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Abstract 

 

The aim of this study was to examine if state anxiety, trait anxiety and introversion 

predict absenteeism during both a short period of time and a log period of time. 156 

students in second and third grade in Swedish upper secondary school participated. 

According to previous research anxiety and introversion may lead to absenteeism, 

even though the studies focus have been younger children. Data was collected through 

a questionnaire based on Eysenck’s EPQ-R (Eysenck’s Personality Questionnaire) 

and STAI (State-Traite Anxiety Inventory, form Y). The questionnaire also contained 

questions regarding students’ demographic data as well as questions regarding their 

absence from school. The results of the study confirm that state anxiety, trait anxiety 

and introversion together predict absenteeism by 50.7 % for a shorter period of time 

and by 55.2% for a longer period of time. State anxiety alone predicted 38.2 % while 

trait anxiety alone predicted 34.9% for the fall semester. Introversion alone predicted 

2 % of absenteeism for the fall semester.  

 

Key words: Long term and short term absenteeism, anxiety and introversion 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med den här studien var att undersöka om faktorerna ångest som state, ångest 

som trait samt introversion kunde predicera skolfrånvaro under en kortare samt längre 

tid hos 156 gymnasieungdomar i årskurs två och tre. Enligt tidigare forskning har man 

kunnat se att dessa faktorer kan leda till skolfrånvaro, men då i första hand hos yngre 

individer. Studien genomfördes med en enkät som var baserad på Eysencks EPQ-R 

(Eysencks Personality Questionnaire) samt STAI (State-Traite Anxiety Inventory) 

(Form Y). I enkäten fanns också en demografisk del samt en egenkonstruerad del för 

att mäta frånvaro. Resultaten visade att ångest som state, ångest som trait samt 

introversion tillsammans kunde predicera frånvaro med 50.7% för en kortare period 

samt med 55.2% för en längre period. Enskilt predicerade ångest som state 38.2%, 

ångest som trait 34.9% och introversion 2% av frånvaron förhöstterminen.  

 

Nyckelord: Långsiktig och kortsiktig frånvaro, ångest och introvertion  
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Introduktion 

 

För alla som arbetar inom skolans värld är elevernas närvaro oerhört viktig. För att 

kunna delta i undervisningen och lära sig så mycket som möjligt är det självklart att 

eleverna bör vara närvarande i största möjliga mån. I dagens skola är dock 

elevfrånvaro ett relativt stort problem och för de frånvarande eleverna kan det ge 

framtida konsekvenser. Ogiltig frånvaro leder frekvent till framtida skolavhopp. 

Studier visar att ogiltig frånvaro är en prediktor för kriminalitet, missbruk och asocialt 

beteende längre fram i livet. Personer som skolkat under sin skolgång är frekvent mer 

arbetslösa och tenderar att i sin tur få barn som i högre grad skolkar (Reid, 2000).  

 
I en undersökning av 10 000 Stockholmselever (2004 års droginventering) visade 

resultaten att det fanns ett samband mellan elevers frånvaro och missbruk av olika 

droger. Vidare visade det sig att skolkande elever oftare kom från hem med endast en 

förälder. Eleverna var avsevärt mer kriminella men också själva oftare offer för 

brottslighet. Elever som skolkade angav att de trivdes sämre i skolan och att de ansåg 

sig ha liten kontroll över sin situation där. De var oftare mobbade eller mobbade 

själva andra. Skolkande elever har lägre självkänsla och tenderar vara mer introverta, 

aggressiva och med låg social kompetens (Sundell, El-Khouri, & Månsson, 2005). 

Studier från USA visar att det inte finns något direkt samband mellan frånvaro och 

elevers kön och etnicitet (Newcomb, Abbott, Catalano, Hawkins, Battin-Pearson, & Hill, 

2002). 

 

Det är tydligt att skolfrånvaro kan leda till en rad framtida problem och att det skulle 

vara önskvärt att kunna fånga upp och hjälpa de här eleverna tidigare. Den 

föreliggande studien avsåg just därför att undersöka variabler som kan predicera 

skolfrånvaro hos svenska gymnasieelever.  

 

 

Skolfrånvaro 

I Sverige har vi obligatorisk skolgång t o m nionde klass vilket betyder att 

gymnasieskolan är frivillig. För elever som vill erhålla studiemedel från CSN 

(centrala studiestödsnämnden) gäller dock att de studerar på heltid. För omyndiga 

elever gäller att skolan är skyldiga att informera vårdnadshavare om elevens frånvaro 
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(Gymnasieförordningen kap 6 §20a, 2006:203). Gymnasieförordningen säger vidare 

att en elev som p g a sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i skolarbetet snarast 

ska anmäla detta till skolan (kap 6 §19, 1992:394).  En elevs frånvaro kan anses som 

antingen giltig eller ogiltig. Giltig frånvaro kan t ex vara beviljad ledighet eller 

anmäld sjukdom medan oanmäld frånvaro räknas som ogiltig. CSN har 20 % ogiltig 

frånvaro (ogiltig eller obekräftade sjukanmälningar etc med orimligt hög frekvens) 

som riktmärke för indrag av studiemedel. En elev som under fyra veckor har hög 

frånvaro (ogiltig frånvaro eller obekräftade sjukanmälningar med orimligt hög 

frekvens) varnas av skolan för risken att studiemedlet kan dras in. En sådan varning 

kan även fungera som en preventiv åtgärd. Varningen är inget CSN meddelas, men 

den måste ha utdelats av skolan innan CSN kan avgöra huruvida elevens studiemedel 

ska dras in. 

 

Ångest 

 
Begreppet ångest nämndes tidigt utav Darwin. Han beskrev det som en fysiologisk 

reaktion hos individen med en rad olika kroppsliga förändringar. Begreppet 

vidareutvecklades sedan utav bl a Freud som gav det en fenomenologisk aspekt. 

Freud beskrev ångest som en känsla eller ett tillstånd och gav ångest en mer 

psykologisk definition vilken fått en betydande del inom psykodynamisk och 

psykoanalytisk teori (Freud, 1924 se Dong, 2004). Ångest kan allmänt definieras som 

en emotionell reaktion karaktäriserad av psykobiologiska processer. Ångest anses ha 

känslomässiga, fysiska och beteenderelaterade komponenter. Personen känner rädsla 

eller panik och kroppen reagerar genom ökat blodtryck och förhöjd puls. Det 

autonoma nervsystemet aktiveras. Personen försöker undvika eller fly från situationen 

eller den yttre orsaken till ångesten. En viss nivå av ångest (som ses som rädsla) i 

vissa situationer är normalt. Man skiljer dock mellan normal ångest och neurotisk 

ångest. Neurotisk ångest karaktäriseras av oproportionerligt intensiva ångestkänslor 

vilka påverkar individens dagliga liv (Vrana, 1996). Det finns olika typer av 

ångestsyndrom som anges i DSM-IV (APA, 1994).  

 

Spielberger (Spielberger, Diaz-Guerrero, & Strelau, 1990) skiljer mellan state ångest 

och trait ångest. De definierar state ångest som ett övergående känslomässigt tillstånd 

hos en person med känslor av spänning, nervositet, oro tillsammans med en aktivering 
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av det autonoma nervsystemet. Trait ångest definieras som ett stabilt 

personlighetsdrag där individen har en benägenhet att uppfatta stressande situationer 

som hotfulla och skrämmande, speciellt situationer som innebär en utvärdering av 

personen gjord av andra människor eller hot mot individens självförtroende. Trait 

ångest reflekterar en individs benägenhet att reagera med state ångest inför sådana 

situationer. En person med trait ångest upplever frekvent och regelbundet state ångest. 

State ångest är ett övergående tillstånd som är influerat av situationella och 

kontextuella faktorer. Individuella skillnader i trait ångest kan t ex ha sitt ursprung i 

genetiska faktorer eller individens förhållande till föräldrarna under barndomsåren 

(Spielberger et al., 1990).  

 
 
Att uppleva ångest och oro kan anses som normala delar av barn och ungdomars 

utveckling till vuxna individer. De mest frekventa formerna av ångestsyndrom bland 

barn och ungdomar är separationsångest, social ångest samt generaliserat 

ångestsyndrom. Stabila och höga nivåer av ångest har ett samband med ungas 

undvikande av sociala aktiviteter och skolgång samt depression (Mash, & Barkley, 

2003).  Generellt anser man att ångest såsom separationsångest är något som alla barn 

normalt upplever någon gång. Separationsångest är ångest och överdriven rädsla att 

lämna hemmet, föräldrar eller någon annan som personen är fäst vid. Rädslan ligger 

ofta i att något hemskt ska hända personen som individen är fäst vid och att man ska 

förlora denne (Mash et al, 2003).  

 

Det som karaktäriserar social ångest är att man känner rädsla för sociala situationer 

där man riskerar att bli sedd eller granskad av andra. Detta kan yttra sig i att man 

känner sig generad, att man skäms, blyghet och/eller ångest över att prata inför andra. 

Detta kan i sin tur leda till känslor av otillräcklighet, förlägenhet, förödmjukelse och 

nedstämdhet (Dong, 2004). Man kan säga att social fobi är en extrem form av blyghet 

(Langton, 2009). Ofta förekommer det att barn med olika grader av social ångest 

vägrar att gå till skolan eller klagar över olika fysiska problem /sjukdomar för att 

slippa (Kearny, 2001). Även om ångest i barndomsåren och puberteten kan anses som 

normalt har det dock ett samband med psykosociala faktorer såsom akademisk 

förmåga och social förmåga (Shaffer, Fisher, Dulan, Davis, Piacertini, Schwab-Stone, 

Luhey, Bourdon, Jensen, Bird, Canino, & Riegler, 1996).  



 6

 

Två begrepp som berör barn och ungdomars ångest inför skolan är skolfobi och 

skolvägran (school refusal). Skolfobi är ett begrepp som används om barn och 

ungdomar som lider av seperationsångest inför att gå i skolan eller som lider av en 

överdriven rädsla gällande någon aspekt av själva skolan. Dock lider inte alla barn 

med skolfobi av separationsångest och inte heller alla med separationsångest av 

skolfobi. Studier visar att flickor oftare lider av seperationsångest (vanligast under 13 

år) medan killar oftare lider av skolfobi (vanligast över 13 år) (Last, Francis, Hersen, 

Kazadin, & Strauss, 1987). Skolvägran innefattar undvikande av negativ affekt 

(ångest, depression), undvikande av olika bedömningar o utvärderingar av sig själv 

eller sin förmåga (provtillfällen, grupparbete), uppmärksamhetssökande (vill undvikas) 

och positiv förstärkning när man ej är där (t ex att eleven kan sova istället för att gå i 

skolan) (Kearney & Silverman, 1993). Skolfobi och skolvägran är inte några syndrom 

som går att diagnostisera utan begrepp för att beskriva företeelser. Det här gör att det 

finns olika definitioner för begreppen och att de ibland flyter samman. Fremont (2003) 

menar att man kan se skolvägran som ett alternativt begrepp till skolfobi. Vidare 

menar Fremont (2003) att elever som skolkar och elever med skolvägran skiljer sig 

starkt åt när det gäller nivåer av ångest, huruvida man berättar om det för sina 

föräldrar och huruvida man känner lust inför skolarbete.  

 

Studier visar att trait ångest korrelerar med situationer relaterade till skolmiljö, 

depression samt låg självkänsla. Uppmärksamhetssökande i skolmiljö karaktäriseras 

av state-trait ångest och separationsångest (Kearney & Silverman, 1993). Brandibas, 

Jeunier, Clanet, & Fourasté (2004) har funnit samband mellan ångest och skolvägran 

bland gymnasieelever där skolvägran innebar ogiltig frånvaro. Det finns studier som 

visar att elever med skolfobi och skolvägran blir hjälpta av psykofarmaka 

(Prabhuswamy, Srinath, Girimaji, & Seshadri, 2006). Studier visar också att 

psykofarmaka innehållande seratonin (SSRI) är effektiva vid behandling av barn och 

ungdomar som lider av olika ångestsyndrom och depressioner.  

 
 

Introversion och extroversion 

1921 införde Carl Gustav Jung motsatsparet inåtvänd (introvert) och utåtvänd 

(extrovert) i sitt första större arbete ”Psykologiska typer” (Bennet, 1972). Enligt Jung 
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är introversion en av de grundläggande inriktningarna hos psyket. Han menade att 

inåtvända (introverta) personer i sitt tänkande och sina känsloreaktioner styrs mera av 

sina egna uppfattningar än av yttre händelser, argument och situationer. I sina 

känsloreaktioner visar de utåt likgiltighet och kyla. Bakom fasaden kan det emellertid 

finnas ett rikt och nyanserat känsloliv. Introverta är i huvudsak inriktade på det egna 

tanke och känslolivet medan utåtriktade (extroverta) personer i första hand är 

inriktade på förhållanden i yttervärlden (Egedius, 1994).  

 

Jungs begrepp introversion och extroversion utvecklades vidare av Hans Eysenck. 

Genom användning av olika slags personlighetstest fann han att extroversion – 

introversion är en av de grundläggande personlighetsegenskaperna. Denna egenskap 

vid sidan om neuroticism och psykotisism är avgörande för människans 

förhållningssätt och beteenden. Eysenck definierade extroverta personer som sociala, 

aktiva, livliga, äventyrliga och dominanta, att de gillar fester, har många vänner och 

tycker om att ha folk omkring sig. Introverta personer tycker enligt Eysenck om att 

vara för sig själva, föredrar lugn och ro, har ett mindre antal nära vänner, är 

välorganiserade och föredrar rutin (Larsen, & Buss, 2006). 

 

Det finns studier som visar att extroverta har en bättre förmåga att hålla humöret uppe 

än introverta, även när de är ensamma. De kan lättare reglera sin sinnesstämning och 

har därför en invant högre lycka än introverta (Pavot, Diener, & Fujita, 1990). 

Extroverta relateras också vanligen till långsiktiga nivåer av behaglig påverkan och 

reagerar starkare på positiva stimuli i sin omgivning än vad introverta gör (Lischetzke, 

& Eid, 2006).   

 

Eysenck menar att den grundläggande arousalnivån hos extroverta skulle vara lägre 

än den hos introverta. Detta medför att de får ett mindre känsligt nervsystem, vilket 

gör dem mer benägna att söka stimulering som kan höja denna nivå. Detta skulle 

kunna förklara att de framstår vara mer livliga och äventyrliga än introverta som 

föredrar lugn och ro. Introverta individer har redan enligt Eysenck en hög arousalnivå 

och måste därför undvika alltför intensiv stimulering. Utifrån dessa skilda biologiska 

villkor kan man därför anta att den introverte respektive extroverte personen utvecklar 

olika temperament och riskprofiler med avseende på sjukdom och hälsa mm. (Rydén, 

& Stenström, 2008).  
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I studier har man kopplat samman personlighetsmodellen Big Five och social ångest 

och då kunnat se ett samband mellan personlightetsfaktorerna neuroticism och 

introversion och social ångest (Dong, 2004). Man har också kunnat se att blygsel och 

personlightesfaktorer såsom neuroticism och introversion-extroversion är relaterade 

till social ångest. Då man har kunnat konstatera att blygsel har starkast band till 

neuroticism och introversion kan man anta att personer med en benägenhet för blygsel 

tendera att vara mer neurotiska och introverta (Zhong, Wang, Qian, Zhang, Gao, 

Yang, Li, & Chen, 2008). 

 

Även gällande skolstudier har man kunnat se på en skillnad gällande extroverta och 

introverta personer. Extroverta elever föredrar interaktiva aktiviteter tillsammans med 

andra medan introverta föredrar situationer som möjliggör avskildhet och 

koncentration (Offir, Bezalel, & Barth, 2007). Studier har kunnat visa diverse symtom 

på introversion och extroversion hos skolungdomar när det gäller fråvaron i skolan. 

För de som har en introvert personlighet har man kunnat se att de har både kroppsliga 

och psykologiska problem samt att det är mer tillbakadragna. Extroverta elever kan 

istället ha problem såsom inlärningsproblem, hyperkinesi (överaktivitet) samt att de är 

utåtagerande (Nishida, Suiyama, Aoki., & Kuroda. 2004). 

 

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med vår studie var att undersöka om ångest som state (övergående tillstånd), 

ångest som trait (personlighetsdrag) samt introversion kan predicera skolfrånvaro hos 

ungdomar på gymnasienivå. Vi har valt att titta på frånvaro ur dels ett kortare 

perspektiv, en månad, och dels ur ett längre perspektiv, en hel termin. Studien 

fokuserar på total frånvaro vilket innebär både ogiltig samt giltig frånvaro som ett 

sammanslaget värde. Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan ångest 

och elevers frånvaro. Det finns även samband mellan ångest och en mer introvert 

personlighet. Därför kan man anta att elever med en högre frånvaro har en mer 

introvert personlighet samt är mer ångestbenägna.  
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Våra hypoteser lyder således:  

 

H1: Trait ångest, state ångest samt introversion kan predicera gymnasieelevers     

       skolfrånvaro både ur ett kortare och längre perspektiv.  

H2: Elever med högre frånvaro känner mer tillfällig ångest. 

H3: Elever med en högre frånvaro har en mer ångestbenägen personlighet.  

H4: Elever med en högre frånvaro har en mer introvert personlighet. 

  

 

Metod 

 

Deltagare 

Totalt delades 200 enkäter ut till gymnasieelever i årskurs 2 och 3 vid två 

gymnasieskolor i Växjö kommun, 100 stycken enkäter per skola. Deltagandet var helt 

frivilligt och eleverna fick vara helt anonyma. Inget arvode delades ut. Totalt fick vi 

tillbaka 156 korrekt ifyllda enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 78%. De övriga 44 

enkäterna innehöll obesvarade delar eller lämnades aldrig in.7 av de 156 enkäterna 

saknade uppgifter angående kön, ålder och program. Av deltagarna var 69 kvinnor 

och 80 män. 77 av eleverna gick i årskurs 2 medan 72 elever gick i årskurs 3. Åldern 

varierade mellan 16 och 20 år med en medelålder på 17.5 år (SD = .62). Bland 

eleverna fanns 11 gymnasieprogram representerade varav 7 stycken var praktiska och 

5 stycken var teoretiska. 77 av eleverna gick på ett praktiskt gymnasieprogram och 72 

gick på ett teoretiskt gymnasieprogram.  

 

Instrument 

Vårt mätinstrument bestod av en enkät bestående av fyra delar samt ett inledande 

stycke med demografiska frågor gällande kön, födelseår, program samt årskurs (se 

bilaga). 

 

För att mäta ångest användes självskattningsformuläret STAI – State-Trait Anxiety 

Inventory Form Y (Young) (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, Vagg, & Jacobs, 1983). 

Frågeformuläret består utav två delar där en del (STAI-S) mäter ångest som state 

(övergående tillstånd) medan den andra delen (STAI-T) mäter ångest som trait 
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(personlighetsdrag). Delarna består av totalt 20 items vardera där respondenten ska 

fylla i ett av fyra alternativ på en Likertskala. Alternativen bestod av (1) ”nästan 

aldrig”, (2) ”ibland”, (3) ”ofta” och (4) ”nästan alltid”. Varje fråga kunde ge mellan 1 

och 4 poäng. Maxpoäng på vardera del är 80 och minipoängen 20. STAI-S mäter hur 

mycket ångest en person upplever för tillfället. Ex på fråga är ”Jag är spänd”. Fråga 1, 

2, 8, 10, 11, 15, 16, 19 och 20 var vända för att minska risken för felaktigheter och 

slentrianmässigt besvarande. En hög poäng på delen gällande state ångest indikerar en 

stark känsla av ångest hos individen vid just testtillfället. STAI-T mäter hur mycket 

ångest personen upplever generellt och avser ångest som en stabil benägenhet hos 

individen. Ex på fråga är ”Jag känner mig nervös och rastlös”. Fråga 1, 3, 6, 7, 10, 13, 

14, 16 och 19 var vända. En hög poäng på delen gällande trait ångest indikerar ett 

stabilt ångestdrag hos individen och en generell hög ångestnivå. Reliabiliteten för 

instrumentet testades och Cronbachs alpha uppmättes till α = .96 för STAI-S och α 

= .95 för STAI-T.  

 

Vi valde att separera de bägge delarna i vårt frågeformulär med anledning av att vi 

ville betona för respondenterna att den ena delen handlade om hur man känner sig 

generellt och den andra om hur man känner sig just nu. Därför placerade vi frågorna 

gällande introversion (EPQ-R) emellan STAI-T och STAI-S.  

 

För att mäta introversion har vi använt oss av delar ur Eysencks Personality 

Questionnaire (EPQ-R) (Eysenck & Eysenck, 1991). Den del vi har använt oss av 

mäter personlighetsdraget extroversion – introversion. Instrumentet består av Ja och 

Nej frågor av typen ”Är du pratglad?”, ”Är du livlig?” och ”Är du för det mesta 

tystlåten när du träffar människor?”. Instrumentet innehåller totalt 23 items varav 20 

stycken frågor var vända. Fråga 6, 8 och 12 var inte vända. Varje fråga kunde ge 

antingen 0 eller 1 poäng. Maxpoängen för instrumentet var 23 och minipoängen 0. En 

hög poäng på testet visade därför på en introvert personlighet. I testets orginalform 

motsvaras dock en hög poäng av en extrovert personlighet men för enkelhets skull 

vände vi frågorna så att en hög poäng istället motsvaras av en introvert personlighet. 

Den interna reliabiliteten för instrumentet testades med Cronbachs alpha och 

uppmättes till α = .87. 
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För att undersöka elevernas skolfrånvaro utvecklade vi ett eget mätinstrument. I 

utvecklingen av frågorna utförde vi en pilotundersökning där vi gick ut till en 

gymnasieklass. De fick sedan besvara frågor om sin totala skolfrånvaro samt ange 

åsikter om hur man bäst utformade frågor i ämnet. Frågorna handlade bland annat om 

hur långt tillbaka i tiden man kunde minnas sin frånvaro.  

 

Mot bakgrund av vår pilotundersökning utformade vi sedan fyra egna frågor som 

behandlade sammanlagd frånvaro i skolan d v s både giltig samt ogiltig frånvaro. Som 

giltig frånvaro räknas sjukdom, beviljad ledighet etc medan ogiltig frånvaro kan 

innebära försenad ankomst eller skolk. Frågorna mätte elevernas egna uppskattade 

frånvaro för november månad samt den totalt skattade frånvaron för hela höstterminen 

2008. Eleverna besvarade enkäterna i början av december månad och uppskattade 

därför föregående månads frånvaro som var november. Värdena angavs i procent. De 

avslutande frågorna behandlade elevernas studiemedel dvs om de någon gång blivit 

varnade för indraget studiemedel eller om de fått studiemedlet indraget någon gång. 

Här kunde eleverna svara antingen ja eller nej. De här frågorna uteslöts dock senare 

och fungerade mer som en påminnelse för eleverna själva. Vi tog med frågor 

angående studiebidraget för att en viss andel frånvaro leder till varning eller indraget 

bidrag.  

 

För att undersöka huruvida elevernas egenskattade frånvaro överrensstämde med 

deras verkliga frånvaro använde vi oss av en kontrollgrupp bestående av 20 elever. De 

här elevernas frånvaro kontrollerades i skolornas dataprogram för frånvaro. Eleverna 

visste inte före ifyllandet om att de skulle ingå i kontrollgruppen. Eleverna lämnade 

sitt samtycke till kontrollen och bistod med lösenord. De närvarade själva under hela 

kontrollen. Den egenskattade frånvaron korrelerades med den kontrollerade frånvaron 

för både november månad samt för hela terminen. Det fanns en stark, positiv 

korrelation mellan egenskattad frånvaro för november och den kontrollerade 

frånvaron för november, r = .97, n = 20, p ≤ .001. Paired sample t-test gav t (19) = 

1.48, p = .16 (two-tailed). Mellan egenskattad total frånvaro och kontrollerad total 

frånvaro fanns också en stark positiv korrelation, r = .96, n = 20, p ≤ .001. Paired 

sample t-test gav t (19) = 0.77, p = .45 (two-tailed).  
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Procedur 

Innan enkäterna delades ut kontaktades ansvariga på respektive skola för samtycke. 

Enkäterna delades ut på vardera skola under en dag och till elever som inte hade 

lektion vid tillfället. Enkäterna delades personligen ut i skolornas lokaler såsom 

korridorer, uppehållsrum etc med undantag för lektionssalar. Vi betonade att 

deltagandet var helt frivilligt och anonymt. Frågeformuläret inleddes med ett 

försättsblad vilket innehöll instruktioner samt kontaktuppgifter till oss själva samt till 

vår handledare. Respondenterna informerades också kort muntligen. Formuläret tog 

cirka 15 minuter att fylla i och eleverna fick fylla i det enskilt på egen hand. Enkäten 

återlämnades till oss direkt efter ifyllandet. 

 

Design  

Fokus för vår kvantitativa studie var att med hjälp av en standard multipel 

regressionsanalys (MRA) försöka predicera gymnasieelevers skolfrånvaro utifrån 

state ångest (ångest som tillstånd), trait ångest (ångest som personlighetsdrag) samt 

introversion. T-test gjordes också för att undersöka om det fanns skillnader mellan 

könen och mellan de olika programmen.  Tanken med en multipel regressionsanalys 

är således att undersöka hur ett antal oberoende variabler (prediktorer) predicerar en 

beroende kriterievariabel (Pallant, 2007). I vår studie undersöktes två beroende 

variabler d v s kortvarig frånvaro (november månad) och långvarig frånvaro 

(höstterminen 2008) utifrån våra oberoende variabler state ångest, trait ångest samt 

introversion. För att få en helhetsbild undersöktes även de oberoende variablerna 

gymnasieprogram (praktiskt eller teoretiskt) samt kön. Stickprovets storlek var 156 

individer vilket väl överstiger rekommendationen om minst 15 individer per prediktor 

(Nolan, & Heinzen, 2008) 

 

 

 

Resultat 

 

Alla analyser av insamlad data har gjorts i statistikprogrammet Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). För att säkerhetsställa att villkoren för parametrisk analys 
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uppfylldes undersöktes variablernas normalfördelning och varians. Variablerna state 

ångest samt trait ångest rangordnades då de visade sig vara skeva. 

 

Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelser för studiens variabler (n= 156). 

Variabler M SD min max  

Frånvaro nov  12,27 13,30 0 % 50 %  

Frånvaro ht 14,71 13,21 0 % 60 %  

State ångest 41,56 13,66 20 80 

Trait ångest 42,88 13,42 21 80 

Introversion 9,04 5,57 0 22 
 

 

Sambanden mellan studiens variabler studerades med Pearson korrelationer.  

 

Tabell 2. Pearsons korrelationskofficient (r) för studiens variabler. 

 1 2. 3. 4.    5. 6. 7. 

1. Frånvaro nov. - .847** .682** .645** .315** .105 -.280**  

2. Frånvaro ht  - .722** .698** .399** .093 -.236** 

3. State ångest   - .894** .372** -.028 -.131 

4. Trait ångest    - .378** .022 -.101 

5. Introversion     - .156 -.409** 

6. Kön      - -.024 

7. Gymnasieprogram      -  

** Korrelationen är signifikant vid p ≤ .01 (2-tailed) 
 

Resultaten visar att kön inte korrelerar signifikant med någon utav våra variabler. Typ 

av gymnasieprogram korrelerar signifikant negativt med frånvaro för november, 

frånvaro för höstterminen samt introversion. Det innebär att elever på praktiska 

program har signifikant mer frånvaro både kortsiktigt och långsiktigt samt är 

signifikant mer introverta. Typ av program korrelerar inte signifikant med vare sig 

state eller trait ångest. Vi undersökte ifall multikollinearitet rådde mellan våra 

oberoende variabler. Enligt Pallant (2007) bör korrelationen mellan två oberoende 
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variabler i en multipel regressionsanalys inte överstiga r ≥ .7. Mellan state ångest och 

trait ångest fanns ett korrelationsvärde på r = .894. För att den beräknade effekten av 

de båda oberoende variablerna som individuella prediktorer inte skulle påverkas av 

varandra valde vi att placera dem i separata multipla regressionsanalyser. Enligt 

Pallant (2007) bör korrelationen mellan en oberoende variabel och den beroende 

variabeln överstiga r ≤ .3. Eftersom den oberoende variabeln gymnasieprogram 

korrelerar lägre än r ≤.3 med våra beroende variabler uteslöts den ur vidare analys. I 

övrigt korrelerar våra variabler signifikant med varandra och de oberoende på en 

acceptabel nivå.  

 

Korrelationerna visar att elever med en högre frånvaro känner signifikant mer tillfällig 

ångest (ångest som state) och att elever med en ångestbenägen personlighet har 

signifikant högre frånvaro. Elever med högre frånvaro är mer introverta. 

 

För att undersöka variabeln kön vidare gjorde vi ett oberoende t-test. Det visade att 

det inte fanns någon signifikant skillnad i medelvärde mellan män och kvinnor 

gällande frånvaro för november t (149) = -1.30, p = .20 (2- tailed). Det fanns heller 

ingen signifikant könsskillnad när det gällde frånvaron för höstterminen  

t (149) = -1.16, p = .25 (2- tailed). Vi bestämde oss därför att utesluta variabeln kön i 

vidare testning.  

 

Även variabeln gymnasieprogram undersöktes genom ett oberoende t-test för att se 

om det fanns några signifikanta medelvärdesskillnader mellan praktiska och teoretiska 

program gällande frånvaro. Analysen visade att elever på praktiska program hade 

signifikant mer frånvaro i november t (149) = 3.57, p ≤ .001 (2-tailed). Eleverna på 

praktiska program hade även signifikant mer frånvaro när det gällde höstterminen  

t (149) = 2.95, p = .004 (2-tailed).  

 

Standard multipla regressionsanalyser (MRA) genomfördes för att se om variablerna 

state ångest, trait ångest samt introversion kunde predicera frånvaro under kortare och 

längre tid. Variablerna kön och typ av gymnasieprogram uteslöts som tidigare nämnts. 

Ålder uteslöts också då deltagarna låg så pass nära varandra i ålder (M = 17.5 år,  

SD = .62). Analys visade att state ångest, trait ångest samt introversion tillsammans 

förklarade totalt 50.7 % av variansen i frånvaron för november månad R = .712,  
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R² =.507, p≤ .001, n = 156. För höstterminens frånvaro förklarade state ångest, trait 

ångest samt introversion tillsammans totalt 55.2 % av variansen i elevernas frånvaro  

R = .743, R² =.552, p≤ .001, n = 156.  

 

Eftersom variablerna gällande ångest korrelerade starkt med varandra genomfördes 

olika regressionsanalyser med dessa i för att kunna få individuella värden för 

prediktionskraften.  

 

 

Tabell 3. Multipel korrelationsanalys för frånvaro under november  

Variabel β t p ≤ corr.part 
_____________________________________________________________________ 
State ångest .656 10.332 .001 .608 

Introversion .071 1.116 .266 .066 

R = .685, R² =.469, p≤ .001, n = 156 
 
 
Tabell 4. Multipel korrelationsanalys för frånvaro under november 

Variabel  β t p ≤ corr.part 

Trait ångest .614 9.255 .001 .569  

Introversion .083 1.249 .214 .077 

R = .650, R² =.422, p≤ .001, n = 156 
 
 

Ångest som state predicerar enskilt 36.9 % av variansen för novembers frånvaro. 

Ångest som trait predicerar enskilt 32.4 % av variansen för novembers frånvaro. 

Introversion visade sig inte vara signifikant.  

 

 

 

Tabell 5. Multipel korrelationsanalys för frånvaro under höstterminen 

Variabel β t p ≤ corr.part 

State ångest .666 11.289 .001 .618 

Introversion .151 2.564 .011 .140 

R = .736, R² =.541, p≤ .001, n = 156 
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Tabell 6. Multipel korrelationsanalys för frånvaro under höstterminen 

Variabel β t p ≤ corr.part 

Trait ångest .638 10.427 .001 .591  

Introversion .158 2.582 .011 .146 

R = .713, R² =.509, p≤ .001, n = 156 
 

Ångest som state predicerar enskilt 38.2 % och introversion 2.0 % av variansen för 

höstterminens frånvaro. Ångest som trait predicerar enskilt 34.9 % och introversion 

2.1 % ( dock 2.0 % när introversion stod tillsammans med state ångest) av variansen 

för höstterminens frånvaro. 

 

Trait ångest, state ångest samt introversion kan tillsammans predicera 

gymnasieelevers skolfrånvaro både ur ett kortare och längre perspektiv. Enskilt 

predicerar både state ångest och trait ångest signifikant frånvaro för november samt 

höstterminen. Även om introversion korrelerade signifikant med frånvaro för 

november samt hela höstterminen kan den enbart enskilt predicera frånvaro 

signifikant under en längre tid.  

 

Diskussion 

 
Våra hypoteser inför undersökning löd : 

H1: Trait ångest, state ångest samt introversion kan predicera gymnasieelevers  

       skolfrånvaro både ur ett kortare och längre perspektiv.  

H2: Elever med högre frånvaro känner mer tillfällig ångest. 

H3: Elever med en högre frånvaro har en mer ångestbenägen personlighet.  

H4: Elever med en högre frånvaro har en mer introvert personlighet.  

 

Resultaten visade att vår hypotes att elever med högre frånvaro känner mer tillfällig 

ångest bekräftades. Vidare bekräftades hypotesen att elever med en högre frånvaro har 

en mer ångestbenägen personlighet. Brandibas et al (2004) når liknande resultat i sin 

studie av franska gymnasieungdomar. I övrigt är studier med elever i de övre skolåren 

ovanliga. Skolfobi och skolvägran beskriver i de flesta fall elever i de yngre åren 

(Last et al, 1987, Kearney & Silverman, 1993). Kanske beror det här på att de övre 
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skolåren i de flesta länder är frivilliga och att skolfrånvaro ses som ett allvarligare 

fenomen för yngre barn.  

 

Det fanns ett starkt samband mellan ångest som state och ångest som trait hos 

eleverna. Korrelationen mellan de bägge ångestvariablerna blev så stark att det 

behövdes göras separata regressionsanalyser med dem för att få fram deras enskilda 

prediktionskraft. Spielberg et al (1990) menar att flera studier visar att det finns en 

medelstark till stark korrelation mellan de bägge formerna av ångest. Individer med 

ångest som personlighetsdrag ligger oftare högre gällande ångest som en tillfällig 

känsla. Det kan i sig förklara våra resultat.  

 

Våra resultat visar vidare att det finns ett samband mellan högre frånvaro hos 

gymnasieelever och en mer introvert personlighet. Även introversion och ångest 

korrelerade i vår undersökning. Andra studier visar på liknande resultat. Nischida, et 

al. (2004) menar att det finns symtom kopplade till introversion hos ungdomar som 

har hög frånvaro i skolan. Dessa problem kan vara av både fysiologisk och 

psykologisk natur. Även i en studie gjord av Dong (2004) tas det upp att det finns ett 

samband mellan introversion och social ångest. Den sociala ångesten kan sedan i sin 

tur leda till att barn vägrar att gå till skolan eller skyller på olika fysiska problem för 

att försöka undvika att gå dit (Kearney, 2001). Då social ångest bland annat 

karaktäriseras av rädsla för sociala situationer (Dong, 2004), finns det säkert mycket i 

detta som kan förklara att elever med social ångest inte vill vara i skolan. Även om vi 

i våra resultat kunde se att introversion korrelerade signifikant för frånvaron under 

november månad kunde den enbart som enskild faktor predicera frånvaro under hela 

höstterminen och då till en liten del. Anledningen till det kan diskuteras men vi tror att 

stabila personlighetsdrag troligen ger mer utslag över tid.  

 

Vi har i våra resultat kunnat se att det finns ett samband mellan introversion och 

ångest. Liknade resultat finns i en undersökning gjord av Zhong et al. 2008. Han 

menar att neuroticism och introversion är relaterade till social ångest. Zhong et 

al.(2008) tar även med begreppet blyghet i det här. Zhong menar också att blyghet har 

starka band till introversion, varför man kan anta att blyga personer är mer introverta 

än andra. Eftersom datainsamlingen utfördes i skolmiljö där kanske just introverta 

känner sig otrygga och obekväma kan det ha påverkat resultaten. Vi som testledare 
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var okända för eleverna vilket kan göra att de som lätt känner blyghet och social 

ångest upplevde situationen som ångestfylld. Tidigare forskning har visat att det finns 

en skillnad hos introverta och extroverta personer när det gäller lycka. Studier gjorda 

av Lischetzke & Eid 2006 pekar på att extroverta har en högre grad av lycka än 

introverta. Kanske även detta kan vara en aspekt att tänka på när det gäller sambandet 

mellan introversion och ångest. 

 

I de resultat som vi fick fram såg vi att elever på de praktiska programmen är mer 

introverta än elever på de teoretiska programmen. Att programmen skilde sig åt var 

inte ett resultat vi hade förväntat oss och det kan vara svårt att säga exakt vad detta 

kan bero på. Utifrån Eysencks definitoner av hur en introvert individ är, dvs att de 

tycker om att vara för sig själva samt föredrar lugn och ro (Larsen & Buss, 2006) kan 

man anta att dem trivs bättre på de praktiska programmen där det kanske är mer 

individuella skoluppgifter samt ett lugnare tempo. Även det faktumet att man på vissa 

praktiska program kanske i huvudsak jobbar med ting kan nog spela in.  Enligt Offir, 

et al. (2007) har man kunnat se att det finns en skillnad i hur extroverta och introverta 

elever föredrar att ha sin undervisning. Medan extroverta elever föredrar mycket liv 

och rörelse samt mycket samarbete med andra, vill den introverta eleven hellre ha 

lugn och ro omkring sig och helst jobba enskilt. Kanske ges dessa möjligheter till den 

introverta eleven på de praktiska programmen i större utsträckning än på de teoretiska 

programmen. Man skulle kanske även kunna spekulera i om det kan handla om 

prestation och förväntningar. I vår undersökning fanns elever från 7 olika praktiska 

program och kanske påverkar typen av praktiskt program resultatet. Det är svårt att 

spekulera i varför eleverna på de praktiska programmen i vår undersökning visade sig 

vara mer introverta. Det skulle därför vara intressant med vidare studier på området.  

 

Slutligen bekräftades vår hypotes att trait ångest, state ångest samt introversion kan 

predicera gymnasieelevers skolfrånvaro både ur ett kortare och längre perspektiv. 

Prediktionskraften för våra variabler tillsammans var relativt hög både för november 

månad och för hela terminen. State ångest predicerar frånvaro enskilt högre än trait 

ångest både när det gäller kortare och längre tids frånvaro. Detta kan kopplas till att 

situationen kanske orsakade känslor av tillfällig ångest hos individerna. Individer med 

ångest som trait upplevde troligen viss ångest då situationen och enkäten 

konfronterade dem med deras problem. Även individer utan ångest som 
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personlighetsdrag kan ha upplevt ångest i en kanske obekväm situation vid 

testtillfället.  

 

Vår undersökning fokuserade på total frånvaro. I de flesta fall läggs fokus på ogiltig 

frånvaro i olika studier (Last et al, 1987, Kearney & Silverman, 1993). Vi ville dock 

få med all frånvaro då t ex skolfobi gör att eleven ofta mår fysiskt dåligt och därför 

sjukanmäler sig. En del elever kan sätta i system att sjukanmäla sig trots att de 

egentligen inte är sjuka. Eftersom datainsamlingen utfördes på skoltid och i skolan 

kan det dock vara så att elever med hög frånvaro inte deltog i studien just p g a att de 

var frånvarande. Man kan också fundera över om elever med t e x en introvert 

personlighet undvek själva datainsamlingstillfället. Samma funderingar kan finnas 

angående elever med social fobi e t c då ifyllandet av enkäten kan associeras med en 

utvärderande situation för individen.  

 

Reliabiliteten för vår studie kan anses tämligen hög. Vi använde oss utav erkända 

instrument som tidigare testats i flertalet studier. Vår reliabilitetsanalys gav också 

höga värden. Eleverna fick själva skatta sin frånvaro och vår kontrollgrupp visade att 

det fanns ett starkt samband mellan deras egenskattade frånvaro och den i 

datasystemet kontrollerade frånvaron. Eleverna visste inte heller på förhand om att de 

skulle ingå i en kontrollgrupp. Eleverna fick själva fylla i enkäterna och en del elever 

valde att sätta sig i grupp. Det är något som kan ha påverkat validiteten. Möjligen är 

det så att det kan ha varit svårt att vara helt ärlig gällande sina känslor då andra elever 

satt bredvid. Som vi tidigare nämnt kan själva enkätifyllandet ha påverkat elevernas 

känslor och därmed deras svar. Kanske utgjorde situationen att eleverna upplevde 

starkare känslor av state ångest. Vidare kan social önskvärdhet nämnas i det här 

sammanhanget. Enkäten innehöll tämligen svåra och personliga frågor att besvara 

vilket kan ha påverkat elevernas svar. I undersökningen ingick 156 gymnasieelever 

från två olika skolor i årskurs två och tre i Växjö kommun. Totalt 11 program var 

representerade. Vi ville ha ett brett urval med elever från både teoretiska och praktiska 

program.  

 

Skolfrånvaro är ett ganska välundersökt begrepp men det är få studier som har 

undersökt samband med personlighetsfaktorer såsom ångest och introversion. Våra 

resultat visar att det finns anledning att undersöka de här sambanden vidare. I framtida 
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forskning skulle det vara högst intressant att även studera det omvända förhållandet 

mellan ångest och skolfrånvaro. Kan frånvaro i sig predicera ångest för elever? Ökar 

ångesten hos frånvarande elever med tid? Då tidigare forskning (bl a Mash et al, 2003) 

visat på samband mellan ångest och depression skulle det även vara högst intressant 

att ta med det i en blivande studie. Då studier visar att ogiltig frånvaro är en prediktor 

för bl a kriminalitet och missbruk känns det högst angeläget att forska vidare i ämnet 

skolfrånvaro och elevers känslor inför sin skolgång. 
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Enkätundersökning 
 
 

Vi är två studenter, Christina Elvingsson och Jenny Takman, från 

Samhällsvetenskapliga Institutionen vid Växjö Universitet. Vi skriver en 

uppsats om ungdomars tankar och känslor och är intresserade av hur just 

Du känner.  

 

Enkäten består av fyra olika delar och försök att svara så noga Du kan. 

Det finns inget svar som är ”rätt” eller ”fel”. Enkäten är helt anonym och 

resultaten kommer inte att kunna kopplas till Dig personligen. 

Undersökningen är helt frivillig och Du kan avbryta när som helst.  

 

Har du några funderingar får du gärna kontakta oss eller vår handledare. 

Tack för hjälpen! 

Christina och Jenny 

 

 

Christina: mailadress  

Jenny: mailadress 

 

Handledare: fil.dr.Andrejs Ozolins tel: 0470-708000 
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Var vänlig fyll i följande uppgifter: 

kvinna □               man □                  

Födelseår: ___________ 

Program: ____________________       Årskurs:_____________ 

 
 

Besvara följande frågor så gott du kan genom att kryssa i antingen  ja eller nej. 
  Ja     Nej 

Har du många olika fritidssysselsättningar?                                                   □  □ 

Är du pratglad? □  □ 

Är du livlig?  □  □ 

Kan du vanligtvis släppa loss och ha roligt på fester? □  □ 

Tycker du att det är roligt att träffa nya människor? □  □ 
 

Brukar du hålla dig i bakgrunden på tillställningar?  □  □ 

Tycker du mycket om att gå ut och roa dig?  □  □ 

Tycker du bättre om att läsa än att träffa folk?  □  □ 

Har du många vänner?  □  □ 
 

Brukar du ta saker och ting som dem kommer, utan att bekymra dig  □  □ 
särskilt mycket om vad som ska hända?  

Är det du som brukar ta första steget till att göra nya bekantskaper?  □  □ 

Är du för det mesta tystlåten när du träffar människor?  □  □ 

Kan du lätt få fart på en tråkig fest?  □  □ 

Tycker du om att skämta och att berätta roliga historier för dina vänner?  □  □ 
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 Ja     Nej 

Tycker du om att umgås?  □  □ 

Har man sagt att du ibland går för hastigt fram med det du gör?  □  □ 

Är du sällan svarslös när du pratar med människor?  □  □ 

Tycker du om att göra saker där det måste gå undan?  □  □ 

Brukar du ofta bestämma dig direkt på stående fot?  □  □ 
  

Brukar du ofta ta på dig mer att göra än du hinner med?  □  □ 

Kan du lätta upp stämningen på en fest?  □  □ 

Tycker du om att ha mycket liv och rörelse omkring dig?  □  □ 

Tycker andra att du är mycket livlig?  □  □ 
 

 

Besvara följande frågor så noga du kan. Vi vet att vissa frågor kan vara svåra men 

försök ändå uppskatta så gott det går. Vi vill återigen påminna om att uppgifterna inte 

sprids vidare eller påverkar er på något sätt.  

 

 

Hur hög har din sammanlagda frånvaro varit under november månad?   _________ % 

Hur hög har din sammanlagda frånvaro varit under höstterminen -08?   _________ % 

  

 Ja     Nej 

Har du någon gång blivit varnad för indraget studiemedel?   □  □ 
Har du någon gång fått indraget studiemedel?  □  □  
 
 
 

Tack för Din medverkan! 
 


