas så att skrivelsen inte sprider eller spär på 

föreställningar som konstruerar stigma för olika grupper i samhället. En viktig 

målsättning har därför varit att ge läsaren en nyanserad bild av elevers närvaro och 

frånvaro genom att presentera olika perspektiv på elevers tillvaro, lyfta fram att 

förutsättningar konstrueras i samspel mellan individer och deras omgivning samt 

understryka att elever är en enormt heterogen grupp. Studiens författare vill m.a.o. bidra 

till förståelsen att elever är olika, har olika behov, förutsättningar och preferenser för att 

närvara i skolan. Detta hindrar inte att det kan finnas faktorer som många elever 

upplever är viktiga för att de ska närvara i skolan och det är mot dessa denna studie styr. 

Därför poängteras återigen att resultatet från denna studie främst ska förstås tillföra 

kunskap som kan brukas i syfte att främja elevers närvaro och förebygga elevers 

frånvaro på grupp-, organisations- och samhällsnivå, då främst också i en kontext 

liknande den i vilken studien har genomförts.  

 

I studien urskiljs gruppen elever med problematisk frånvaro. Denna grupp blir föremål 

för en jämförelse med elever som inte tillhör denna kategori. Utforskandet av skillnader 

och likheter mellan dessa grupper har ansetts kunna bidra till förståelse för hur arbetet 

med att främja närvaro och förebygga frånvaro på grupp-, organisations- och 

samhällsnivå kan organiseras mer effektivt. Potentiellt skulle denna kategorisering 

också kunna leda till att elever med problematisk frånvaro ges bättre förutsättningar att 

närvara i skolan, vilket det förståeligen finns en viktig poäng med. Emellertid finns det 

en risk att liknande kunskap på individnivå verkar stigmatiserande för elever med 

problematisk frånvaro, också att elever tillhörande den andra kategorien, elever utan 

problematisk frånvaro, prioriteras ned i arbetet med att främja närvaro och förebygga 

frånvaro, vilket t.ex. kan vara negativt för elever tillhörande andra riskgrupper än den 

som kategoriserats. Emellertid är detta risker som undviks om de som arbetar med  

elevers närvaro och frånvaro intar ett relationellt förhållningssätt, likt det studiens 

författare förespråkar. Nyttan av kunskapen som kategoriseringen kan medföra har 

därför ansetts större än den potentiella risken för skada, därmed har kategoriseringen 

också ansetts etiskt försvarbar att göra (Alderson & Morrow 2011).  

 

Ytterligare etiska överväganden eller prövningar har givet studiens karaktär och 

omfattning ansetts obehövliga. 
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6 Resultat och analys 
Resultaten har i detta kapitel tematiserats utifrån studiens frågeställningar och 

analyseras i löpande text med stöd i nivåerna, mikro, meso, exo och makro, i 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell.  

 

6.1 Vad elever upplever är viktigt för att de ska närvara i skolan 
Tabell 1 visar hur eleverna skattat betydelsen av olika faktorer för deras närvaro i 

skolan. Resultatet, som kommer från de 44 faktorerna i frågorna 5-10, visar att det inom 

gruppen finns skillnader i vad olika elever upplever är viktigt för att de ska närvara i 

skolan, något som synliggörs av den spridning på svar som eleverna avgett. T.ex. har 

varje faktor skattats som mycket viktigt, likaså som inte alls viktigt, av olika elever. 
 

Tabell 1: Procentuell (%) svarsfördelning på enkätfrågan hur viktigt är följande för att du ska närvara i 

skolan. Faktorerna (n=44) är sorterade i fallande ordning utifrån hur stor andel av respondenterna som 

angett mycket viktigt.   

 

Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt 

Inte så 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

Vet 

ej/Ingen 

åsikt 

Att jag har vänner i skolan 60,1 24,5 9,8 3,5 2,1 

Att lärarna respekterar mig för den jag är 58,7 25,2 4,9 5,6 5,6 

Att jag känner mig trygg i skolan 56,6 23,8 9,1 7,0 3,5 

Att mina klasskamrater respekterar mig för den jag är 56,6 28,7 7,7 4,2 2,8 

Att jag känner mig trygg i klassen 53,8 27,3 8,4 5,6 4,9 

Att det vi lär oss känns meningsfullt 52,4 33,6 3,5 4,2 6,3 

Att några klasskamrater bryr sig om hur jag mår 52,4 23,8 13,3 7,0 3,5 

Att mina vårdnadshavare stöttar mig när jag mår dåligt 51,0 29,4 10,5 6,3 2,8 

Att mina vårdnadshavare bryr sig om hur det går för mig i skolan 47,6 35,0 8,4 6,3 2,8 

Att lärarna bryr sig om hur det går för mig i skolan 46,9 35,7 8,4 4,9 4,2 

Att lärarna tror på att jag kan lyckas 46,9 32,9 8,4 7,0 4,9 

Att mina vårdnadshavare uppmuntrar mig att göra bra ifrån mig i skolan 46,9 35,0 9,1 4,9 4,2 

Att elever och lärare på skolan respekterar varandras olikheter 46,2 35,7 8,4 6,3 3,5 

Att lärarna ger mig det stöd och den hjälp jag behöver för att klara av mitt skolarbete 46,2 37,1 9,8 3,5 3,5 

Att det finns lärare som kan hjälpa mig att hantera svårigheter som uppstår i skolan 45,5 30,8 14,0 5,6 4,2 

Betyg 43,4 38,5 12,6 2,8 2,8 

Att lärarna tar tag i problem och konflikter som uppstår i skolan 42,7 35,0 11,2 7,0 4,2 

Att det finns stöd och hjälp att få om jag mår dåligt 42,0 30,8 14,0 8,4 4,9 

Att jag har vårdnadshavare som kan hjälpa mig hantera svårigheter som uppstår i skolan 42,0 34,3 14,7 6,3 2,8 

Att det finns gemenskap i klassen 42,0 34,3 13,3 7,7 2,8 

Att mina vårdnadshavare stöttar och hjälper mig i mitt skolarbete 40,6 32,2 14,7 8,4 4,2 

Att undervisningen är lätt att förstå 38,5 39,2 12,6 4,9 4,9 

Att lärarna bryr sig om hur jag mår 38,5 34,3 12,6 8,4 6,3 

Att undervisningen är varierad 36,4 44,1 9,1 5,6 4,9 

Att det finns en lag som säger att jag måste gå till skolan 35,7 32,2 14,7 12,6 4,9 

Att uppgifterna i skolan känns lagom utmanande 35,7 41,3 11,9 5,6 5,6 

Att undervisningen anpassas efter mig och mina behov 35,0 37,1 16,1 7,0 4,9 

Att jag har vänner som kan hjälpa mig hantera svårigheter som uppstår i skolan 34,3 36,4 14,7 8,4 6,3 

Att jag får stöd och hjälp med mitt skolarbete 32,9 41,3 14,7 5,6 5,6 

Studiero på lektionerna 28,7 40,6 18,9 9,1 2,8 

Att andra elever och lärare "hejar" och pratar med mig i skolan 28,7 30,8 23,8 12,6 4,2 

Att lärarna tar ansvar för att skolans regler följs 28,7 39,2 18,9 7,7 5,6 

Att undervisningen är lärarledd 28,0 42,0 15,4 6,3 8,4 

Att jag kan påverka underivsningens innehåll 25,9 42,7 18,9 7,0 5,6 

Att några klasskamrater bryr sig om hur det går för mig i skolan 25,2 32,9 25,2 12,6 4,2 

Att det finns något att göra på rasterna 24,5 24,5 35,7 11,9 3,5 

Att skolans lokaler är rena och moderna 24,5 40,6 20,3 9,1 5,6 

Att mina vårdnadshavare hjälper mig att komma upp och iväg till skolan 22,4 25,2 30,1 16,8 5,6 

Att det är lätt att hitta på skolan 20,3 32,9 24,5 14,7 7,7 

Att jag vet innan lektionen vad vi ska göra där 20,3 31,5 28,7 15,4 4,2 

Att mina vårdnadshavare och lärare samarbetar med varandra 20,3 35,0 25,2 16,1 3,5 

Att skolans lokaler är anpassade efter mina behov 18,2 38,5 23,8 14,0 5,6 

Att mina vänner tycker skolan är viktig 18,2 27,3 32,2 14,7 7,7 

Att jag har ett schema med få håltimmar 14,0 23,1 23,8 24,5 14,7 
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Som framgår av tabellen ovan varierar m.a.o. starkt vilka samspel som är av betydelse 

för närvaro i skolan, likaså hur viktiga de är för elever. För att främja närvaro och 

förebygga frånvaro är det därför betydelsefullt att analysera hur samspel på alla nivåer, 

mikro-, meso-, exo och makronivå, kan påverka elevers närvaro i skolan. I tabellen ovan 

framträder emellertid också några samspel på grupp- och samhällsnivå vara särskilt 

betydelsefulla för elevers närvaro. Dessa ska vi nu fördjupa oss i med hjälp av resultaten 

från denna studie.  

 

I Tabell 1 har de tio faktorer som flest elever angett som mycket viktigt för att de ska 

närvara i skolan markerats med grått. Förutom dessa har också fem andra faktorer 

gråmarkerats i tabellen, dessa har 80 % eller fler av eleverna angett vara ganska viktigt 

eller mycket viktigt för att de ska närvara i skolan, vilket också gäller för de tio översta 

faktorerna i Tabell 1, bortsett från faktorn, att några klasskamrater bryr sig om hur jag 

mår. En övervägande majoritet av dessa faktorer har tydligast samband med samspel på 

mikro- och mesonivå varför det går att argumentera för att det är samspel på dessa 

nivåer som skolans närvarofrämjande arbete bör ta sikte på i första hand.  

 

En sammanvägning av svarsalternativen viktigt och mycket viktigt visar att de fem 

viktigaste faktorerna för elevers närvaro är att det de lär sig känns meningsfullt (86%), 

att deras klasskamrater respekterar dem (85,3%), att de har vänner i skolan (84,6%), att 

lärarna respekterar dem (83,9%) och att lärarna ger [dem] det stöd och den hjälp [de] 

behöver för att klara av [sitt] skolarbete (83,3%).  En liknande bild tecknas också sett 

till resultaten från fråga 12 som specifikt handlar om vad elever upplever är viktigast för 

att de ska närvara i skolan (Figur 2).   

 

 
Figur 2: Procentuell (%) svarsfördelning på enkätfrågan vad är viktigast för att du ska närvara i skolan i 

vilken respondenterna ombads välja de 3 viktigaste faktorerna för dem. Faktorerna (n=12) är sorterade i 

fallande ordning utifrån hur stor andel av respondenterna som angett faktorn som viktigast.   

 

Av figuren ovan framgår att många elever upplever att det viktigaste för deras närvaro 

är att undervisningen är bra (57,3%), att lärarna är bra (56,6%) och att [de] känner 

[sig trygga] bland [sina] klasskamrater (54,5%). Bra undervisning kan förmodas vara 

undervisning som är meningsfull och varierad varför resultatet i Figur 2 kan sägas 

stärkas av resultaten i Tabell 1 där många elever uppger att det är ganska viktigt eller 

mycket viktigt för deras närvaro att undervisningen är varierad (80,5%) och känns 

meningsfull (86%). Även svaren från den öppna frågan (13) talar för att undervisning 

som eleverna upplever som meningsfull och varierad är viktigt för deras närvaro, då ca. 
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en tredjedel av eleverna som besvarat frågan med annat svar än vet ej uppger att detta är 

det viktigaste skolan kan bidra med för att de och deras klasskamrater ska närvara i 

skolan (Bilaga 4).  

 

Ungefär en fjärdedel besvarade samma fråga med att det viktigaste skolan kan bidra 

med för att stärka elevers närvaro är bra lärare (Bilaga 4).  Att lärarna är bra framträder 

även i Figur 2 vara av stor betydelse för elevers närvaro i skolan. Dessa resultat stöds 

också av resultaten i Tabell 1 i vilken det framgår att många elever angett att det är 

ganska viktigt eller mycket viktigt, för deras närvaro i skolan, att lärarna respekterar 

[dem] (83,9%), att lärarna bryr sig om hur det går för [dem] i skolan (82,6%) och att 

lärarna ger [dem] det stöd och den hjälp [de] behöver för att klara av [sitt] skolarbete 

(83,3 %).   

 

Att känna sig trygg i skolan, bland sina klasskamrater och ha vänner i skolan framträder 

även det som viktigt för elevers närvaro i skolan (Tabell 1, Figur 2). Tabell 1 visar att 

många av eleverna upplever att det är ganska viktigt eller mycket viktigt för deras 

närvaro att [deras] klasskamrater respekterar dem (85,3 %), att [de] har vänner i skolan 

(84,6 %) och att de känner [sig] trygga i klassen (81,1 %). Lika viktigt för elevernas 

närvaro är det att de känner [sig] trygga i skolan (80,4%) och att elever och lärare på 

skolan respekterar varandras olikheter (81,9 %).    

 

Tabell 1 visar också att elevers samspel med deras vårdnadshavare upplevs som 

betydelsefulla för deras närvaro.  Eleverna upplever att det är ganska viktigt eller mycket 

viktigt för deras närvaro att [deras] vårdnadshavare bryr sig om hur det går för [dem] i 

skolan (82,6%), att de uppmuntrar [dem] att göra bra ifrån [sig] (81,9%) och stöttar 

[dem] när [de] mår dåligt (80,4). Ställt i förhållande till andra faktorer framträder 

samspelen med vårdnadshavare tämligen betydelsefulla för elevers närvaro, dock verkar 

eleverna uppleva att undervisningen, samspelen med lärare, klasskamrater och andra 

elever är av större betydelse för deras närvaro i skolan (Tabell 1; Figur 2; Bilaga 4).     

 

Resultatet visar att de faktorer som eleverna upplever är viktigast för deras närvaro 

framförallt har att göra med samspel som äger rum i skolan och som eleven är direkt 

deltagande i. Viktigast för elevers närvaro tycks samspel med lärare, klasskamrater, 

andra elever och undervisningen vara. Emellertid indikerar resultatet också att samspel 

med vårdnadshavare och vänner är viktiga för elevers närvaro i skolan. Utifrån 

respondenternas upplevelser bör elevers närvaro och frånvaro, på grupp-, organisations- 

och samhällsnivå, förstås konstrueras i framförallt dessa samspel på mikro- och 

mesonivå (Tabell 1; Figur 2; Bilaga 4).  
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På Makronivå framträder betygssystemet vara av viss betydelse för elevers närvaro 

(Tabell 1; Figur 3).    

 

 
Figur 3: Procentuell (%) svarsfördelning på enkätfrågan Hur skulle din närvaro påverkas av följande. 

Faktorerna (n=10) är sorterade i fallande ordning utifrån hur stor andel som ansett faktorn vara positiv 

(positivt och mycket positivt) för deras närvaro.  

 

Tabellen ovan visar att många elever (81,9%) har angett att betyg är en ganska viktig 

eller mycket viktig anledning till att närvara i skolan (Tabell 1). Också uppger ca. 60% 

av eleverna i studien att ett betyg i ordning och uppförande och flextider skulle påverka 

deras närvaro positivt (Figur 3). En annan aspekt som många elever (73,4%) upplever 

skulle kunna påverka deras närvaro positivt är om de fick 50 kr för var dag de var 

närvarande i skolan. Gemensamt för dessa faktorer är att de alla kräver beslut som fattas 

genom samspel på exo- och makronivå enligt Bronfenbrenners (1979) 

utvecklingsekologiska modell. Faktorerna är alltså exempel på förändringar på makro- 

och exonivå som kan påverka elevers närvaro i skolan, dock tyder resten av resultaten 

på att de viktigaste samspelen för att elever ska närvara i skolan äger rum på mikro- och 

mesonivå. Ytterligare exempel på detta kan vi finna i Figur 3 i vilken det framgår att 

65,7% av eleverna upplever att deras närvaro skulle påverkas positivt om lärarna vid all 

frånvaro tog kontakt med [dem] och frågade om anledningen till [deras] frånvaro (Figur 

3).  

 

6.2 Skillnader och likheter i vad elever upplever som viktigt för att 
närvara i skolan 
Sett till gruppnivå visar resultatet inte på några stor skillnader i vad elever med 

problematisk frånvaro (n=26) och elever utan problematisk frånvaro (n=117) upplever 

som viktigt för deras närvaro i skolan, emellertid finns som tidigare nämnt en betydande 

heterogenitet inom de olika grupperna (Figur 4, Figur 5, Figur 6).  
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Figur 4: Procentuell (%) svarsfördelning på enkätfrågan hur viktigt är följande för att du ska närvara i 

skolan.  

 

I figuren visas de 15 faktorer, av 44 faktorer, som flest elever med problematisk 

frånvaro ansett viktiga (ganska viktigt och mycket viktigt). I figuren visas också samma 

resultat för elever utan problematisk frånvaro. Figuren är sorterade i fallande ordning 

utifrån hur stor andel av eleverna med problematisk frånvaro som ansett faktorn som 

viktig (ganska viktigt och mycket viktigt).   
 

 

 
Figur 5: Procentuell (%) svarsfördelning på enkätfrågan vad är viktigast för att du ska närvara i skolan i 

vilken respondenterna ombads välja de 3 viktigaste faktorerna för dem. Faktorerna (n=12) är sorterade i 

fallande ordning utifrån hur stor andel av elever med problematisk frånvaro som angett faktorn som 

viktigast.   

 

Mellan grupperna, elever med problematisk frånvaro och elever utan problematisk 

frånvaro, finns dock några mindre skillnader värda att uppmärksamma. För det första 

pekar resultaten i Figur 4 på att elever med problematisk frånvaro i större utsträckning 

än elever utan problematisk frånvaro upplever de olika faktorerna som mer viktiga för 
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deras närvaro i skolan. Upplevelsen av att undervisningen är meningsfull, lätt att förstå, 

lagom utmanande och att lärare och andra ger eleven det stöd och den hjälp denne 

behöver för att klara sitt skolarbete tycks vara något viktigare för elever med 

problematisk frånvaro än för elever utan problematisk frånvaro, men skillnaderna är 

förhållandevis små (Figur 4).  

 

 
Figur 6: Procentuell (%) svarsfördelning på enkätfrågan Hur skulle din närvaro påverkas av följande. 

Faktorerna (n=10) är sorterade i fallande ordning utifrån hur stor andel av elever med problematisk 

frånvaro som ansett faktorn som positiv (positivt och mycket positivt). I figuren visas också motsvarande 

resultat för elever utan problematisk frånvaro.  

 

Förutom att ovanstående figur visar resultatet för elever utan problematisk frånvaro 

synliggörs också att elever med problematisk frånvaro upplever att det är särskilt 

positivt för deras närvaro om läraren uppmärksammar deras frånvaro genom att fråga 

om anledningen till den. Ungefär 85 % av eleverna med problematisk frånvaro upplever 

att deras närvaro skulle påverkas positivt av att lärarna frågade om anledningen till 

deras frånvaro. Detta kan jämföras med elever utan problematisk frånvaro där 61,5% 

anger det samma. Många elever med problematisk frånvaro upplever m.a.o. att det är 

positivt för deras närvaro om lärarna kontinuerligt uppmärksammar och frågar efter 

anledningarna till deras frånvaro. Slutligen ska återigen förtydligas att skillnaderna 

mellan de båda grupperna är relativt små och främst beror på att fler elever med 

problematisk frånvaro skattat de flesta faktorerna vara något viktigare för deras närvaro 

än jämförelsegruppen.  
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7 Diskussion och pedagogiska implikationer 
Studiens resultat visar att det finns stor skillnader i vad elever i årskurs 9 upplever är 

viktigt för att de ska närvara i skolan. Utifrån Bronfenbrenners (1979) 

utvecklingsekologiska teori är detta ett förväntat resultat, d.v.s. på individnivå är det 

förväntat att elevers upplevelser av ett och samma fenomen skiljer sig åt. Enligt samma 

konstruktivistiska teori bör emellertid individer som interagerar med varandra i en 

likartad kontext konstruera likartade uppfattningar om olika fenomen, d.v.s. på grupp- 

och samhällsnivå kan det också förväntas finnas vissa likheter i vad elever upplever är 

viktigt för att de ska närvara i skolan, vilket också studiens resultat visar på. Sett till 

gruppen framträder relationer mellan elever, lärare och elever, vårdnadshavare och 

deras barn vara särskilt betydelsefulla aspekter att beakta i förhållande till elevers 

närvaro, likaså skolans klimat och undervisningens utformning och innehåll. Studiens 

resultat tyder därtill på att det finns stora likheter, och små skillnader, i vad elever med 

problematisk frånvaro och andra elever upplever som viktigt för att de ska närvara i 

skolan.  

 

Av resultatet framgår att det finns stora skillnader i vad olika elever upplever är viktigt 

för att de ska närvara i skolan. Dessa skillnader är förväntade och i linje med resultat 

från tidigare studier som också visar att anledningarna till frånvaro varierar starkt 

(Attwood & Croll 2006; Lauchlan 2003; Reid 2005). Varken närvaro eller frånvaro låter 

sig alltså förklaras med hjälp av några enkla orsakssamband. Därför bör förståelse för 

elevers närvaro och frånvaro sökas i de många samspel som elever ingår i (Attwood & 

Croll 2006; Lauchlan 2003; Reid 2005). En central utgångspunkt i arbete med att främja 

närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro, på individ-, grupp-, organisations- och 

samhällsnivå, är därför förståelsen för elevers olikheter. En sådan förståelse 

understryker betydelsen av en bred perspektivering på elevers förutsättningar och behov 

i arbetet med att främja närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro på alla nivåer. Därför 

förordar också flera forskare just denna utgångspunkt i arbetet med elevers närvaro och 

frånvaro (Gren-Landell, Ekerfelt Allvin, Bradley, Andersson & Andersson 2015; 

Kearney & Bensaheb 2006; Lauchlan 2003). Ovanstående understryker betydelsen av 

att skolan breddar sina perspektiv på elevers närvaro och frånvaro, därför är det viktigt 

att de samverkar med t.ex. elever, föräldrar, politiker och professioner utanför skolan 

föra att främja närvaro och förebygga frånvaro. Internt är det då också viktigt att skapa 

förhållningssätt som understödjer denna samverkan och en bred perspektivering på 

elevers skiftande förutsättningar och behov. I dessa processer är specialpedagogisk 

kunskap och kompetens en värdefull tillgång, därför är det viktigt att individer med 

denna kompetens innehar ledande positioner i arbetet med att främja närvaro, förebygga 

och åtgärda frånvaro på alla nivåer i samhället.    

 

Som framkommer av resonemangen ovan behöver skolor, för att främja närvaro beakta 

flera olika aspekter, i det följande diskuteras några av dessa som kan uppfattas vara av 

särskilt stor betydelse givet studiens resultat. Bland annat visar resultatet från denna 

studie att många elever upplever att det är viktigt att undervisningen är bra, känns 

meningsfull och är varierad för att de ska närvara i skolan, ett samband som också andra 

studier visar på (Dynarski & Gleason 2002; Reid 2010; Strand 2013). För att elever ska 

uppfatta undervisningen som meningsfull är det viktigt att den knyter an till 

sammanhang som eleverna uppfattar som meningsfulla, därför är det viktigt att skolans 

undervisning formas i samspel med eleverna. Att göra eleverna engagerade i 

undervisningen genom att göra dem delaktiga i planeringen, genomförandet och 

uppföljningen av undervisningen kan därför betraktas som ett viktigt led i skolans 

närvarofrämjande arbete (Andersson & Sandgren 2015; Archambault, Janosz, Fallu & 
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Pagani 2009; Kearney & Bensaheb 2006). Didaktisk inkludering är m.a.o. viktigt för att 

elever ska närvara i skolan, likaså fysisk och social inkludering. Mot denna bakgrund 

bör skolan för att främja närvaro, på individ-, grupp- och organisationsnivå, också 

arbeta utifrån ett inkluderande förhållningssätt (Attwood & Croll 2006; Dynarski & 

Gleason 2002; Hartnett 2008). För att främja närvaro är det därför angeläget att 

pedagoger, eller team, med specialpedagogisk kompetens stöttar och stimulerar skolans 

lärare att förstå, förhålla sig positiva till och tillvarata elevers olikheter i undervisningen. 

Detta är också betydelsefullt för att lärare ska kunna erbjuda elever adekvat stöd, 

stimulans och ledning i skolarbetet, vilket många elever också upplever är viktigt för att 

de ska närvara i skolan, enligt studiens resultat och tidigare forskning (Havik, Bru & 

Ertesvåg 2015a; Maynard, Salas-Wright, Vaughn & Peters 2012).  

 

I detta, och andra, avseenden har samspel mellan lärare-elev visat sig påverka elevers 

närvaro i skolan. Av resultatet i denna studie framgår att många elever upplever att det 

är viktigt att läraren är bra, respekterar dem, bryr sig om dem, ger dem adekvat stöd och 

hjälp i skolarbetet för att de ska närvara i skolan. Tidigare forskning visar också att 

lärare som bemöter sina elever med respekt, empati och omsorg har en positiv inverkan 

på elevers närvaro, likaså lärare som ger sina elever adekvat stöd, ledning och stimulans 

(Andersson 2014; Havik, Bru & Ertesvåg 2015b; Haynes, Emmons & Ben-Avie 1997; 

Teasley 2004). Enligt McNeely & Falci (2004) lyckas dessutom elever som uppfattar 

sina lärare som stöttande, rättvisa och omsorgsfulla bättre akademiskt.  Mot denna 

bakgrund kan elevers uppfattningar om hur de blir bemötta av lärarna i skolan anses 

påverka elevers närvaro, utveckling och lärande. För att främja elevers närvaro, 

utveckling och lärande behöver skolan m.a.o. bidra till att eleverna konstruerar positiva 

uppfattningar om skolans lärare. Elevers uppfattningar om lärare konstrueras av 

erfarenheter från flera olika sammanhang men förmodat starkast av det elever erfar i 

direkta samspel med lärare. Därför är det betydelsefullt att lärares bemötande och 

förhållningssätt bidrar till konstruktionen av positiva uppfattningar om lärare hos 

eleverna. Elevers uppfattningar om lärare påverkas emellertid också av andra samspel, 

t.ex. de mellan elev-elev, elev-vårdnadshavare och elev-media. Utifrån detta perspektiv 

kan skolan också främja närvaro genom att samverka med föräldrar, barn, ungdomar 

och andra vuxna i närsamhället med målsättningen om att skapa en positiv bild av 

skolan och skolans lärare (Epstein & Sheldon 2002). För att främja elevers närvaro i 

skolan är det alltså viktigt att lärare bemöter elevers olika förutsättningar och behov på 

ett sätt som upplevs positivt av eleverna. Det är ingen lätt uppgift och för att lyckas med 

detta uppdrag kan lärarna också behöva utbildning, stöd och hjälp. I detta sammanhang 

har lärares samverkan med varandra, andra professioner i och utanför skolan visat sig 

vara en framgångsfaktor (Askeland, Haugland, Stormark, Bøe & Hysing 2015; Epstein 

& Sheldon 2002; Reid 2010). Denna professionella samverkan kan tänkas leda till en 

sådan ökad perspektivering på elevers förutsättningar och behov som flera forskare 

menar är av stor betydelse i arbetet med att främja elevers närvaro, likaså till att skolans 

förutsättningar att möta elevers olika förutsättningar och behov med adekvata insatser 

stärks vilket också är betydelsefullt för att fler elever ska vilja och kunna närvara i 

skolan (Dynarski & Gleason 2002; Kearney & Bensaheb 2006; Reid 2010). Utifrån 

detta resonemang är en viktig del i det närvarofrämjande arbetet att utveckla ett 

förhållningssätt på skolan som gör att elever uppfattar att de blir positivt bemötta av 

skolans pedagogiska personal i lärsituationer och andra sammanhang. I detta 

sammanhang är kunskap om hur man kan se på elevers förutsättningar och behov 

utifrån olika perspektiv en tillgång, därför kan personal med specialpedagogisk 

kompetens vara en resurs i utvecklingen av en samverkan och ett förhållningssätt likt 

det som beskrivits ovan.  
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För att främja närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro är det viktigt att inta olika 

perspektiv på elevers tillvaro, inte minst är elevernas egna perspektiv på närvaro och 

frånvaro betydelsefulla i detta arbete (Gren-Landell, Ekerfelt Allvin, Bradley, 

Andersson & Andersson 2015; Kearney & Bensaheb 2006; Lauchlan 2003). Eleverna i 

denna och andra studier menar att de själva upplever att det är positivt för deras närvaro 

om lärarna visar omsorg om dem genom att t.ex. ta kontakt med dem och diskuterar 

anledningarna till deras frånvaro (Ekstrand 2015; Havik, Bru & Ertesvåg 2015b; 

Teasley 2004). Enligt studiens resultat är detta särskilt viktigt för elever med 

problematisk frånvaro. Vi kan förstå detta som att det är betydelsefullt att 

uppmärksamma elevers närvaro och frånvaro, d.v.s. det är viktigt att se eleverna. 

Riktlinjer för registrering och uppföljning av elevers närvaro som syftar till att göra 

lärare, vårdnadshavare och andra som stöttar elever i utbildningssammanhang 

uppmärksamma på elevers närvaro och frånvaro kan således bidra till en struktur som 

främjar närvaro i skolan. För att liknande riktlinjer ska främja närvaro är det emellertid 

betydelsefullt, att de är sprungna ur ett relationellt förhållningssätt till elevers lärande, 

utveckling och socialisation, d.v.s. dessa riktlinjer bör innehålla strategier för att främja 

närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro med utgångspunkt i en bred perspektivering på 

elevers förutsättningar att närvara, lära och utvecklas i skolan (Kearney & Bensaheb 

2006; Lauchlan 2003; Teasley 2004). Sålunda bör det viktiga uppmärksammandet av 

elevers närvaro och frånvaro leda till reflektioner som sätter perspektiv på elevers 

förutsättningar och behov (Kearney & Bensaheb 2006; Lauchlan 2003; Teasley 2004). 

Förslagsvis med ett pragmatiskt fokus på att främja närvaro, förebygga och åtgärda 

frånvaro på alla nivåer.  Med utgångspunkten i att elever har skilda förutsättningar och 

behov bör omskrivna riktlinjer lämna rum för olika bedömningar, tolkningar och 

analyser av elevers närvaro och frånvaro, likaså utrymme för olika insatser för att främja 

närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro på olika nivåer. Pedagoger med 

specialpedagogisk kompetens är skolade i detta förhållningssätt och kan i och med detta 

vara en tillgång vid författande, implementering och tillämpning av liknande riktlinjer.  

 

I många fall grundar sig elevers frånvaro i en upplevd otrygghet i skolan (Attwood & 

Croll 2006; Havik, Bru & Ertesvåg 2015b Reid 2005; Strand 2013). Resultatet från 

denna studie visar att många elever identifierar känslan av trygghet i skolan som viktig 

för att de ska närvara i skolan. Upplevelsen av trygghet hör bland annat ihop med hur 

elever uppfattar och ingår i sociala relationer i skolan, vilket kan kopplas samman med 

att många elever i studien också uppger att trygghet bland klasskamrater och att ha 

vänner i skolan är viktigt för att de ska närvara. Sociala relationer i skolan som elever 

uppfattar som positiva främjar i de allra flesta fall också närvaro i skolan, tvärtom 

påverkas elevers närvaro mycket negativt av sociala relationer som upplevs svåra eller 

negativa för eleven (Attwood & Croll 2006; Balfanz & Byrnes 2012; Reid 2005). 

Forskning visar att mobbning, diskriminering och alla former av kränkande behandling 

påverkar elevers närvaro negativt på individ-, grupp- och organisationsnivå. Dessa 

företeelser skapar förutom otrygghet för individen också en otrygghet för de elever och 

den personal som bevittnar dessa destruktiva samspel (Hendron & Kearney 2016; Reid 

2010; Thapa, Cohen, Guffey & Higgins D’Alessandro 2013). Skolans närvarofrämjande 

arbete bör m.a.o. förstås ha ett starkt samband med skolans arbete med att främja ett 

positivt klimat i skolan samt det förebyggande och åtgärdande arbetet mot mobbning, 

diskriminering och kränkande behandling (Havik, Bru & Ertesvåg 2015b; Donat, 

Gallschütz & Dalbert 2018). En viktig aspekt av det närvarofrämjande arbetet kan 

därför också anses vara att stödja elevers och lärares utveckling av en etik, moral och 
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relationskompetens som leder till hög grad av fysisk, social och didaktisk inkludering i 

skolan (Pellegrini 2007; Bradshaw, Brennan & McNeely 2008).  

 

Utifrån ståndpunkten att alla är lika mycket värda går det också argumentera för 

betydelsen av ett inkluderande klimat i skolan. Ett sådant klimat bygger ytterst på 

respekt, förståelse och tolerans för människors olikheter. Sett ur detta perspektiv är det 

inte särskilt förvånande att många av eleverna i studien också uttrycker att det är viktigt 

för deras närvaro att klasskamrater, lärare och andra elever i skolan respekterar dem, 

varandra och de olikheter som finns emellan individer i skolan. Upplevelsen av att få 

vara den man är och att bli respekterad av andra är m.a.o. också viktig för att elever ska 

närvara i skolan (Hendron & Kearney 2016; Thapa, Cohen, Strand 2013; Guffey & 

Higgins D’Alessandro 2013). Skolan bör därför sträva efter att tillvarata, främja tolerans 

och respekt för olikheter, samt bejaka personell utveckling och elevernas autonomi. 

Donat, Gallschütz & Dalbert 2018 och Hendron & Kearney 2016 menar också att 

skolan kan visa respekt för elevers olikheter genom att fördela resurser efter elevers 

förutsättningar och behov, och transparenta redovisa bakomliggande argumentation för 

fördelningen. Det innebär att en del i det närvarofrämjande arbetet kan handla om 

resursfördelning och hur man argumenterar för den. Närvaro kan alltså främjas av att de 

som fattar och förmedlar beslut om hur resurser ska fördelas på olika nivåer i skolan 

tydliggör och argumentera för vald fördelning utifrån ett resonemang om elevernas 

bästa. För att främja närvaro bör t.ex. skolans arbetsgång med extra anpassningar och 

särskilt stöd då präglas av transparens, tydlighet och väl underbyggda etiska 

överväganden. 

 

Med utgångspunkt i tidigare presenterade resonemang kan det antas att elevers trygghet 

och närvaro främjas av strukturer och en pedagogik som skapar meningsfulla och 

inkluderande sammanhang för elever att ingå i, d.v.s. sammanhang i vilka elever vill 

och kan vara delaktiga och engagera sig i. Trygghet i skolan handlar därför inte enbart 

om att känna sig trygg med de sociala samspelen i skolan, utan också om att känna sig 

trygg med alla de krav som ställs på en där. Detta skulle delvis kunna förklara varför 

elever som inte ges adekvat stöd, ledning och stimulans i skolan, liksom elever som har 

svårigheter med sociala relationer, är överrepresenterade i frånvarostatistiken (Havik, 

Bru & Ertesvåg 2015a; Strand 2013; Teasley 2004). I studiens resultat finns också 

tecken på att kraven som elever exponeras för i skolan påverkar deras närvaro då en stor 

andel av samtliga elever i studien, och en ännu större andel av eleverna med 

problematisk frånvaro, anger att lagom utmanande undervisning, adekvat stöd och hjälp 

är viktigt för att de ska närvara i skolan. Med utgångspunkten att skolans krav påverkar 

elever närvaro diskuterar Reid (2003) möjligheterna att utforma något mer dynamiska 

styrdokument för att göra det lättare för skolor att anpassa kraven på eleverna utifrån de 

förutsättningar och behov som finns på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Liknande styrdokument riskera dock bidra till en försämrad likvärdighet mellan skolor, 

alltså torde ett bättre alternativ för att främja närvaro vara att erbjuda eleverna adekvat 

stöd, stimulans och ledning så att eleverna förmår möta de sociala och kunskapsmässiga 

krav som ställs på dem i skolan. Med detta sagt är specialpedagogisk kunskap och 

kompetens i skolan en värdefull tillgång i arbetet med att främja närvaro, förebygga och 

åtgärda frånvaro. Forskare, politiker, skolledare och pedagoger som sitter på denna 

kunskap och kompetens kan m.a.o. främja närvaro genom att generöst dela med sig av 

denna kunskap och de pedagogiska implikationer som följer av dito. 

 

Elevers förutsättningar att möta kraven i skolan påverkas också av samspel som äger 

rum utanför skolans väggar. Ett samspel som visat sig viktigt för elevers närvaro i 
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skolan, i denna och andra studier, är de mellan elev-vårdnadshavare (Attwood & Croll 

2006; Reid 2010). Många elever i denna studie uppger att det är viktigt för dem att deras 

föräldrar stöttar, uppmuntrar och bryr sig om deras skolgång för att de ska närvara i 

skolan. Sett ur det perspektivet påverkar alltså föräldrars förutsättningar att möta sina 

barns förutsättningar och behov också närvaron i skolan (Attwood & Croll 2006; Henry 

2007; Reid 2010). En viktig del av skolans närvarofrämjande arbete kan därför anses 

vara att engagera föräldrarna i skolan och samverka med dem i syfte att utveckla alla 

parters möjligheter att möta elevers behov och förutsättningar så att fler elever vill och 

känner lust att närvara i skolan då utbildningen ges (Epstein & Sheldon 2002; McNeal 

2012; Reid 2010; Sheppard 2007).  

 

7.1 Metodkritik  
Studien begränsas framförallt av antalet svarande respondenter (n=143). För att studien 

ska vara representativ för totalpopulationen krävs ett större antal svarande respondenter, 

detta särskilt eftersom totalpopulationen kan förmodas utgöra en mycket heterogen 

grupp (David & Sutton 2016). Men eftersom studiens resultat diskuteras i ljus av 

tidigare forskning går det argumentera för att den trots detta är teoretiskt generaliserbar 

(Dahmström 2011; David & Sutton 2016). I studien urskiljs grupperna elever med 

problematisk frånvaro (n=26) och elever utan problematisk frånvaro (n=117). För 

studiens reliabilitet vore det önskvärt att båda dessa grupper var större, men kanske 

framförallt att gruppen elever med problematisk frånvaro var det, då studiers reliabilitet 

generellt stärks av ett större antal respondenter (Dahmström 2011; David & Sutton 

2016). Med stöd i resonemangen ovan går det argumentera för att studiens reliabilitet 

begränsas av antalet svarande respondenter (n=143), likaså för att studiens kvantitativa 

ansats och metoden med enkäter är lämpliga val i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar.   

 

I studien kartläggs elevers upplevelser av vad som är viktigt för att de ska närvara i 

skolan och även om mycket talar för att upplevelser starkt påverkar hur människor 

agerar är det svårt att hävda att de alltid gör det. När man frågar personer om deras 

upplevelser föreligger alltid en risk att de svarar det som är socialt önskvärt framför det 

de verkligen anser. För att kartlägga vad som påverkar elevers närvaro behövs därför 

också interventionsstudier i vilka orsakssamband kan säkerställas statistiskt 

(Dahmström 2011; David & Sutton 2016).  

 

Kartläggningen i den här studien har gjorts med hjälp av en enkät och det finns några 

problem att lyfta med metoden i förhållande till denna studie. Ett av dem är att enkätens 

innehåll och form styr studiens diskurs, vilket göra att studien riskerar att begränsas av 

de perspektiv på elevers närvaro som varit kända för den eller de som konstruerat 

enkäten (Dahmström 2011; David & Sutton 2016). Konstruktionen av enkäten har 

därför föregåtts av en period då studiens författare satt sig in i ämnet, d.v.s. breddat sina 

perspektiv, genom att läsa och sammanställa forskning på området. Detta förfarande 

stärker studiens validitet, men bör kompletteras med metoder som möjliggör att även 

okända perspektiv på elevers närvaro kan studeras (Dahmström 2011; David & Sutton 

2016). Bl.a. därför designades ett par frågor i enkäten med öppna svarsalternativ. 

Okända perspektiv kan vara svåra att upptäcka p.g.a av att de är kontextbundna. I jakt 

på dessa perspektiv hade studiens författare t.ex. kunnat intervjua ett antal elever i en 

kontext liknande den i vilken enkätstudien planerades genomföra. Intervjuer möjliggör 

att fenomen undersöks på ett djupare plan än vid enkätstudier. Enkätstudiens validitet 

skulle m.a.o. kunna stärkas av att kvalitativa metoder brukades som komplement till de 

kvantitativa vid vissa moment i forskningsprocessen (Dahmström 2011; David & Sutton 
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2016). Anförda resonemang genererar slutsatsen att resultatet från denna enkätstudie 

bör belysas i samspel med annan forskning inom området och förstås generaliserbar 

främst i kontexter liknande den i vilken studien utförts. D.v.s. för att förstå vad som är 

viktigt för att elever ska närvara i skolan bör vi se till kontext, reflektera kring olika 

forskningsperspektiv på elevers närvaro och sätta dessa i samspel med våra egna 

erfarenheter. I detta sammanhang ska denna studie uppfattas som ett perspektiv av 

många som på olika vis kan bidra till förståelsen för hur vi kan få barn, ungdomar och 

vuxna att vilja och kunna närvara i skolan då utbildningen ges.  

 

I positiva ordalag har möjligheterna att operationalisera studiens frågeställningar nämnts 

och studiens författare anser även i efterhand att mätinstrumentet, d.v.s. enkäten, på ett 

förtjänstfullt sätt mäter det den är tänkt att mäta, nämligen elevers upplevelser av vad 

som är viktigt för de ska närvara i skolan. Enkäten har pilottestats av elever i samma 

åldrar som respondenterna och granskats av en docent i pedagogik vid 

Linnéuniversitetet, och vid dessa tillfällen uppfattades enkäten som tydlig, lätt att förstå 

och adekvat i förhållande till sitt syfte. Detta kan anses stärka studiens validitet och 

reliabilitet (Dahmström 2011; David & Sutton 2016). Emellertid finns det vissa aspekter 

av enkäten som efter granskning, bearbetning och analys av respondenternas svar 

framträder vara i behov av utveckling. T.ex. verkar många respondenter haft svårt att 

svara på fråga 11 då fler respondenter på denna fråga än andra frågor har avgett svaret 

vet ej/ingen åsikt. Frågan Hur skulle din närvaro påverkas av följande och tillhörande 

påståenden är hypotetiskt ställda och kan därmed vara svåra att förhålla sig till, vilket 

svarsfördelningen också tyder på (Dahmström 2011; David & Sutton 2016). Å andra 

sidan är det inte med säkerhet så, utan de som svarat vet ej/ingen åsikt kanske anser att 

det inte påverkar dem alls, ett svarsalternativ som gav respondenterna möjligheter att 

svara så, hade m.a.o. förenklat tolkningarna av resultatet från frågan och därmed stärkt 

mätinstrumentets validitet (Dahmström 2011; David & Sutton 2016). Det här är två 

viktiga anledningar till varför studiens författare valt att inte diskutera resultaten från 

fråga 11 något djupare i förhållande till tidigare forskning. I efterhand har det också 

reflekterats kring behovet av fråga 11, den behövs egentligen inte för att besvara 

studiens frågeställningar, därför kanske det allra bästa hade varit att utesluta den, 

framförallt för att minimera riskerna för svarströtthet.  

 

Fråga 12, fyller emellertid en viktig funktion som tidigare redogjorts för, dock finns det 

problem knutna även till denna fråga. Svarsalternativen till denna fråga kan inte anses 

uttömmande då det endast finns en möjlighet att avge ett individuellt svarsalternativ och 

i frågan ombads respondenterna att ange de tre viktigaste faktorerna (Dahmström 2011; 

David & Sutton 2016). Några elever hade kanske velat ange tre individuella svar och 

det gavs de inte möjlighet att göra, mätinstrumentets validitet skulle kunna stärkas av 

denna möjlighet.  

 

I jämförelserna av grupperna elever med problematisk frånvaro och elever utan 

problematisk frånvaro har inga signifikanstester genomförts, detta för att underlaget av 

respondenter i förstnämnda kategorien är för begränsat. Liknande tester skulle 

emellertid kunna stärka studiens validitet och reliabilitet (David & Sutton 2016). 
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8 Slutsats 
Fullständiga betyg från grundskolan är den mest betydande skyddsfaktorn mot psykisk 

ohälsa, arbetslöshet och utanförskap. För att elever ska uppnå målen i alla ämnen är 

närvaro i skolan en förutsättning. Närvaro i skolan har positiva samband med elevers 

kognitiva utveckling, socialisering och lärande. Därför är det betydelsefullt att 

vuxenvärlden och inte minst skolan ihärdigt arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 

ska kunna och känna lust att närvara i skolan. Ett av målen med denna studie har varit 

att bidra till detta viktiga arbete genom att kartlägga vad elever upplever är viktigt för 

att de ska närvara i skolan. Studiens resultat visar att det finns stora skillnader i vad 

elever upplever är viktigt för att de ska närvara i skolan. Därför är en betydelsefull 

utgångspunkt i arbetet med att främja närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro 

förståelsen för att elever har olika förutsättningar och behov för att kunna och vilja 

närvara i skolan. Trots de beskrivna skillnaderna visar studien också att det finns ett par 

faktorer som många elever upplever är viktiga för att de ska närvara i skolan. Studien 

visar att många elever upplever att det är viktigt att lärarna bryr sig om dem och ger 

dem adekvat stöd, ledning och stimulans; att undervisningen är meningsfull och 

varierad; att de har vänner och känner sig trygga bland de andra eleverna på skolan; att 

de har föräldrar som stöttar och uppmuntrar skolarbete samt att skolans klimat präglas 

av respekt för individers olikheter. Mot denna bakgrund argumenteras i texten för att 

skolan kan främja elevers närvaro, lärande och utveckling genom att etablera och 

underhålla samspel som eleverna uppfattar som meningsfulla, engagerande samt trygg- 

och gemensamhetsskapande. Med andra ord, närvaro i skolan kan främjas genom 

fysisk, social och didaktisk inkludering. I det närvarofrämjande arbetet med att etablera 

och underhålla samspel som leder till inkludering bör specialpedagogisk kunskap och 

kompetens betraktas som en värdefull resurs och elevers olikheter som en ovärderlig 

tillgång. Med detta sagt är kanske det viktigaste av allt för att främja närvaro, förebygga 

och åtgärda frånvaro i skolan att lyssna till eleverna i denna studie, på din skola, i din 

omgivning eller till den forskning i vilken de ljuder. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Enkät 

Enkätstudie om närvaro i skolan 

Hej,  

jag är student på Institutionen för pedagogik vid Linnéuniversitetet. För närvarande 

arbetar jag med en studie om vad elever anser är viktigt för att de ska närvara i skolan. 

Enkäten du har framför dig är en del i denna studie. Studiens resultat kan i framtiden 

användas för att t.ex. utveckla skolors arbete med att främja närvaro. Detta är viktigt då 

frånvaro från skolan leder till negativa konsekvenser för den enskilda individen och 

samhället. 

Din medverkan är betydelsefull 

 

Skolan har i uppdrag att ge alla barn och ungdomar lika möjligheter till lärande, 

utveckling och en demokratisk fostran. Tyvärr, misslyckas skolan med detta viktiga 

uppdrag och det medför negativa konsekvenser, inte minst för de ungdomar som lämnar 

grundskolan utan fullständiga betyg. De riskerar i större utsträckning än andra att hamna 

i framtida utanförskap, arbetslöshet och ohälsa. Närvaro då undervisningen ges är en 

grundförutsättning för att elever ska lyckas i skolan. Därför är det viktigt att skapa en 

skola där elever vill och kan närvara. Dina svar på denna enkät kan bidra till 

utvecklingen av en sådan skola, därför är just din medverkan i denna studie av stor 

betydelse!   

Dina svar skyddas 
 

Om du väljer att delta i studien är det viktigt för dig att veta att dina svar skyddas enligt 

24 kap. 8 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt dataskyddsförordningen 

3 kap. § 7 (2018:218). Vilket innebär att de som arbetar med studien har tystnadsplikt 

och att resultatet från studien endast  kommer presenteras på ett sådant sätt att enskilda 

personers svar på enkäten inte går att urskilja. Dina svar på enkäten kommer med andra 

ord anonymiseras så att ingen kan identifiera dig. Data kommer inte föras vidare till 

tredje part. Resultatet av studien kommer att offentliggöras.  

  

För studiens trovärdighet är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten, men 

din medverkan är frivillig, vilket innebär att du utan att ange anledning kan välja att 

avstå från medverkan. Samtycke till medverkan sker i och med att enkäten är ifylld och 

inskickad.   

  

Vid eventuella frågor, mejla xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Tack på förhand för din medverkan!   

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Specialpedagogstudent vid Linnéuniversitetet 



  
 

II 

Om dig 
1. Kön * 

Markera endast en oval. 

 Flicka 

 Pojke 

 Annat alternativ 

 Vill ej svara 

 

2 Den här frågan handlar om din närvaro i skolan under de 2 senaste 

månaderna. Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. * Markera 

endast en oval. 

De 2 senaste månaderna har jag varit närvarande alla lektioner.   

De 2 senaste månaderna har jag bara varit frånvarande när jag varit sjuk, på 

läkarbesök eller beviljats ledighet.   

De 2 senaste månaderna har jag varit frånvarande av andra skäl än sjukdom, 

läkarbesök eller beviljad ledighet.  

        Vet ej/Vill ej besvara frågan   

Om din frånvaro 
3. Ungefär hur många skoldagar har du varit 

frånvarande helt eller delvis från skolan under de 2 

senaste månaderna? (2 månader motsvarar ca. 40 

skoldagar) * Markera endast en oval. 

 1-3 skoldagar 

 4-6 skoldagar 

 7-9 skoldagar 

 10-12 skoldagar 

 13-15 skoldagar 
16 skoldagar eller fler 

 Vet ej/ Vill ej besvara frågan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Hur upplever du att din frånvaro påverkar ditt skolarbete? Markera endast en 

oval. 



  
 

III 

 Mycket positivt 

 Positivt 

 Inte alls 

 Negativ 

Mycket negativt 

 Vet ej/ Ingen åsikt 

 

 

Om skolan 
5. Hur viktigt är följande för att du ska närvara i 

skolan? * Markera endast en oval per rad. 

 

 

Om skolmiljön 
6. Hur viktigt är följande för att du ska närvara i 

skolan? * Markera endast en oval per rad. 

 

Om undervisningen i skolan 
7. Hur viktigt är följande för att du ska närvara i 

skolan? * Markera endast en oval per rad. 

mycket 
viktigt 

ganska 
viktigt 

inte så 
viktigt 

inte alls 
viktigt 

vet ej/ingen 
åsikt 

Att jag får stöd och hjälp 
med mitt skolarbete 
Att det finns stöd och hjälp 
att få om jag mår dåligt 
Betyg 
Att det finns en lag som 
säger att jag måste gå i 
skolan 
Att det finns något att göra 
på rasterna 
Att jag har ett schema med 
få håltimmar 

mycket 
viktigt 

ganska 
viktigt 

inte så 
viktigt 

inte alls 
viktigt 

vet ej/ingen 
åsikt 

Studiero på lektionerna 
Att jag känner mig trygg i 
skolan 
Att elever och lärare på 
skolan respekterar 
varandras olikheter 
Att andra elever och lärare 
"hejar" och pratar med mig 
i skolan 
Att skolans lokaler är 
anpassade efter mina 
behov 
Att skolans lokaler är rena 
och moderna 
Att det är lätt att hitta på 
skolan 



  
 

IV 

 

Om lärarna i skolan 
8 Hur viktigt är följande för att du ska närvara i 

skolan? * Markera endast en oval per rad. 

 

 

 

Om hem och skola 
9. Hur viktigt är följande för att du ska närvara i 

skolan? * Markera endast en oval per rad. 

mycket 
viktigt 

ganska 
viktigt 

inte så 
viktigt 

inte alls 
viktigt 

vet ej/ingen 
åsikt 

Att undervisningen är 
varierad 
Att jag kan påverka 
undervisningens innehåll 
Att uppgifterna i skolan 
känns lagom utmanande 
Att det vi lär oss känns 
meningsfullt 
Att undervisningen 
anpassas efter mig och 
mina behov 
Att undervisningen är lätt 
att förstå 
Att undervisningen är 
lärarledd 
Att jag vet innan lektionen 
vad vi ska göra där 

mycket 
viktigt 

ganska 
viktigt 

inte så 
viktigt 

inte alls 
viktigt 

vet ej/ingen 
åsikt 

Att lärarna respekterar mig 
för den jag är 
Att lärarna bryr sig om hur 
det går för mig i skolan 
Att lärarna ger mig det stöd 
och den hjälp jag behöver 
för att klara av mitt 
skolarbete 
Att lärarna bryr sig om hur 
jag mår 
Att lärarna tror på att jag 
kan lyckas 
Att lärarna tar tag i problem 
och konflikter som uppstår 
i skolan 
Att lärarna tar ansvar för 
att skolans regler följs 
Att det finns lärare som 
kan hjälpa mig hantera 
svårigheter som uppstår i 
skolan 



  
 

V 

 

Om vänner och klasskamrater 

10 Hur viktigt är följande för att du ska närvara  

i skolan? * Markera endast en oval per rad. 

 

Hur skulle din närvaro påverkas av följande? 

11. Hur tror du att din närvaro i skolan skulle 

påverkas... * Markera endast en oval per rad. 

mycket 
viktigt 

ganska 
viktigt 

inte så 
viktigt 

inte alls 
viktigt 

vet ej/ingen 
åsikt 

Att mina vårdnadshavare 
hjälper mig att komma upp 
och iväg till skolan 
Att mina vårdnadshavare 
bryr sig om hur det går för 
mig i skolan 
Att mina vårdnadshavare 
stöttar och hjälper mig i 
mitt skolarbete 
Att mina vårdnadshavare 
stöttar mig när jag mår 
dåligt 
Att mina vårdnadshavare 
uppmuntrar mig till att göra 
bra ifrån mig i skolan 
Att mina vårdnadshavare 
och lärare samarbetar med 
varandra 
Att jag har vårdnadshavare 
som kan hjälpa mig 
hantera svårigheter som 
uppstår i skolan 

mycket 
viktigt 

ganska 
viktigt 

inte så 
viktigt 

inte alls 
viktigt 

vet ej/ingen 
åsikt 

Att jag har vänner i skolan 
Att mina klasskamrater 
respekterar mig för den jag 
är 
Att några av mina 
klasskamrater bryr sig om 
hur det går för mig i skolan 
Att några av mina 
klasskamrater bryr sig om 
hur jag mår 
Att det finns gemenskap i 
klassen 
Att jag känner mig trygg i 
klassen 
Att mina vänner tycker 
skolan är viktig 
Att jag har vänner som kan 
hjälpa mig hantera 
svårigheter som uppstår i 
skolan 



  
 

VI 

 

Vad är viktigast? 

12 Vad är viktigast för att du ska närvara i skolan? Välj de 3 viktigaste. * 

Markera alla som gäller. 

 Att lärarna är bra 

 Att undervisningen är bra 

 Att jag känner mig trygg bland mina klasskamrater 

 Att stämningen på skolan är bra 

 Att lokalerna på skolan är bra 

 Att mina vårdnadshavare uppmuntrar mig till skolarbete och skolgång 

 Att reglerna på skolan är bra och rättvisa 

 Att andra elever i skolan behandlar mig och andra med respekt 

 Att det finns stöd och hjälp att få för att hantera svårigheter som kan uppstå i 

skolan 

Att familj, vänner och bekanta har en positiv inställning till skolan 

Att mina lärare och vårdnadshavare samarbetar för att ge mig stöd och hjälp 

med mitt skolarbete 

Övrigt:  

13. Vad är det viktigaste skolan kan göra för att du och dina 

klasskamrater ska närvara? Motivera gärna ditt svar. 

Mycket 
positivt 

Positivt Negativt Mycket 
negativt 

Vet ej/ Ingen 
åsikt 

... om lärarna hade täta 
kontakter med dina 
vårdnadhavare? 
... om lärarna sällan pratade 
med dina vårdnadshavare? 
... om lärarna tog kontakt 
med dina vårdnadshavare 
vid all frånvaro? 
... om lärarna vid all frånvaro 
tog kontakt med dig och 
frågade om anledningen till 
din frånvaro? 
... av vetskapen om att högre 
frånvaro utreds av skolan? 
... om ett betyg i ordning och 
uppförande infördes? 
... om du till viss del kunde 
bestämma när du börjar och 
slutar om dagarna? 
... om du gick i en klass med 
ca. 15 elever? 
... om du gick i en klass med 
ca. 30 elever? 
... om du fick 50 kronor varje 
dag som du närvarade på 
alla lektioner i skolan? 
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Bilaga 2 Enkätlayout 
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Bilaga 3 Missivbrev 
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Bilaga 4 Svar på på den öppna frågan (13).  

 

Svar på den öppna frågan Vad är det viktigaste skolan kan göra för att du 

och dina klasskamrater ska närvara? Motivera gärna ditt svar 

 
1. vet ej 

2. Inget 

3. Vet ej 

4. bra lärare 

5. Bra uppgifter, motiverade lärare och att lärarna slutar favorisera 

6. Att vi känner att det är intressant. 

7. Göra lektionerna meningsfulla/lärorika 

8. Kan inte göra något om man e sjuk 

9. Inget de kan göra ifall man är sjuk. Men roliga och bra lektioner 

10. Vänner och varierande, roliga lektioner 

11. Ha rolig och omväxlande undervisning, då blir man inte uttjatad på att ha samma 

lektioner om och om igen. Det tror jag får skolan kännas roligare och fler 

kommer att närvara. 

12. Bra och roliga lektioner 

13. Respekt från både elever o lärare 

14. Vene 

15. att man ska trivas i skolan. 

16. I dont fucking No 

17. Det viktigaste är att lärarna ska ge tillgång till olika andra sätt att jobba för 

elever, ändra på undervisningen lite då och då och göra den rolig 

18. Ha varierad undervisning som vi blir peppade på. Om man gör samma saker om 

och om igen tröttnar man och skippar lektionerna. Kanske grupparbete, 

skrivuppgift, film, lekar som har med ämnet att göra m.m 

19. Det viktigaste är att det är bra lärare och trevlig stämning 

20. De kan se till så att skolan är en trygg plats och att det finns en gemenskap i 

klasserna. Det skulle även vara bra om de kunde se till så att eleverna kände sig 

motiverade att stiga upp ur sängen för att ta sig till skolan. 

21. Jag har ingen aning man vaknar sen har man en rutin att man ska gå i skolan. 

22. Det viktigaste skolan kan göra för att få mig at närvara är att göra lektionerna 

roliga och variera dem. Annars blir det väldigt tråkigt. Även om lärarna ser att 

man är ensam ska de hjälpa till. 

23. Genomtänkta lektioner samt att man varierar sina lektioner som lärare. 

24. Att lärarna förstår sig på hur det är att vara tonåring och inte kräver för mycket 

av oss samt att klassen fungerar bra tillsammans. 

25. Skolan ska vara en rolig plats där du får tillfälle att träffa vänner samt få 

undervisning inför framtiden. Undervisningen kanske tar dig ett steg närmare 

ditt dröm jobb. Om du verkligen är passionerad till det jobbet är det bra att gå i 

skolan och kära sig nya saker. 

26. De gör inget speciellt, för det mesta tycker jag att det är tråkigt att gå till skolan 

men jag gör det bara för att kunna bli något i framtiden/för att nå mina mål. 

27. Ta ordentlig kontakt med vårdnadshavare så att dem kan prata hemma och 

bestämma att eleven ska gå till skolan 

28. Vara snälla med en god attityd och inte vara stränga 

29. Att undervisningen ska vara rolig och nödvändig. Det känns som vi gör mycket 

som är helt onödigt som vi har gjort förut. Bara tråkigt 
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30. Jag tycker att det är viktigt att berätta konsekvenserna som kan uppstå om man 

inte går i skolan. Jag tycker också att det hade varit bra om lärarna frågade lite 

mer hur man mår. Jag är en typisk tjej som man kanske inte tror kan känna sig 

utanför, men det har jag faktiskt gjort de senaste månaderna av många i klassen. 

Det hade hjälpt mig om jag hade fått prata med en lärare även fast jag inte vågar 

säga till. 

31. Att göra undervisningen intressant och variera den. Att undervisningen är rolig 

och eleverna blir mer delaktiga och kan påverka undervisningen. Sedan att 

lärarna får eleverna att trivas och bry sig om en. Och att få de elever som tror att 

det är coolt att skolka från lektioner att inse att det inte är coolt. 

32. Att inte lägga för mycket prov, läxor och tester i veckan, att dem sorterar så man 

har tillräckligt med tid att fokusera på en uppgift och sedan en annan. 

33. Skolan kan erbjuda hjälp för elever som behöver det och vara tillgängliga för 

alla, d.v.s att alla ska ha med samma möjligheter att lyckas och få bra betyg. Jag 

tror även på bra lärare som utöver utbildningen också bryr sig om sina elever. 

34. Att anställa lärare som är snälla och omtänksamma samt mänskliga istället för 

att tänka på oss som robotar. Det skulle också varit bra om skolan hade lite mer 

omtanke i hur lektionerna styrs 

35. Att man får ut en bra undervisning och känner sig trygg helst medan man har 

kul, eftersom det egentligen är det enda som krävs för att man ska vara 

närvarande 

36. Jag skulle säga att det viktigaste är att lärarna tar frånvaron på allvar. För på 

vissa lektioner så skrivs inte ens frånvaron upp och det blir alltså inga 

konsekvenser för eleven som skolkar. 

37. börja skolan senare på dagen 

38. bra undervisning, så man kan prestera på prov 

39. Visa vad de går för 

40. roliga lektioner som även är lärorika 

41. Att ha ett enskilt val om dagen vad man vill göra som tex spela fotboll i en 

timme för då blir man nöjd och har en egen vilja i skolan 

42. vet ej 

43. Att lektionerna är varierade och att uppgiften inte bara är gjorda för de med bäst 

betyg 

44. Hjälpa och stötta eleverna så gott de kan, ha varierande lektioner och göra 

eleverna intresserade på lektionerna. 

45. Lärarna skulle kunna få mer tillgångar till att kunna hålla en trevligare ton bland 

elever, särskilt på lektionerna. 

46. Ha dörren upplåst. 

47. att det är roliga lektioner som tex mer praktiska saker i skolan även på teoretiska 

ämnen. 

48. Skolan kan bli säkrare, på det sättet att lärare uppmanas att ta tag i problem som 

uppstår, inte bara ta två personer som är osams, be dem att säga "förlåt" och 

sedan lämna det bakom sig. En fejd tar inte slut på en sekund. 

49. Att lärarna själva är motiverade då det ökar elevernas motivation och syn på 

undervisningen. 

50. att vi lär oss något som vi kan ha användnig för. inte onödiga greger 

51. bra mat och lektioner med snälla lärare 

52. Ha intressant undervisning. 

53. Ha annorlunda undervisningar och lite quiz och ha gemenskap i klassen så att 

det blir roligt att gå till skolan 

54. Ta hand om eleverna. 
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55. Göra det dom ska. Lära ut bra material. 

56. Att dörren alltid är upplåst 

57. Att sluta ignorera vår åsikter om vad vi ska göra i lektionerna (idrott), att det vi 

säger I lektionerna hörs (klasstid) att lektionerna känns inte som tid slöseri. Jag 

tror att lärarna respekterar din åsikt bara om den passar deras, annars kommer de 

attackera dig för dina åsikter, utanför och inne i skolan. 

58. Lektioner roligare 

59. Ge ut bra undervisning. 

60. vet inte 

61. om lärarna var mer uppmuntrande hade man kanske tyckt de va kul. 

62. Fråga vad man vill göra på skolan och försöka anpassa sig. Man ska speciellt 

fråga de som skolkar mycket varför de väljer att göra detta och försöka 

kompromissa och förhindra detta. 

63. Göra undervisningen mer varierad och rolig. Få eleverna att förstå vad vi ska 

använda kunskapen till i vardagen, varför vi lär oss det. 

64. Vet ej. 

65. bra kompisar 

66. Inget det är upp till var och än att ta ansar tycker jag. 

67. ge stöd, om lärarna ger stöd till de som behöver kan det ge stor förändring 

68. Ha trevlig personal :) 

69. att lärarna är bra 

70. Jag vet inte riktigt. Jag tror det är viktigt med gemenskap och samarbete. Att 

lärare kan prata med föräldrar eftersom det oftast är orsaken till att elever inte 

kommer till skolan. 

71. jag vet inte om skolan kan göra något åt de. 

72. Bra utbildning och bra kompisar 

73. Vara trevliga och inte uppträda underligt 

74. att lärarna tar en sen ankomst på allvar men inte blir arga och skriker på en. 

75. Att det är en bra gemenskap på skolan och bland eleverna 

76. Att lära mer 

77. Hålla bra och intressanta lektioner så att man känner sig motiverad till att lära 

sig mer. Även att man har kompisar att gå i skolan med för annars så blir det inte 

kul 

78. att det finns bra och motiverade lärare. Att lärarna vågar säga ifrån och få 

eleverna tysta. Att det är intressant och lagom mycket. Att lektionerna är 

varierade. Att lärarna är hårdare och ändå ger motivation. 

79. Försöka lösa ett problem så fort som möjligt innan det eskalerar och blir värre 

för att slippa få oro för att gå till skolan eller inte känna sig trygg i sin skolmiljö. 

Att man agerar på dom signalerna som eleverna visar till lärarna, även fast det 

inte alltid betyder något så måste man alltid ta allt som händer på allvar. 

80. bra undervisning med bra lärare 

81.  
82. Ingen aning 

83. Det viktigaste skolan kan göra för att jag och mina klasskamrater ska närvara är 

bra stämning i klassen. Eftersom att jag själv och många andra har det bättre i 

skolan om det finns än bra stämning i klassen. 

84. Att man känner sig trygg med alla i klassen och alla lärare. 

85. Roligt 

86. Jag skulle nog anse att det finns betyg leder till att många fler är närvarande 

därför att betygen är så viktiga för ens framtid om man vill kunna komma in på 

gymnasium. 
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87. bry sig om en 

88. inte sätta frånvaro om man kommer ca 5 min sent 

89. ha bra lärare som undervisar på ett intressant sätt samt att man alltid ska känna 

sig välkommen i skolan och att olika elever inte ska behandlas orättvist. 

90. Skolan ska behandla alla lika och ge alla samma möjlighet till utveckling. 

91. Få tyst på jobbiga elever. 

92. Att det vi lär oss är meningsfullt och utlärs på ett bra, spännande och roligt sätt. 

Det ska vara utmanande men inte för svårt heller. Därför att man då har störst 

motivation att göra uppgiften. 

93. Att vissa elever ska va tystare än va dom är för dom sitter o skriker i 

klassrummet. Och att man har bra lärare som man kan ta och prata med när man 

vill om hur det går och allt that 

94. För de är en motivering att du ska vara i skolan och träffa de. 

95. skolplikt 

96. Trygghet 

97. Inget vi går bara för att det är skolplikt 

98. pengar. 

 

 

 


