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Sammanfattning 
 
Det finns elever som inte går i skolan och som har långvarig skolfrånvaro. De behöver hjälp 
och stöd för att komma tillbaka till skolan. Syftet med studien är att undersöka och förstå 
långvarig skolfrånvaro ur några elevers och vuxnas perspektiv som erfarit eller indirekt 
kommit i kontakt med långvarig skolfrånvaro. Syftet är särskilt att beskriva och analysera 
framgångsfaktorer i arbetet med långvarig skolfrånvaro så att eleverna kommer tillbaka till 
skolan och dess undervisning igen. Studien använder den bioekologiska utvecklingsmodellen 
och specialpedagogiska perspektiv på skolsvårigheter. En kvalitativ forskningsansats används 
också. Metodansatsen är livsberättelse. Data om långvarig skolfrånvaro samlades in genom 
intervjuer med åtta personer med egen erfarenhet av skolfrånvaro. I analysen av intervjuerna 
söktes gemensamma teman i berättelserna. Dessa teman reflekterar orsaker till långvarig 
skolfrånvaro och stödinsatser som ansågs viktiga. Intervjuernas resultat följdes upp med 
enkäter till tjugo personer med indirekt erfarenhet av långvarig skolfrånvaro. I enkäten söktes 
åsikter om framgångsfaktorer identifierade i livsberättelserna. Det viktigaste i arbetet med att 
förebygga och lösa långvarig skolfrånvaro är att lyssna på elever för att förstå problematiken 
bakom den långvariga skolfrånvaron. Det är också viktigt att bygga positiva relationer mellan 
elever och mellan elever och personal, samt att erbjuda stödinsatser efter varje elevs behov 
och unika situation.  
 
Nyckelord: elever; grundskola; livsberättelser; långvarig skolfrånvaro.  
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1. Inledning 

Vid en återblick på åren som pedagoger i grundskolan konstateras att termen hemmasittare 

och uttrycket elever med långvarig skolfrånvaro nog var i det närmaste okända för tio år 

sedan. Då diskuterades istället skolfrånvaro i termer av skolk. 

Enligt vår erfarenhet var det företrädesvis högstadieelever som av olika anledningar struntade 

i att gå på sina lektioner - och som därmed skolkade. För det mesta uppehöll sig elever som 

skolkade i skolan eller i dess närområde, och skolket var också för det mesta begränsat till 

vissa lektioner under skoldagen. Många gånger var det också ett gängbeteende; elever 

skolkade med klasskamrater och gjorde alltså annat än att gå på sina lektioner under delar av 

dagen. De kunde till exempel vandra runt i affärer i närområdet, eller vistas i parker eller på 

andra ställen där det var möjligt att sitta ner och umgås i grupp. 

Under senare år har vi och våra kollegor som arbetar i grundskolan börjat tala om en annan 

slags frånvaroproblematik, det vill säga om elever med långvarig skolfrånvaro, ibland kallade 

hemmasittare. Fenomenet långvarig skolfrånvaro nämns allt oftare i media då det väcker stor 

oro. Bland annat publicerade Dagens nyheter under våren 2017 (februari månad) en 

artikelserie kring ämnet stress och ohälsa, och där lyftes skolfrånvaro fram som en faktor. 

Fenomenet tycks sträcka sig allt längre ner i åldrarna. Vi har personligen mött lågstadieelever 

som sitter hemma och som har långvarig skolfrånvaro. Många gånger verkar den långvariga 

skolfrånvaron börja med ströfrånvaro under några enstaka dagar, för att sedan eskalera till att 

ibland sträcka sig över flera terminer. 

Vi tror inte att skolket och skolfrånvaron kommer att minska under en överskådlig framtid. 

Förmodligen kommer problematiken att öka och kraven på handlingsplaner om skolk och 

skolfrånvaro, både när det gäller det förebyggande och åtgärdande arbetet, kommer att öka. 

Det är viktigt att elever som sitter hemma och som har en långvarig skolfrånvaro kommer 

tillbaka till skolan. Att gå i skolan är viktigt av flera anledningar.  Ur den enskilda elevens 

perspektiv kan långvarig skolfrånvaro vara en personlig tragedi. Många elever som lämnar 

skolan utan fullständiga betyg, vilket kan bli följden av långvarig skolfrånvaro, löper stor risk 

att hamna i ett livslångt utanförskap (Friberg, Karlberg, Sundberg Lax, & Palmér, 2015). Det 

kan till exempel leda till framtida arbetslöshet och psykisk ohälsa. Långvarig skolfrånvaro blir 

därmed också problematiskt ur samhällsekonomiskt perspektiv. Skolorna behöver bedriva ett 

framgångsrikt förebyggande arbete när det gäller skolk och långvarig skolfrånvaro, samt 
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hjälpa elever med långvarig skolfrånvaro tillbaka till skolan. Frågan är hur det arbetet ska gå 

till. 

Forskningen om långvarig skolfrånvaro är fortfarande begränsad och en stor del av den 

forskning som finns kring ämnet utgår inte från elevernas perspektiv och då ges ingen 

möjlighet att få ta del av deras erfarenheter och tankar kring skolfrånvaron och dess orsaker 

och lösningar. Studier som utgår från ett tillbakablickande, längre perspektiv saknas i den 

litteratur vi tagit del av. 

Vi som författare till detta självständiga arbete har delat arbetet jämnt mellan oss. Vi har båda 

sökt efter forskning, samlat in material, analyserat detta och skrivit denna uppsats. 

Livsberättelser och enkäter fördelades i antal mellan oss vid genomförandet men det 

insamlade materialet har båda tagit del av och analyserat. 

2. Bakgrund 

I bakgrunden definieras begreppen skolk, hemmasittare och långvarig frånvaro. Därefter tas 

elevens plikt och rättighet att gå i skolan upp. 

2.1 Definitioner av begreppen skolk, hemmasittare och långvarig 
skolfrånvaro 

En klar definition av begreppet hemmasittare låter sig inte enkelt göras. Olika termer används 

i litteraturen, såsom skolkare, skolvägrare och korridorssittare (Hermansen & Dzanic, 2014). 

De engelska synonymerna är många, men inte alltid möjliga att direkt översätta till svenska. I 

engelskspråkig litteratur och forskning förekommer exempelvis truant, [skolk, på svenska], 

long term truancy, [långvarigt skolk, på svenska] school fobia [skolfobi, på svenska] och 

school refusal [skolvägran, på svenska]. Termen hemmasittare har ingen motsvarande 

översättning på engelska. School refusal är den som närmast tangerar det som läggs in i 

långvarig skolfrånvaro. 

Skolverket (2008) skiljer på ströfrånvaro, som antingen kan vara giltig eller ogiltig, och 

längre perioder av frånvaro och definierar termen långvarig skolfrånvaro som en elev som är 

100 % frånvarande från undervisning och skolan i mer än en månad. Hedevåg från 

Neuropsykiatriska teamet i Stenungsund (personlig kommunikation, u.å.), med stor erfarenhet 

av arbete med elever som inte kommer till skolan, menar att termen hemmasittare är 

problematisk och att den inte bör användas. Han ställer frågan om en utbränd vuxen som är 
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sjukskriven skulle kallas för hemmasittare, vilket förmodligen inte skulle ske. Istället förordar 

han uttrycket elever med långvarig oroande skolfrånvaro. 

Fremont (2003) gör en distinktion mellan skolk och långvarig skolfrånvaro. Hon beskriver 

skillnaderna på följande sätt: Långvarig skolfrånvaro handlar om att eleven oftast känner ett 

starkt fysiskt obehag av att vistas i skolan. Föräldrarna är oftast väl medvetna om 

problematiken och eleven vistas i hemmet under den tid då denne skulle ha varit i skolan. 

Eleven har många gånger en stark önskan om att delta i undervisningen men ångest och 

depression kan vara orsaker som försvårar närvaron. Skolk handlar om elever som uteblir från 

undervisningen, många gånger tillsammans med andra skolkare, utan att känna rädsla eller 

ångest i skolan, och som försöker dölja frånvaron från föräldrarna. Många gånger förekommer 

ett antisocialt beteende hos dessa elever och inte sällan förekommer kriminalitet och 

missbruk. Eleven saknar många gånger motivation för skolarbetet.  

Skolvägran som är ett närliggande begrepp till skolk och långvarig skolfrånvaro kan, likt 

långvarig skolfrånvaro, definieras som ett ångestrelaterat tillstånd som drabbar 2% av alla 

elever (Psycologydictionary, 2017). Tillståndet sägs ha samband med separationsångest, 

social fobi och depression. Separationsångest handlar om att eleven har problem att lämna 

någon av sina föräldrar och därför inte vill gå till skolan, medan social fobi handlar om ett 

tillstånd där eleven upplever att det är obehagligt att vistas ute bland människor. Depression 

är ett tillstånd där eleven inte klarar av att komma till skolan därför att han eller hon är djupt 

nedstämd och inte orkar med undervisningen. Skolvägran sägs också kunna ha ett samband 

med odiagnostiserade inlärnings- och lässvårigheter. Det som avses då är att elever, som av en 

eller annan orsak inte riktigt hänger med i undervisningen, till exempel på grund av läs- och 

skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter, många gånger löper ökad risk att hamna i en 

frånvaroproblematik. 

I denna studie definieras skolk som ströfrånvaro, och benämningarna elever med långvarig 

skolfrånvaro avser en elev som varit frånvarande från skolan på heltid under minst en månad. 

Begreppet hemmasittare används vid några få tillfällen.  
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2.2 Elevers plikt och rättighet att gå i skolan - styrdokument 

I Skollagen (Svensk författningssamling [SFS], 2010:800) talas både om barns plikt och 

rättighet att närvara i undervisningen och att gå i skolan. Där talas också om vårdnadshavares 

ansvar att se till att barnet fullgör skolplikten. Vidare beskrivs vad som kan hända om ett barn 

trots detta inte deltar i undervisningen – de kan få föreläggande och vite:  

Föreläggande och vite 23 § Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att 

elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen 

förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. (SFS, 2010:800) 

I Sverige råder det skolplikt för alla barn från sju års ålder. Eleven förväntas delta i 

undervisningen om den inte har ett giltigt skäl att utebli, till exempel på grund av kortare 

ledigheter som är beviljade av rektor. Skolans uppdrag är att ge eleverna förutsättningar att 

utveckla kunskaper och förmågor (SFS, 2010:800). Utbildningen förväntas även bidra till den 

personliga utvecklingen hos varje elev, samt ligga till grund för fortsatta studier. 

2.2.1 Skolk och skolfrånvaro i siffror 

Enligt Skolverket (2010) fanns det mellan åren 2008/2009 ca 1500 elever i kommunala skolor 

och ungefär 150 elever i friskolor som varit frånvarande på heltid i mer än en månads tid. Av 

dessa elever var cirka 600 frånvarande mer än en termin och 150 stycken mer än ett läsår. Att 

vara borta från skolan är ungefär lika vanligt förekommande bland flickor och pojkar, men 

vanligare på högstadiet än under de tidiga åren i skolan. Även om detta antal elever inte är 

stort utifrån hur många elever som faktiskt närvarar i skolan så är det för den enskilda 

individen, liksom för samhället i stort förödande. 

Skolinspektionen (2016a) har i uppgift att inspektera skolor och se till att skolor bedriver en 

god utbildning. De har genomfört en kvantitativ kartläggning av elevers skolfrånvaro. 

Resultatet visar på ett relativt oförändrat läge när det gäller långvarig ogiltig skolfrånvaro 

mellan åren 2008 och 2016. Ogiltig ströfrånvaro uppges dock ha ökat markant sedan 2009, 

men det är svårt att fastställa hur stor den faktiska ökningen är på grund av bristande rutiner 

vid frånvarorapportering under tidigare år. 
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2.2.2 Elever med långvarig skolfrånvaro: Orsaker och metoder- skolornas ansvar 

Skolverket (2008, 2010, 2012) har beskrivit orsaker som kan ligga bakom långvarig 

skolfrånvaro och metoder som varit framgångsrika i arbetet med dessa elevers ökade närvaro i 

skolan. 

Enligt Skolverket (2010) har inte de enskilda skolorna fullgjort sitt ansvar när elever stannar 

hemma. De har inte gett eleven det stöd han eller hon behöver. Det betonas att skolan ska 

agera när en elev visar tecken på att han eller hon inte mår bra. Ett sådant tecken på att stöd 

behövs kan vara just ogiltig frånvaro. Skolan ska arbeta aktivt mot skolfrånvaro genom att ge 

stöd och anpassa sin undervisning. Ett sätt är att ha rutiner för att bevaka att skolplikten följs. 

Eleven kanske kommer för sent till lektioner eller undviker kanske helt vissa lektioner.  Att 

tidigt upptäcka ströfrånvaro och därmed kunna sätta in insatser i ett tidigt skede är mycket 

viktigt. 

I detta arbete har rektorn en viktig roll att spela. Skolverket (2012) beskriver rektors ansvar 

när det gäller att skapa en god miljö för inlärning, både vad gäller kunskapsinhämtning men 

även för elevernas personliga utveckling. Vikten av att stötta elever som lever under 

problematiska hemförhållanden betonas. Skolans lärmiljöer kan fungera som en stödjande 

faktor när det gäller närvaro. Det är viktigt att den egna verksamheten hela tiden utvärderas 

och förändras i takt med att behoven förändras. 

Skolinspektionen (2016b) har undersökt huruvida elever med långvarig skolfrånvaro fått den 

hjälp och det stöd som behövs för att kunna komma tillbaka och delta i undervisningen. 

Rapporten visar att eleverna i många fall inte har fått detta stöd. Skolorna har brustit i både 

närvarorapportering och har inte heller satt in insatser i tid. Vidare beskriver rapporten hur 

skolorna brister i att kartlägga orsakerna till frånvaron. Skolorna har ibland satt in stödinsatser 

men eleven själv har inte fått komma till tals i den utsträckning som behövs för att kunna 

anpassa åtgärderna efter orsaken till frånvaron i varje specifikt fall. Elevhälsans kompetens tas 

heller inte tillvara i den utsträckning som skulle behövas. I rapporten beskrivs även vikten av 

elevers relationer med både personal och andra elever på skolorna. Här har det främjande 

arbetet på skolorna stor betydelse. Vikten av samverkan på olika nivåer mellan olika 

verksamheter i kommunerna betonas. Det som inspektionen avser då är att olika instanser, 

som till exempel skola och socialtjänst, är skyldiga att samverka kring elever med långvarig 

skolfrånvaro. Trots detta visar det sig i granskningen att detta samarbete inte alltid fungerar. 

Gränsdragningsproblem vad gäller ansvarsfördelning och sekretess mellan skola och andra 
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instanser nämns som en orsak till att insatser som skulle behöva samordnas uteblir eller tar 

alltför lång tid. Detta arbete behöver utvecklas ytterligare. 

 2.3 Tidigare forskning om skolk och långvarig skolfrånvaro 

Det finns en del internationell forskning kring skolk och långvarig skolfrånvaro (Eastman, 

Cooney, O´Connor, & Small, 2007; Kearney, 2006; Nuttal & Woods, 2013; Reid, 2010; 

Southwell, 2006; Thambirayah, Grandison, & De-Heyes, 2007). Däremot är svensk och 

nordisk forskning kring ämnet begränsad. Strand (2013) har gjort en avhandling om skolk. 

Gustafsson (2016) har undersökt och beskrivit frånvaroproblematik på högstadiet i Finland. 

Det har därtill skrivits om skolfobi (Lindgren Bergh, 2002), som kan orsaka långvarig 

frånvaro. Green Landell (2015) har studerat de riskfaktorer som kan komma ur långvarig 

skolfrånvaro. Ett gemensamt problemområde i den tidigare forskningen är förklaringar till 

varför en del elever hamnar i långvarig skolfrånvaro och hur detta kan förhindras.  

2.3.1 Svensk forskning 

I Strands avhandling (2013) undersöks skolk. Skolk är inte samma sak som långvarig 

skolfrånvaro men det finns beröringspunkter. Avhandlingen innefattar studier av 90 

ungdomar med frånvaroproblematik. Strand har använt sig av en mixad forskningsansats och 

det övergripande syftet var att undersöka om och hur skolans systemkrafter påverkar eleverna 

i riktning mot ökad delaktighet. Systemkrafter handlar om alla faktorer i och utanför skolan 

som påverkar hur eleven fungerar i undervisningen och skolsituationen i stort. Studien 

inleddes med en kvantitativ återblickande analys av dokumentationen i skolorna. Analysen 

visade att till exempel förekomsten av åtgärdsprogram i tidiga årskurser inte nödvändigtvis 

ledde till att eleven fick mera stöd. Sedan gjordes kvalitativa intervjuer med elever och 

personal. Ett resultat från intervjuerna var att skolpersonal och deras relation till elever kan 

verka både som en stöd- och en riskfaktor. I de fall där eleven möter en engagerad vuxen som 

ser behoven och har en dialog kan detta ha en stödjande effekt. Det kan däremot utgöra en 

riskfaktor när eleven själv inte upplever insatserna som görs som stödjande, utan som ett 

hinder. Strand kommer fram till att skolan idag ofta ser på skolfrånvaro ur ett kategoriskt 

perspektiv där ett stort ansvar för frånvaron läggs på individen. Studien visar också att elevens 

egen röst i åtgärders planering och uppföljningar ofta saknas och det behövs en större 

samordning av insatserna. Samordning av insatserna innebär att insatser på alla nivåer i 

systemet och kommunikationen mellan nivåerna måste fungera. 
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Green Landell (2015) menar att skolfrånvaro genererar en mängd riskfaktorer för elevernas 

välmående på lång sikt, till exempel socialt utanförskap, psykisk ohälsa och arbetslöshet. 

Skolornas ansvar brister ofta idag och det saknas kontroll av skolplikt, rutiner och 

handlingsplaner för hur långvarig skolfrånvaro ska bemötas. Vidare beskrivs också att de 

olika individerna inom gruppen elever med långvarig skolfrånvaro skiljer sig åt på många 

väsentliga punkter och att orsakerna till att en elev hamnar i skolfrånvaro varierar. Det är 

viktigt att alla som kommer i kontakt med eleven försöker förstå problematiken ur flera 

perspektiv och att orsakerna kan finnas både i skolan, i familjen eller hos individen.  

2.3.2 Internationell forskning 

Gustavsson (2016) har anlagt ett systemteoretiskt perspektiv på skolfrånvaro. Hennes 

forskning utgår från åtta semistrukturerade intervjuer med finska ungdomar med 

skolproblematik. Hon har främst fokuserat på systemkrafter i termer av risk- och 

skyddsfaktorer, det vill säga olika faktorer i ett sammanhang där alla nivåer hör ihop och som 

i sin tur påverkar ungdomarnas närvaro. Ett viktigt resultat var att det som av en elev kunde 

uppfattas som en skyddsfaktor, kunde verka i motsatt riktning för en annan. Ett exempel på 

detta var hur de vuxna agerar och skolans regler. Skolans bemötande utifrån ungdomarnas 

eget perspektiv är centralt i studien. Vidare beskrivs viktiga relationer både i och utanför 

skolan som kan verka både som risk- och skyddsfaktorer. Forskningen har också tittat på hur 

skolorna och lärarna, samt även elevernas familjer försöker åtgärda frånvaron. 

Eastman, Cooney, O´Connor och Small (2007) beskriver situationen i Wisconsin där skolorna 

brottas med stora problem gällande elevers frånvaro. Här beskrivs möjliga orsaker till 

skolfrånvaro, till exempel skolfobi, inlärningssvårigheter eller en problematisk 

familjesituation. Även faktorer som påverkar elevers närvaro i positiv riktning, bland annat en 

trygg och säker skolmiljö, närvarande vuxna, stöd i det dagliga arbetet och en intressant och 

relevant undervisning beskrivs. Vidare tas riskfaktorer som kan följa på ett misslyckande i 

skolan och hög frånvaro i form av ökande antal tonårsgraviditeter, arbetslöshet och lägre 

livsinkomst upp. Därefter lyfts det faktum att det inte finns en lösning som gäller för alla med 

skolfrånvaro och likande problematik. Det viktiga samarbetet mellan skolan och familjen, och 

samhället i övrigt betonas, för att komma till rätta med frånvaro. Samarbete behövs för att ett 

samförstånd ska kunna skapas kring till exempel regler och förhållningssätt gentemot eleven. 

Reid (2010) börjar sin artikel med att beskriva något av den begreppsförvirring som råder 

kring skolk och skolfrånvaro. Även han betonar hur skolfrånvaro kan utgöra en riskfaktor 
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bland annat när det gäller elevernas självkänsla och välmående i stort. Föräldrarnas viktiga 

roll diskuteras för att barn ska komma till skolan, och hur elevers bristande grundläggande 

kunskaper i läsning och matematik kan hänga samman med framtida svårigheter att närvara i 

undervisningen. Studien tar även upp mobbning som ytterligare en aspekt att beakta. Den som 

blir mobbad kan välja att stanna hemma från skolan. 

Southwell (2006) har forskat om skolk och skolfrånvaro ur skolkarens eget perspektiv. Han 

redogör för sin egen skoltid och bilden av en notorisk skolkare växer fram. Hans forskning 

ger en komplex och ofta motsägelsefull bild av skolfrånvaro när han beskriver hur hans egna 

erfarenheter av skolk möter den bild av skolk som den övriga forskningslitteraturen förmedlar. 

Många gånger gav den tidiga forskningen bilden av skolkaren som en psykiskt defekt och 

kriminell individ. Forskningsunderlaget utgjordes då i hög grad av dömda brottslingar som 

skolkat. Forskaren menar istället att skolk ofta är en följd av pedagogiska behov som inte har 

blivit tillgodosedda, och att skolk skulle kunna användas som en indikator på hur 

inkluderande en verksamhet är. 

I Thambirayah, Grandison och De-Heyes (2007) fallstudier från England ses skolfrånvaro 

både ur ett skolperspektiv och ett medicinskt perspektiv. Elevens fråvaroproblematik 

analyseras på olika nivåer i en ekologisk modell, där riskfaktorer och skyddsfaktorer på de 

olika nivåerna studeras. Samarbetet mellan hemmet och skolan ses som en mycket avgörande 

komponent i åtgärderna mot ökad närvaro, Det är angeläget att skolpersonal påtalar 

föräldrarnas ansvar för att ta sina barn till skolan, samtidigt som det är viktigt att visa 

förståelse och att vara lyhörd. Samarbetet färgas ofta av föräldrarnas egna upplevelser under 

sin skoltid, något som är viktigt att beakta för skolans personal. Ångest lyfts fram som en 

betydande orsak till skolfrånvaro. Vikten av att prata om detta i termer av en tillfällig 

svårighet som går att övervinna, snarare än ett permanent tillstånd, lyfts fram. 

Nuttal och Woods (2013) använder en ekologisk modell för att beskriva skolfrånvarons 

orsaker och lösningar. Rapporten fokuserar på ångest och hur den kan leda till skolfrånvaro. 

Förutom detta lyfts trygghet och tillhörighet i en klass fram som två viktiga behov hos barn. 

När de inte tillgodoses kan de leda till frånvaro. Därtill diskuteras självkänsla, samt vikten av 

att arbeta med elevernas motivation för att främja närvaro i skolan. Vidare beskrivs 

betydelsen av positiva kontakter med vuxna som ser den enskilda elevens behov, och med 

andra elever i skolan. Flexibilitet i undervisningen och hjälp och stöd när det gäller att ta sig 

till skolan nämns som andra viktiga faktorer. Flexibilitet i undervisning innebär till exempel 
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ett anpassat schema och stöd när det gäller att ta sig tillbaka till undervisningen efter perioder 

av frånvaro. Angeläget är också att möta varje enskild familjs behov och vårdnadshavarna 

måste känna att de blir tagna på allvar. På skolnivå framhålls vikten av väl fungerande 

frånvarorapportering för att kunna upptäcka problem i tid samt att olika yrkesgrupper måste 

arbeta mot ett gemensamt mål – att eleven ska kunna få hjälp mot sin ångest och så 

småningom kunna ta sig tillbaka till undervisningen. På alla nivåer i den ekologiska modellen 

nämns vikten av nyckelpersoner som finns på plats i verksamheten. 

Kearney (2006) skriver om effektiva lösningar mot skolfrånvaro, samt om olika typer av 

skolfrånvaro, exempelvis skolk, separationsångest och skolfobi. Gemensamt för frånvaron är 

att den vanligtvis debuterar när eleven är 10–13 år. Många gånger krävs samordnade insatser 

mellan olika instanser, till exempel läkare, psykologer, skolans personal och elevens föräldrar 

för att barn och elever ska komma tillbaka till skolan. Här beskrivs också vikten av att ta reda 

på bakomliggande orsaker till frånvaron för att kunna sätta in adekvata stödinsatser i varje 

specifikt fall. Kroppsliga orsaker, det vill säga att det finns en medicinsk förklaring till de 

olika symtom som eleven upplever, bör undersökas först. Om barnet lider av ångest eller 

depression kan detta behöva behandlas med kognitiva beteendetekniker eller medicinering. 

Både barnet, vårdnadshavarna och hela familjen kan behöva behandling i form av terapi. 

Vidare beskrivs hur arbetet mot ökad närvaro oftast följer en plan med gradvis återgång till 

skola och undervisning. Oftast börjar denna återgång med lunch i skolan och närvaro på 

elevens favoritlektioner. Ibland kan också undervisningen bedrivas på annan plats än i 

klassrummet, till exempel i skolbiblioteket, innan eleven undervisas i klassrummet. 

2.3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Som presenterats ovan finns en del tidigare internationell forskning om skolk och 

skolfrånvaro men den nationella forskningen verkar fortfarande vara mycket begränsad. 

Merparten av den forskning som idag finns kring ämnet utgår inte heller från eleverna ur ett 

återblickande, långsiktigt perspektiv och då ges ingen möjlighet att få ta del av deras 

erfarenheter och tankar kring skolfrånvaron och dess orsaker och lösningar. Undantaget är 

Kearney (2006) som beskriver en pojke med frånvaroproblematik orsakad av oro, ångest och 

fysiska symtom, såsom mag- och huvudvärk, och Gustavsson (2016) som intervjuat åtta 

ungdomar med olika typer av skolproblematik. Även Strand (2013) har genomfört intervjuer. 

Fenomenet har diskuterats tidigare med en kvalitativ ansats, men det tycks ändå som att 

elevernas röster behöver höras mera; I den senaste granskningen från Skolinspektionen 
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(2016b) framkom att skolfrånvaron är fortsatt hög i Sverige eftersom man inte lyssnat 

tillräckligt på varje enskild individs behov och berättelser. Av dessa anledningar anses vår 

studie med inriktning på elevernas livsberättelser om skolfrånvaro ha ett berättigande. 

Det är problematiskt att kunskapen om skolk och skolfrånvaro är begränsad. Skolk kan leda 

till långvarig skolfrånvaro, som i sin tur kan leda till ett liv i utanförskap. Det finns också idag 

mer än 1500 barn som sitter hemma istället för att gå till skolan och många fler som löper risk 

att utveckla en frånvaroproblematik utan rätt sorts stöd, ett stöd som eleverna har rätt till 

(Skolinspektionen, 2016b, Skolverket, 2014) Denna studie med inriktning på elevernas 

livsberättelser har därför relevans. Förhoppningsvis kan detta hjälpa oss, och andra, i det 

främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. 

2.4 Teoretisk ram 

Här redogörs för studiens teoretiska ramverk som utgår från specialpedagogiska 

förklaringsmodeller (om skolsvårigheter och problem) och Bronfenbrenners bioekologiska 

utvecklingsmodell. 

2.4.1 Specialpedagogiska förklaringsmodeller till skolsvårigheter och problem 

Det specialpedagogiska kunskapsområdet innefattar bland annat förklaringsmodeller till 

skolsvårigheter. Ahlberg (2013) redogör för fyra olika perspektiv som kan användas för att 

förklara varför elever hamnar i svårigheter i skolan. En sådan svårighet kan vara långvarig 

skolfrånvaro. Individperspektivet placerar problematiken hos eleven själv. Här blir olika 

diagnoser och egenskaper viktiga förklaringsmodeller till skolproblem. Organisations- och 

systemperspektivet söker förklaringar till problemen i skolans organisation och utbildning. 

Samhälls- och strukturperspektivet tar sin utgångspunkt i delaktighet, inkludering och rättvisa. 

Strukturer i samhället anses kunna orsaka skolfrånvaro, exempelvis alltför högt satta krav i de 

nationella styrdokumenten. Det relationella perspektivet fokuserar på relationen mellan 

eleven och den miljö där eleven befinner sig. Svårigheter anses kunna uppstå i mötet mellan 

barn och lärmiljöer. 

2.4.2 Bioekologiska utvecklingsmodellen 

Bronfenbrenner och Morris (2006) förklarar den bioekologiska modellen som ett teoretiskt 

system där en individs förmågor och omkringliggande miljö påverkar dennes utveckling. Den 

miljö som finns kring en individ, men även individens egna förmågor, delas in i biosystemet, 
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mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet, makrosystemet och kronosystemet. I 

mikrosystemet sker proximala processer. Med proximala processer menas motorer för 

mänsklig utveckling under påverkan av den kringliggande miljön. Bronfenbrenner (1979) 

menar att de olika systemen influerar varandra och en koppling går att göra till ryska dockor 

där de olika dockorna omsluter varandra och är sammankopplade med varandra. Proximala 

processer anses påverka en persons utveckling, men också handlingar.  Bronfenbrenner 

(1994) beskriver de olika systemen på följande sätt: Biosystemet tillkom då den bioekologiska 

modellen utvecklades utifrån den tidigare utvecklingsekologiska modellen, därför att 

individens roll tidigare saknades. Här studeras individens egna förutsättningar vad gäller 

bland annat hur den fysiska och kognitiva förmågan påverkar proximala processer. 

Mikrosystemet är de miljöer som barnet befinner sig i. Denna miljö är inte enbart hemmet 

utan också skola, fritidshem, förskola eller andra platser där barnet tillbringar mycket tid. Här 

ingår också relationer till dem som står barnet nära, såsom exempelvis föräldrar, vänner och 

skolpersonal. Mesosystemet innefattar samspelet mellan två eller flera mikrosystem. Det kan 

vara samarbete mellan hemmet och skolan, eller samarbete mellan andra mikrosystem. Detta 

samspel måste ske mellan två mikrosystem där barnet befinner sig. Exosystemet skiljer sig åt 

från mikro- och mesosystemet på så vis att det inte involverar barnet men ändock påverkar 

dess utveckling. I exosystemet inryms exempelvis föräldrars arbetsplatser och dess 

förhållanden, kommunernas utbud samt stöd från samhället till familjer. Makrosystemet finns 

långt från barnet men påverkar ändå barnet och miljön runt barnet. Här ryms de politiska 

förhållningssätten och lagar som för tillfället är giltiga. Bronfenbrenner (1994) menar att 

politiska beslut i stort kan påverka mikrosystemet, det kan exempelvis röra sig om 

förändringar i skol- eller familjepolitik vilket kan påverka ett barns liv på fler vis. 

Kronosystemet beskriver en individs utveckling utifrån ett tidsperspektiv. Med 

tidsperspektivet ses inte enbart tiden som går och en individs åldrande; hänsyn tas också till 

hur de olika systemen runt individen påverkas över tid. Det kan vara förändringar i alla 

system under tid som påverkar, såsom förändringar i familjens struktur och ekonomi, skolans 

utförande eller politiska beslut. 

De som deltog i den här studien är barn i tonåren eller vuxna. De har under en längre tid 

påverkats av den miljö de befinner sig i, och de proximala processer som skett har på olika vis 

påverkat deras skolgång. Samtliga respondenter har på ett eller flera sätt beskrivit sin 

skolsituation och hur den relateras till omgivningen. Därav kan denna teori vara till stöd för 

att kunna upptäcka både framgångsfaktorer och orsaker till långvarig skolfrånvaro. 
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I resultatdelen av denna uppsats kommer resultaten att kopplas till de olika 

förklaringsmodellerna till skolsvårigheter och de sex systemen. 

2.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och förstå långvarig skolfrånvaro ur elevers och vuxnas 

perspektiv som erfarit eller indirekt kommit i kontakt med långvarig skolfrånvaro. Syftet är 

särskilt att beskriva och analysera framgångsfaktorer i arbetet med långvarig skolfrånvaro så 

att eleverna kommer tillbaka till skolan och dess undervisning igen. Studiens frågeställningar 

lyder: 

- Hur beskriver eleverna sin skolgång? 

- Hur beskriver de sin hemsituation och fritid? 

- Vad orsakade deras skolfrånvaro, enligt eleverna själva? 

- Vilka är framgångsfaktorerna vad gäller att komma tillbaka till skolan, enligt eleverna? 

- Hur ser vuxna med indirekt erfarenhet av långvarig skolfrånvaro på dessa 

framgångsfaktorer, och vad menar de ska kunna förebygga och lösa långvarig 

skolfrånvaro? 

3. Metod 

3.1 Forskningsansats 

Studien har en kvalitativ ansats då en önskan fanns om att få veta mera om enskilda personers 

upplevelser av långvarig skolfrånvaro genom kvalitativa intervjuer och kvalitativa enkäter. 

Kvale och Brinkman (2014) menar att fördelarna med kvalitativ forskning kan vara 

möjligheten att genom samtal och intervjuer få veta mer om hur en människa tänker och 

varför den agerar som den gör i olika situationer. Det är den enskilda personens erfarenheter 

och upplevelser som hjälper oss att skapa förståelse för dennes situation och handlande. Vid 

en kvalitativ ansats är fokus på att förstå processer och erfarenheter och att genom ord istället 

för siffror presentera tolkningen av resultaten.   

Valet av en kvalitativ ansats där barnen/vuxna får uttrycka sig stärks av lagar och 

konventioner. Barnkonventionen (Unicef, 2009) som är ett internationellt avtal har fyra 

grundläggande och vägledande principer. En av dessa principer beskriver att alla barn ska ges 
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möjlighet att bli lyssnade till och att få uttrycka sin mening i frågor som rör dem. Även 

Skollagen (2010), som innehåller bestämmelser om skolväsendet, beskriver under 10§ att 

barn ska ges möjlighet att delge sin inställning och att uttrycka sina åsikter. 

3.2 Metodansats 

I studien används en metodansats som kallas livsberättelser. Jepson Wigg (2015) beskriver 

livsberättelsen som en biografisk metod som är fördelaktig att använda för att få ta del av 

andra människors erfarenheter. När livsberättelsen används som metod tas utgångspunkten i 

historieberättandet för att skapa förståelse för människors liv utifrån vad de berättar. En 

livsberättelse är en berättelse ur ett längre perspektiv. Karlsson (2006) beskriver 

livsberättelsen som en dialog som växer fram i samförstånd mellan minst två deltagare, en 

som lyssnar och en som berättar. Tydligt för livsberättelsen blir att den som berättar väljer vad 

som skall lyftas fram men att innehållet i en livsberättelse skapas i en process där både 

respondent och intervjuare tillsammans väljer vad som skall belysas. Jepson Wigg (2015) 

beskriver också att denna metod inte är ute efter sanningen och det är inte avgörande att en 

intervjuperson minns allting korrekt. Prieto (2006) menar att en livsberättelse börjar med 

intervjupersonens egna ord, vilka sedan lyfts fram och konstrueras av intervjuaren i en 

nedskriven text. Karlsson och Prieto (2012) menar att livsberättelsen som metod ökar 

förståelsen och kunskapen för händelser som utspelat sig i olika individers liv. Genom 

livsberättelsen tillåts reflektion över olika händelser för att på så vis skapa en mening till 

dessa. Bjurulf (2012) belyser dock vikten av att alla individer uppfattar och tolkar händelser 

och erfarenheter utifrån sin egen bakgrund och att livsberättelsen skapas i ett samspel mellan 

oss som intervjuare och berättaren. Karlsson (2006) lyfter en aspekt att ha i beaktande när 

livsberättelse används som metod. Berättelsen skapas som tidigare nämnts i ett samspel 

mellan intervjuaren och intervjupersonen. Likheter och skillnader vad gäller ålder, kön, 

sociokulturell bakgrund, erfarenhet och värderingar gör att vi förstår varandra olika väl. Desto 

närmare två människors världar är varandra, desto bättre förståelse för varandra. Jepson Wigg 

(2015) menar att det är viktigt att ta hänsyn till den maktobalans som råder under samtalet där 

intervjuaren har företräde till att tolka berättelserna. Intervjuarens möjlighet att påverka 

tolkningen finns inom ramen att inte berätta sanningen, undanröja delar eller avsluta 

berättelsen. Dock gör detta inte livsberättelsen till en sämre metod. 

Studien utfördes i två steg. Livsberättelsen var den huvudsakliga metoden, men de resultat 

som framkom genom berättelserna följdes upp med en kvalitativ enkät med öppna frågor 
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(bilaga 3). Enkäten delades ut till rektorer, elevhälsans personal, lärare och föräldrar med 

indirekt erfarenhet av långvarig skolfrånvaro. I enkäten förväntades respondenterna uttrycka 

sin åsikt kring de framkomna framgångsfaktorerna i intervjuerna, samt att lägga till andra 

framgångsfaktorer utifrån sina erfarenheter och tankar i den mån respondenterna ansåg att 

sådana fanns. Merriam (2011) menar att kvalitativ ansats inte är beroende av vilken metod 

som används, utan istället hur metoden används. 

3.3 Deltagare och urval 

I studien delger 8 individer, 3 vuxna och 5 barn, sina livsberättelser (Tabell 1). De har getts 

figurerade namn i texten men i tabell (1) benämns de med varsin bokstav för att säkerställa 

anonymiteten. De har alla erfarenhet av långvarig skolfrånvaro. Den uppföljande enkäten om 

framgångsfaktorer besvarades av tjugo vuxna som alla har indirekt erfarenhet av skolfrånvaro, 

antingen som vårdnadshavare eller som lärare, skolledare, psykolog, skolsköterska och 

specialpedagog. Hälften av dessa vuxna har anknytning till studiens respondenter med egen 

erfarenhet av långvarig skolfrånvaro. Samtliga valdes ut genom ett tillgänglighetsurval, vilket 

betyder att intervjuer har genomförts och enkäter har delats ut till personer i omgivningen som 

var tillgängliga för oss. Enligt Merriam (2011) faller tillgänglighetsurval inom urvalsmetoden 

icke sannolikhetsurval. Hon menar att detta är den främsta formen inom kvalitativ forskning. I 

de fall där respondenten var minderårig togs kontakt med både elev och vårdnadshavare för 

att be om deras samtycke till deltagande i studien. Kontakt togs med respondenterna och deras 

vårdnadshavare via telefon eller genom personlig kontakt, där information kring studiens 

syfte delgavs. Efter ett godkännande överlämnades ett missivbrev (se bilaga 1) där syfte och 

informations- och samtyckesprocessen noggrant beskrevs.  

Respondenternas ålder varierade (Tabell 1). Några var vuxna och flertalet var barn som 

fortfarande gick i grundskolan. Hälften av dem (deras fiktiva namn: Lovisa, Sofia, Benny och 

Nils) hade fortfarande viss frånvaroproblematik men gemensamt för alla var att de helt eller 

delvis lyckats ta sig tillbaka till skolan och undervisningen. 

Studien kommer på grund av antalet deltagare och urvalet att ha en låg generaliserbarhet. 

Thornberg och Fejes (2015) beskriver generaliserbarhet utifrån hur väl en studies resultat kan 

överföras till individer eller händelser som inte ingått i studien. Det är i stort sett omöjligt att 

uppnå generaliserbarhet i kvalitativ forskning då resultaten är alltför föränderliga och en 

beskrivning från en individ är utbytbar över tid. Dessutom menar Cronbach (1975) att det 
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överhuvudtaget är svårt att generalisera resultat som beskriver sociala fenomen eftersom de 

alltid sker i ett sammanhang som inte är direkt utbytbart mot ett annat. Göransson och 

Nilholm (2009) betonar vikten av att vara tydlig med att resultaten bara utgår från en mindre 

utvald grupp av respondenter. Den här studiens resultat kan inte generaliseras, men kan ligga 

till grund för diskussioner om orsaker till långvarig skolfrånvaro och framgångsfaktorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

Tabell 1. Respondent, kön och ålder, samt längd på intervjuer och tidpunkter för den 

långvariga skolfrånvaron. 

Respon-

dent 

 

Flicka eller 

pojke 

Ålder Intervjuns 

Längd 

Tidpunkter för långvarig 

skolfrånvaro.  

A Flicka 32 år 44 min Hela årskurs 7 och 8. 

B Flicka 15 år 37 min Viss frånvaro vårterminen i årskurs 

4, samt hela vårterminen årskurs 6 

Viss frånvaro årskurs 7 och 8. 

C Pojke 27 år 34 min Hög frånvaro under hela skoltiden. 

D Pojke 35 år 49 min Hög frånvaro första året på 

gymnasiet. 

E Pojke 15 år 45 min Viss frånvaro under årskurs 7, hög 

frånvaro under årskurs 8, samt viss 

frånvaro under årskurs 9. 

F Pojke 15 år 27 min Hög frånvaro under årskurs 5, viss 

frånvaro under årskurs 6 och 

årskurs 7. 

G Flicka 15 år 32 min Hög frånvaro från årskurs 2 fram 

till årskurs 6. Hela årskurs 7 och 8. 

H Pojke 12 år 24 min Hög frånvaro årskurs 4, 5 och 6. 

Notera. Med hög frånvaro avses stora delar och längre sammanhängande perioder. Med viss frånvaro 

avses någon del eller kortare perioder. 
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3.4 Datainsamling – intervjuer och enkätstudie 

Elevernas perspektiv samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En del 

nedskrivna stödfrågor utformades för att få intervjuerna att fortlöpa. Som stöd fanns även en 

visuell väg (se bilaga 2) som sträckte sig från skolstart fram till skolans slut, eller så långt som 

respondenten kommit i sin skolgång. Den har utformats med inspiration utifrån en visuell väg 

framtagen av Garpelin (personlig kommunikation, u.å.). Kring vägen fanns förutbestämda 

teman att fokusera kring. Dessa teman var tankar och känslor, skolresultat, familj, kompisar, 

skolpersonal och intressen. Utifrån denna väg fick sedan respondenten möjlighet att berätta 

och utveckla hur denne upplevt sin skolgång och främst sin långvariga skolfrånvaro. Bjurulf 

(2012) menar att det inte går att fokusera på en respondents hela livsberättelse. Berättelsen bör 

istället göras delvis tematisk, med syfte att styra berättelsen genom frågor kring det som 

önskas veta mera om, för att kunna finna skillnader och likheter. 

Intervjuerna genomfördes i respondenternas hem eller skola i enlighet med deras önskemål. 

Intervjuerna varierade i längd, men samtliga var mellan 24–50 minuter långa. Samtliga 

intervjuer spelades in och transkriberades. Det transkriberade materialet utgör 103 sidor. 

Utifrån de teman som framkom i analysen formades enkäten (se bilaga 3). Den delades ut till 

vuxna med indirekt erfarenhet av långvarig skolfrånvaro. De var föräldrar, lärare, skolledare, 

psykolog, skolsköterska och specialpedagoger. I enkäten förväntades respondenterna uttrycka 

sin åsikt kring de framkomna framgångsfaktorerna i intervjuerna, samt att lägga till andra 

framgångsfaktorer om respondenterna ansåg att sådana fanns. Genom att de fyllde i enkäten 

samtyckte de till att vara med i studien. Enkäten analyserades genom att respondenternas 

åsikter om framgångsfaktorerna sammanställdes och genom att nya förslag som inte 

framkommit i livsberättelserna noterades. 

3.5 Analys av data 

Data från livsberättelserna analyserades i syfte att finna mönster och likheter (Jepson Wigg, 

2015), här kallade teman. Analysen gick till på följande sätt: De åtta livsberättelserna lästes 

igenom flertalet gånger var för sig och viktigt innehåll i varje berättelse markerades. Det 

kunde vara beskrivningar av hemsituationen, skolgång och fritidsaktiviteter. 

Framgångsfaktorer och orsaker till den långvariga skolfrånvaron markerades också. Två av 

berättelserna kortades ner för att kunna presenteras inom ramen för denna uppsats. 

Markeringarna från de åtta livsberättelserna jämfördes sedan med varandra i syfte att hitta 
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mönster och likheter. Dessa grupperades (till teman) och varje grupp tilldelades sedan ett 

namn. Jepsen Wigg menar att detta analyssätt är lämpligt när flera livsberättelser ska 

analyseras och presenteras genom gemensamma teman. Innan analysen påbörjades hade 

samtliga intervjuer genomförts för att kunna läsas i förhållande till varandra.   

3.6 Tillförlitlighet 

I studien har stor vikts lagt vid att validiteten skall vara hög. Merriam (2011) beskriver 

validitet såsom hur väl resultatet beskriver det som från början var bestämt att undersöka. 

Kvale och Brinkmann (2015) menar att det är mycket viktigt att vara kritisk till sina egna 

resultat för att undvika felaktigheter. Validiteten skall kontrolleras under hela processen och 

inte bara finnas med i slutet. De menar att vid intervjuer är det näst intill omöjligt att 

säkerställa tillförlitligheten då respondenten kan tala osanning, ändra, lägga till eller dra bort. 

Studiens intervjuer och enkäter var väl förberedda med genomtänkta frågor där vaksamhet 

kring tvetydigheter förelåg, samt en beredskap inför ett noggrant analysarbete där bitar 

fogades samman till en helhet. För att öka validiteten i studien genomfördes livsberättelsen 

med flertalet respondenter där samtliga hade erfarenhet av långvarig skolfrånvaro. En livsväg 

utifrån vilken berättelsen fick växa fram användes i intervjuerna. Dessa val gjordes för att öka 

möjligheten till god tillförlitlighet i studien då detta borde hjälpa respondenten att minnas och 

reflektera över sina upplevelser. 

Efter insamlingen av materialet har resultatet analyserats, både genom att transkribera 

språkligt, läsa och lyssna. De analyser som genomförts har granskats kring huruvida de är 

hållbara och kopplade till de frågor som ställts. Trots de svårigheter som kunde uppstå kring 

tillförlitligheten utifrån den valda metodansatsen upplevdes detta som en metod som gett barn 

eller vuxna stor möjlighet att uttrycka sina tankar och erfarenheter i områden som berört dem. 

3.7 Etiska överväganden 

I studien har stor hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som finns vad gäller 

samtycke från vårdnadshavare, anonymitet både vad gäller namn, skola och platser, 

information kring deltagandet, att materialet kommer att förvaras säkert och vara 

avidentifierat, samt hur det analyserade resultatet kommer att presenteras. Likaså har stor 

hänsyn tagits till både tystnadsplikt och sekretess. Detta är aspekter som nämns av 

Vetenskapsrådet (2011) utifrån begreppen sekretess, tystnadsplikt, avidentifiering och 

konfidentialitet. Dessa belyses som extra viktiga delar för att säkra de etiska aspekterna i 
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forskningen.  I studien har en del barn intervjuats. Där menar Kvale och Brinkman (2014) att 

det finns vissa svårigheter att avgöra vem som skall ge samtycke. Det finns risker med att 

barn känner sig pressade att delta om vårdnadshavaren eller en lärare ger samtycke. Med detta 

i beaktande har både vårdnadshavare och barn tillfrågats kring deras samtycke och 

informerats kring möjligheten att avsluta berättelsen eller hoppa av studien. 

Även vid analysen av studien togs stor hänsyn kring det forskningsetiska, för att säkra ett 

tillförlitligt resultat. Enligt Larsson (2005) bör en vaksamhet finnas mot andra motiv än att 

finna ny kunskap inom området eller att presentera resultat utan tillräcklig grund.  

Valet att presentera sex av berättelserna i en sammanfattande beskrivning har dels gjorts av 

hänsyn till anonymitet, och dels ur etisk aspekt. Förtroendet som gavs i samtalen förvaltades 

och därför gjordes denna bedömning. 

4. Resultat 

Resultatet inleds med två livsberättelser. Därefter följer ett avsnitt i vilken de övriga 

livsberättelserna vävs samman till en sammanfattande beskrivning. Därefter presenteras en 

tematisk analys av de åtta berättelserna. Dessa teman representerar det centrala innehållet i 

berättelserna. 

4.1 Livsberättelser- Benny och Lovisa  

Benny (fiktivt namn) är uppvuxen i en kärnfamilj. Han tyckte att det var svårt att lära sig läsa 

och räkna redan på lågstadiet och han kände att han kom efter. Det upplevde han som jobbigt. 

Han sa: ”Det blev ju lite jobbigt när man låg efter med allting”. Benny berättade att han hade 

kompisar i sin klass när han gick i ettan och i tvåan. På fritiden umgicks han en del med de 

som var ett år äldre. Ibland kunde han känna sig ensam i skolan. 

Benny tyckte att kraven i skolan ökade i trean: ”I trean blev det ju jobbigare när jag skulle 

skriva en massa sagor och berättelser, och då blev det liksom svårt, för jag kunde inte skriva 

så mycket. Jag hade svårt att komma på nånting också”. I fyran upplevde Benny att han tyckte 

att skolarbetet blev mer intressant. Däremot beskrev han att det var i femman som han slutade 

gilla skolan, mycket beroende på lektioner i vissa ämnen som han inte ville gå på. Situationen 

i omklädningsrummet i samband med idrotten var riktigt jobbig. I sexan kändes det också 

som att kravnivån i skolan höjdes ytterligare när det gällde läsning och skrivning. Benny 

beskrev att han hade haft en del giltig ströfrånvaro på grund av förkylningar och magont 
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under hela sin skoltid. Detta ledde till att han hade missat en del moment i undervisningen, 

vilka var svårt att ta igen. Även simundervisningen var jobbig, speciellt situationen i och 

kring omklädningsrummet. Egentligen tyckte han om att simma och bada, till exempel 

utomhus på sommaren, med familjen eller kompisarna. Benny beskrev hur han började känna 

sig osäker på sig själv i sexan. Klasskompisarna hade inte samma intressen, och han började 

vilja vara för sig själv. När Benny skulle börja högstadiet splittrades sexans årskurs upp. Han 

berättade att han var den enda killen från den ursprungliga klassen i sin nya klass och att de 

andra killarna i den nya klassen hade helt andra intressen. Han kände sig ensam: ”Man kände 

sig liksom ensam och utanför, det kändes konstigt när man märkte att dom i den andra klassen 

hade kul liksom, utan en, det blev en konstig känsla i det”. 

 I slutet av sjuan bytte Benny klass. Vid den här tiden hade hans frånvaro eskalerat och bytet 

innebar inte riktigt att han kände den samhörighet han hade hoppats med sina klasskompisar. 

Han började få frågor om sin frånvaro när han kom tillbaka till skolan. Benny upplevde dessa 

frågor som jobbiga att besvara, och detta var också en bidragande orsak till att det blev 

jobbigare att ta sig tillbaka till skolan efter varje frånvaroperiod. I åttan fick Benny 

hemundervisning några gånger i veckan. Han gick också på en del lektioner tillsammans med 

sin klass. Han tyckte att hemundervisningen fungerade bra, men närvaron i skolan var 

fortfarande låg. I nian prövade skolan att börja med en mycket långsam återgång till 

undervisningen. Benny var i skolan varje dag, men i början hade han bara en lektion 

tillsammans med specialpedagog, kurator eller rektor. Sedan ökades tiden i skolan ut. Benny 

berättade att han kände sig nöjd när han hade lyckats med målet för skolveckan, och det 

kändes bra när han började klara godkänd nivå i några ämnen. Motivationen att komma till 

skolan blev större, av flera olika skäl. Benny upplevde att kompisarna ville ha honom där. 

Något som också bidrog till att öka hans motivation var en önskan att ta sig in på gymnasiet. 

Han berättade: ”Det var i nian, när bilintresset och sånt blev större och större, och då var det 

liksom det här med gymnasium. Man vill ta sig in på ett gymnasium”. Detta blev en 

vändpunkt för Benny, tillsammans med det faktum att han började må bättre psykiskt. Benny 

hade stöd på BUP under tiden på högstadiet. Han upplevde kontakten som positiv, främst 

genom att få prata om sina känslor och upplevelser med någon som var professionell. 

Nu ser Benny ljust på framtiden och på det väntande gymnasiet. Han ser fram emot att få göra 

mer av det han är intresserad av i skolan och att få gå tillsammans med flera likasinnade. 



 

26 
 

Lovisa (fiktivt namn) är en femtonårig flicka som i berättelsen beskrev sina första skolår som 

väldigt bra på flera plan: ”Jag tyckte det alltså, jag tyckte det var ganska kul att vara i klassen 

och sådär. Alltså, jag tyckte väldigt mycket om min lärare och så”. Under skolår två började 

Lovisa få det besvärligt med kompisar och när hon sedan började år tre bytte hon både skola 

och lärare. Hon berättade att hon inte längre kunde prata med sin lärare om hon hade 

svårigheter, något hon tyckte att hon kunnat under hela lågstadiet. Samtidigt berättade Lovisa 

att hon under mellanstadiet var mobbad och utsatt i skolan. När hon bad sin lärare om hjälp så 

tyckte hon inte att någonting hände utan allt fortsatte som vanligt. Hon sa: 

 Ja jag tog upp det och de försökte väl att göra en del men det är i skolan, mycket snack och lite verkstad 

eller så. Men det vart mycket prat, de pratade i klassen eller så, det blev inte så stor skillnad eller så. 

I fjärde klass mådde Lovisa så pass dåligt att hon inte längre kunde gå i skolan. Hon var 

hemma under en termin. Hon beskrev att stressen över skolan gjorde att hon också mådde 

fysiskt dåligt och att hon ibland kunde ramla ihop. Lovisa beskrev det som att det var svårt att 

komma tillbaka till skolan och hon fick inte mycket stöd i hur hon skulle hantera sin situation. 

Hon berättade: ”Jag saknade mer att dom borde fokuserat mera på kompisar. När man varit 

borta och kommer tillbaka så. Dom pratade mycket med mig en månad sen var det inget eller 

så”. Till sexan bytte Lovisa lärare och även grupp. Hon tyckte att skolsituationen blev bättre 

och hon trivdes bra med sin nya lärare. Hon tyckte också att det blev bättre med kompisar. 

Efter en period i år sex upplevde hon dock att kamratsituationen försämrades igen. Hon 

började må psykiskt dåligt under våren i sexan och slutade då att gå till skolan under en längre 

period. En bit in i sjuan började Lovisa gå till en pedagog en timme per dag tre dagar i 

veckan. Lovisa berättade att hon trivdes väldigt bra med det och att skolan först nu började 

lyssna på henne. Tiden med pedagogen utökades successivt och Lovisa började i en liten 

undervisningsgrupp några timmar varje dag. Hon hade fortfarande en extrapedagog nära sig 

och kunde med hjälp av denna vara med sin gamla klass vid ett par tillfällen i veckan. Både 

Lovisa och hennes föräldrar tyckte att stödet de fick var bra och de trivdes väldigt bra med 

Lovisas skolsituation och främst pedagogen som de hade en bra relation med. 

4.2 Sammanfattande beskrivning 

För några av respondenterna skulle redan de första åren i skolan innebära en känsla av 

otillräcklighet när det gällde läs- och skrivinlärning och skolans övriga krav. För andra var 

skolstarten positiv och inlärningen gick lätt.  En del av dem levde i socialt utsatta miljöer med 

drogproblematik, kriminalitet och psykisk ohälsa i familjen. För ett fåtal började 
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skolfrånvaron så tidigt som i årskurs 2. Andra hade ordnade familjeförhållanden och upplevde 

att de första åren i skolan fungerade bra. Kamratrelationerna upplevdes som viktiga. En 

känsla av att höra till och att bli sedd visade sig många gånger vara avgörande för hur 

skolgången fungerade. Mobbning förekom i ett par fall. Ett par respondenter berättade även 

om tillfällen då de känt sig kränkta av lärare. 

Många av respondenterna upplevde kroppsliga symtom under de tidiga skolåren, såsom 

huvudvärk, magvärk, illamående, migrän och trötthet. En gemensam nämnare i alla berättelser 

var att respondenterna kände ångest inför att vistas i skolan. Några nämner också social fobi 

och depression. Ett par av respondenterna hade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

såsom ADHD, Tourettes, OCD och autismspektrumdiagnos. 

Under mellanstadietiden utvecklade ytterligare några av respondenterna en 

frånvaroproblematik. Grupper ändrades ofta under dessa år. Högstadietiden uppfattades av 

många som en tid då problematiken accelererade. Många hade ströfrånvaro som utvecklades 

till långvarig skolfrånvaro. En del blev frånvarande på heltid i perioder, andra gick i skolan 

mycket sporadiskt. 

Flera respondenter nämnde vissa kritiska tillfällen under skoldagarna. Idrott var ett sådant 

tillfälle, och då speciellt situationen i omklädningsrummet då en del kände sig väldigt utsatta. 

Besök i badhus och simhallar kunde uppfattas på liknande sätt. Matsalar var ofta stökiga och 

kunde utgöra ett hinder. Att stå inför en grupp och hålla föredrag var ett annat tillfälle som 

uppfattades som en utsatt situation, och som kunde bidra till att elever valde att inte delta i 

undervisningen. 

Flera av respondenterna nämnde viktiga relationer och personer som hade spelat en avgörande 

roll för deras skolsituation och i arbetet med att komma tillbaka till skolan. Det kunde vara en 

kurator, en engagerad lärare, en värdinna i elevcaféet eller en pojkvän som med sitt personliga 

engagemang bidrog till att övervinna problematiken. Flera av respondenterna hade kontakt 

med Barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Detta uppfattades i de flesta fall som 

något positivt. Även här var personkemin viktig. De respondenter som upplevde att de hade 

blivit lyssnade på och själva kunnat påverka åtgärderna uppfattade detta som något mycket 

positivt. 

En gemensam nämnare för respondenterna var att någon enskild orsak som har varit direkt 

avgörande för deras skolfrånvaro inte kunde nämnas. Flera negativa faktorer samverkade och 
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tycktes orsaka problemen och skolfrånvaron. Påfallande många av respondenterna hade också 

diffusa minnesbilder kring hur problemen en gång startade och att det var svårt att sätta 

fingret på vad som skulle kunnat vara en bra åtgärd i stunden. Först i efterhand tycktes 

respondenterna kunna blicka tillbaka och uttrycka åsikter kring detta. 

4.3 Resultat av den tematiska analysen   

I den tematiska analysen av livsberättelserna framkom 9 teman som handlar om långvarig 

skolfrånvaro, både vad gäller orsaker och vad som skulle kunna vara framgångsrika 

stödinsatser för att förebygga och lösa skolfrånvaro. Dessa teman var följande: 

 Akademiska utmaningar på fel nivå – Tema 1 

 Ångest, smärta, nedstämdhet och depression – Tema 2 

 Betydelsefulla relationer till vuxna utanför hemmet - Tema 3 

 Kamratrelationer och att höra till - Tema 4 

 Flexibla lösningar såsom hemundervisning, enskild undervisning och undervisning i 

en liten undervisningsgrupp - Tema 5 

 Samarbete mellan hem och skola - Tema 6 

 Vardagen hemma - Tema 7 

 Tankar om stödinsatser - Tema 8 

 Tankar om framtiden - Tema 9 

4.3.1 Akademiska utmaningar på fel nivå – Tema 1 

Det första temat som framkom var akademiska utmaningar på fel nivå. I intervjuerna 

berättade respondenterna att undervisningen kunde upplevas ligga antingen på en för hög eller 

för låg nivå i förhållande till var eleven befann sig i sin kunskapsutveckling. 

Ett par av respondenterna beskrev hur de tyckte att det var jobbigt att läsa och skriva i 

perioder under hela skoltiden. Benny upplevde att saker och ting tog lång tid och han kände 

sig sämre än klasskamraterna. I berättelsen framkom på flera ställen att han var en välartad 

elev som inte gjorde så mycket väsen av sig och som ofta jobbade på i det tysta. Han gjorde 

det som förväntades av honom, vilket förmodligen ledde till att lärarna inte märkte så mycket 

av hans svårigheter. Han upplevde dock att han verkligen fick slita för att lyckas. Hans 

upplevelse av att ständigt känna sig sämre än kamraterna blev tydlig när Benny sa: 
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Jag var, kände mig liksom segare, än andra, det gick liksom inte lika bra. Jag kommer ihåg från nåt 

simtest så hade jag, råkade jag simma liksom ett varv för mycket för jag hade liksom tänkt, jaja, jag 

kommer alltid att vara ett varv bakom. 

Hilda betedde sig ibland stökigt på lektionerna under mellanstadiet men berättade samtidigt 

att det var svårt att följa med i undervisningen och att hon bad om stöd vid flera tillfällen utan 

respons. Istället kopplades hennes svårigheter till hennes beteende: “Ja jag bad ju om hjälp 

men det var ingen som, de tyckte ju mest att jag var en stökig unge liksom”. 

 Ett par av respondenterna beskrev istället hur de upplevde att undervisningen låg på en alltför 

låg nivå. Nils sa: 

Och det kan, och det trodde min doktor kanske var en anledning varför jag inte kunde ta mig till skolan 

eftersom att skolarbetet kanske var för lätt, och då så, och då så blev det väldigt långtråkigt att vara i 

skolan, eftersom att allting var för lätt. 

4.3.2 Ångest, smärta, nedstämdhet och depression – Tema 2 

Det andra temat som framkom var besvär som var relaterade till ångest, smärta, nedstämdhet 

och depression. I intervjuerna berättade alla respondenter om ångest och olika kroppsliga 

besvär som till exempel illamående, magvärk och migrän. Ett par av respondenterna hade 

också medicinerat mot depression. Ångesten utgjorde ett stort hinder för deras skolgång, och 

hade i många fall varit direkt avgörande för hur väl de lyckats ta sig tillbaka till 

undervisningen. Om åtgärder vidtagits så att ångesten minskade var det möjligt för eleverna 

att ta sig tillbaka till undervisningen. 

Pelle berättade att en av orsakerna till frånvaron var den ångest som han började känna under 

senare delen av mellanstadiet och under högstadietiden: ”På nåt sätt så mådde jag dåligt på 

nåt sätt, jag vet inte, jag hade väl mycket ångest och sånt där, det vet jag”. Många gånger 

började frånvaron med kroppsliga symtom. Pelle berättar: “Alltså, anledningen varför jag inte 

kom till skolan var väl för att jag, ja, hade ont i magen, mådde lite illa och var trött”. Några av 

respondenterna beskrev att de hade sömnsvårigheter: 

Ehh … [tankepaus] jag vet inte, jag antar väl att jag hade mycket ångest, men jag hade mycket svårt att 

sova i alla fall, ett tag, det var liksom mellan femman och sexan. Sexan kommer jag liksom inte ihåg, men 

jag kommer ihåg att jag var uppe på nätterna, typ. Till tre, kanske, för jag inte ville sova, för jag drömde 

en massa mardrömmar, så … [tankepaus] det var jobbigt. (Pelle) 
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En del av respondenterna gick in i depressioner innan eller under sin skolfrånvaro. Lovisa 

berättade: 

Det var då jag kände att jag började inte alls må bra. Jag fick … [tankepaus] jag mådde inte bra psykiskt 

eller fysiskt. Gick in i en depression och allting. Det var ganska mycket som gjorde att jag inte kom till 

skolan och det var allt på grund av att jag inte hade så många att umgås med. 

Lovisa led under perioder av panikångest i speciella situationer och beskrev: “Förut tyckte jag 

inte om folk från min klass, då fick jag typ panikångest, dom från min klass, speciellt så där 

gamla kompisar som jag inte är kompis med längre”. 

4.3.3 Betydelsefulla relationer till vuxna utanför hemmet - Tema 3 

Det tredje temat som framkom var relationer till vuxna utanför hemmet. I detta tema tas även 

relationen till en pojkvän upp. Många av respondenterna lyfte fram betydelsefulla positiva 

relationer som en avgörande faktor. Andra berättade om negativa relationer till vuxna som 

hade utgjort ett hinder när det gällde närvaron i skolan. Vissa beskrev hur relationer till vuxna 

varit avgörande för deras tillbakagång till undervisningen. 

En respondent berättade om sin kontakt på Barn- och ungdomspsykiatrin. Benny berättade: 

“Jag tyckte att det var ganska skönt att komma iväg och prata med någon. Dom som visste 

liksom, dom som pratar med människor dagligen”. Benny beskrev hur han upplevde 

kontakten med en psykolog på Barn- och ungdomspsykiatrin: “Ja, det är egentligen det som 

har känts mest hjälp av, det är att man har kunnat pratat med dom, ehh …[tankepaus] liksom 

att man har haft nån att prata med”. Han menade att det var skönt att få dela med sig av sina 

tankar och att psykologen känts kunnig och seriös. Benny betonade också hur viktigt det var 

att personkemin stämde i dessa lägen. Dessa personer behövde inte alltid vara en pedagog 

eller psykolog. Sofia berättade om att hon träffade en pojkvän som hade en avgörande 

betydelse för hennes återgång till undervisningen: 

Det var ju liksom han som vände på allting. Han såg till så man gick till skolan och sånt där. Han har inte 

pushat mig eller nånting såhära, det bara … [tankepaus] man känner liksom att man blev lycklig. Man 

kom ur sin depression och allting. Kom ur min, jag hade social fobi också. Det var ganska stor del också 

till att jag inte gick till skolan. Det var jobbigt. Kollar folk när jag äter, kollar på mig och sånt där. 

Flera respondenter beskrev att de haft väldigt goda relationer med sina lärare och att detta 

bidragit till att de känt en delaktighet och velat vara i skolan. Lovisa beskrev relationen med 

sin lärare från lågstadiet som mycket positiv och trots svårigheter med kamrater ville hon 



 

31 
 

ändå vara i skolan, Hon berättade: “Men hon var väldigt såhär typ glad och energifull sen man 

vart såhär taggad på livet”. Melvin, som haft stor frånvaro från skolan under flera perioder 

sedan skolstart beskrev att när han mötte en lärare som han fick en mycket god relation med, 

för första gången ville vara i skolan på heltid: “Men i fyran när jag verkligen förstod hur bra 

hon var som lärare, det var det enda året jag någonsin gick hela året, förutom varenda dag i 

skolan”. 

Flera respondenter beskrev också hur de saknat bra relationer med personal på skolan och att 

de under perioder under sin skoltid inte haft någon vuxen de kunnat vända sig till med sina 

problem eller att pedagoger på skolan inte visade förståelse för de svårigheter som 

respondenterna hade. Ett par respondenter beskrev också att de inte fått det stöd de blivit 

utlovade och de insatser som beslutats aldrig genomförts. Vid ett par tillfällen hade 

respondenter även upplevt sig verbalt kränkta av vuxna på skolan. Hilda upplevdes vara en 

elev med inlärningssvårigheter i läsning och skrivning berättar om en händelse på 

mellanstadiet: “Men nån gång skulle jag skriva vårdcentral men råkade skriva vårtcentral och 

då läste hon upp det liksom, och så skrattade hon”. 

4.3.4 Kamratrelationer och att höra till - Tema 4 

Det fjärde temat som framkom var kamratrelationer och känslan av tillhörighet. Relationerna 

till jämnåriga var viktiga faktorer som antingen kunde verka i positiv eller negativ riktning när 

det gällde skolfrånvaron. 

Benny beskrev hur han under vissa perioder under skolgången haft en känsla av att inte höra 

till. Det faktum att han lekte med andra kompisar på fritiden gjorde att han kände sig ensam i 

skolan. Han sa: “Nej, och då blev jag liksom lite så här utanför såklart, lite, för jag brukade 

inte vara med dom, så då blev man ju inte att vara det på lektionerna”. Delningar av grupper 

bidrog också till en känsla av utanförskap. Benny berättade: “Och då blev det lite konstigt när 

klasserna blev separerade och sen så var man med sin vanliga klass och då blev det konstigt, 

det var liksom inte dom som man brukade va med då”. Även Sofia berättade: 

Under sommarlovet fick man ju reda på vilka man skulle gå med och jag såg direkt att jag hade ingen jag 

kunde vara med. Jag hade en som jag hade gått med i ettan och hon kom tillbaka i sexan. Jag kände att jag 

har ju ingen kontakt med henne, så då ringde min pappa och frågade om jag fick byta, alltså byta klass till 

den som jag hade mest kompisar ifrån i Solskolan. Och vi ringde till rektorn och pappa förklarade hur det 

var och sånt där och så ringde Lena dagen efter att det var helt okej att jag fick byta klass och jag blev 

jätteglad och sådär. Jag var med min kompis då och min kompis blev också jätteglad och jag tänkte att vi 
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ska få gå tillsammans och sen dagen efter, eller några dagar efter så ringer rektorn och säger att det har 

blivit ett fel, att jag inte alls får byta klass. 

En vändpunkt för Benny var när han började känna att klasskamraterna frågade efter honom. 

Han berättade: “Jag vet inte när det var, jag vet att i nian, lite i åttan i nian så började jag 

känna mig liksom lite mer saknad av klasskompisarna [skratt]”. 

Lovisa berättade att hon ända från år två saknat kamratrelationer och att det under 

mellanstadiet eskalerat till den grad att hon blev utsatt för mobbning. Det framkom också i 

berättelsen att hon inte haft någon direkt kompis under hela sin skoltid förutom under de 

första åren och en kort tid i år sex. Även när hon kom tillbaka till skolan och började i en 

mindre grupp var avsaknaden av vänner stor och hon beskrev sin situation med en viss 

hopplöshet och att hon lite tappat sina förhoppningar om att få en fungerande kamratrelation: 

“Jag känner kanske inte att jag har så stort behov av en kompis i skolan nu, visst det skulle 

kunna vara kul att prata med någon i skolan och så men det känns inte jätteviktigt nu eller så”. 

Hilda berättade att hennes skolgång till stor del präglades av en rädsla att inte passa in och att 

hon tillbringade tid med kompisar som påverkade hennes beteende negativt. Hon betedde sig 

ofta stökigt på lektioner, skolkade och utsatte andra elever för kränkningar. Efter en lång tids 

skolfrånvaro hamnade hon och hennes kamrater i olika skolor och med mycket stöd kom hon 

senare tillbaka och avslutade grundskolan med godkända betyg. Hon berättade också om 

skillnaden när hon började gymnasiet och där fick bättre fungerande kompisrelationer: “Ja, 

jag fick rätt kompisar som pluggade och så fick man bra betyg och då blev det kul”. 

4.3.5 Flexibla lösningar såsom hemundervisning, enskild undervisning och undervisning 
i en liten undervisningsgrupp - Tema 5 

Det femte temat som framkom var olika flexibla lösningar såsom hemundervisning, enskild 

undervisning och undervisning i liten undervisningsgrupp. I intervjuerna berättade 

respondenterna att skolan många gånger erbjudit sådana lösningar under perioder av 

skolfrånvaro. Flera respondenter hade deltagit i hemundervisning och samtliga menade att det 

var en bra lösning just då, eftersom de inte deltog alls i undervisningen i skolan. Benny 

berättade: “Ja, jag fick hemundervisning, vilket jag tror funkade rätt bra då, men det var ju 

inte alla ämnen, alltså det funkade då”. Så småningom började han vara med på lektionerna i 

ett ämne i taget och jobbade på så sätt upp sin närvaro steg för steg. 
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Några av respondenterna hade efter sin frånvaro börjat i en mindre undervisningsgrupp och 

för ett par av respondenterna blev det en vändpunkt när det gällde att komma tillbaka till 

skolan efter en lång skolfrånvaro. De berättade att de kände att vuxna lyssnade på dem och att 

de fick det stöd de behövde samt att den lilla undervisningsgruppen gav stor möjlighet för 

flexibla och individuella lösningar kring upplägg och undervisning. Lovisa berättade om hur 

hon såg på sin tid och det stöd hon fick i en liten undervisningsgrupp: 

Ja jag fick hjälp eller så, Ullrika hon lyssnade väldigt bra och så följde med mig, alltid till bussen eller 

och om jag träffade någon från min klass så hon pratade med mig hur det kändes efteråt. Man märker 

väldigt bra, hon kan läsa mig väldigt bra och märker om någonting är fel och frågor är något fel ska jag 

hjälpa dig eller sådär. 

4.3.6 Samarbete mellan hemmet och skolan - Tema 6 

Det sjätte temat som framkom var samarbete mellan hemmet och skolan vilket nämndes i 

flera livsberättelser. För en del hade detta fungerat väl medan andra erfarit ett sämre 

fungerande samarbete. Ett par respondenter nämnde att samarbetet med hemmet nog fungerat 

bra men att de inte med säkerhet visste hur samarbetet egentligen sett ut, eller vad som 

beslutades med föräldrarna, då de inte varit delaktiga i detta. Hilda berättade också hur hon 

upplevde att mammans samarbete med skolan upplevdes som att både mamman och skolan 

var emot henne: 

Jag tyckte att jag och min mamma stod på olika sidor av vad som hände liksom. De ville så mycket och 

jag tyckte inte min mamma fanns där för mig och det, men hon säger att när man frågade så blev jag bara 

arg. 

Ett par respondenter berättade också att de upplevde att deras föräldrar fick kämpa hårt för att 

undervisningen och stödet skulle anpassas efter deras barns behov. Melvin beskrev sin 

mamma utifrån hennes stora engagemang och att hon la mycket av sin tid för att få 

skolgången att fungera: “Ja ja hon var ju på 24–7 på det där alltså”. Även Lovisa berättade om 

sina föräldrars samarbete med skolan. Både hon och hennes föräldrar upplevde att det som 

beslutades inte blev genomfört, och att relationen med skolan inte fungerat så som de 

önskade: “Ja dom har inte gillat läraren. Nej läraren, dom har känt samma som jag att dom 

inte heller, att hon säger en massa saker och sen blir det inte av”. 
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4.3.7 Vardagen hemma - Tema 7 

Det sjunde temat som framkom var beskrivningar av vardagen hemma. En del av 

respondenterna levde i perioder i problematiska hemförhållanden. Sofia berättade om att 

hennes pappa brukade följa henne till skolan när hon var liten. Detta fick ett abrupt slut när: 

“han gjorde nåt dumt och hamnade i fängelse”. Ett par respondenter berättade om missbruk i 

familjen och Pelle beskrev sin situation så här: “Ja, alltså jag vet inte, det som har hänt 

tidigare, för det har varit lite jobbigt hos pappa tidigare, och pappa har varit såhär, han drack 

ju mycket förut och det kanske jag tyckte var jobbigt”. Andra levde under mycket ordnade 

förhållanden med föräldrar, syskon och ett gott stöd runt sig. Respondenterna beskrev också 

isoleringen och utanförskapet som följde med det faktum att de var hemma under långa 

perioder. Sofia berättade: 

Jag var ju bara hemma, isolerad i mitt rum. Jag ville liksom inte gå ut och göra nånting. Så jag tappade 

helt intresset. Jag ville inte gå och bada, jag ville inte, inte göra nånting som jag hade tyckt va kul. 

Nils berättade om en längtan att vara i skolan och att vardagen hemma kunde bli ganska 

tråkig: 

Ja, alltså, jag känner, alltså trötthet och ont i magen och så känner jag också att jag skulle ju gärna vilja gå 

till skolan, men att jag tycker att det är trevligt, och hemma så finns det inte riktigt nånting att hålla på 

med. Jag sitter i min fåtölj hela, eller ligger i min säng hela, och lyssnar på musik. 

Sofia berättade om hur motivationen att gå upp och ta tag i de dagliga rutinerna försvann efter 

en tids frånvaro: “Jag var bara hemma. Jag låg ju mest och sov då till typ tolv, mellan tolv och 

två på dagarna. Och jag kände att jag liksom inte hade nån motivation till att gå upp eller 

nånting heller”. 

4.3.8 Tankar om stödinsatser - Tema 8 

Det åttonde temat som framkom handlade om hur respondenterna upplevde de stödinsatser 

som skolan satte in och vad som eventuellt skulle ha kunnat vara verkningsfulla åtgärder. En 

åsikt var att det är viktigt att upptäcka problemen i ett tidigt skede. Benny sa: “Egentligen ska 

man ju, tänkte, kolla upp liksom. Man ska ju få reda på problemet så tidigt som möjligt, för då 

har man så lång tid som möjligt på och få bort det”. Han berättade också att det kan vara svårt 

att upptäcka problemen hos de elever som jobbar på och försöker, trots att de har det tufft i 

skolan. Därför är det väldigt viktigt att skolan uppmärksammar även de elever som inte gör så 

stort väsen av sig: 
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Och det är liksom viktigt, om man märker att nån har svårare liksom. Det kändes som att allt det här, att 

det var tufft och det var jobbigt, det kändes som att folk såg det lite, men jag jobbade ju på så det blev 

liksom lite, dom tänkte inte på det för att jag jobbade ju ändå. 

Benny beskrev vidare att det var viktigt att skapa en relation till eleven som är frånvarande 

och att det ibland kan vara nödvändigt att tänka utanför ramarna och göra andra saker än 

skolarbete tillsammans: “Ja, alltså, jag tror det är viktigt att liksom, försöka ...[tankepaus] som 

kuratorn gjorde med mig, att han liksom lärde mig känna, liksom lärde känna mig liksom lite, 

och göra saker som kan vara lite roligare”. 

Pelle nämnde att enskild undervisning med en pedagog kan vara en framkomlig väg i vissa 

lägen: 

Om man verkligen har svårt att gå i skolan, eller som jag hade då, så tycker jag att det var bra för liksom 

att kunna komma tillbaks lite och i det och så får man, sen får man, sen som gjorde att jag gick hit lite 

kortare dagar och sen har det väl, sen har det flutit på. 

Sofia tänkte att hemundervisning kunde ha varit en framkomlig väg: “Det hade nog varit att 

någon lärare kom hem till mig och att vi jobbade hemma. Aldrig att jag kom till skolan. Bara 

att vi jobbade hemma. Hemifrån”. 

4.3.9 Tankar om framtiden - Tema 9 

Respondenterna berättade om sin framtid. Påfallande många såg ljust på framtida studier och 

respondenterna hade positiva framtidsvisioner om ett yrkesliv där de trivdes. Benny berättade 

om hur han tänkte sig att gymnasiet skulle komma att bli en tid tillsammans med fler 

likasinnade, som hade ungefär samma intressen som han: “För på skolan så var det ju typ en 

eller två ämnen som man gillade, som man var intresserad av, och där får man ju liksom, ja, 

det blir ju fler som har samma intressen”. Sofia hade en klar plan över hur hon ville att 

framtiden skulle se ut vad gällde yrkesval och studier: “Jag vill gå samhällsprogrammet men 

det är jättesvårt. Alltså, jag vill bli sjuksköterska, sen barnmorska. Så samhällsprogrammet, 

därigenom kan man bli sjuksköterska”. Nils uttryckte en positiv bild av framtiden och hade en 

klar plan över ett framtida yrkesliv: 

Yrken, skulle antagligen vilja bli en … [tankepaus] E-sportspelare, fast det är väldigt svårt att bli. Det är 

det inte så många som blir. Men annars så tekniklärare eller engelsklärare, för att det är nog mina två 

favoritämnen och jag tycker väldigt mycket om att greja med datorer och TV och sånt. Eh …[tankepaus] 

jag har byggt en egen dator med hjälp av min bonuspappa Hasse, som jobbar som lärare. Och sen 

engelska för att jag är, jag tycker om engelska. 
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4.4 Orsaker till skolfrånvaro kopplade till det teoretiska ramverket 

Flera av de beskrivna orsakerna till långvarig skolfrånvaro kan relateras till de olika systemen 

i den bioekologiska utvecklingsmodellen, samt till specialpedagogiska förklaringsmodeller 

om skolsvårigheter och problem. 

Ångest, nedstämdhet, depression, fysiska besvär och inlärningssvårigheter kan relateras till 

biosystemet. Omständigheter i hemmiljön såsom missbruk och frånvarande föräldrar, och 

omständigheter i skolmiljön såsom icke fungerande relationer till skolpersonal, kränkningar, 

mobbning, icke fungerande kamratrelationer, utanförskap och avsaknaden av anpassningar 

kan kopplas till mikrosystemet. Icke fungerande kontakt mellan hem och skola där tillit 

saknades hör till mesosystemet. Bristande insatser från andra instanser som stödjer hela 

familjen (föräldrar och indirekt barn) såsom sjukvård och socialtjänst kan relateras till 

exosystemet. Mål och krav i läroplanen kan relateras till makrosystemet. Förändring i 

hemsituationen med exempelvis en pappa som försvann under längre tid och förändringar 

som uppstod vid lärarbyte och skolbyte kan länkas till kronosystemet. 

Orsakerna ångest, nedstämdhet, depression, fysiska besvär, till exempel smärta och 

inlärningssvårigheter kan ha samband med det individinriktade perspektivet på svårigheter 

och problem, där egenskaper hos barnet anses orsaka långvarig skolfrånvaro. Akademiska 

utmaningar på fel nivå och bristande stödinsatser kan relateras till organisations- och 

systemperspektivet där svårigheter uppkommer för att lärmiljön brister. Orsakerna som kan 

kopplas till möten mellan individer och lärmiljöer (dåligt samarbete mellan skola och hem, att 

eleven och vårdnadshavarna inte upplevde att skolan lyssnade på dem, att eleven saknade en 

känsla av tillhörighet, anpassningar av lärmiljöer som inte matchade elevens behov och 

kränkningar) kan sammankopplas med det relationella perspektivet. Skolplikten samt mål och 

krav i läroplaner hör till samhälls- och strukturperspektivet. 

4.5 Framgångsfaktorer i arbetet mot skolfrånvaro kopplade till det 
teoretiska ramverket 

Flera av de beskrivna framgångsfaktorerna kan relateras till de olika systemen i den 

bioekologiska utvecklingsmodellen, samt till specialpedagogiska förklaringsmodeller om 

skolsvårigheter och problem. 
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Framgångsfaktorer som berör behandling mot ångest, depression och fysiska åkommor kan 

relateras till biosystemet. Faktorer som berör undervisning på rätt nivå, goda relationer till 

skolpersonal och andra vuxna utanför hemmet, stabila hemförhållanden, tidiga insatser från 

skolan samt en inkluderande miljö kan kopplas till mikrosystemet. Vad gäller ett väl 

fungerande samarbete mellan hemmet och skolan kan dessa faktorer sammankopplas med 

mesosystemet. Stöd från samhället till familjer genom exempelvis sjukvård och socialtjänst 

kan kopplas till exosystemet. Ett nationellt skolsystem som gav möjlighet till flexibla 

lösningar som hemundervisning och liten undervisningsgrupp under perioder går att koppla 

till makrosystemet. Att stödet från skolan varit ihållande och stabilt utan stora eller snabba 

förändringar går att relatera till kronosystemet. 

Framgångsfaktorerna som handlar om att komma tillrätta med eventuella problem vad gäller 

det fysiska och psykiska måendet har samband med det individinriktade perspektivet. Att 

skolan under kortare eller längre perioder använder sig av flexibla lösningar såsom 

hemundervisning, enskild undervisning och undervisning i liten undervisningsgrupp och att 

skolan ger eleven akademiska utmaningar på rätt nivå kan relateras till organisations- och 

systemperspektivet där skolan lyckas skapa goda förutsättningar för eleverna att klara av de 

krav som ställs. Ett fruktbart samarbete mellan skola och hem och att eleven upplever en 

känsla av tillhörighet, både med vuxna utanför hemmet och med kamrater kan 

sammankopplas med det relationella perspektivet. Framgångsfaktorer som kan kopplas till 

delaktighet, inkludering och rättvisa kan vara att elev och vårdnadshavare känner sig lyssnade 

på och att de har möjlighet att påverka sin situation. Detta, samt att samarbetet mellan olika 

instanser i samhället fungerar på ett bra sätt, hör till samhälls- och strukturperspektivet. 

4.6 Enkät 

Föräldrar och skolpersonal (det vill säga lärare, skolledare, psykolog, skolsköterska och 

specialpedagoger) med indirekt erfarenhet av skolfrånvaro uttryckte att de framgångsfaktorer 

som framkommit i intervjuerna (i enkäten tas följande upp: att eleven har betydelsefulla 

relationer med vuxna utanför hemmet, till exempel skolpersonal; en känsla av tillhörighet och 

att ha kamrater; att skolan ibland använder sig av flexibla lösningar såsom hemundervisning, 

enskild undervisning och undervisning i en liten undervisningsgrupp; att det finns ett gott 

samarbete mellan hemmet och skolan) stämde överens med deras erfarenheter av skolfrånvaro 

och hur den kan uppkomma. Relationer, tillhörighet och ett gott samarbete med hemmet 

ansågs alltså viktiga, samt att skolan vid behov kunde använda sig av flexibla lösningar.  
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Förutom att de höll med om dessa faktorer uppgav de också följande framgångsfaktorer: 

● Tidig upptäckt. 

● Rätt åtgärder. 

● Att skolan redan från andra frånvaroveckan kan erbjuda flexibla stödåtgärder, till 

exempel att få undervisning i ett mindre sammanhang, för att undvika att eleven blir 

sittande hemma. 

● Öppenhet för andra flexibla lösningar, till exempel arbete med vaktmästare, slöjdlärare 

under delar av dagen eller under perioder.  

● Ett väl fungerande samarbete mellan pedagoger och skolledning, samt ett väl 

fungerande samarbete mellan skolan och andra instanser. 

● En väl förankrad plan, känd hos alla som kommer i kontakt med eleven. 

● En kommunövergripande plan när det gäller arbetet med elever med hög frånvaro. 

● Kringaktiviteter styrda av elevens eget intresse, som kan fungera som 

motivationsfaktorer. 

● Ett mellansteg som underlättar tillbakagången till undervisning när det inte fungerar 

att eleven går direkt från att vara hemma till att delta fullt ut i undervisningen. 

● Anpassning av kraven för de elever som är kravkänsliga. 

● Fokusera på annat än prov och betyg i det känsliga skedet när eleven är på väg tillbaka 

till undervisningen. 

● Skolans personal behöver kunskap för att kunna möta denna, på intet sätt homogena 

elevgrupp, på bästa sätt. 

Föräldrarna och skolpersonalen menar att det är viktigt med tidig upptäckt, rätt åtgärder och 

flexibla lösningar för att lösa skolfrånvaron. De menar också att det är viktigt att samarbetet 

fungerar väl, både mellan skolpersonal och dess ledning samt mellan skolan och andra 

instanser. Flertalet av de förslag som framkom berör individuella anpassningar kring till 

exempel kravnivåer, undervisningsformer och skolsituation. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Utifrån intervjuerna med de åtta respondenterna konstruerades livsberättelser. De gav en god 

bild av elevernas egna upplevelser av sin skolgång, familjesituation och fritid. Gemensamma 

nämnare i berättelserna kunde hittas och beskrivas i nio teman.  

Eleverna har fått göra sina röster hörda. Detta har lett fram till en ökad kunskap om 

skolfrånvaro sett ur ett elevperspektiv. Valet att använda livsberättelser som metodansats 

motiveras av viljan att lyfta fram elevers egna röster och att genom dessa få en ökad förståelse 

kring (a) orsaker till skolfrånvaro och (b) vad som kan underlätta en återgång till skolan.  

Under intervjuerna användes en visuell väg. Vägen började vid skolstart och sträckte sig 

genom hela skoltiden. Stundtals upplevdes att respondenterna hade vissa svårigheter att 

minnas situationer och händelser kring sin skolfrånvaro. Berättelsen behövde stödjas av 

följdfrågor. Även vägen hjälpte intervjupersonerna att gå tillbaka i tiden och minnas händelser 

som påverkat deras skolgång. Vägen bidrog även till att berättelserna blev kronologiska och 

longitudinella. Jepson Wigg (2015) menar att livsberättelsemetodens styrka är att den leder 

fram till en inblick i hur någon eller några upplever sin livssituation som exempelvis att gå i 

skolan. Att genomföra intervjuer med personer som själva upplevt skolfrånvaro upplevdes 

givande. Genom att avsätta tid och att aktivt lyssna tog vi del av deras erfarenheter och tankar. 

Att följa upp livsberättelserna med en enkät var enligt oss positivt. Genom dem fick vi reda på 

hur föräldrar, lärare, skolledare, psykolog, skolsköterska och specialpedagoger såg på 

framgångsfaktorerna. Likheterna mellan elevernas berättelser och enkätens resultat stärker 

trovärdigheten och att dessa faktorer kan ha betydelse för att elever med långvarig 

skolfrånvaro kan komma tillbaka till skolan. 

Ett dilemma i genomförandet av studien var att det var svårt att finna intervjupersoner då 

ämnet i studien upplevs som känsligt. Detta ledde till ett begränsat antal deltagare. Flera 

viktiga beröringspunkter har framkommit utifrån studiens syfte, men det kan inte med 

säkerhet uteslutas att resultatet blivit annorlunda med ett större antal deltagare. 

En begränsning med studien är att resultatet inte kan generaliseras. Fejes och Thornberg 

(2015) menar att för att påvisa att en studie är representativ för en hel grupp måste ett 

slumpmässigt urval ha skett. Så är inte fallet i vår studie. De menar dock att ett sådant urval 
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sällan sker i kvalitativa studier och att syftet med kvalitativa studier inte heller är en hög 

generaliserbarhet. Inte heller kan det med säkerhet sägas att respondenterna minns rätt eller 

berättar en absolut sanning. Respondenterna kan ha glömt, förträngt eller sakna vilja att delge 

alla fakta i intervjuerna.  

5.2 Resultatdiskussion  

Studien visar att långvarig skolfrånvaro kan orsakas av akademiska utmaningar på fel nivå 

och att elever med långvarig skolfrånvaro kan känna ångest, smärta, nedstämdhet och 

depression. Studien visar också att tillhörighet och relationer är viktiga faktorer, både när det 

gäller relationen till jämnåriga och till vuxna utanför hemmet. Därtill visar studien att flexibla 

lösningar, såsom hemundervisning, enskild undervisning och undervisning i liten 

undervisningsgrupp kan vara framkomliga vägar i arbetet mot skolfrånvaro. Det viktiga 

samarbetet mellan hem och skola anses vara avgörande för hur framgångsrikt arbetet med att 

ta sig tillbaka till undervisningen kommer att bli. Respondenterna berättar också om hur 

vardagen när man sitter hemma ter sig. Deras egna tankar om stödinsatser såväl som deras 

tankar om framtiden belystes. 

Det första temat handlade om akademiska utmaningar på fel nivå. Det kan relateras till 

omständigheter i mikrosystemet, samt till organisations- och systeminriktade 

förklaringsmodeller. Flera forskare har sett liknande resultat, det vill säga att akademiska 

utmaningar på fel nivå kan orsaka långvarig skolfrånvaro: Southwell (2006) menar att skolk 

och skolfrånvaro kan uppkomma när ett behov av stödinsatser eller specialundervisning inte 

blivit tillgodosett. Han menar att skolkande elever inte ska ses som problemelever. Skolan bör 

kritiskt granska i hur hög grad verksamheten är inkluderande och om den möter elevernas 

behov av stöd. Reid (2010) menar även han att akademiska utmaningar på fel nivå ökar risken 

att utveckla en frånvaroproblematik. Skolverket (2010) beskriver skolans skyldighet att 

tillgodose elevernas stödbehov och betonar både rektors skyldighet och pedagogernas viktiga 

roll i detta. 

Det andra temat handlade om ångest, smärta, nedstämdhet och depression, och att detta kan 

leda till att elever stannar hemma från skolan. Temat kan kopplas till biosystemet och det 

individinriktade perspektivet. Gemensamt för alla respondenter är att situationen i skolan på 

ett eller annat sätt kan kopplas till ångest. Studien tyder på ett samband mellan reducerad 

ångest och en ökad möjlighet att ta sig tillbaka till undervisningen. Dessa slutsatser har även 



 

41 
 

dragits av andra forskare. Kearney (2006) beskriver hur beteendebaserad terapi kan vara 

verksam vid olika ångesttillstånd och vikten av att ångesten behandlas på bred front, ibland 

även med medicinering. 

Det tredje temat var betydelsefulla relationer till vuxna utanför hemmet. Temat kan kopplas 

till mikrosystemet och det relationella perspektivet. I likhet med respondenterna beskriver 

Green Landell (2015) vikten av goda relationer till vuxna i skolan och att icke fungerande 

relationer kan innebära att man inte blir lyssnad på, blir dåligt bemött och att klimatet i 

klassrummet inte är bra. Även Skolverket (2010) lyfter fram vikten av att lärare visar elever 

respekt, lyssnar på dem och arbetar för ett positivt klimat i klassen. 

Det fjärde temat var kamratrelationer och att höra till. Temat kan relateras till mikrosystemet 

och det relationella perspektivet. Studien visar, precis som Skolverket (2010) beskriver, att ett 

negativt klimat, kränkningar och utsatthet i skolan kan bidra till skolfrånvaro. Skolverket 

beskriver också att elever som blivit utsatta för kränkningar och mobbning under mycket lång 

tid kan vara extra känsliga för hur väl skolmiljön fungerar. De menar att för många utsatta 

elever blir skolfrånvaro ett sätt att själv lösa problemet. Även Nuttal och Woods (2013) 

redogör för att tillhörighet i en grupp är viktig för självkänslan och tryggheten, vilket i sin tur 

kan höja motivationen att gå till skolan. 

Det femte temat var flexibla lösningar såsom hemundervisning, enskild undervisning och 

undervisning i en liten undervisningsgrupp. Detta kan relateras till mikrosystemet men också 

till makrosystemet beroende på hur exempelvis skollagen och styrdokument påverkar hur 

skolan har möjlighet att utformas. Det kan även relateras till organisations- och 

systeminriktade förklaringsmodeller. Skolverket (2010) har i sin rapport pratat med elever 

som efter sin skolfrånvaro fått komma till en liten undervisningsgrupp. De rapporterar om 

både positiva och negativa erfarenheter kring detta. Det positiva som framkommit är att 

eleverna har känt en tillhörighet och att undervisningen varit flexibel med lyhörda vuxna. 

Dock är faktorer som berör delaktighet och gemenskap framgångsfaktorer både i små och 

stora grupper. Hemundervisning har också nämnts som en framkomlig väg vid skolfrånvaro. 

Däremot får hemundervisning aldrig bli en permanent lösning vid frånvaroproblematik, utan 

endast en lösning att ta till i nödfall under en övergångsperiod. 

Det sjätte temat var samarbete med hemmet. Temat kan kopplas till mesosystemet samt till 

samhälls- och strukturperspektivet men även till det relationella perspektivet, då samarbete 
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ofta styrs av en god relation. Skolverket (2010) har belyst vikten av ett gott samarbete mellan 

hem och skola. Skolans bemötande av föräldrarna är mycket viktigt. Skolan får inte 

skuldbelägga, utan föräldrarna måste känna att de betraktas som en viktig resurs i arbetet 

kring eleven som sitter hemma. 

Det sjunde temat heter vardagen hemma. Detta tema kan relateras till mikrosystemet samt till 

samhälls- och strukturperspektivet. Flera av respondenterna upplevde att utanförskapet växte i 

takt med att skolfrånvaron accelererade, och när allt mer tid tillbringades i hemmet. 

Skolverket (2010) skriver om att det är viktigt att känna gemenskap i en grupp och att höra 

till. Om elever känner sig socialt marginaliserade ökar risken för skolfrånvaro. I likhet med 

resultaten i den här studien beskrivs att en del elever växer upp under problematiska 

hemförhållanden och att det kan vara en bidragande orsak till skolfrånvaron. 

Det åttonde temat som framkom i analysen heter tankar om stödinsatser. Temat kan kopplas 

till mikrosystemet samt samhälls- och strukturperspektivet. Respondenterna nämnde att det är 

viktigt att upptäcka frånvaron i tid och att agera innan eleven fastnar i ett beteende. Även 

Skolinspektionen (2016b) lyfter fram vikten av goda rutiner för frånvarorapportering och 

uppföljande åtgärder. Respondenterna framhöll också att det kan finnas olika orsaker till 

frånvaron för olika elever och att det är viktigt att ta reda på orsakerna för att kunna bygga 

verksamma åtgärder. Detta beskriver även Skolinspektionen då de menar att deras 

granskningar visar på att det inte görs tillräckliga kartläggningar av elevernas behov innan 

åtgärderna sätts in. På detta sätt riskerar åtgärderna att bli verkningslösa. 

Det nionde temat var tankar om framtiden. Trots en skolgång med skolfrånvaro och den 

problematik som följer med detta (sjunkande eller uteblivna betyg och en känsla av att inte 

höra till) har respondenterna uttryckt en anmärkningsvärt stor framtidstro och en hoppfullhet 

som får anses lika förvånande som glädjande. Även Skolverket (2010) beskriver hur en 

sviktande tro på framtiden kan vändas till något positivt. 

De nio framkomna temana beskrivna av respondenterna med egen erfarenhet av långvarig 

skolfrånvaro kan med en relativt jämn fördelning kopplas till alla de fyra specialpedagogiska 

perspektiven. Ett tema kan knytas till det individinriktade perspektivet, två teman kan knytas 

till organisations- och systemperspektivet, tre teman till samhälls- och strukturperspektivet 

och tre teman kan knytas till det relationella perspektivet. 
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Analysen av enkäten visade att de vuxna respondenterna med indirekt erfarenhet av långvarig 

skolfrånvaro ansåg att de framkomna framgångsfaktorerna stämde överens med deras 

uppfattningar om möjliga vägar att arbeta mot skolfrånvaro. Vad gäller kopplingen till de 

specialpedagogiska perspektiven är det värt att notera att förslagen på ytterligare 

framgångsfaktorer endast förefaller kunna kopplas till organisations- och systemperspektivet. 

Det relationella perspektivet som betonas i intervjuerna av eleverna med långvarig 

skolfrånvaro förekommer till exempel inte hos de vuxna respondenterna, annat än som en del 

av de kringaktiviteter som nämns. 

5.3 Avslutande reflektioner 

Denna studie bekräftar i många avseenden det som tidigare forskning visat. Resultatet tyder 

bland annat på att många elever som hamnar i en frånvaroproblematik kan uppleva 

utanförskap, ångest och andra psykiska problem. En viktig faktor för att ta sig tillbaka till 

skolan och undervisningen verkar därför vara att komma till rätta med ångest och dåligt 

psykiskt mående, samt att utveckla betydelsefulla relationer med jämnåriga och vuxna. Att 

känna tillhörighet och att bli lyssnad till är viktigt för alla elever, men kanske särskilt viktigt 

för elever som hamnar i en frånvaroproblematik. Genom att lyssna på eleven kan insatserna 

bli adekvata. En kartläggning av problemen som involverar elevernas röster kan vara 

avgörande för hur framgångsrikt arbetet med att lösa skolfrånvaron blir.  

Vi, som blivande specialpedagoger och andra berörda, behöver ha god kunskap om 

omfattningen av skolfrånvaron, stödinsatser som skolorna gör, vad som kan orsaka långvarig 

skolfrånvaro och vad som kan vara framgångsfaktorer när det gäller att hjälpa eleverna 

tillbaka till skolan och undervisningen. Därför är detta ett område som ytterligare behöver 

beforskas och belysas ur olika perspektiv. 

Specialpedagoger har ett stort ansvar när det gäller att hjälpa och stötta elever i behov av stöd. 

Ett sådant stödbehov kan vara att komma ur en frånvaroproblematik. Specialpedagoger som 

sitter med i skolors elevhälsoteam kan vara en viktig länk i samarbetet med föräldrar, i 

samarbetet med andra instanser i samhället samt naturligtvis med eleven. Förhoppningsvis 

kan den tvärvetenskapliga kompetensen som specialpedagoger besitter komma till stor nytta i 

detta viktiga arbete.  
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Sammanfattningsvis kan aldrig vikten av det personliga engagemanget och den goda 

relationen nog betonas i arbetet med elever med långvarig skolfrånvaro, något som styrks i 

tidigare forskning, såväl som i denna studie. 

5.4 Nya frågeställningar/ förslag på vidare forskning  

Det är viktigt att fortsätta forska om långvarig skolfrånvaro, som för den enskilda individen 

kan utgöra en personlig tragedi. Att lämna skolan utan fullständiga betyg, som kan bli följden 

av en långvarig skolfrånvaro, kan leda till att individen hamnar utanför samhället, med till 

exempel psykisk ohälsa och arbetslöshet som följd (Friberg, Karlberg, Sundberg Lax, & 

Palmér, 2015). Också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan långvarig skolfrånvaro vara 

mycket problematisk. Skolornas arbete mot långvarig skolfrånvaro blir därmed mycket 

viktigt. Kunskapen behöver ökas kring vad som orsakar att elever blir sittande hemma. Skolor 

och pedagoger behöver också få kunskap om hur ett framgångsrikt arbete med att hjälpa 

elever tillbaka till skolan och dess undervisning kan bedrivas. 

Tidigare forskning och denna studie visar att det är viktigt att lyssna på elevernas egna röster 

för att i varje enskilt fall kunna sätta in adekvata stödinsatser. Detta arbete måste fortsätta så 

att kunskapsnivån kan ökas. I den uppföljande enkäten till vuxna med indirekta erfarenheter 

av skolfrånvaro framkom att anhöriga till elever med långvarig skolfrånvaro hade många 

tankar kring orsaker, stödinsatser och hur ett framgångsrikt arbete skulle kunna bedrivas. Ett 

utifrånperspektiv som ändå låg nära eleven, vilket kan vara betydelsefullt för att få en bredare 

bild av problematiken, kunde anläggas av de anhöriga. Ett förslag till vidare forskning skulle 

kunna vara att på olika sätt försöka ta tillvara de anhörigas röster i arbetet mot långvarig 

skolfrånvaro. 
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Bilaga 1. Missivbrev  

 

Förfrågan till elev och vårdnadshavare om deltagande i en studie om skolfrånvaro. 

Denna inbjudan riktar sig till elever och vårdnadshavare som har erfarenhet av långvarig 

skolfrånvaro. 

Vi heter Inger Mattsson och Mona-Lisa Kjellström och är två studenter som läser 

Specialpedagogprogrammet vid Mälardalens högskola. Vårt examensarbete genomförs under 

våren 2017 och detta arbete kommer att handla om skolfrånvaro, orsaker och 

framgångsfaktorer i arbetet med elever med långvarig skolfrånvaro. Framgångsfaktorer 

betyder här faktorer som kan ha hjälpt elever att komma tillbaka till skolan. Långvarig 

skolfrånvaro innebär för oss att en elev varit frånvarande från skolan på heltid under en längre 

period på minst en månad. 

Vi är intresserade av att få del av några elevers erfarenheter och tankar om långvarig 

skolfrånvaro. Vi tror att yrkesverksamma i skolan har mycket att lära av eleverna själva när 

det gäller faktorer som spelar roll för att komma tillbaka till skolan och få en ökad närvaro i 

skolan. 

Med anledning av detta undrar vi om vi kan få genomföra en intervju med ert barn. Intervjun 

handlar om hans/hennes egna erfarenheter, upplevelser och tankar om skolfrånvaro och vägen 

tillbaka till skolan. OBS! Om ert barn är över femton år kan barnet på egen hand avgöra om 

han eller hon vill delta och Ert skriftliga samtycke är därmed inte nödvändigt. 

Så här går det till: Vi kommer överens om tid och plats för intervjun tillsammans med ert 

barn. Vi ber om tillåtelse att få spela in intervjun då vi kommer att transkribera hela samtalet 

för senare analys. Det blir lättare för oss att fokusera på intervjuerna om vi inte behöver 

anteckna under tiden. Intervjun tar ca 30–60 minuter och barnet väljer själv vad han eller hon 

vill berätta. En av oss genomför intervjun. 

Vetenskapsrådets etiska regler kommer att beaktas i studien. Det är frivilligt att delta och ditt 

deltagande kan när som helst avbrytas. Intervjuerna avidentifieras vid transkriberingar och 

publikationen kommer inte att innehålla namn på barnet och dess skola. Intervjuerna kommer 

bara att användas i vår studie och de förvaras på ett säkert sätt. 
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Vi hoppas på barnets/Ert barns deltagande i vår studie då deras erfarenheter är mycket viktiga 

för oss att få ta del av. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Inger Mattsson och Mona-Lisa Kjellström 

Vid eventuella frågor, kontakta: 

Mona-lisa Kjellström monalisa. kjellström@gmail.com 

Tel 070–7472310 

 

Inger Mattsson k.inger.mattsson@telia.com 

Tel 073–1570968 

 

Handledare: Johanna Lundqvist johanna.lundqvist@mdh.se 

Universitetslektor i specialpedagogik, MDH, Västerås 
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Samtyckesformulär till deltagande i studien om skolfrånvaro: 

 

______________________________________________ 

Elevens namn:                                          Ålder: 

______________________________________________ 

Elevens underskrift: 

______________________________________________ 

Elevens telefonnummer: 

______________________________________________ 

Elevens skola:                                           Klass: 

Vårdnadshavares samtycke till deras barns deltagande i studien om skolfrånvaro: 

 

______________________________________________ 

Vårdnadshavares namn:                                                 

______________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift: 

______________________________________________ 

Vårdnadshavares telefonnummer: 

______________________________________________ 

Vårdnadshavares namn:                                                 

______________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift: 

______________________________________________ 

Vårdnadshavares telefonnummer 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3  

Enkät till föräldrar, lärare och specialpedagoger som har erfarenhet av långvarig 

skolfrånvaro. 

▢ Förälder 

▢ Lärare 

▢ Specialpedagog/ Annan yrkeskategori _________________________________________ 

Min erfarenhet av barn/elever med långvarig skolfrånvaro: (här beskriver du hur du har 

kommit i kontakt med elever med långvarig skolfrånvaro, t ex “Jag är förälder till ett barn 

som var frånvarande från skolan i 2 år”) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

I en studie med barn och vuxna framkom dessa framgångsfaktorer i arbetet mot ökad närvaro: 

●    Att eleven har betydelsefulla relationer med vuxna utanför hemmet, t ex skolpersonal. 

●       En känsla av tillhörighet, att ha kamrater. 

●       Att skolan ibland använder sig av flexibla lösningar, t ex hemundervisning, enskild 

undervisning och undervisning en liten undervisningsgrupp. 

●       Att det finns ett gott samarbete mellan hemmet och skolan.  

Vilken betydelse har dessa enligt din uppfattning och erfarenhet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vilka framgångsfaktorer saknas enligt din mening? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


