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English title 
Detecting absence to promote attendance 

 

Abstrakt 
 

Det finns elever som väljer bort skolan, väljer bort kunskap och social tillhörighet trots den 

svenska skolplikten. Vissa elever undviker enstaka lektioner andra går inte till skolan alls. 

Orsakerna är många och komplexa och kan hittas i skolan, hemmet och den omgivning 

eleverna befinner sig i. Konsekvenserna blir kostsamma för samhället då frånvaron riskerar att 

medföra ett utanförskap och minskar bidraget till vårt framtida samhälle.  

 

Skolan måste här kunna identifiera de riskfaktorer som kan leda elever bort från skolan för att 

kunna skapa skyddsfaktorer för en högre skolnärvaro. För detta behöver skolan först och 

främst ha en likvärdig syn på frånvaro som ett riskbeteende, oavsett åldersgrupper på eleverna 

eller var i landet skolan är belägen. Skolorna behöver också ha ett likvärdigt 

dokumentationsverktyg för att snabbt kunna upptäcka ett frånvaromönster. En god 

dokumentation och profilbedömning kan skapa bättre möjligheter till verksamma 

förebyggande insatser.    

 

Studien visade, utifrån en surveyundersökning med svar från 25 skolledare, att de flesta skolor 

upplevde problem med elever som inte kom på lektionerna. När frånvaron nådde 25 % ansåg 

en stor del av skolledarna den som ett riskbeteende, men nästan en lika stor del såg frånvaron 

som ett riskbeteende redan vid 10 %. Närvarodokumentationen på alla skolorna sköttes 

digitalt. Detta medförde, trots ett underlättande av administrationen, en svårighet att se 

helheten kring elevers frånvaro. 

 

Skolorna beskriver tydliga rutiner och ärendegångar, samt elevhälsan, som insatser vid 

frånvaron. Dock saknas fortfarande åtgärder som kan göras i klassrummet och i den skolmiljö 

eleven ska vistas i. Vilka förändringar sker i skolan för att öka elevens motivation till ett 

lärande? 

 

 Nyckelord 

Dokumentation, frånvaro, insats,  närvaro, riskfaktor, skola, skyddsfaktor. 
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1. Inledning 

 
På en högstadieskola i en liten kommun i Sverige har skolans rektor, specialpedagoger och 

kommunens elevhälsa samlats för att diskutera elever som inte kommer till skolan. Vissa av 

eleverna har inte varit i skolan på flera månader, andra har en mer sporadisk men väldigt hög 

frånvaro. Skälen till elevernas frånvaro är olika, men de psykosociala orsakerna dominerar.   

 

Arbetsgången vid hög frånvaro är på denna skola fastställd och väl implementerad hos all 

personal. Även elever och föräldrar får ta del av denna arbetsgång vid introduktionen och vid 

utvecklingssamtal på skolan. All närvaro och frånvaro registreras efter varje lektion digitalt. 

Vid 20 % elevfrånvaro kallas elev och föräldrar in till samtal med mentor, skolans socionom 

och ibland specialpedagog. Vid 25 % frånvaro görs en anmälan till socialtjänsten varefter 

föräldrarna kallas till kommunens socialkontor för utredande samtal. Vid högre frånvaro kan 

olika åtgärder sättas in, bl.a. tillfällig hemundervisning eller anpassad skolgång där eleven 

introduceras in i skolan genom att få delta i yrkeslivet några dagar i veckan.  

 

Skolans undervisning och arbetssätt förändras dock mycket lite. De åtgärder som gjorts har 

haft begränsad framgång för att få eleverna tillbaka till skolan. Skolans personal anser att en 

av svårigheterna sammanhänger med att insatserna har satts in för sent, att dessa elever kunde 

ha upptäckts tidigare i sin skolgång. 

 

Här lyfts tanken om hur en tidig upptäckt och insats skulle kunna utformas i arbetet med att 

främja elevers närvaro i skolan. En av Skolverkets (2010) slutsatser i ”Skolfrånvaro och 

vägen tillbaka” är vikten av goda rutiner för frånvarouppföljning.  För att upptäcka elever med 

hög frånvaro krävs en bra dokumentation. Ett av flera skolors verktyg idag är 

närvarorapporteringen. Av egen erfarenhet kan den se olika ut, och hanteras olika på enskilda 

skolor. Denna olikhet i närvarokontroll måste påverka förutsättningarna för elever med hög 

frånvaro. Skolans uppgift är enligt Skolinspektionens (2010) rapport att ge alla elever 

möjlighet att nå så långt som möjligt, kompensera elevers olika förutsättningar och ge alla en 

likvärdig utbildning.  Detta leder till frågan om hur likvärdig skolan egentligen är i Sverige 

när det gäller elever som inte kommer till skolan och därmed inte erhåller den kunskap som 

samhället behöver.   
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2. Bakgrund 

 

I Sverige har barn skolplikt från det kalenderår de fyller 7 år fram till det nionde skolårets 

slut. (Skollagen 2010:800, kap.7 § 2, 10 och 12). Det betyder att barn och ungdomar har 

skyldighet att delta i skolans verksamhet om det inte finns ett giltigt skäl för att utebli. 

Barnkonventionen, FN:s konvention om barns rättigheter (1989), lyfter mer fram barnets rätt 

till utbildning i artikel 28. Där uttrycks skyldigheten att vidta särskilda åtgärder för att 

uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott. Även i 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) som Sverige undertecknade 1994 tas 

elevers rätt till utbildning upp ur ett inkluderingsperspektiv. Eleven ska då sättas i centrum 

och pedagogiken och kunskapsnivån ska anpassas efter elevens behov. Trots ett flertal lagar 

och förordningar kring plikter och rättigheter till utbildning kan man överallt finna elever som 

uteblir från skolans lektioner (Springe, 2009). Det finns elever som stannar hemma och av 

olika anledningar inte alls kommer till skolan, elever som väljer bort den sociala tillhörigheten 

som skolan ger och väljer att isolera sig.  

 

2.1 Att upptäcka frånvaro 

I slutet av läsåret 2008/09 redovisade kommunala och fristående skolor att 1 650 elever var 

frånvarande utan giltigt skäl under minst en månad. 600 av dem hade inte kommit till skolan 

under en hel termin (Skolverket, 2010). Glad & Sjödin (2014) skriver att dessa siffror kom 

fram i en uppföljande rapport då skolpliktsbevakningen ansågs hade varit dålig i 

kommunerna. Enligt Skolverkets rapport 2008 är frånvaron vanligare i årskurs 7–9 än i 

tidigare årskurser. Strand (2013) visar i sin studie att det från tidigare skolår endast fanns 

noteringar i skoldokumentationen om ströfrånvaro och/eller hög ogiltig frånvaro i ett klart 

lägre procenttal än de som fanns dokumenterade för det nionde skolåret. Det kan betyda att 

skolor förhåller sig olika till frånvaro, framförallt i de olika årskurserna.  

 

Springe (2009) skriver att lärare/pedagoger inte alltid tar frånvaro på allvar eller ser det som 

ett problem. Brister i närvarokontroll och uppföljning på skolorna slår hårt på gruppen av de 

unga som inte vill gå till skolan (Gladh & Sjödin, 2014). Trots allt har pedagogerna den 

viktiga rollen att vara de som först upptäcker elevernas frånvaro samt kunna se de riskfaktorer 

som kan leda till ett normbrytande beteende (Thambirajah, m.fl. 2008).  
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I Sveriges skolor agerar pedagoger och skolledningar utifrån olika värderingar och 

erfarenheter runt elevfrånvaron, men utifrån samma styrdokument. Malcolm, m.fl. (2003) 

beskriver en diskrepans mellan elevers frånvaro och lärares uppfattning om unga elevers 

frånvaro. Över en fjärdedel av elever i den engelska ”primary school” hade varit frånvarande 

utan förälders vetskap medan skolornas lärare trodde att olovlig frånvaro var ganska ovanlig i 

de lägre åldrarna. Lärares synsätt präglar bemötandet och förväntningarna på eleverna. Om en 

lärare inte förstår elevernas skolkbeteende kan första varningssignalerna missas och ett 

oupptäckt frånvarobeteende kan ha påbörjats.  

 

All dokumentation är präglad av ett visst synsätt eller perspektiv. Detta gäller naturligtvis 

även för elever med hög skolfrånvaro (Asp-Onsjö, 2011). Det betyder att pedagoger på olika 

skolor ser på frånvaro/närvaro på olika sätt men ska förhålla sig likadant över landet. Då 

uppstår frågan hur närvarodokumentationen hanteras i de olika årskurserna i den svenska  

grundskolan, då mål- och resultatbilden kan te sig olika i de lägre åldrarna i förhållande till de 

högre åldrarnas betygsjakt.  

 

Från höstterminen 2012 ska en notering om ogiltig frånvaro göras i elevens terminsbetyg, 

(Skolverket, 2012).  Detta ställer krav på en mer systematiserad närvarodokumentation. Här 

finns dock en risk att kommentarer i betygen kan läggas på eleven som ensam ansvarig för 

frånvaron. Edenroth-Cato (2012) skriver att de beslut som fattas i regeringen skapar det som 

den implicit antyds sträva efter att förhindra: normavvikare. Istället lägger skolan sin 

frustration i den unges knä och ”bestraffar” frånvaron.  Hedevåg.
1
 uttrycker att det görs stora 

ansträngningar för att eleverna ska passa in i den mall som är bestämd för alla genom att 

tidigarelägga betyg, kontroller av kunskapsutveckling i de yngre åren och extra 

undervisningstimmar, när vi istället behöver se olikheter som norm. 

Närvarouppgifter dokumenteras ofta på skolor med giltig eller ogiltig frånvaro. Tidigare 

studier enligt Skolverket (2008) konstaterar att långvarig ogiltig frånvaro ofta startat som 

ströfrånvaro. Det finns alltså all anledning att se all ogiltig frånvaro som ett varningstecken 

för högre frånvaro och normbrytande beteende. Av egen erfarenhet på grundskolans 

                                                           
1
 Föreläsningen ” När mallen inte stämmer” av Kenth Hedevåg på Dunkers kulturhus, Helsingborg 21 oktober 

2014 
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högstadium ses hemmasittare ha både giltig och ogiltig frånvaro. En utvecklad hemmasittare 

eller långvarig frånvaro har många gånger sjukanmälts av förälder och anses vara en giltig 

frånvaro.  Det finns föräldrar som anmäler sina barn som sjuka där skolan inte kan bedöma 

om det finns en korrekt anledning eller inte. Frånvaro anmäls ofta av förälder i de lägre 

årskurserna och skrivs som giltig frånvaro. Här är en risk att den digitala sjukanmälan inte 

visar frånvarons egentliga giltighet.  

  

Mellan skolan och föräldern förmedlas ofta olika perspektiv på orsakerna till frånvaron. 

Föräldrar kan skylla på brister i skolgången, medan skolan kan lämna en annan bild 

(Skolverket, 2008).  Föräldrars inställning till skolan kan ha stor betydelse för elevens närvaro 

då barn till föräldrar som själva har en negativ inställning till skolan har en högre tendens till 

att skolka (Skolverket, 2008). Hemmets erfarenhet och attityd till skolan kan alltså på olika 

sätt påverka elevens skolnärvaro och kunskapsutveckling. Riskfaktorer inom familjen, såsom 

arbetslöshet, sjukdom, misshandel och ekonomiska svårigheter, kan också påverka elevens 

närvaro i skolan. (Reid, 2008, skolverket, 2008). Thambirajah, m.fl. (2008) beskriver även 

föräldrar som håller sina barn hemma som sällskap eller för att springa ärenden åt dem. De 

benämns med begreppen Parantelly condoned or parantel withholding. Här kan det 

diskuteras vilket beteende som förstärks i hemmet och i skolan, vilka krafter som drar eleven 

till eller från skolan (Kearney, 2008, Strand, 2013). Skolan har därför ett stort ansvar att stötta 

och hjälpa våra unga (Gladh & Sjödin, 2014). Ett sätt att stötta den unge är att se till att 

föräldrarna får professionellt stöd. 

 

2.2 Frånvarons konsekvenser 

För den enskilde eleven kan det leda till omfattande framtida svårigheter att utebli från skolan. 

Forskning visar att elever med stor frånvaro är i riskzonen för drogproblem, kriminalitet och 

psykisk ohälsa (Springe, 2009). En ofullständig utbildning kan försvåra ett aktivt deltagande i 

såväl yrkes- som samhällslivet och kan i sin tur leda till eller förstärka ett utanförskap 

(Skolverket, 2012). Ett socialt utanförskap skapar inget produktivt samhälle. För samhället 

blir det mycket kostsamt att inte förebygga elevers skolfrånvaro. På uppdrag av Skolverket 

har nationalekonomer räknat ut en genomsnittskostnad på 12-15 miljoner per ”borttappad” 

elev (Hansson, 2009, Glad & Sjödin, 2014). Därför har vi vuxna ett ansvar att följa och värna 

om våra barns utbildning. Det säger också skollagen (2010:800, kap.7 § 20 och 22) som pekar 
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på vårdnadshavarens och kommunens ansvar för barnet och dess skolgång. Eftersom skolan 

kan betraktas som en spegelbild av samhället, kan ett främjande närvaroarbete ha relevans 

även utanför skolsystemet (Strand, 2013).  

2.3 Insatser 

En väl fungerande skolgång är den största skyddsfaktorn för att det senare ska gå bra i livet 

(Socialstyrelsen 2010). Skolan har ett stort ansvar att upptäcka och reagera på alla signaler 

som pekar på att elever inte mår bra. Ett frånvarotillfälle kan vara en sådan signal.  Främjande 

insatser innebär att arbeta övergripande och förebyggande för att öka elevernas närvaro och på 

så sätt minimera frånvaron i utbildningen (Skolverket, 2010, 2012). Skolans och samhällets 

insatser är här avgörande för elevernas framtid.  Skolverkets allmänna råd, (2012) togs fram 

mot bakgrund av rapporter om att verksamheterna behövde få ett tydligare stöd för att kunna 

komma tillrätta med frånvaro. Där uttrycks att arbetet med att främja närvaro och 

uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro måste vara en del av skolans systematiska 

kvalitetsarbete.  

 

Det systematiska arbetet på skolorna ska utgå från att regelbundet granska den egna 

verksamhetens organisation och innehåll. Detta gäller också problematiken med hög frånvaro 

där det inte endast ska sökas orsaker hos eleven utan i skolans verksamhet och i de processer 

som sker där. Skolverket (2010) skriver om vikten av att grundligt utreda bakomliggande 

orsaker till frånvaron och att detta ska leda till konkreta förändringar. Förändringar som 

genomförs i klassrummen och i grupperna som verkar i dem. Partanen (2012) skriver om 

återkommande erfarenheter där skolan inte når så långt med frånvarande elever som den vill, 

p.g.a. att det ofta saknas en samlad organisation som kan verka tillsammans och enhetligt mot 

samma mål och utifrån en gemensam förståelse. Arbetsgång och ansvar vid hög frånvaro 

måste vara tydlig och rektor måste se till att rutinerna följs. Elevhälsan har en viktig roll när 

det gäller elevernas hela skolsituation, men här visar Skolverkets intervjuer (2012) att 

elevhälsans ansvar ofta är otydligt. Förutsättningen för att barn och unga ska växa upp under 

trygga och goda förhållanden, fortsätter Skolverket (2012), är att alla berörda myndigheter 

och andra samhällsorgan tar ett gemensamt ansvar för att se till att de ungas behov 

tillgodoses. 
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Sammanfattningsvis finns det elever som av olika orsaker samlar på sig en hög frånvaro. Det 

påverkar deras möjlighet att inhämta kunskaper och att delta i den sociala samvaron. Det 

skapar därigenom en risk för ett socialt utanförskap. För samhället blir detta dyrt då kunskap 

för en framtida samhällsutveckling försvinner och sociala kostnader för omsorg och hälsa 

ökar för varje elev som hamnat utanför samhället. Skola och förskola har ett stort ansvar för 

att upptäcka de frånvarande unga för att insatser ska kunna ske i tid.  

 

En icke samstämmig syn på frånvaro och dess följder skapar olika förutsättningar för våra 

barn att lyckas i skolan. Därför behöver vi få kunskap om de barn som inte kommer till skolan 

och vad vi kan göra för att bistå med de rätta insatserna.  Vi behöver också få förståelse för 

hur skolan och dess aktörer förhåller sig till frånvaro för att skapa förändringar i arbetet med 

att främja skolnärvaro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Att upptäcka frånvaro för att främja närvaro 

 

 

9 
 
 

3. Syfte  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskolan definierar elevers giltiga respektive 

ogiltiga frånvaro som ett riskbeteende. Intentionen är att studera vilka verktyg som används i 

skolan för att dokumentera och analysera frånvaron i olika årskurser.  Studien ska också ge 

kunskap om hur tidiga insatser kan utformas för att främja skolnärvaro.  

 

3.1 Frågeställningar 

För att strukturera undersökningen preciseras syftet med frågeställningar. De anger i vilken 

riktning svaren kan sökas och på vilket sätt de ska besvaras samt, rama in det problemområde 

som ska undersökas. I undersökningen kring närvarokontrollen på skolorna och 

närvarofrämjande arbete delades arbetet upp i följande frågeställningar: 

 

 När definierar grundskolan elevers frånvaro som hög? 

 Hur dokumenteras och analyseras närvaron i de olika årskurserna?  

 Hur kan en tidig insats se ut för att främja skolnärvaro? 
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4. Tidigare forskning 

Resultat och erfarenhet från tidigare forskning ger studien kunskap om frånvaroproblematiken 

och de faktorer som bidrar till att förhindra eller minska frånvaron. För att finna andra 

slutsatser om elever som inte kommer till skolan eller skolans lektioner söktes i förarbetet på 

orden: elev, frånvaro, hemmasittare, skolk och närvaro samt de engelska orden truancy, 

school attendance och school refuse. Olika förslag på arbetssätt eller modeller för att främja 

större närvaro gick att finna men det var svårare att hitta diskussioner kring skolans verktyg 

för att synliggöra elevers närvaro/frånvaro.  

 

4.1  Hög frånvaro.  

Hög frånvaro är ett tolkningsbart begrepp, men det leder alltid till att eleven går miste om 

kunskapsinhämtning och det sociala sammanhang som skolan innebär (Gladh & Sjödin, 

2014). I studier och tidigare forskning påträffas olika begrepp som beskriver elever med hög 

frånvaro. De kan kallas korridorvandrare, skolkare, hemmasittare eller ELOF-ärende. En 

korridorvandrare kan vara en elev som vistas i skolan men undviker att gå på lektionerna 

(Springe, 2009). Skolk skriver Strand (2013)  är all ogiltig frånvaro från skolan.  Skolkare kan 

vara elever som är frånvarande och som inte anmälts av vårdnadshavare. Hemmasittare är ett 

omdiskuterat begrepp som också uttrycks med begreppen skolvägran eller skolfobi (Lundin, 

2014). Hemmasittaren, enligt Gladh & Sjödin (2014) har varit borta från skolan minst tre 

veckor utan anledning och där vårdnadshavaren känner till frånvaron.  

 

Kearney (2008) beskriver det traditionella sättet att dela upp elever med skolvägrande 

beteende i kategorierna längre olovlig frånvaro och skolk. Detta är en förenklad uppdelning 

menar Kearney (2008), då hänsyn inte tas till att båda grupperna är mycket heterogena, att 

symtomen i grupperna överlappar varandra eller att beskrivning av grupperna inte är kopplat 

till effektiva eller användbara utvärderingar eller interventioner. Gladh & Sjödin (2014) 

särskiljer skolkare från hemmasittare, som båda har en hög frånvaro, men där skolkare ses ha 

ett mer socialt aktivt liv utanför hemmet. Manyard, Salas-Wright, Vaughn & Peters (2012) 

forskning beskriver att synen på skolfrånvaro och skolkare har utvecklats från att frånvarande 

elever har kategoriserats i en homogen grupp, till att idag betrakta frånvaron utifrån flera 

faktorer som inte kan appliceras på en särskild grupp av individer.  
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Begreppet hemmasittare kan tolkas som någon som sitter hemma, någon som trotsigt väljer att 

inte gå till skolan och där orsakssammanhanget ses som ett individorsakat ångestfenomen 

(Lundin, 2014). Begreppet hemmasittare lägger ansvaret på eleven och därför använder 

Hedevåg
2  

begreppet ELOF istället. ELOF är förkortning på ”elev i lång olovlig frånvaro” 

eller ”elev i lång ofrivillig frånvaro” och förflyttar fokus från eleven till problematiken. Det är 

inte eleven som är svårigheten utan frånvaron.  

 

Orsaken till att unga inte kommer till skolan beror ofta på multikomplexa situationer med 

olika problem som kan röra både hem och skola. Tidigare studier och rapporter delar in 

orsaker till frånvaro i två övergripande perspektiv: dels i ett individfokuserat perspektiv, som 

kopplar samman elevernas frånvaro med ett riskbeteende, dels i ett strukturellt perspektiv som 

fokuserar på skolan som arbetsmiljö och brister i denna miljö som kan leda till elevfrånvaro. 

Orsakerna till frånvaron sägs vara omständigheter kopplade till individen, familjen och 

skolan, där dessas fysiska och psykiska hälsa är faktorer som samverkar i en lång process 

(Skolverket, 2010, Gladh & Sjödin, 2014). En process som leder fram till elevens ovilja att 

vara i skolan. Gladh & Sjödin (2014) har gjort en sammanställning som kan vara ett sätt att 

beskriva orsaker till frånvaron. De delar upp orsaker till frånvaron under tre huvudrubriker 

som Skolan, Socialt/familjen och Individen. 

           Skolan     Socialt/familjen            Individen 

Lärarrelation Nära relationer Temperament 

Skolpersonal Konflikter i familjen Introvert/Extrovert 

Struktur Föräldrars inställning till 

skolan 

Intressen 

Mobbning Missbruk/psykisk ohälsa 

inom familjen 

Psykiatrisk diagnos 

Kamrater Sociala nätverk Neuropsykiatrisk diagnos 

   
                                                 Figur 1. Tänkbara frånvaroorsaker (Gladh & Sjödin, 2014).  

 

                                                           
2
 Föreläsningen ” När mallen inte stämmer” av Kenth Hedevåg på Dunkers kulturhus, Helsingborg 21 oktober 

2014 
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Ofta är det kombinationer av flera olika typer av svårigheter som skapar orsaken till frånvaron 

(Gladh & Sjödin.2014). Eleven som har utvecklat en hög frånvaro hamnar ofta i en destruktiv 

beteendesituation. När ett sådant beteende är befäst krävs stora resurser för att hjälpa eleven 

tillbaka. För att kunna ge rätt insatser och ändra beteendet behövs ett arbete med hela miljön 

runt eleven (Andershed & Andershed, 2009). 

I Springes (2009)  projekt om otillåten frånvaro på skolor i Stockholm 2005, bekräftades att 

antalet hemmasittande frånvarande elever ökade. Personalen på skolorna beskrev ett ökat 

antal anmälningar med skolrelaterade problem till socialtjänsten. Personalen beskrev också 

sin frustration till följd av att elever mår dåligt och att föräldrar inte tar sitt ansvar. De tyckte 

också att socialtjänsten inte gjorde något. Det kan vara lättare att lägga skuld och problem 

utanför sig själv. Här visar det på vikten av ett mer omfattande samarbete för att få elever 

tillbaka till skolan. Förutsättningarna blir större när samhällets olika kompetenser används 

tillsammans för att nå samma mål, istället för att se brister hos varandra,  

 Det är viktigt att anlägga ett samhälleligt perspektiv på frånvaroproblematiken och rannsaka 

sociala gruppers livssituationer i relation till samtida förutsättningar. Villkoren som samhället 

formar, bestämmer skolans roll och ansvar mot de sociala grupperna, vilket i sin tur präglar 

elevers närvaro/frånvaro i skolan (Edenroth-Cato, 2012). Hög frånvaro är inte endast ett 

skolproblem, utan ett samhällsproblem, där eleven vandrar mellan olika system. Därför 

behövs ett samarbete mellan myndigheter och förvaltningar och att någon slags 

åtgärdsprogram upprättas (Springe, 2009).  

 

4.2 Dokumentation av närvaro/frånvaro 

Det är skolans plikt att dokumentera elevers närvaro/frånvaro för att kunna agera vid hög 

frånvaro och för att synliggöra ett beteendemönster (Thambirajah,m.fl. 2008). Ett mönster där 

frånvaron kan beskrivas som ett riskbeteende. Det är betydelsefullt att som pedagog kunna 

förstå orsakerna till frånvaron innan åtgärder sätts in (Thambirajah, m.fl., 2008). Skolans 

vardag består idag av ett omfattande dokumenterande, och det är därför viktigt att förstå 

närvarokontrollens betydelse. En bild av elevens närvaro ger ett verktyg för att tidigt kunna se 

den frånvaro som kan systematiseras till skolk eller hemmasittande. Ströfrånvaro eller 

långvarig tillåten frånvaro kan vara en väckarklocka. En bra hantering och uppföljning av 

skoldokumentationen befrämjar kontinuiteten i skolsystemet (Strand, 2013). 
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Dokumentationshantering ska inte bara handla om kontroll av elevers skolgång utan även 

omfatta attityder, relationer och noggrannhet (Strand, 2013). Det gäller alltså inte bara 

närvarokontroll utan den kartläggning som skolan gör när frånvaron ses som ett riskbeteende. 

Idag kartläggs elever, och åtgärdsprogram upprättas, då det föreligger risk att kunskapsmålen 

inte kommer att nås, men även vid förekomst av skolk, mobbning utanförskap eller 

utagerande beteende (Johansson & Sundberg, 2014). Kartläggaren är av betydelse både för 

när frånvaron ses som ett riskbeteende och för beskrivningen av eleven, d.v.s. hur bilden av 

eleven tolkas och förstås, och hur viktig närvaron anses för den som dokumenterar.  Det som 

dokumenteras om en elev, skriver Asp-Onsjö (2011), kan aldrig vara neutralt eftersom det 

präglas av ett visst synsätt eller perspektiv. Dokumentationen i sig kan inte utgöra en ensam 

faktor som drar eleverna till skolnärvaro utan den är beroende av andra stödfaktorer såsom 

vuxenstöd, psykosocialt stöd och sociala relationer på flera olika nivåer i skolsystemet 

(Strand, 2013). 

 

Strand (2013) skriver att alla hemmasittande elever, oavsett orsaker, har en sak gemensamt, 

nämligen att de saknar fungerande relationer med skolans vuxna och andra elever. Vuxna som 

möter barn och unga bör tänka på sin egen inställning till det beteende som förorsakar 

skolfrånvaro. Green (2011) framhåller att: ”barn gör rätt om de kan”.  Med en sådan 

inställning kan vi lättare hjälpa barnet genom att ta reda på de färdigheter som barnet saknar 

och tillsammans försöka se de hinder som de ska över. Om inställningen istället är att ”barn 

kan om de vill” kan situationer skapas som barnet inte behärskar eller där det ställs inför 

problem som det inte lyckas lösa. I en sådan förlorararena riskerar skolan att väljas bort av 

barnet för en mer vinnande arena som t.ex. sitt kompisgäng eller i hemmets trygga vrå. 

För att tidiga insatser ska kunna sättas in måste skolan förstå de riskfaktorer som finns runt en 

elev (Andershed & Andershed, 2009). Det är betydelsefullt att undersöka orsakerna och utgå 

från den enskilde individens skol- och hemförhållande, och det behövs ett långvarigt 

uppbyggande av relationen till eleven och familjen (Edenroth-Cato, 2012). Genom att 

beskriva orsakerna till skolfrånvaron skapas en kunskap om vilka funktioner de fyller, och om 

vad som förstärker olika beteenden. En negativ förstärkning kan innebära undvikande av 

svåra situationer i skolan medan den positiva förstärkningen kan vara belöning utanför skolan 

(Kearney, 2008). 
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4.3 Ett salutogent perspektiv 

Salutogenes kommer från det latinska ordet salus vilket betyder hälsa och det grekiska ordet 

genesis som betyder ursprung (Antonovsky, 1991). Ett salutogent perspektiv framhåller det 

som skapar hälsa och i detta sammanhang det som kan främja närvaro istället för att orsaka 

frånvaro. Ett salutogent perspektiv innebär alltså att fokusera på skyddsfaktorerna i stället för 

det som orsakar problemet (Strand, 2013). Ett salutogent förhållningssätt behövs för att främja 

en skola där god hälsa, lärande och utveckling ska ske (Partanen, 2012).  

 

Partanen (2012) skriver att för den bästa effekten av ett systematiskt förändringsarbete 

behöver utredningar, kartläggningar och åtgärdsprogram vara processinriktade istället för 

produktinriktade. Genom att sätta ljus på den höga frånvaron och ställa öppna frågor sätts 

tankar i rörelse hos berörda som kan leda till förändring. Det viktigaste och äldsta 

instrumentet för att vinna kunskap och åstadkomma förändring är frågandet (Öquist, 2003). 

Det goda samtalet kan undanröja många hinder genom att låta elevens berättelse blomma ut 

och ge kontrast till de vuxnas utsagor. Det ger eleven känsla för sammanhang, meningsfullhet 

och motivation till att närvara i skolan (Partanen, 2012). Vi behöver fler konstruktiva sätt att 

tala om och med eleverna på, som leder till större förståelse och närhet till elevernas 

livsvärldar, för att komma till rätta med problemet olovlig frånvaro (Edenroth-Cato, 2012).   

 

4.4 Tidiga insatser 

Tidiga insatser kan ge större förutsättningar för den enskilda eleven att lyckas, och därmed 

större möjlighet att trivas både med sig själv och i skolan. Mycket tidigt i barns uppväxt 

skapas ett mönster som senare kan bidra till normbrytande frånvarobeteende (Springe, 2009). 

Därför bör tidiga förebyggande insatser sättas in redan i förskoleåldern eller tidig skolålder,  

eftersom ju tidigare ett normbrytande beteende tar sin start ju större är risken att beteendet blir 

befäst och kan fortsätta över tid (Andershed & Andershed, 2009). Gustafsson, m.fl. (2010)  

drar slutsatser från forskning där sambanden mellan mental ohälsa och skolprestation följer 

individen från tidiga skolår och upp i ungdomsåren, och ser därför förskolan och de tidiga 

åren i skolan som särskilt viktiga för barnens kunskapsutveckling och psykiska välmående. 

Risker finns att resurser hellre läggs där problemen kulminerar än i verksamhetens tidigare år. 

Istället för att bygga trygga grupper i förskoleklass sätts resurser in på högstadiet för att få 

ordning på klasserna.  
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Andershed & Andershed (2009) skriver att insatserna ska anpassas till barnets specifika behov 

och mönster av risk- och skyddsfaktorer. En kartläggning av dessa ger underlag för en 

bedömning av effektiva insatser. De kan riktas mot flera individuella och miljömässiga 

faktorer, sättas in i olika kontexter och koordineras med varandra så att de inte motverkar och 

konkurrerar med varandra. För att en insats ska vara effektiv måste den genomsyra samtliga 

miljöer som den unge befinner sig i.  

 

Närvaron av skyddsfaktorer kan göra att normbrytande beteenden inte utvecklas trots 

exponering för riskfaktorer. (Andershed & Andershed, 2009). Här kan jämföras med Ogden 

(2003) som skriver att skolan ska kunna ge eleverna social kompetens som kan liknas vid en 

vaccinationsfaktor som gör eleverna bättre rustade för stress och motgångar. Genom att 

skolan rustar elever med skyddsfaktorer och ger dem känslan av att vara med i ett 

sammanhang, skapas möjligheter för större elevnärvaro och därmed större lärande för 

framtiden. Att ha kunskap om riskfaktorer och skapa skyddsfaktorer möjliggör ett arbete för 

främjande insatser. 

 

4.5 Nyckelmodellen och ESTER  

Forskning visar att insatser som är forskningsanknutna, strukturerade, manualbaserade och 

implementerade under en längre tidsperiod ger positiva effekter som består (Andershed & 

Andershed, 2009). Gladh & Sjödin (2013) har utarbetat en egen metod som de kallar 

Nyckelmodellen.  De beskriver modellen som ett tvärprofessionellt arbete med direkta 

insatser utifrån där eleven är. När en elev samlar på sig den höga frånvaron kan problemen 

ligga såväl på det psykologiska som på det sociala och pedagogiska planet. Skolan ska 

erbjuda pedagogiskt och psykosocialt stöd med flera professioner samtidigt. 

I Nyckelmetoden måste eleven säga ja till ett samarbete. Viktigt är också att ha en dialog med 

föräldrarna. Insatserna sker med både fysiska träffar och möten via nätet, digitala hjälpmedel: 

såsom interaktiva lärplattformar, chat, Skype, Facebook och Youtube. I den virtuella världen 

är eleven trygg, får känslan av att lyckas. Viktigt att belysa är att modellen inte handlar om 

distansundervisning. Ett stödteam fortsätter det psykosociala arbetet som löper bredvid med 

eleven på olika platser utanför hemmet och skolan tills undervisningssituationerna blir mer 

skollika och eleven är redo att komma tillbaka till skolan. Återgången ska ske varsamt. 
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Skolans pedagoger och klasskamraterna får vägledning så att lagom höga krav ställs på 

elevens tillbakagång.  

ESTER ger förutsättningar för insatserna genom att göra en risk-skyddsprofil som ska leda till 

en insatsplan. ESTER är en evidensbaserad modell som har formats och vetenskapligt prövats 

av Henrik Andershed, docent i psykologi och Anna-Karin Andershed, fil.dr. i psykologi som 

är verksamma vid Örebro universitet. All information om Ester har hämtats från 

http://www.ester-bedomning.se/ och (Andershed & Andershed, 2009). 

 

ESTER står för Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk och skyddsfaktorer. Denna 

modell används till unga (0-18 år) med eller i riskzonen för ett normbrytande beteende. Det är 

en risk-behovsbedömning som kan användas både förebyggande och behandlande och med 

uppföljning över tid, både före och efter insats.  

 

Detta bedömningssystem innehåller ett screeningsystem och ett mer strukturerat 

bedömningsinstrument.  ESTER-screening innebär att bedömaren genom ett mycket  

kortfattat frågeformulär till förälder, skolpersonal eller den unge själv, får en uppfattning om 

huruvida behov av en mer detaljerad bedömning verkar föreligga eller ej. ESTER-bedömning 

är ett mer detaljerat instrument. Med en ESTER-bedömning görs en strukturerad professionell 

bedömning av risker och skydd, samt en risk- och skyddsanknuten dokumentation av vilka 

insatser som sätts in och i vilken omfattning. För att göra en risk- och skyddsprofil av en elev 

krävs licens av bedömaren. Licensbäraren ska ha genomgått en ESTER utbildning. ESTER 

innehåller även ett datorstöd som förenklar tolkning av resultat, professionellt samarbete, etc. 

som licensbäraren får tillgång till.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ester-bedomning.se/
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   Figur 2. Esterbedömning av risk och skyddsfaktorer (Andershed & Andershed, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risker som bedöms i ESTER-bedömning  

Hos den unge 

Trotsighet, ilska eller oräddhet 

Överaktivitet, impulsivitet eller koncentrationssvårigheter 

Svårigheter med medkänsla, skuld eller ånger 

Bristfälliga språkliga förmågor eller skolprestationer 

Negativa problemlösningar, tolkningar eller attityder 

Nedstämdhet eller självskadande beteende 

Normbrytande beteende 

Alkohol- eller droganvändning 

Problematiska kamratrelationer 

 

Skydd som bedöms i ESTER-bedömning 

Hos den unge 

Positiv skolanknytning och prestationer 

Positiva förhållningssätt eller problemlösningar 

Positiva umgängen och aktiviteter 

Den unges medvetenhet och motivation 

Risker som bedöms i ESTER-bedömning  

Hos familjen 

Föräldrarnas egna svårigheter 

Svårigheter i föräldra-barnrelationen 

Föräldrarnas svårigheter med uppfostringsstrategier 

 

 

 

 

Skydd som bedöms i ESTER-bedömning 

Hos familjen 

Föräldrarnas ork, engagemang, eller stöd 

Föräldrarnas positiva attityder och 

uppfostringsstrategier 

Föräldrarnas medvetenhet och motivation 
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5. Teoretisk ram 

Teorier ska utgöra ramen inom vilken en företeelse kan förstås och forskningsresultat kan 

tolkas i en studie kring hög frånvaro i skolan (Bryman, 2011). I sökandet efter teoretisk grund 

i andra ämneslika studier återfanns systemteorin.  Enligt systemteorin, som har en holistisk 

ansats, kan olika krafter som är beroende av varandra upptäckas och beskrivas (Strand, 2013). 

System som skolan, familjen och samhället påverkas av varandras krafter och förändringar, 

krafter eller faktorer som utsätter eller skyddar eleven från ett normbrytande beteende. Även 

motivationsteorin utgör en grund för de olika faktorer eller krafter som påverkar viljan att 

närvara i skolan eller inte. Det är svårt att motivera en elev som ser skolan som något negativt. 

Eleven kan ha svårt att förstå det meningsfulla med innehållet i undervisningen utöver att det 

handlar om att få bra betyg. När eleven tappar känslan av sammanhang kan det att skapa 

någon form av reaktion, t.ex. att frånvara från skolan.  

 

5.1 Systemteori 

Den mer generella systemteorin utvecklades av von Bertalanffys inom biologi och psykologi 

på 1940- och 1950 talen. Enligt hans teori är alla organismer system i vilka det finns 

undersystem (Öquist, 2003). Urie Bronfenbrenner utvecklade 1977 den ekologiska 

systemteorin som är uppbyggd av olika nivåer eller system vilka samspelar med varandra.  

Det ekologiska systemets nivåer beskrivs från mikro-, via meso- till makronivå. Om skolan 

ses som ett system, innehåller den mikrosystem (klassrum), mesosystem (relationen mellan 

klassrum och andra skolfunktioner) samt ett exosystem (skolan som en helhet) (Strand, 2013). 

I makrosystemet skulle allt utanför skolan som påverkar eleven finnas. Se.fig. II 

          

 Figur III. Bronfebrenners ekologiska modell Hämtad från 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/94/figure/F1?highres=y                                                       

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/94/figure/F1?highres=y
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I systemteorin förklaras inte bara problemet hos individen eller familjen utan även i kontexten 

eller systemen i vilka individen eller familjen ingår (Öqvist, 2003). Den unge ska betraktas 

som en del i ett system där allt interagerar med varandra. I ett kategoriskt perspektiv ses 

problemet hos den enskilde individen (Nilholm, 2007). Det är ett fokus på eleven som 

skolkar, har en hög frånvaro eller vägrar komma till skolan. I ett systemteoretiskt 

förhållningssätt flyttas det fokus från den individuella eleven till omgivningen (Strand, 2013).  

 

Det relationella perspektivet och ett systemvetenskapligt synsätt har flera gemensamma 

beröringspunkter. Relationell pedagogik kan beskrivas som ett teoretiskt synsätt på utbildning 

där relationer står i centrum, där den pedagogiska relationen mellan lärare och elev ses som 

central, men även andra relationer, t.ex. mellan lärare-grupp, elev-elev och elev-grupp 

inkluderas (Aspelin, 2013).  Reid (2008) skriver att skolpersonalens bemötande och elevers 

relationer till lärare kan påverka närvaron. Förutsättningar för en gynnsam inlärningssituation 

utgörs av att eleven mår bra och trivs i skolan. Därför är elevers hälsa beroende av sociala 

relationer på individ- och klassrumsnivå, skolnivå och skolorganisationsnivå (Strand, 2013).  

 

Öquist (2003) delar in det systemteoretiska sättet att tänka och arbeta i fyra centrala begrepp: 

ett helhetstänkande, ett nivåtänkande, ett tänkande i termer av kommunikation och 

information och i ett tänkande av termerna konstans och variation. I ett helhetstänkande är vi 

människor är med och skapar strukturen. Det gör att strukturen kan bli svår att se eftersom vi 

själva ingår som en del i den och den aldrig helt kan frigöras från helheten. En insikt om att 

det förhåller sig så kan dock leda till nya lösningar och utveckling, både individuellt och i 

organisationer. Att låta eleven, hemmet och skolan få insikt i sin roll i strukturen kan skapa 

nya öppningar till förändringar, och utveckling kan ske både i ett normbrytande beteende men 

också i ett förebyggande och närvarofrämjande arbete.   

Utifrån ett helhetsperspektiv är det möjligt, skriver Strand (2013), att genom systemteori 

beskriva relationer på olika nivåer i skolorganisationen. Ett tänkande i nivåer är viktigt oavsett 

om det gäller att förstå hur organisationer är uppbyggda eller att förstå hur kommunikationen 

mellan människor fungerar eller hur inlärning går till. I alla system finns en hierarkisk 

uppbyggnad. De högre nivåerna är överordnade och "kalibrerar" verksamheten på lägre 

nivåer.   
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Skolan är ett hierarkiskt system där, t ex elever och lärare påverkar varandra genom olika 

former av interaktioner och relationer (Strand, 2013). Genom att som pedagog, elev eller 

ledning uppmärksamma den egna människo- och kunskapssynen kan man finna ett bättre 

förhållningssätt. Ett förhållningssätt med ökad förståelse för egna och andras roller i systemet. 

 

Ett tänkande i termer av kommunikation och information är inom systemteorin en 

grundmetafor för förändring. Det viktiga som sker, sker hos mottagaren. Uppgiften för 

sändaren är att vara katalysator för förändring. Det som påverkar elevens val är det som är 

viktigt för skolan att fånga upp och lägga som grund för förändring.  

Öqvist (2003) fjärde del är ett tänkande i termer av konstans och variation. Konstanterna är 

det som står för det säkra och förutsägbara och är lika viktiga som variationerna för ett bra liv. 

Han menar att ibland blir enda källan till ny information möjlig endast genom att bryta upp 

ordningen. Individen vill inte befinna sig i förlorararenor och skapar därför sin trygghet där 

risken att misslyckas är minimal. Ibland befästes ett beteende i denna trygghet som inte 

främjar en hälsosam skolgång. För en förändring kan då krävas en reträtt från elevens vardag, 

att vända upp och ner på saker för att påbörja nya främjande processer.  

5.2 Systemkrafter 

Strand (2013) beskriver skolan som ett socialt system där det finns mål och vägar till att nå 

målen. Elever påverkar sin omgivning och omgivningen påverkar dem. Det sker ett samspel 

mellan elever och lärare i klassrummet, mellan elever och personalen i skolans miljö, men 

även utanför skolan sker samspel som är skolrelaterat. Eleverna påverkas också utifrån sin 

personlighet, ungdomskulturen och det sociala sammanhang de är en del av. Skolmiljöns 

karaktär delas upp i riskfaktorer och skyddande faktorer. Strand (2013) kallar dessa faktorer 

för systemkrafter. Dessa krafter kan antingen dra eleven i riktning mot en delaktighet i skolan 

(skyddsfaktorer) eller i riktning från skolan (riskfaktorer). Andershed & Andershed (2009) 

förklarar krafterna som risk- eller skyddsfaktorer som kan styra in på en mer prosocial eller en 

mer avvikande väg. Systemkrafter som kontinuerligt samverkar i ett salutogent perspektiv kan 

främja elevernas välmående (Springe, 2009). 
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Figur IV. Hur Systemkrafter kan inverka på individerna (Strand, 2013). 

Precis som Bronfenbrenners cirkulära modell med det ekologiska systemets nivåer, se fig. III 

visar Strand (2013) i figuren ovan hur individen (eleven) kan påverkas av olika krafter för att 

dras tillbaka eller stanna kvar i skolan. Klassrummets strukturer, lärande och sociala miljö 

med den coachande pedagogen är central. Andra krafter och professioner samverkar för att 

centrum ska få de förutsättningar som krävs. Det är viktigt att använda olika kompetenser och 

skyddande krafter för närvarofrämjandet liksom att insatserna ses som positiva för eleven. En 

insats där elevens förväntningar eller erfarenheter är negativa blir ingen bra skyddsfaktor. 

 

5.3 Motivationsteori och KASAM. 

För att få elever att närvara i skolan eller, få den frånvarande eleven att komma tillbaka till 

skolan krävs motivation. Ordet ”motivation” härstammar från det latinska ordet - ”movere” - 

som betyder ”att röra sig”. I motivationsforskningen kan enligt Jenner (2004) frågan 

omformuleras som: ”Vad är det som får människor att röra sig?” De flesta teorier om 

motivation har sina rötter hos den grekiske filosofen Epikuros och i hedonismen. Dessa 

teorier går ut på att människan i allt hon gör strävar efter njutning och välbefinnande och 

försöker undvika smärta (Jenner, 2004, Stensmo, 2008). Om eleven känner sig obekväm och 

olustig i klassrummet är risken att den inre motivationen skapar ett sätt att undvika skolan.   

Motivationsförloppet beskriver Jenner (2004) som en inre drivkraft, grundad i behov, 

önskningar eller förväntningar som utlöser beteenden eller handlingar riktade mot vissa mål, 

vilka kan vara antingen yttre eller inre. Elevens drivkraft måste ställas i relation till ett mål för 

motivation.  Stensmo (2008) beskriver människans inre och yttre motivation men förklarar 

också en interaktiv motivation.  
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Den interaktiva motivationen uttrycks i formeln M = F x V där M står för motivation, F står 

för förväntan (både om framgång och möjlighet till misslyckande) och V står för värdet av 

framgången för att nå ett mål. Värdet av framgång beror på hur viktigt målet är för individen 

och dess omvärld. Jenner (2004) förklarar formelns process med att elever behöver ett mål 

som känns möjligt att nå, att det finns en mening med att nå målet och att känna känslan av att 

lyckas.  

 

Antonovsky (1991) uttrycker också betydelsen av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet för människans drivkraft. Han benämner detta som KASAM - känsla av 

sammanhang. En känsla av sammanhang skapas genom att vi, vid upprepade tillfällen förstår 

hur omgivningen kan påverka oss. För att motivera eleven behövs ett tydliggjort mål som är 

begripligt, betydelsefullt och möjligt att nå. Ett mål där eleven kan sätta sig själv i ett 

sammanhang. När eleven tappar känslan av sammanhang skapar det någon form av reaktion. 

När barn och unga upplever att kraven är för höga skapas det en alltför hög kunskapsstress 

och relationsstress (Hedevåg, 2014). Kraven står för långt från förmågan. Frustrationen 

förläggs i något annat som känns mer begripligt och meningsfullt.  

En grundläggande tanke är att motivation inte bara har att göra med egenskaper - eller om en 

”vilja” som finns eller saknas - utan om bemötandet (Jenner, 2004). De pedagoger som eleven 

möter under sin skolutvecklande resa bidrar till stor del till elevers framgångar eller 

misslyckanden genom sina förväntningar och förhållningssätt.   

Människor försöker att skapa mening åt det som händer dem själva och andra, och att göra 

egna och andras beteenden begripliga.  I beteendevetenskapliga sammanhang benämns detta 

”attribution”, som kan översättas med orsaksförklaring, tillskrivning. Attributioner är enligt 

Stensmo (2008) människors subjektiva förklaringar av sina prestationer och orsakerna till 

framgångar och misslyckande. Därför är det viktigt vilken tolkning pedagoger gör av elevers 

beteende eftersom det kommer påverka hur det fortsatta samspelet utvecklas (Jenner, 2004).  

 

 

 



Att upptäcka frånvaro för att främja närvaro 

 

 

23 
 
 

6. Metod 
 

Genom metoden insamlas data som speglar egenskaper hos fenomenet (Johansson & 

Sundberg, 2014). För att få kunskap om skolledares uppfattning om, och agerande vid, elevers 

frånvaro krävs en undersökning om när frånvaro ses som ett riskbeteende och vilka verktyg 

som används för att upptäcka det beteendet. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv ska 

skolledarnas svar tolkas och förstås. Det innebär att svaren ska ge en uppfattning hur rektorer 

definierar, dokumenterar och agerar kring elever med hög frånvaro på skolorna. I 

dokumentationen av elevers närvaro ska även orsak och verkan belysas ur ett positivistiskt 

perspektiv.  

I detta avsnitt kommer val av metod och undersökningsgrupp att beskrivas. I metodavsnittet 

kommer det också att beskrivas hur arbetet har genomförts och resultaten bearbetats. 

Undersökningens validitet, reliabilitet och generalisering beskrivs kort med efterföljande 

etiska övervägande. 

6.1 Metodval 

Undersökningen vill visa hur elevers frånvaro hanteras och diskuteras på svenska skolor och i 

olika årskurser.  Initialt var ansatsen att med en kvantitativ surveyundersökning få svar från 

rektorer vid 50 olika skolor i hela landet. En surveyundersökning är enkäter eller 

strukturerade intervjuer och undersökningens mer generella term är tvärsnittsdesign (Bryman, 

2011).  En studie med en kvantitativ ansats görs då forskaren vill finna mönster i insamlad 

data för att dra generella slutsatser (Johansson & Sundberg, 2014). Utifrån enkätens både 

slutna och öppna frågor gjordes det dock både kvalitativa och kvantitativa analyser av den 

svenska skolans hantering och definition av elever som inte kommer till skolan.  

 

Valet av metod kom utifrån ett intresse av, som även Bryman (2011) skriver, en variation av 

individer, grupper och organisationer. En variation av system som påverkas och ofta är 

beroende av varandra. Metodvalet tillkom också utifrån de studier som behövde göras.  Att 

behöva besöka skolor och personer för att göra intervjuer eller observationer begränsade valet 

av metod. Då jag bor i en liten kommun med några få skolor gjordes valet också utanför 

hemkommunen för större anonymitet.  
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6.2 Val av undersökningsgrupp 

För att få en mer generell bild i undersökningen valdes grundskolor från olika geografiska 

platser med hjälp av listor på skolverkets hemsida. Alla skolor på listorna var även markerade 

på en karta vilket underlättade valet av skolor från olika geografiska områden.  Som ansvariga 

för skolornas verksamhet valdes rektorerna som målgrupp.  Valet av både F-6 grundskolor 

och 7-9 grundskolor gjordes för att se om mål och resultat kunde påverka dokumentation och 

analys av frånvaro.  

 

6.3 Genomförande 

Frågor skickades ut till skolorna i en digital enkät tillsammans med ett missivbrev.  En digital 

enkät ger den som ska svara större möjlighet att vara anonym och är tidsmässigt mindre 

krävande genom att endast behöva markera svarsalternativen.  Enkäten består av 12 frågor där 

endast 2 är öppna. Enligt Bryman (2011) är färre öppna frågor bra eftersom det underlättar för 

respondenterna. Missivbrevet är ett introduktionsbrev som förklarar syftet med 

undersökningen, varför den är viktig, och hur respondenterna har valts ut (Bryman, 2011). 

Missivbrevet utformades som en presentation av undersökningen i avsikt att få fler att besvara 

enkäten. 

 

6.4 Databearbetning  

Webbaserade dataprogram strukturerar dataregistreringen genom att numrera, datera, samt 

ställa upp datamatriser för inkommande svar (Dahmström, 2011).  Detta underlättade 

analysen av de inkomna svaren. Enkätsvaren från skolledarna bearbetades efter det att alla 

samlats in. Dataregistreringen gjordes i ett surveyprogram (Webbenkäter) som finns på 

internet, (www.webbenkater.com). Färdiga tabeller och figurer med tillhörande uträkningar 

visade resultaten av skolledarnas svar i dataprogrammet. Dessa resultat behövde sedan 

analyseras och diskuteras. Utifrån syftet med studien delades svaren upp enligt syftets tre 

frågeställningar, vilket underlättade analysen och diskussionen. 

      

6.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet handlar om huruvida studien mäter det som är avsett att mätas. Det betyder i den här 

studien, vilken giltighet rektorers närvarokontroll och främjande närvaroinsatser har. 

Reliabilitet handlar om hur trovärdig undersökningen är, d.v.s. om de lämnade svaren skulle 

http://www.webbenkater.com/
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ge ett liknande utfall ifall undersökningen genomfördes på nytt.  Eftersom skolorna är 

slumpmässigt utvalda önskades en mer generell bild av den svenska skolan över hela landet. 

Reliabiliteten är svår att säkra då svar kom från endast hälften av respondenterna.  Risken är 

att rektorer vill visa en bästa bild av sin skola och svaren kanske inte är så sanningsenliga som 

önskat. Både öppna och slutna frågor valdes för att ge möjlighet till mer nyanserade svar.  

Genom att skicka enkäten till många skolor ökade chansen att få fler svar trots ett visst 

bortfall. Fler svar minskar risken för urvalsfel (Bryman, 2011).  Trots att utskick med 

påminnelse gick till samtliga valda 50 skolor kom endast svar från 25 av skolorna in. Några 

respondenter svarade inte heller på enkätens alla frågor. 

   

6.6 Etiska övervägande 

Med en digital enkät blev möjligheten att vara anonym större. Syftet var att få kunskap om 

den allmänna definitionen på, och hanteringen av, hög frånvaro inom svenska skolor. Studien 

visar inte om skillnader förekommer mellan vissa platser eller områden utan tanken var att 

kunna se om skillnader finns mellan årskurser/stadier i skolorna.  

 

Viss risk finns att inte all data som samlats in kan säkerställas och hållas helt konfidentiell. 

Bryman (2011) skriver att det finns tjuvlyssnare och lurpassare ute i internetmiljöerna som, 

utan att identifiera sig, noterar vad som sker. Internet är tillgänglig för många och det är svårt 

att veta vem som får tillgång till informationen. Därför har utskicken säkerställts så mycket 

som är möjligt genom att använda retursvar från mottagaren.  
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7. Resultat  

 

Resultat presenteras i detta avsnitt med svaren från enkäten. Fråga 1 avsågs skapa ingång till 

ämnet för att föra tanken till den egna skolans närvaro/frånvaro. Därefter följer de frågor som 

ska ge svar på studiens frågeställningar.  Analys och diskussion av det sammanställda 

materialet kommer att redogöras för efterföljande avsnitt.  

 

7.1 Skolans definition på hög frånvaro 

 

När definierar grundskolan att elever har hög frånvaro? 

De fem första frågorna varav en öppen fråga handlar om respondenternas definition av elevers 

frånvaro och när frånvaron kan uppfattas som ett riskbeteende. 

Frågorna löd: 

 

1. Finns det elever på skolan som anses ha hög (giltig och ogiltig) frånvaro? 

    

    Antal deltagare som svarade: 25 

 

    22  deltagare svarade (88.0%): ja 

       

      3 deltagare svarade (12.0%): nej                                                                                      

 

 

 

 

 

2. Om svaret är ja på fråga 1, hur hög anses dessa elevers ogiltiga frånvaro vara? 

 

 

Antal deltagare som svarade: 23 

 

A, 6 deltagare (26.1%) svarade 1-10 %         

 

B, 12 deltagare (52.2%) svarade 10 % -25 %   

 

C. 2 deltagare (8.7%) svarade 25 % -50 %     

 

D. 3 deltagare (13.0%) svarade 50%>                                                                                            
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3. …och hur hög anses dessa elevers giltiga frånvaro vara? 

 

Antal deltagare som svarade: 23 

 

A, 12 deltagare (52.2%) svarade:1-10%        

 

B, 4 deltagare (17.4%) svarade:10 % -25 %     

 

C. 5 deltagare (21.7%) svarade:25 % -50 %     

 

D. 2 deltagare (8.7%) svarade: 50 % >           

 

 

 

4. När ses elevens frånvaro som ett riskbeteende och åtgärder anses behövas från skolans 

elevhälsa? 

 

Antal deltagare: 26 

 

A, 1 deltagare (3.8%) svarade:  5%        

 

B, 11 deltagare (42.3%)svarade:10 %      

 

C. 14 deltagare (53.8%) svarade:25 %     

  

D. 0 deltagare (0.0%) svarade:50 %        
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Hur kan en tidig insats se ut för att främja skolnärvaro? 

Fråga 5 var öppen och önskade respondenternas egna reflektioner kring elever med hög 

frånvaro. Svaren har sammanställts och valda citat får beskriva den generella bilden av 

tolkningen. 

 

Respondenterna uttrycker att orsaken till frånvaron styr hur stor den kan vara i procent. 

”Procentsatsen (25 %) frånvaro gäller generellt, sedan är det ju viktigt att se 

om det är vid särskilda tillfällen som frånvaron är”.    

 

 Om eleven har brutit benet eller har en längre infektion blir frånvaron lång men skälet är 

tydligt. 

”Längre sjukfrånvaroperioder kan ju leda till väldigt hög frånvaro utan att 

elevhälsan kopplas in. Har en elev brutit benet då vet vi ju vad det handlar om” 

 

En respondent svarar att frånvaron är giltig när den är anmäld av vårdnadshavare. En annan 

såg problematiken med den digitala bevakningen som inte hade den direkta dialogen med 

vårdnadshavaren. 

 

”Elever kan ha hög frånvaro som egentligen inte är giltig, men där vårdnadshavaren 

anmäler ändå. Därför blir instrumentet något trubbigt, men viktigt att notera så att alla 

vårdnadshavare informeras om hur negativt det är för eleven att vara frånvarande”. 

 

Närvarobevakningen beskrevs av respondenterna med hur mycket, på vilket sätt och av vem. 

När elevers frånvaro ökat med 10-25% följs det upp av mentor eller någon annan ansvarig 

med olika åtgärder som arbetslag eller elevhälsoteam diskuterade fram. Rutiner som 

tydliggjorde ärendegången när frånvaron ökade till ett riskbeteende. 

                       ”När frånvaron närmar sig 20 % ringer varningsklockorna”.   

                                   eller 

”Specialpedagogerna i arbetslagen bevakar detta och går in mer aktivt om det 

överstiger 15 % ” 
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7.2 Skolans dokumentation 
 

 Hur dokumenteras och analyseras närvaron i de olika årskurserna?  

Frågorna 6-11 lägger fokus på hur skolorna dokumenterar elevers närvaro för att se om det är 

någon skillnad på de olika skolorna. Frågorna lyder: 

 

6. Hur dokumenteras elevers närvaro på skolan i årskurs F-3? 

 

Antal deltagare som svarade: 21 

 

A, 1 deltagare (4.8%) svarade: Journaler som registreras och förs in i 

skolans arkiv:                               

B, 17 deltagare (81.0%) svarade: Digitala Närvaroprogram     

 

C, 1 deltagare (4.8%) svarade: Mentor för egen närvaro  

         

D, 1 deltagare (4.8%) svarade:Inte alls                                   

 

1 deltagare (4.8%) svarade: Annat, - Jag är helt ny på skolan och 

har dålig koll på detta:                 

 
 

 

 

7.  Hur ofta görs analyser över elevers sammanställda närvaro-frånvaro i årskurserna F-3? 

 

Antal deltagare som svarade: 20 

 

A, 13 deltagare (65.0%) svarade: Varje termin          

 

B, 0 deltagare (0.0%) svarade: Varje läsår                         

 

C, 7 deltagare (35.0%)svarade: Sporadiskt under läsåret   

   

D, 0 deltagare (0.0%) svarade: Inte alls                               
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8. Hur dokumenteras elevers närvaro på skolan i årskurs 4-6? 

 

Antal deltagare som svarade: 21 

 

 A, 1 deltagare (4.8%) svarade: Journaler som  

registreras och förs in i skolans arkiv 

                                                              

B,  18 deltagare (85.7%) svarade: Digitala närvaroprogram:     

 

C, 1 deltagare (4.8%)svarade: Mentor för egen närvaro   

 

D, 1 deltagare (4.8%) svarade:  Inte alls                                  
 

 

 

 

 

9. Hur ofta görs analyser över elevers sammanställda närvaro-frånvaro i årskurserna 4-6? 

 

Antal deltagare som svarade: 21 

 

A, 15 deltagare (71.4%) svarade: Varje termin:                  

 

B, 1 deltagare (4.8%) svarade: Varje läsår                       

 

C, 5 deltagare (23.8%) svarade: Sporadiskt under läsåret  

 

D, 0 deltagare (0.0%) svarade: Inte alls:                           

 

 

 

10.  Hur dokumenteras elevers närvaro på skolan i årskurs 7-9? 

 

Antal deltagare som svarade: 21 

 

A, 0 deltagare (0.0%) svarade: Journaler  

som registreras och förs in i skolans arkiv                              

 

B, 20 deltagare (95.2%) svarade: Digitala närvaroprogram   

 

C, 1 deltagare (4.8%) svarade: Mentor för egen Närvaro    

D, 0 deltagare (0.0%) svarade: Inte alls                                

 



Att upptäcka frånvaro för att främja närvaro 

 

 

31 
 
 

11. Hur ofta görs analyser över elevers sammanställda närvaro-frånvaro i årskurserna 7-9?     

 

Antal deltagare som svarade: 20 

 

A, 15 deltagare (75.0%) svarade: Varje termin 

 

B, 1 deltagare (5.0%) svarade: Varje läsår 

 

C, 4 deltagare (20.0%) svarade: Sporadiskt 

under läsåret 

 

D, 0 deltagare (0.0%) svarade: Inte alls 

 

 

7.3 Skolledares tankar om tidiga insatser 
 

Den sista frågan i enkäten var en öppen fråga där respondenterna skulle beskriva hur en tidig 

insats på kan se ut på deras skola för att främja skolnärvaro.  Svaren från respondenterna har 

sammanställts med kortare citat.  

 

Många av respondenterna beskriver skolornas ärendegångar vid upptäckt av hög frånvaro.  

För en tidig upptäckt av frånvaro beskriver de kontrollen av närvaro. 

. 

”Tidig upptäckt, tidig insats är prioriterat. Varje elev har en mentor som har koll 

på läget och på skolan har vi rutiner för att agera när situationen för elever 

förändras”. 

 

Respondenterna beskriver närvarokontroller som sker med bestämda tidsintervaller. Det kan 

vara ett visst antal frånvarotillfällen under 6 veckor, att alla elevers närvaro följs upp varannan 

vecka eller 1 gång per månad.  En respondent beskrev en. 10-tillfällesregel 

 

”10-tillfällesregeln: Då en elev varit giltig/ogiltigt frånvarande vid 10 tillfällen 

eller dagar under ett läsår kontaktar lärare vårdnadshavare samt meddelar 

rektor”. 

 

Två av respondenterna nämner vikten av tidiga förebyggande insatser. Som att ha en tidig 
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föräldrakontakt eller att arbeta fram rutiner för att främja närvaron i skolan. Någon beskrev 

samtal med vårdnadshavare redan i förskoleklass.  

 

”Vi bjuder in till samtal med vårdnadshavare och elev redan i F-klassen vid hög 

frånvaro. Med detta kommer vi långt. Det brukar bli bättre då” 

 

En skolledare skriver att med stigande ålder hos eleverna krävs mer insatser för att upptäcka 

och åtgärda frånvaron. De tidiga insatser som respondenterna beskrev var möten och samtal 

med elev, vårdnadshavare, rektor, mentor samt elevhälsa. 

 

”Ett exempel på en tidig insats kan vara ett möte med elev, vårdnadshavare, 

rektor samt mentor. Vid detta möte lyfts den problematik vi ifrån skolan ser med 

den höga frånvaron”. 

 

Utredningar, åtgärdsprogram och handlingsplaner upprättas enligt respondenterna vid 

misstanke om ett riskbeteende. 

  

”Så fort man misstänker att det inte fungerar så startar en utredning om elevens 

situation”. 

 

En respondent gav rekommendationen att använda checklista och skalfrågor i utredandet av 

orsakerna till frånvaro. 

  

Insatser och stöd söks även utanför skolan enligt respondenterna som till exempel 

Elevhälsoteam, speciella närvaroteam, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 

 

”Vid "svåra fall” söker vi stöd hos kommunens mobila närvaroteam som är en 

del av elevhälsan”. 
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7.4 Resultatsammanfattning 

22 av 25 svenska skolledare har svarat att det finns elever som har en hög frånvaro på deras 

skolor. Av dessa elever med hög frånvaro ansågs fler ha en ogiltig frånvaro än en frånvaro som 

var anmäld av vårdnadshavare.  När frånvaron ökat till 25 % såg en stor del av skolledarna den 

som ett riskbeteende men nästan en lika stor del såg frånvaron som ett riskbeteende redan vid 

10 %.  Här påtalar respondenterna att vetskapen om orsaken till frånvaron avgör procentsatsen. 

De uttrycker även vikten av närvarobevakningen.  Den digitala närvarokontrollen användes på 

alla respondenters skolor utom en, liksom i samtliga årskurser. Analysen av elevernas 

närvaro/frånvaro gjordes mer olika, 1 gång per termin eller mer sporadiskt under läsåret.   

I respondenternas kommentarer beskrevs deras ärendegångar närmare. Mentor eller annan 

ansvarig bevakade närvaron regelbundet vid olika tidsperioder t.ex. var 6:e eller 10:e vecka. 

Tidiga insatser vid hög frånvaro på skolorna startar enligt respondenterna med samtal med de 

berörda: elev, vårdnadshavare, mentor och skolansvariga. Därefter ska utredningar eller 

åtgärdsprogram kartlägga och finna orsaker till frånvaron och leda fram till handlingsplaner. 

Stödinsatser utanför skolan, såsom elevhälsoteam, speciella närvaroteam, BUP och 

socialtjänsten, nämns också av respondenterna. Främjande närvaroinsatser såsom förebyggande 

samtal i förskoleklass nämndes av endast två skolledare. 
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8. Analys 

 

8.1 Skolans definition på hög frånvaro  

I Systemteorin förklarar Öquist (2003) ett tänkande i nivåer där skolan är uppbyggd i 

hierarkier och där de högre nivåerna kalibrerar till de andra nivåerna. Frågorna i denna 

undersökning har vänt sig till skolledarna som finns på en högre i nivå i systemet och med 

sina värderingar och erfarenheter är tongivande för strukturen i skolorna. Deras syn på elevers 

förmåga och vilja att närvara i skolan blir en viktig faktor i ett främjande närvaroarbete. 

Vid en hög frånvaro kan man fråga sig vilka av Strands (2013) systemkrafter det är som 

verkar i riktning mot att delta i skolarbetet. 88 % av respondenterna anser att de har elever 

med en hög frånvaro. Men det finns i denna undersökning 3 skolor där rektorerna anser att de 

inte har några elever som varit frånvarande i högre grad. Här hade det varit intressant att få 

veta vilka systemkrafter som drar eleverna till dessa skolor.  

Den ogiltiga frånvaron dominerar hos de elever som har en hög frånvaron medan elever med 

giltig frånvaro är färre. Den giltiga frånvaron är enligt en respondent, en frånvaro anmäld av 

vårdnadshavare. Elever med ogiltig frånvaro kan möjligen vara skolkare då vårdnadshavare 

inte har vetskap om frånvaron eller saknat förmåga att anmäla den till skolan (Gladh & 

Sjödin, 2014). Giltig eller ogiltig så anses frånvaron hög på majoriteten av de tillfrågades 

skolor.  

Den flesta av skolledarna såg frånvaron som ett riskbeteende vid 25 %. Här kommenterade 

några närvarobevakningen, att den kontrolleras med jämna mellanrum och att orsaker till 

frånvaro eftersöks. Risken är att orsaker eftersöks endast hos eleven utifrån ett kategoriskt 

perspektiv.  Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv bör orsaker kartläggas kring allt som 

påverkar den unge, kring allt det som påverkar elevens val att inte närvara på lektionen. Det är 

viktigt för skolan att fånga upp dessa skäl för att möjliggöra en förändring. 

Vissa orsaker till frånvaro, som att bryta ett ben eller en långvarig infektion, skapar en 

långvarig konvalescens, men, anser respondenterna, är inget riskbeteende som behöver andra 

insatser än möjligtvis de medicinska.  Frågan är om elever kan vara borta från skolan en 

fjärdedel av undervisningstiden utan att det ses som ett riskbeteende. En lång frånvaro kan 

innebära en risk att halka efter och tappa lust till lärande. Blir målet för orimligt eller onåbart 
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tappar den unge sin inre drivkraft till att fullfölja lärandet. Elevens drivkraft måste ställas i 

relation till ett rimligt mål för att upprätthålla motivationen (Jenner, 2004).   

8.2 Analys av skolans närvarodokumentation 

För att främja närvaro behöver frånvaron bli synlig. Frånvaromönstret kan avspeglas i den 

unges fortsatta liv. Därför är skolans roll viktig i identifieringen av unga med, eller i riskzonen 

för, normbrytande beteende (Strand, 2013). Ett frånvaromönster kan vara svårt att upptäcka 

eftersom skolan ingår i den organisatoriska strukturen och inte kan frigöras från helheten 

(Öquist, 2003). När närvarokontrollen inte har systematiserats och inte ses i sitt sammanhang 

är risken att frånvaromönster inte upptäcks. I systemteorin är det viktigt att synliggöra 

problematiken för att alla delaktiga, skola, förälder och elev ska få insikt i sin egen roll i 

strukturen för att kunna finna nya lösningar. En organisation består av dess människor som 

enskilt och samfällt agerar, känner, förstår och kommunicerar, därför är det viktigt att skapa 

meningsfullhet, motivation och begriplighet för alla där (Partanen, 2012). 

Denna undersökning visar att flertalet skolor idag använder digitala verktyg för att 

dokumentera elevers närvaro.  I en skola dokumenteras det manuellt av mentor. Största delen 

av skolorna analyserar  dokumentationen minst en gång per termin. Det finns också skolor 

som mer sporadiskt analyserar elevers skolfrånvaro. Även Johansson & Sundberg (2014) 

konstaterade i sin studie att den digitala närvarokontrollen dominerar i skolorna. De ansåg att 

närvaronkontrollen synliggjordes i realtid och var tillgängligt för alla; pedagoger, 

elevhälsoteamet, elev och vårdnadshavare. De såg också positivt på det system som är 

integrerat med uppföljningen av närvaron, en webbaserad arena för kommunikation mellan 

skola/elev/hem, bland annat för frånvaro men även för undervisningen gällande planering av 

innehåll, läxor, prov, återkoppling och studieresultat. En skolledares kommentar rör 

problematiken med giltig och ogiltig frånvaro där den digitala rapporteringen ses som ett 

”trubbigt instrument”, med svårigheter att se de egentliga skälen till frånvaron.  

I ett salutogent perspektiv krävs lösningsfokuserade samtal och samarbete med alla 

inblandade (elev, vårdnadshavare och skola), för att se helheten och skapa förändrings 

möjligheter. När skolan bjuder in till samtal är skolan sändaren, katalysatorn för förändring 

och hemmet mottagaren (Öquist, 2003). För att nå vilja till förändring bör det finnas en 

förståelse för hur information ges och tas emot.  Det bör också finnas insikt om hur skolan 

ligger i nivå i förhållandet till hemmet. Skola och vårdnadshavare kan se väldigt olika på den 
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unge och skolans betydelse. Det gäller att finna framgångsfaktorer mer än att se det negativa 

med att stanna hemma i ett salutogent perspektiv 

Enkätsvaren belyser dock inte någon stor skillnad i närvarodokumenterandet i de olika 

åldersstadierna på skolorna. Bevakning sker något mer manuellt i klassrummet i de lägre 

åldrarna samt att frånvaroanalyser sker mer sporadiskt. Det är främst elevernas mentorer som 

bevakar närvaro och tillsammans med specialpedagog eller arbetslag undersöker orsaker till 

frånvaro. Strand (2013) skriver att dokumenterandet handlar om attityder, relationer och en 

viss noggrannhet. Det beror på vilken inställning och relation till eleven den har som utför 

närvarobevakningen. För skolorna är det viktigt att se och förstå orsaken till frånvaron för att 

se beteendemönster. Det är vilken tolkning pedagoger gör av elevers beteende som kommer 

påverka hur det fortsatta samspelet kommer att utvecklas (Jenner, 2004).  

8.3 Analys av skolans tankar kring insatser 

De deltagare som svarade på enkätens sista öppna fråga var 20 rektorer av 25. Många av 

svaren beskriver också här ärendegångar vid frånvaro, olika rutiner och möten med elev, 

vårdnadshavare och lärare. Någon ser samtalen med vårdnadshavare till elever i förskoleklass 

som en betydande insats. Att bygga relationer för framtiden kan vara en stark förutsättning för 

elevens positiva fortsatta skolgång. Ungas hälsa och utveckling är beroende av de sociala 

relationer som skapas på individ- och klassrumsnivå, skolnivå och skolorganisationsnivå 

(Strand, 2013).  Handlingsplaner, åtgärdsprogram och kartläggande pedagogiska utredningar 

beskrivs som insats vid behov. Någon framhåller utredningar av orsaker i skolan, hemmet och 

hos elev. Partanen (2012) beskriver verksamheter där utredningar blir synonymt med en 

huvudsakligen individinriktad och problemfokuserad insats där förståelserna av svårigheterna 

förläggs hos eleven. Istället för att hamna i en utredningskultur bör elevhälsans kompetens 

användas mer hälsofrämjande och förebyggande med t.ex. fortbildningar, interventioner, 

handledning, rådgivning och stödkontakter. När elevhälsoteam och andra stödinsatser utanför 

skolan kopplas in som en ytterligare insatsstyrka, är det viktigt att skolpersonal och 

stödfunktionen utifrån har ett gemensamt mål med insatsen. Föreslår elevhälsan en främjande 

och förebyggande insats samtidigt som skolan vill ha stöd kring ett elevärende med 

svårigheterna i fokus så kan mötet ge komplikationer. Detta gäller alla nätverk som verkar 

utanför skolan kring samma elever när de agerar i skolan. 

 



Att upptäcka frånvaro för att främja närvaro 

 

 

37 
 
 

Att kartlägga frånvaron är viktigt för respondenterna i viljan att utröna orsakerna. Det är 

viktigt med samtalet och frågorna som kan sätta ljuset på beteende och orsaker. En 

kartläggning kan vara en ESTER, Andershed & Andershed (2009) risk - och 

skyddsprofilsbedömning.  

I det enskilda samtalet med elev, vårdnadshavare, skolpersonal och/eller andra som finns 

kring eleven kan det visas vilka risk och skyddsfaktorer som dominerar i problematiken kring 

den höga frånvaron, vilka systemkrafter som styr eller vilka krafter som ska styra elevens 

skolutveckling. Genom att synliggöra riskfaktorerna för alla parter kan de ge insikt om den 

egna rollen i problematiken men det är också viktigt att peka på vilka skyddsfaktorer som 

finns eller kan skapas med hjälp av olika insatser. Vid upprepande träffar uppmärksammas 

även framgångsfaktorerna för att påvisa en positiv utveckling. I det salutogena perspektivet 

söks framgångsfaktorerna till närvaro. Det utgår från det som skolan och eleven lyckas med. 

Utgångspunkten blir inte eleven eller frånvaron utan möjligheten till ett framgångsrikt 

arbetssätt. Orsaker ska heller inte förklaras bara hos individen eller familjen utan i hela det 

system som påverkar frånvaron och där skolan är en stor del (Öqvist, 2003).  

En respondent påtalar trivsel och trygghet som viktig. I ett systemteoretiskt perspektiv är 

positiva händelser i skolan, där interaktioner mellan elever och skolpersonal och eleverna 

emellan, viktiga för trivseln (Strand, 2013).  En tidig insats på alla skolor skulle vara att se 

över och skapa de trivselfaktorer som kan vara närvarofrämjande.  En tidig insats kan vara att 

bygga ett fundament i de tidiga åldrarna där kraft och resurser läggs på skyddsfaktorer som 

bl.a. trivsel och trygghet.  Skolan ska se en långsiktighet genom att skapa trygghet redan i 

förskoleklass. Sexåringen som startar sin skolresa, kan uppleva den både skrämmande och 

spännande.  Det är viktigt för skolbarnet att känna trivsel, trygghet och att passa in och att få 

möta KASAM, en meningsfull, hanterbar och begriplig skolgång, där möjligheten till att 

lyckas finns (Antonovsky, 1991). 
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9. Diskussion 

I diskussionen kommer frågeställningarna i studien att kopplas till skolornas svar på 

enkätundersökningen, tidigare forskning och teorier tillsammans med egna reflektioner och 

synliggöra både processen med arbetet och resultaten. I inledningen av arbetet satt 

skolledning och specialpedagoger och diskuterade elever som samlat på sig en hög frånvaro 

och vilka insatser som skulle kunna krävas.  Det skapade frågorna hur det ser ut på andra 

svenska skolor. Hur andra skolor definierar en hög frånvaro, med vilka verktyg de upptäcker 

elever som har en hög frånvaro och vilka insatser som anses som tidiga för ett förebyggande 

närvaroarbete. 

9.1 Resultatdiskussion 

De flesta av tillfrågade rektorer har elever i sin skola som har en hög frånvaro. Många elever 

som har en ogiltig frånvaro, den oanmälda frånvaron, behöver vara borta från fler 

lektionstimmar än elever med giltig frånvaro för att anses ha en hög frånvaro. Detta omvänder 

min egen tanke om att giltig frånvaro inte bevakas lika mycket som den ogiltiga frånvaron. 

Trots allt anser rektorerna frånvaro som ett riskbeteende men många väntar enligt uppgifterna 

till frånvaron stiger till 25 %. Analysen av frånvaron sker på flera skolor en gång per termin 

och om eleven då varit frånvarande 25 % har mycket gått förlorat i kunskapsinhämtning. Det 

ställer stora krav på en ung människa att komma ikapp sina kamrater. Risken är att målet blir 

för svårt att nå, för svårt att hantera och innebär en stor risk att misslyckas och att eleven ger 

upp. Jenner (2004) beskriver att eleven behöver mål som känns möjliga att nå, att det finns en 

mening med att nå målet och att kunna känna känslan av att lyckas. Vid flera misslyckanden i 

klassrummen är risken att de söker andra arenor där de är större vinnare.  Arenor som 

kamratgäng eller i den virtuella datavärlden. 

 

Den digitala närvarodokumentationen har införts på de flesta skolor. Det är ett verktyg som 

underlättar den administrativa börda som finns ute på skolorna. Den synliggör statistiskt 

elevers skolnärvaro men helhetsbilden av eleven som individ försvinner i cybervärlden. Den 

giltiga frånvaron, som kan öka drastiskt, förklaras inte lika lätt i den digitala bilden. Orsaker 

blir svårare att förstå så därför är relationen av stor vikt. Det finns även elever som har höga 

resultat trots lång frånvaro, där elever jobbar på hemma, tyst i sin ensamhet. Här finns en 

undran om hur dokumentationen synliggör detta och vilka åtgärder som görs. 
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Stora maskinerier startar vid ökad frånvaro och många av respondenterna är väl medvetna om 

problematiken. Insatser ses i handlingsplaner och åtgärdsprogram. Fokus läggs på den 

enskilda eleven som problembärare istället för på elevernas undervisningssituation (Strand, 

2013). En beskrivning av de insatser som kan ske i klassrummet för att främja närvaron 

saknas i skolledarnas tankar om egna tidiga insatser. Här påtalas dock åtgärdsprogram som en 

insats. Det är då innehållet i detta åtgärdsprogram som är viktigt att belysa. Ordet åtgärd har 

en betydelse av ett agerande inte endast ett ord i ett dokument. Strand (2013) kommer fram till 

att om dokumentationen i form av åtgärdsprogram är bristfällig, både vad gäller innehåll och 

uppföljning, tappar åtgärdsprogrammet sin verkan, genom att det inte får den strukturerade 

formen av samordning av insatserna.  

Ett åtgärdsprogram bör vara ett kontrakt som talar om vilka insatser som ska göras och som 

revideras kontinuerligt. Åtgärderna ska göra skillnad för eleven och synas ända in i 

klassrummet. Det skulle vara intressant att få veta hur olika dokument som åtgärdsprogram, 

kartläggningar och handlingsplaner realiseras i klassrummen. Hur besluten åtgärdas och vilka 

förändringar det ger för den enskilde eleven. Vad som på organisations- och gruppnivå 

diskuteras inför ett åtgärdsskrivande och gör skillnad för eleverna. Om elever tappar 

motivationen att gå i skolan behöver skolan skapa förändringar som gör att eleven vill komma 

tillbaka. Förändringar i hela lärmiljön med alla de processer som finns där - relationer, sociala 

strukturer, föräldrar, lärare, och den fysiska miljön. Allt som påverkar lusten till lärandet.  

Enligt Johansson & Sundberg (2014)  är den mest verkningsfulla faktorn i arbetet med att 

vända elevers frånvaro till närvaro att bygga upp relationer med eleverna. Framförallt bör en 

vuxenrelation anknytas vid en återgång till skolmiljön. Det är viktigt för eleven att veta vem 

den kan vända sig till när det behövs. Relationer skapar den sociala strukturen på skolan och 

den lärmiljö som eleven ska vistas i. Fokus bör ske på lärmiljö och hur den sociala kulturen 

ser ut på skolan. Enligt Stigsdotter Ekberg, (2010) ses elever med de sämsta förutsättningarna 

vid skolstarten göra betydande framsteg i skolor med ett positivt skolklimat, jämfört med 

elever med goda förutsättningar, som går i skolor som har ett dåligt skolklimat.  

En frågeställning är hur de pedagogiska resurserna ser ut på svenska skolor.  Speciellt för 

förskoleklassens 6 - åringar som ska påbörja sin resa i grundskolan. Finns de resurser som 

skapar den trygghet och det fundament som ska ge stöd för den fortsatta skolresan? Eller är 

det första skolåret en lärmiljö där vissa barn får veta att de inte kan sitta still, inte räcka upp 
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handen m.m. Om barnet från början inte känner sig anpassat i gruppen kan resten av 

skolgången bli komplicerad.  

För att främja en skolnärvaro krävs en skola som ser över sin organisation och dess miljö. 

Skulle alla skolor kartlägga och utreda skolan istället för eleverna, genom att ställa mål- och 

resultatjakt mot en god arbetsmiljö för alla elever, kan riskfaktorer synliggöras. I ett 

närvarofrämjande arbete kan istället skyddsfaktorer motarbeta de krafter som drar eleverna 

ifrån skolan.  Genom att använda skolans och elevhälsans professioner i ett samarbete kan 

ökad närvaro uppnås. 

 

9.2 Metoddiskussion 

Genom att använda både slutna och öppna frågor blev undersökningen både kvantitativ och 

kvalitativ och skapade möjlighet för respondenterna att både sätta ord på sina egna tankar och 

att enkelt kryssa för sina svar. Det gjorde det också enkelt att samla in svaren. Utifrån egna 

föreställningar blir tolkaningen av de öppna frågornas svar subjektivt. Svar på ett elektroniskt 

vis tar bort möjligheten till följdfrågor och det kroppsspråk som respondenterna kan ge. 

Därför blir svaren endast avlästa och tolkade från eget perspektiv. Thurén (2007) betonar att 

forskning ska vara värderingsfri men går inte varje forskare in med sin egen värdegrund och 

sina föreställningar som i sin tur färgar tolkandet? 

Urvalet av skolledare och skola skulle ge bilden av den svenska skolan i hela landet. Tyvärr 

svarade endast hälften av tillfrågade respondenter och med anonymiteten i den elektroniska 

undersökningen finns ingen möjlighet att veta varifrån svaren kommer. Genom att veta vilken 

specifik skola som svarade på enkäten skulle efterforskning lättare kunde göras men då 

försvann i stället möjligheten till anonymitet.  

Eftersom frågorna vänder sig till de olika årskurserna svarar färre respondenter på vissa frågor 

än andra. Men en tanke är att den första frågan eventuellt gjorde att undersökningen tappade 2 

respondenter  ( se sid.28). Om skolledaren inte definierar att det finns någon hög frånvaro på 

skolan så kanske inte hon/han heller inte ser vikten av sin fortsatta medverkan. 

Arbetet gav dock bilden av att den höga frånvaron kan hittas på många skolor. Närvaron 

dokumenteras digitalt på de flesta skolor och i alla årskurser. Därför blev det svårare att 
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utröna någon skillnad i de olika åldrarna. Årskurserna dokumenterar närvaro i likartade 

dataprogram som inte visar frånvarons betydelse för kunskapsmålen.   

Här skulle andra frågor eller en annan metod kunna synliggöra vilka likheter och olikheter 

som finns i dokumentationen i de olika årskurserna. Frågor som kunde visa uppfattningen hos 

pedagoger eller föräldrar kring frånvaro respektive närvaro i olika åldersgrupper hos barnen.  

Även svarsexemplen för uppföljning - som en gång per termin, sporadiskt eller varje läsår kan 

ha varit otydliga då inga andra alternativ gavs. Kommentarer kunde ges efter varje fråga men 

användes sparsamt av respondenterna. 

Handlingsplaner, åtgärdsprogram och olika insatsfunktioner som har påkallats utanför skolan 

ses av respondenterna som viktiga insatser. Frågor som kunde ge en beskrivning av vilka 

insatser som görs på skolan, inne i klassrummen och i elevgrupperna saknas. Frågor som 

dessa kunde visa vilka främjande insatser som görs istället för att bara söka efter orsakerna. 

Det kan finnas en risk att våra skolledare ser insatser som endast åtgärdsdokument eller stöd 

utanför skolan, liksom att orsakerna till frånvaron endast ligger hos eleven.  

Genom att använda fler metoder, som intervjuer och observationer, skulle studien kanske ha 

gett större möjlighet till en tydligare bild av problematiken med att upptäcka hög frånvaro.  I 

diskussioner med andra pedagoger på skolorna kunde den allmänna bilden beskrivits bättre i 

arbetet.  Även intervjuer med lokal och central elevhälsa skulle ge mer information om vilka 

insatser som görs på skolorna.  

Det finns en misstanke att frågorna har tolkats på ett annat sätt än studiens frågeställning 

avsåg. Istället för en definition av hög frånvaro kan det ha tolkats som hur hög frånvaron är på 

skolorna. Om så är fallet skulle de höga procentsiffror vi ser här, bara ett fåtal elever, vara 

oroande. Om denna studie skulle beskriva alla Sveriges skolor skulle 13 % av landets unga i 

grundskolan ha en ogiltig frånvaro över 50 % och 2 % med lika hög giltig frånvaro. Samtliga 

går miste om möjlighet till kunskapsinhämtning och den sociala tillhörigheten och riskerar att 

hamna i ett utanförskap. Vilket samhälle formar det?  
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10. Vidare forskning 

 

Under arbetets gång har frågor och intresse väckts kring olika orsaker till hög frånvaro och 

närvarofrämjande insatser. En av orsakerna till frånvaro som diskuteras är vilken attityd till 

skolan som finns i samhället. Vilken betydelse skolan har för den enskilde individen. Detta 

har skapat ett intresse då det i media och i samtal med föräldrar på skolorna har märkts en mer 

negativ inställning till dagens undervisning och skola. Om skolan inte står för något viktigt i 

samhället, och om skolan påtalas i hemmet som mindre viktig, är det inte konstigt om unga 

inte förstår värdet av utbildning. Om skolan har ett lågt värde bär elever med sig detta in i 

klassrummet och det blir svårt för pedagogen att skapa en positiv lärmiljö. Detta betyder att 

skola, individ och samhälle inte är samstämmiga. För samstämmighet kan frågan vara vem 

eller vilka som ska förändras? Om samhället och dess individer går igenom en förändring bör 

då inte skolan också följa efter?  Frågeställningar för vidare forskning kan vara vad hemmet 

anser om skolan idag och vad media egentligen skriver om? Hur påverkas eleven och vilken 

bild av skolan har våra unga? Vilka konsekvenser ger det i ett framtida samhälle? Hur ska 

skolan se ut för att kunna passa alla elever och framtiden? 

En framgångsfaktor som omnämnts i arbetet är riskprofilbedömningsverktyget ESTER. En 

större studie av dess användning skulle vara nödvändig för att säkerställa dess användbarhet. 

Även ESTERs grundare Andershed & Andershed (2009) påvisar att instrumentet är nytt och 

forskning på dess psykometriska egenskaper (reliabilitet och validitet), samt praktiska 

funktion och nytta pågår. De hänvisar till att alla forskningsresultat läggs upp på, www.ester-

bedomning.se 

Många elever med hög frånvaro upplevs ägna stor tid framför datorn och i dataspelsvärlden.  

En studie som kunde visa hur många av de elever som inte kommer till skolan som faktiskt 

använder datorn vore intressant. I samband med detta skulle det vara viktigt att veta hur 

mycket tid som går åt till dataanvändning och vilken aktivitet som sker där. En annan vinkling 

är också hur många skolor med elever som inte kommer till undervisningen som använder den 

virtuella vägen för att nå fram till dessa elever. Elever som inte har förmågan att komma till 

skolan ingår också i skolans uppdrag. De har samma rätt att bli rustade för framtiden och till 

samma möjligheter som sina skolkamrater. 

 

http://www.ester-bedomning.se/
http://www.ester-bedomning.se/
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11. Slutord 

 

Med en systemteoretisk hållning behöver man lyfta blicken mot helheten och även vara 

medveten om sin egen roll i systemet. Detta innebär att som pedagog hålla sig själv tillbaka 

och ha en tilltro till systemets egen kraft att läka och växa (Öquist, 2003).  

Som specialpedagog kan jag göra skillnad. Som specialpedagog kan jag finnas till hands 

genom att uppmärksamma och lyssna. Som specialpedagog kan jag sätta strålkastaren på 

framgångsfaktorer för att skingra problematiken kring unga. Jag kan också bidra med 

framgångsfaktorer i lärmiljöer, relationer och skolans sociala strukturer. Unga elever kan idag 

känna att skolans och de vuxnas krav överstiger deras förmåga. Dessa krav kan få eleverna att 

undvika skolan och istället isolera sig. De unga isolerar sig och väljer den plats som känns 

mest uthärdlig att vara i. Som specialpedagog ska jag tillsammans med andra professioner 

skapa en miljö som de unga vill komma till och känner sig trygga i. En miljö med en social 

tillhörighet och hög trivselfaktor. Den unge ska, genom delaktighet i sin kunskapsutveckling, 

få möjlighet till en undervisning som känns betydelsefull, hanterbar och meningsfull. Som 

specialpedagog ser jag min egen betydelse i samspelet. I varje möte som sker har vi alla en 

roll som vi formas och utvecklas i. Jag formas till den jag är i mötet med andra. Den jag är 

påverkar och formar den jag möter. En insikt som skapar förändring i alla samtal och möten. 
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Juni 2014 

Missivbrev 
Till Skolans Rektor, den verksamhetsansvarige. 

 

 Jag heter Carina Hilber och har påbörjat mitt slutliga självständiga examensarbete på 

specialpedagogprogrammet vid Linneuniversitetet i Växjö. För att kunna genomföra min 

undersökning behöver jag din hjälp med att besvara frågorna i den bifogade 

surveyundersökningen. 

Min undersökning handlar om våra elever som inte kommer till skolan, om de elever som av 

olika skäl avviker från lektionerna. Detta kan riskera en osund och ohälsosam framtid för 

eleverna. De förlorar inte bara kunskap utan också den sociala kultur som skolan har. De blir 

avvikare och skapar ett utanförskap som riskerar att följa dem ut i vuxenlivet. Därför behöver 

vi i skolan kunna främja en skolnärvaro med både snabba och tidiga insatser. För att se hur 

dessa insatser kan se ut är det viktigt att få veta hur närvaroarbetet bedrivs på den svenska 

skolan idag.  

Genom att besvara bifogade frågor hjälper du mig att ge en bild av skolans elevfrånvaro och 

dess dokumentation. Jag skulle också bli tacksam över dina egna kommentarer och en liten 

beskrivning av din skolas insatser för att främja närvaron. Det är också viktigt för mitt arbete 

hur närvaroarbetet ser ut i de olika årskurserna och därför riktas frågorna till respektive 

årskursgrupp. Finns inte en viss årskursgrupp på din skola hoppar du bara över frågan. 

I mitt självständige arbete kommer närvaroarbetet i den svenska skolan i allmänhet att 

belysas.  Specifika skolor eller områden kommer inte att jämföras eller påvisas utpekas och 

därför är din skola anonym i arbetet. Denna undersökning kommer att skickas ut till dig och 

49 andra skolor i hela Sverige för att ge den bäst rättvisa bilden av hur närvaroarbetet ser ut i 

den svenska skolan. 

Med tacksamma hälsningar 

Carina Hilber, blivande specialpedagog 

E-post: cinna.hilber@gmail.com 

Handledare Lena Carlsson 

E-post: lena.carlsson@lnu.se 
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Enkätundersökning om elevfrånvaro i svenska skolor 

2014 

Elevers närvaro  

Ringa in den bokstav som efterföljs av det som stämmer med ditt svar. 

1. Hur dokumenteras elevers Närvaro på skolan i årskurs F-3? 

 

A, Journaler som registreras och förs in i skolans arkiv 

B, Digitala närvaroprogram 

C, Mentor för egen närvaro  

D, Inte alls 

 

 

Egna Kommentarer 

 

 

2. Hur ofta görs analyser över elevers sammanställda närvaro-frånvaro? 

A, Varje termin 

B, Varje läsår 

C, Sporadiskt under läsåret 

D, Inte alls 

 

Egna kommentarer 

 

 

3. Hur dokumenteras elevers Närvaro på skolan i årskurs 4-6? 

 

A, Journaler som registreras och förs in i skolans arkiv 

B, Digitala närvaroprogram 

C, Mentor för egen närvaro  

D, Inte alls 

 

Egna kommentarer 

 

 

4. Hur ofta görs analyser över elevers sammanställda närvaro-frånvaro? 

A, Varje termin 

B, Varje läsår 

C, Sporadiskt under läsåret 

D, Inte alls 

Egna kommentarer 

Bil. B 
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5. Hur dokumenteras elevers Närvaro på skolan i årskurs 7-9? 

 

A, Journaler som registreras och förs in i skolans arkiv 

B, Digitala närvaroprogram 

C, Mentor för egen närvaro  

D, Inte alls 

 

 

Egna kommentarer 

 

 

 

6. Hur ofta görs analyser över elevers sammanställda närvaro-frånvaro? 

A, Varje termin 

B, Varje läsår 

C, Sporadiskt under läsåret 

D, Inte alls 

 

Egna kommentarer 

 

 

Elevers frånvaro  

Ringa in den bokstav som efterföljs av det som stämmer med ditt svar. 

 

7. Finns det elever på skolan som anses ha hög (giltig och ogiltig) frånvaro? 

     A, Ja 

                 B, Nej 

                 Egna kommentarer    

 

     8.   Om svaret är ja, hur hög (är) anses dessa elevers frånvaro vara? 

Omkring… 

 

                     A, 1-10 

                 B, 10%-25% 

           C. 25%-50% 

           D. 50%> 
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            Egna kommentarer 

 

 

 

9.  Om svaret är ja, hur hög (är) anses dessa elevers giltiga frånvaro vara? 

Omkring… 

 

 

 

                 A, 1-10% 

        B, 10%-25% 

        C. 25%-50% 

        D. 50% > 

 

         Egna kommentarer 

 

 

5.  När ses elevens frånvaro som ett riskbeteende och åtgärder anses behövas från 

skolans elevhälsa? 

A, 5% 

B,10% 

C. 25% 

D. 50% 

 

Egna kommentarer 

 

 

Insatser 
 

6. Beskriv med några ord om hur en tidig insats på din skola kan se ut för att främja 

skolnärvaro. 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din hjälp  
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