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Sammanfattning  

I en nationell kartläggning från Skolinspektionen rapporteras att ca 20 000 elever, trots den 

obligatoriska skolplikten som gäller i Sverige, har en omfattande skolfrånvaro. Det är viktigt 

att låta elever med omfattande skolfrånvaro komma till tals i forskning. Syftet med studien var 

att belysa några elevers perspektiv på orsaker till omfattande skolfrånvaro. Genom 

livsberättelseinriktade intervjuer beskrev eleverna sin skoltid och omfattande skolfrånvaro. 

Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell och Maslows behovstrappa användes som 

teoretiska ramverk. Att finna orsaker till omfattande skolfrånvaro ingår i specialpedagogens 

yrkesroll då ett adekvat förebyggande och åtgärdande arbete ökar förutsättningarna för en ökad 

skolnärvaro. I resultatet redovisades orsaker till omfattande skolfrånvaro utifrån följande 

kategorier: skolfaktorer; individfaktorer; och hem- och familjefaktorer. I flertalet 

livsberättelseintervjuer nämndes skolfaktorer som bidragande orsaker till omfattade 

skolfrånvaro. Skolrelaterade faktorer som eleverna beskrev var till exempel bristfälliga 

kamratrelationer samt bristande relationer till lärare. I berättelserna förekom även 

elevbeskrivningar gällande individfaktorer och hem- och familjefaktorer som bidragande 

orsaker till omfattande skolfrånvaro.  

 
 
Nyckelord: Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell, livsberättelser, Maslows 
behovstrappa, omfattande skolfrånvaro, specialpedagogik.  
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Inledning     
Titeln på denna studie är Livsberättelser om orsaker till omfattande skolfrånvaro: Elever 

berättar om sin skoltid. Det är viktigt att låta elever med omfattande skolfrånvaro komma till 

tals i forskning. Vi hoppas med denna studie öka kunskapen om orsaker till frånvaron ur 

elevernas perspektiv så att elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete bättre möter 

upp mot dessa elevers behov. Tidigare forskning (Dube & Orpinas, 2009; Havik, Bru & 

Ertesvåg, 2015a; Havik, Bru & Ertesvåg 2015b; Kearny, 2008; Reid, 2012; Strand, 2013) om 

omfattande skolfrånvaro har vanligtvis genomförts genom kvantitativa studier i enkätform. Vår 

studie om orsaker till skolfrånvaro är gjord med en kvalitativ ansats och kan ge möjlighet till 

djupgående svar på varför omfattande skolfrånvaro uppstår enligt elever.  

I Skolinspektionens nationella kartläggning (2016) rapporteras att ca 20 000 elever, trots 

den obligatoriska skolplikten som gäller i Sverige, har en omfattande skolfrånvaro. Det innebär 

att ett stort antal elever inte deltar i den obligatoriska undervisningen. Öhman (2016) beskriver 

att en skolfrånvaro som överstiger 10 % (1/2 dag/ vecka) är problematisk eftersom den 

påverkar elevens möjligheter att utvecklas kunskapsmässigt, personligt och socialt. Även andra 

forskare Balfanz & Byrnes i Havik et al. (2015a) har beskrivit att en skolfrånvaro som 

överstiger 10 % kan vara problematisk eftersom det kan vara en varningssignal för att eleven 

utvecklar en mer regelbunden skolfrånvaro.  

Varje enskild skola ska arbeta aktivt för att motverka skolfrånvaro. Enligt Skolverket 

(2012) ska huvudman, rektor, elevhälsa och vårdnadshavare delta i detta arbete. Skolverket 

menar också att det är viktigt ”att låta eleven komma till tals och ge sin syn på orsaken till 

skolfrånvaron” (s. 22). En anledning till att det är viktigt att lyssna på eleven är att orsakerna 

till omfattande skolfrånvaro skiljer sig åt mellan individer och kan variera över tid. Även 

individens förutsättningar och livssituation kan vara orsaker till omfattande skolfrånvaro, enligt 

Statens Offentliga Utredningar (SOU, 2016:94). Orsakerna till frånvaro är en komplex 

sammansättning av faktorer (Ingul, Klöckner, Silverman, & Nordahl, 2012).  

Denna studie har som avsikt att belysa orsaker och därmed också diskutera hur omfattande 

skolfrånvaro kan påverka på individ-, grupp- och samhällsnivå. Skolfrånvaroprocessen börjar 

oftast med ströfrånvaro, som senare utvecklas till korridorhäng och att eleven slutligen övergår 

till att stanna hemma och bli en hemmasittare (Skolverket, 2008). Individen kan utveckla 

psykosociala problem och psykisk ohälsa när han eller hon stannar hemma och detta kan 

kvarstå upp i vuxen ålder (Skolinspektionen, 2016). På gruppnivå är risken stor för 
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skolmisslyckanden såsom svårigheter att nå skolans mål för kunskap och värden och ur ett 

samhällsperspektiv finns en betydande risk att eleven inte fortsätter till högre utbildning och 

därmed riskerar ett framtida utanförskap (Skolinspektionen, 2016). Ur ett samhällsperspektiv 

visar även Vinnerljung, Berlin och Hjern i Socialstyrelsens rapport (2010) på tydliga samband 

mellan låga eller ofullständiga betyg och framtida psykosociala problem, svag 

arbetsmarknadsanknytning och framtida bidragsberoende. Enligt Öhman (2016) gör samhället 

en mångmiljonförlust när människor befinner sig i en beroendeställning av det offentliga 

systemet, vilket kan bli en följd av omfattande skolfrånvaro. Det är därför viktigt att barn och 

elever kommer till skolan: ”Skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn när det gäller risken 

att drabbas av psykisk ohälsa och olika former av sociala problem som t ex kriminalitet och 

missbruk” (Ingul et al., 2012; Vinnerljung et al., 2010).  

Den här studien har betydelse för specialpedagogers arbete och elevhälsans förebyggande 

och åtgärdande arbete genom att den belyser ämnet omfattande skolfrånvaro. Den kan bidra till 

att riktat stöd kan sättas in samt till att skolfrånvaro uppmärksammas i skolors systematiska 

kvalitetsarbete. En hälsofrämjande skola som arbetar i samverkan med olika aktörer i 

barnet/ungdomens närhet, utifrån ett bioekologiskt perspektiv, har större chans att lyckas i sitt 

arbete med att få elever tillbaka till skolan efter en tids skolfrånvaro (Gladh & Sjödin, 2014). 

Enligt specialpedagogens examensordning i Svensk författningssamling (SFS, 2007:638) ska 

specialpedagoger:  

 
Visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda 

aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer.  

Visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på 

organisations-, grupp- och individnivå.  

Visa förmåga att i yrkesprofessionen arbeta aktivt för att undanröja hinder och svårigheter i elevens olika 

lärmiljöer. 

 

Detta innebär att specialpedagogen är förberedd för att medverka i det förebyggande arbetet så 

att närvaron ökar i skolan. Därför behöver specialpedagogen, tillsammans med övriga 

kompetenser inom skolan kartlägga skolan ur miljö- och lärandesynpunkt, synliggöra 

skolfrånvaro och analysera orsaker ur ett organisations-, grupp- och individperspektiv. För att 

fånga upp elever som visar riskbeteenden som till exempel skolfrånvaro behöver kunskap 

spridas om vad som utmärker elever i riskgrupper. Med hjälp av denna kunskap kan elevhälsan 
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på en skola utveckla och förstärka skyddsfaktorer i det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet.  

Studien är skriven inom specialpedagogiken vilket är ett tvärvetenskapligt 

kunskapsområde; det riktar sig särskilt till blivande och yrkesverksamma specialpedagoger.  

 

Bakgrund 
Under denna rubrik beskrivs litteratur och aktuell forskning gällande omfattande skolfrånvaro. 

Här beskrivs även styrdokumentens skrivelser gällande skolans uppdrag, begreppsdefinitioner 

samt skolan som risk- och skyddsfaktor. Den senaste nationella statistiken kring omfattande 

frånvaro beskrivs också. De teoretiska utgångspunkterna som används vid analys och 

diskussion av data samt syfte och frågeställningar avlutar denna rubrik.  

Skolans uppdrag enligt styrdokument  

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning (UNICEF, 2009, artikel 28) och i 

Sverige råder det skolplikt (SFS, 2010:800, 7 kap. 2§). Skolplikten innebär att eleven ska 

närvara i skolan om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Giltiga skäl kan vara sjukdom eller 

beviljad ledighet. Ansvaret att se till att eleven fullgör skolplikten delas mellan hemkommun, 

vårdnadshavare samt huvudman (Skolinspektionen, 2016). 

Skolans syfte är enligt Skollagen (SFS, 2010:800) att eleven ska inhämta kunskaper och 

värden. Skolan är en social arena i vilken eleven ska utveckla kunskaper och lärande, fostras 

till en ansvarskännande samhällsmedborgare samt utveckla sin personlighet (SFS, 2010:800,1 

kap. 4§). Den personliga utvecklingen beskrivs i Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2016) som att skolans ”uppgift är att låta 

varje enskild elev finna sin unika egenart” (s. 7). 

Elever har, enligt Skollagen (SFS, 2010:800), rätt att få ledning och stimulans beträffande 

sitt lärande samt i sin personliga utveckling. Utifrån elevens behov och förutsättningar har 

skolan ett kompensatoriskt uppdrag att fullfölja, enligt Öhman (2016). Om det befaras att 

eleven har svårt att nå målen i skolan har eleven rätt till stöd oavsett svårighet; i första hand 

genom extra anpassningar inom undervisningens ram och i andra hand genom särskilt stöd. 

Detta särskilda stöd gäller inte bara kunskapsmålen utan också om ”eleven uppvisar andra 

svårigheter i sin skolsituation” (SFS, kap. 8 3§) och ska utredas i samråd med elevhälsan. I det 

övergripande arbetet med elever i behov av stöd gäller Barnkonventionens 12§ som i sin tur 
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Skollagen (SFS, 2010:800) vilar på. I dessa dokument framgår det att barnets åsikter ska 

beaktas utifrån mognad och ålder. Skolmiljön ska erbjuda trygghet och studiero samt innehålla 

ett förebyggande och hälsofrämjande arbete så att elevens utveckling mot utbildningens mål 

uppfylls (SFS, 2010:800, 5 kap. och 7 kap.). Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) har skolan ett 

ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas allsidiga utveckling. Skolan har även till 

uppgift att utveckla en elevs möjligheter till ett rikt liv och ge förutsättningar för en god fysisk 

och psykisk hälsa. När det gäller barn och ungdomar som lever i utsatta situationer understryks 

betydelsen av skolans arbete med att främja skolnärvaro då omfattande skolfrånvaro för den 

enskilde eleven kan leda till stora svårigheter. De allmänna råden kring omfattande 

skolfrånvaro poängterar vikten av att ha rutiner för samverkan med elevhälsan och vid behov 

med andra samhällsfunktioner (Skolverket, 2012).  

Begreppsdefinitioner 

I följande stycken beskrivs innebörden av begreppen giltig/ogiltig skolfrånvaro, engelska 

begreppen school refusal och truancy samt normbrytande beteende 

Giltig skolfrånvaro/ogiltig skolfrånvaro 

Omfattande skolfrånvaro kan vara ogiltig eller giltig. Den kan bero på många olika aspekter 

och svårigheter, till exempel skolans pedagogik och organisation samt sjukdom och sociala 

aspekter. Definitionen av begreppet ogiltig skolfrånvaro är den skolfrånvaro som ej intygats 

eller meddelats som giltig av vårdnadshavare (Skolverket, 2010). Skolan ska då, utifrån sitt 

tillsynsansvar, kontakta vårdnadshavare. Vårdnadshavaren är skyldig att anmäla sjukdom eller 

om eleven av annan orsak inte kan delta i skolarbetet. Giltig skolfrånvaro är således 

rapporterad skolfrånvaro så som sjukdom eller av rektor beviljad ledighet (Skolverket, 2010). 

Skolverket (2010) menar att omfattande giltig skolfrånvaro kan generera svårigheter gällande 

elevernas lärande och den personliga utvecklingen samt att ett stort antal kommuner har svårt 

att avgöra om den anmälda skolfrånvaron är giltig eller ogiltig.  

I Skolinspektionens rapport (2016) anges att orsakerna till giltig frånvaro kan vara psykisk 

ohälsa (till exempel ångest och depression), psykosociala problem (till exempel utanförskap, 

känsla av ensamhet), elever som inte deltar på lektioner i idrott och hälsa eller att elever 

mycket frekvent anmäls som sjuka av vårdnadshavare. Den oroande giltiga skolfrånvaron 

förekommer i alla årskurser. Detta resonemang kring giltig/ogiltig skolfrånvaro beskriver 

komplexiteten av studiens forskningsfråga; skolfrånvarons orsaker. För enkelhetens skull 
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används i denna studie begreppet omfattande skolfrånvaro då skolfrånvaro, giltig eller ogiltig, 

kan vara ett tecken på pedagogiska, organisatoriska eller sociala svårigheter enligt 

Skolinspektionen (2016).   

Sammanhängande skolfrånvaro/Upprepad ströfrånvaro 

Ogiltig sammanhängande skolfrånvaro avser här sådan ogiltig skolfrånvaro då eleven varit helt 

frånvarande i minst en månad. Ogiltig upprepad ströfrånvaro avser här ogiltig skol-frånvaro 

från enstaka lektioner/dagar som överstiger ca fem procent av undervisningstiden över en 

period av minst två månader. (Skolinspektionen, 2016). I dagsläget har 18 000 elever upprepad 

ogiltig frånvaro. 

School refusal och truancy 

School refusal (skolvägran, på svenska) och truancy (skolk, på svenska) är två begrepp som 

används av Havik, Bru och Ertesvåg (2015a) och Kearney (2008) när de forskar om 

skolfrånvaro. Det förstnämnda begreppet avser elever som undviker skolan på grund av 

emotionella skäl förenade med negativa upplevelser av skolan (Havik et al., 2015a). Kearney 

(2008) menar att detta begrepp (skolvägran) innehåller en ångestrelaterad problematik i 

relation med andra samt att skolfrånvaron är känd för vårdnadshavare. Det andra begreppet 

(skolk) gäller elever som undviker skolan på grund av att skolan upplevs ointressant och 

omotiverande samt att det finns konkurrerande aktiviteter att göra utanför skolan, till exempel 

att titta på TV eller spela dataspel i hemmet (Havik et al., 2015). Kearney (2008) anser att 

denna skolfrånvaro inte är ångestrelaterad och att den ofta är okänd för vårdnadshavare.  

Enligt Statens offentliga utredning (SOU, 2016:94) finns en tveksamhet i användandet av 

dessa begrepp då de kan, om de ses ur ett individperspektiv, verka stigmatiserande för eleven. 

Det betyder att om omgivningen tillskriver individen egenskaper, till exempel eleven är en 

skolkare, så befästs denna egenskap hos individen; han/hon ”blir” en skolkare med de attribut 

och värderingar som hör till. Dock har Havik et al. (2015a) och Kearney (2008) beskrivit 

vikten av att särskilja dessa begrepp då kartläggningar och åtgärder bör skilja sig åt beroende 

på vilka orsaker som ligger till grund för skolfrånvaron. 

Normbrytande beteende/beteendeproblematik 

Definitionen av begreppet normbrytande beteenden/beteendeproblematik (så som det används i 

denna studie) är beteenden som hindrar lärande och undervisning, utagerande beteende, social 
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isolering och antisocialt beteende (Nordahl, 2007). I studien förekommer begreppet 

normbrytande beteende alternativt beteendeproblematik. Innebörden av dessa begrepp 

definieras enligt Andershed och Andershed (2005). Ett normbrytande beteende innebär att 

elevens beteende bryter mot rådande normer och regler i den miljö individen befinner sig i 

(Andershed & Andershed, 2005). Som exempel ges aggressivitet, utagerande beteenden mot 

andra människor och djur (till exempel slå, sparka, hota), icke-aggressiva normbrytande 

beteenden (till exempel bryta mot föräldrars regler, snatta, vandalisera eller skolka från 

skolan). De barn och ungdomar som uppvisar normbrytande beteenden löper en större risk att 

hamna i socialt utanförskap (Andershed & Andershed, 2005). Vi vill dock understryka att 

denna studies fokus är att undersöka hur individ – och omgivningsfaktorer kan leda till 

skolfrånvaro, inte att kategorisera eleven som bärare av ett normbrytande 

beteende/beteendeproblematik som orsaken till skolfrånvaro.   

Skolans registrering av giltig/ogiltig frånvaro 

Enligt SOU (2016:94) regleras inte skolans frånvarorapportering i styrdokumenten men genom 

skolans tillsynsansvar är det en skyldighet. Ansvaret ligger på skolan att meddela 

vårdnadshavare om eleven uteblir från skolan utan giltigt skäl. Vid omfattande frånvaro har 

skolan en skyldighet att uppmärksamma, kartlägga, utreda och åtgärda ogiltig frånvaro från 

skolan. Rektor har det yttersta ansvaret gällande rutiner för frånvarorapportering samt att 

utreda skolfrånvaro (SFS, 2010:800). 

Enligt SOU (2016:94) använder de flesta skolor ett så kallat studieadministrativt system 

för rapportering av närvaro och frånvaro. Exempel på olika system för detta är Skola-24, 

Dexter och Fronter. Inom sådana rapporteringssystem används olika variabler för att definiera 

giltig och ogiltig frånvaro samt närvaro. Om en elev inte kan delta i undervisningen ska 

vårdnadshavare rapportera detta till skolan, antingen via en app., mail, telefon, sms eller via 

systemets frånvarorapportering. Vissa system skickar automatisk ett meddelande till 

vårdnadshavare om en elev anmäls av skolan som ogiltigt frånvarande. Skolornas definition av 

vad som är hög frånvaro samt preciseringen av giltig/ogiltig frånvaro kan skilja sig åt (SOU, 

2016:94) 

Risk- och skyddsfaktorer för elevens skolnärvaro 

Det finns olika faktorer som kan kopplas samman med skolfrånvaro. De kan bidra till att 

skolfrånvaro uppstår eller motverka densamma. Det kan kallas för riskfaktorer och 
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skyddsfaktorer. ”En riskfaktor är någonting – en egenskap, händelse, förhållande eller process 

– som ökar sannolikheten eller risken för ett visst utfall” (Andershed & Andershed, 2005).  

Det är i individens samspel med faktorer i omgivningen som lärande och utveckling sker 

(Milerad & Lindgren, 2014). För att fånga upp de faktorer som påverkar utvecklingen negativt 

och positivt i omgivningen behöver risk- och skyddsfaktorer identifieras. Risk- och 

skyddsfaktorer kan finnas på olika nivåer, till exempel familj och individnivå. På familjenivå 

lyfts följande riskfaktorer fram som kännetecknande för barn/elever i riskzonen att utveckla 

beteendeproblem eller psykisk ohälsa: arbetslöshet, långvarig sjukskrivning, avbruten 

skolgång, bristfällig utbildning, negativa uppväxterfarenheter, traumatiska upplevelser senare i 

livet, ålder vid barnets födelse (tonårsgraviditet), dålig relation till de egna föräldrarna, 

bristande socialt nätverk. På individnivå uppmärksammas låga eller ofullständiga betyg från 

årskurs 9 som den starkaste riskfaktorn för framtida psykosociala problem (Vinnerljung et al., 

2010). 

Risk- och skyddsfaktorer förklaras ofta inom litteratur och forskning utifrån Urie 

Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell då utvecklandet av normbrytande beteenden 

kan förklaras utifrån riskfaktorer i sociala och miljömässiga nivåer/nischer (Andershed & 

Andershed, 2005). Påverkan kan ske på följande nivåer: individnivå där uppmärksammas 

faktorer som temperament och kognitiva funktioner, familjenivå med faktorer som 

uppfostringsmetoder, kriminalitet, socioekonomisk status, kamrater, lärare och andra nära 

relationer, närsamhället risker och möjligheter även här uppmärksammas faktorer som 

kriminalitet och socioekonomisk status, samhällets struktur, funktion och normer med faktorer 

som förebyggande insatser och konjunktursvängningar (Andershed & Andershed, 2005). 

Skyddsfaktorer är faktorer som påverkar individen och främjar en gynnsam utveckling. 

Frånvaro av skolmisslyckanden är den starkaste skyddsfaktorn för att ungdomar ska få en 

gynnsam utveckling (Vinnerljung et al., 2010). Skyddande faktorer och faktorer som påverkar 

barn och ungdomars förmåga till resilience, det vill säga elevens motståndskraft eller 

återhämtningsförmåga att uppvisa normal funktion under onormala förhållanden, är goda 

relationer till kompetenta och omtänksamma vuxna i familjen och närsamhället, god kognitiv 

förmåga och förmåga till självreglering, en positiv syn på sig själv, samt motivation att fungera 

på ett bra sätt i sin miljö (Andershed & Andershed, 2005).  
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Direkta och indirekta riskfaktorer i skolan 

Enligt Skolinspektionen (2016) och SOU (2016:94) kan orsakerna till omfattande frånvaro 

finnas inom tre övergripande områden; (1) skola, (2) individ och (3) hem/familj. 

Riskfaktorerna inom skolan återfinns inom (1a) organisationen och (1b) i det pedagogiska 

området (SOU, 2016:94).  

På organisationsnivå nämner SOU (2016:94) brister i frånvarohanteringen, håltimmar, 

skolbyten och stadieövergångar som tillfällen då elever kan välja att stanna hemma. Även 

skolklimat och kränkningar nämns som möjliga riskfaktorer. Bristande frånvarohantering 

handlar om att frånvaro inte uppmärksammas och registreras av skolan, vilket kan innebära att 

eleven i fråga kan uppleva att han eller hennes närvaro inte är betydelsefull. Spencer (2009) 

menar att ju tidigare upptäckt av frånvaro hos elever desto större är sannolikheten för att lyckas 

få eleven att komma tillbaka till skolan. För detta krävs väl fungerande rutiner och 

frånvarorapporteringssystem som möjliggör kartläggning, uppföljning och analys av elevers 

när- och frånvaro. Håltimmar kan få till följd att en elev inte tycker det är värt tidsmässigt att gå 

till skolan då mycket dötid uppstår. Brister vid överlämningar i samband med skolbyten och 

stadieövergångar kan vara riskfaktorer. När det gäller skolklimat och kränkningar (i och 

utanför skolan) ska dessa ses ur ett elev-elev perspektiv men också ur ett lärar-elev perspektiv. 

Elever beskriver hur dåliga relationer mellan elev-elev och elev-lärare och ett otryggt 

skolklimat kan bidra till skolfrånvaro. Skolinspektionen (2016) nämner också indirekta faktorer 

som otrivsel, psykosocial stress och otrygghet som riskfaktorer där elever uttrycker en oro över 

att förflytta sig mellan olika klassrum, korridorspring, rädsla över att inte ha med sig rätt 

material, tidsbrist samt risken att bli utsatt för glåpord och negativa tillmälen. Höga ljudnivåer 

samt medicinska funktionsnedsättningar (astma, allergi, diabetes) kan också bidra till hög 

skolfrånvaro. Till de pedagogiska riskfaktorerna hör undervisning som upplevs meningslös, 

obegriplig eller omotiverande. Enlig Lgr 11 (Skolverket, 2011) ska undervisningen utgå från 

elevernas behov och förutsättningar, oavsett om eleven har lätt eller svårt för att lära. Detta 

beskrivs som skolans kompensatoriska uppdrag och innebär att skolan ska ta hänsyn till 

elevernas olika behov och uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildning menar Öhman (2016). Även ansvaret att stimulera elever som har lätt att lära 

framgår i detta uppdrag, enligt SOU (2016:94) finns här brister.  

Individfaktorer (2) som kan leda till skolfrånvaro är somatiska besvär, funktions-

nedsättningar, psykisk ohälsa, sömnproblem samt bristande självförtroende (SOU, 2016:94). 
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Till de somatiska besvären räknas bland annat huvudvärk och magont och dessa besvär kan ha 

ett samband med psykisk ohälsa och sociala omständigheter. Även neuropsykiatriska 

funktionsvariationer (till exempel ADHD, autism och Asperger) kan vara en riskfaktor för 

skolfrånvaro. Det är inte funktionsnedsättningen i sig som skapar denna risk utan det är 

omständigheter i skolan som kan leda till skolfrånvaro, till exempel bristen på anpassningar 

och stöd i undervisningen och i sociala situationer med utgångspunkt i den specifika 

funktionsnedsättningen. Även oro, rädsla och nedstämdhet kan orsaka skolfrånvaro och som 

exempel ger SOU (2016:94) att elever känner obehag i sociala situationer som att räcka upp 

handen då de riskerar att svara fel eller dra till sig uppmärksamhet. Även mer fria aktiviteter 

som till exempel friluftsdagar kan väcka olustkänslor hos elever (SOU, 2016:94). 

Separationsångest från föräldrar nämns som en frånvaroorsak samt att eleven känner ett 

utanförskap på grund av livsstil. Trötthetssyndrom har fram till helt nyligen varit en outforskad 

faktor i samband med skolfrånvaro. Bristande självkänsla och självförtroende kan bidra till 

skolfrånvaro men också bli en effekt av frånvaro. Elever som undviker skolan på grund av 

bristande självkänsla/självförtroende begränsar möjligheten att utveckla så kallad, self-efficacy 

(upplevd självförmåga, på svenska), en egenskap som stärker tron på sin egen förmåga och det 

egna jaget (SOU, 2016:94). 

Det sistnämnda övergripande området, hem och familj (3), benämns i SOU (2016:94) som 

relaterat till sociala faktorer. Dessa faktorer och omständigheter påverkar indirekt skolfrånvaro, 

men genom att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag det vill säga att skolan ska ta hänsyn till 

elevernas olika behov och uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildning är dessa viktiga faktorer vid kartläggning och utarbetande av åtgärder. Till de 

sociala riskfaktorerna nämns bristande föräldraresurser. Med detta menas att vårdnadshavare 

på grund av olika orsaker inte förmår att stötta sitt barn i skolarbetet eller brister i omvårdnaden 

gällande rutiner och regler. Även normbrytande beteende till exempel skolk beskrivs av SOU 

(2016:94) som riskfaktorer, då beteendet ofta är sammankopplat med sociala problem i 

hemmet. Som underlag till detta hänvisar SOU 2016:94 till en undersökning gjord av 

Stockholms Stad (år 9 och år 2 på gymnasiet) som visar att skolkande elever i större 

utsträckning uppvisar normbrytande beteende i jämförelse med elever som inte skolkar. Dock 

ska normbrytande beteende ses både ur orsaks- och konsekvensperspektiv. Umgås eleven med 

kamrater som skolkar samt uppvisar ett normbrytande beteende är detta en riskfaktor. På 

högstadiet är kamrater och jämnåriga viktiga för hur normer och regler utformas och uttrycks. 
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Detta har stor betydelse för hur elevens närvaro/frånvaro påverkas i skolan (SOU, 2016:94). 

Statistik och omfattande skolfrånvaro 

Skolinspektionen publicerade år 2016 en kvantitativ rapport (Skolinspektionen, 2016) om 

omfattande ogiltig skolfrånvaro i Sveriges grundskolor. Rapporten bygger på en enkät som 

skickades till rektorer vid samtliga skolenheter i den obligatoriska skolan. Resultaten visade att 

det hösten 2015 var nästan 1700 elever som rapporterades ha ogiltig sammanhängande 

skolfrånvaro som pågått i minst en månad. Den ogiltiga upprepade ströfrånvaron uppgick till 

omkring 18 000 elever. Dessa elever hade rapporterats med ogiltig upprepad ströfrånvaro i 

minst två månader. Vid en jämförelse med tidigare undersökningar av omfattande skolfrånvaro 

uppmärksammades en stor ökning av skolfrånvaro sedan 2009. Detta förklaras delvis med 

förändringar av frånvarorapporteringsrutiner. Rapporten visade även att den ogiltiga 

skolfrånvaron är som störst i årskurserna 7–9; men även i årskurserna 1–6 förekommer både 

ogiltig sammanhängande skolfrånvaro och ogiltig upprepad ströfrånvaro. Upprepad 

ströfrånvaro är något vanligare bland pojkar än flickor (Skolinspektionen, 2016).  

En betydligt högre siffra än den som redovisades i Skolinspektionens rapport (2016) 

rapporterades av Öhman (2016) i en enkätundersökning gällande omfattande frånvaro. Enkäten 

besvarades av 487 skolledare och 186 kommuner. Även elever finns representerade i 

rapporten; 6 djupintervjuer gjordes med elever som har erfarenhet av omfattande skolfrånvaro. 

Undersökningen visade att omkring 38 000 elever i mellan- och högstadiet i Sverige har 10-19 

% skolfrånvaro. Motsvarande siffra, gällande kommunerna, är ca 50 000 elever. Elever som 

har mer än 20 % skolfrånvaro är enligt skolledare 14 000 elever, kommunerna angav siffran 18 

000 elever.  

Dessa siffror och procentsatser är oroande ur ett individ och samhällsperspektiv. Detta 

innebär att denna studie är viktig ur flera aspekter så väl för individen, som får ge sin bild av 

orsakerna till frånvaron, men även utifrån ett samhällsperspektiv där elevhälsans förebyggande 

arbete kan bidra till att elevernas närvaro ökar. På så vis begränsas risken för eventuella 

framtida personliga och yrkesmässiga svårigheter. 
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Tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat på en komplex situation gällande skolfrånvaro; här finns inte en 

enskild orsak att finna eller enkla lösningar. Den forskning som beskrivs i följande stycken är 

studier som har fokus på skolfrånvaro ur ett elevperspektiv. De handlar likt vår studie om 

elevers berättelser om skolfrånvaro. 

Flera studier där skolfrånvaro studerats lyfter ett socioekonomiskt perspektiv på 

skolfrånvaro (Andersson, 2008; Vinnerljung et al., 2010). Dessa studier handlar bland annat 

om hur socioekonomisk bakgrund påverkar skolfrånvaro och elevernas framtid. Studier har 

också gjorts för att studera de långsiktiga följderna av skolmisslyckanden som kan relateras till 

frånvaro (Andershed & Andershed, 2005; Werner & Smith, 1992).  

I Attwood och Crolls (2006) studie lyfts elevperspektivet på skolfrånvaro fram. Studien 

bygger på 17 elevintervjuer där alla elever hade en historia av återkommande skolfrånvaro; 

vilken i studien definierades som skolfrånvaro minst en dag per vecka och oftast betydligt mer. 

Genomgående i hela studien beskrivs, betydelsen av goda relationer mellan lärare och elev, 

inställningen till och synen på skolans betydelse för den egna framtiden. I studien lyfts också 

synen på utbildning fram som en förutsättning för att förebygga och komma till rätta med 

skolfrånvaro. Lektionernas upplägg och intresse för ämnet fick en underordnad betydelse; 

relationen till läraren var viktigast för att eleven skulle vilja komma till skolan. En av de 

intervjuade eleverna beskrev sitt intresse för ämnet och att komma till en lektion på följande 

sätt: “Det berodde på hur jag kom överens med läraren” (Attwood & Croll, 2006, s. 481, vår 

översättning). Ytterligare en aspekt de intervjuade eleverna lyfte fram som en orsak till 

skolfrånvaro var mobbning samt en aversion mot atmosfären och klimatet i skolan. Studien 

visade även på enskilda utlösande faktorer som eleverna ansåg kunna leda till ökad 

skolfrånvaro. De händelser som beskrivs vara viktiga att uppmärksamma var skolbyten, 

enskilda mobbningsincidenter, avstängning från skolan som innebär att eleven kommer bort 

från skolan och dagliga rutiner, incidenter mellan elever och mellan elev och lärare. Värt att 

uppmärksamma i ett arbete mot ökad skolfrånvaro är just relationer och elevbemötande, enligt 

Attwood och Croll (2006).  

Strands sammanläggningsavhandling (Strand, 2013) bygger på fyra delstudier (Strand, 

2014; Strand & Granlund, 2014; Strand & Cedersund, 2013; Strand, Anbäcken & Granlund, 

2015). I avhandlingen har Strand det övergripande syftet att undersöka systemkrafter i 

skolsystemet och hur de utifrån Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell kan ses som 



  

 
 
 
 
 

16 

antingen faktorer som drar eleverna till skolan (skyddsfaktorer) eller från skolan, (riskfaktorer). 

Totalt intervjuades 17 elever och 90 elevers skolgång studerades utifrån skoldokumentation. 

Den dokumentation som studerades omfattade de uppgifter som arkiverats i elevakter bland 

annat åtgärdsprogram, protokoll från elevvårdskonferenser, uppgifter om kontakter med barn- 

och ungdomspsykiatrin med mera. I en av studierna (Strand, 2014) har eleverna genom 

intervjuer fått möjlighet att ge sin syn på skolfrånvaro, hinder till närvaro och dess orsaker. 

Merparten av de intervjuade eleverna angav relationsproblem med såväl andra elever som till 

lärare som orsak till sin skolfrånvaro. Lärares dåliga attityder uppgavs som utlösande faktorer 

till skolfrånvaron. Strand et al. (2013) beskriver relationen till lärarna, utifrån systemteorin, 

som en systemkraft (riskfaktor) som kan dra eleverna i riktning från skolan (Strand et al. 2013). 

En skyddsfaktor för social inkludering av de elever som befinner sig i riskzonen för ökad 

skolfrånvaro är enligt dessa studier ett starkt individuellt vuxenstöd. Ett starkt vuxenstöd bidrar 

till att eleven inkluderas i skolan, känner tillhörighet och det ökar förutsättningarna för 

delaktighet i skolan. Strand (2013) visar i sina resultat att det stöd skolan erbjuder, inte alltid 

upplevs som ett stöd utifrån ett elevperspektiv och kan då istället bidra till att dra eleven från 

skolan. Strand kopplar i sin avhandling samman Stigendahls fyra utanförskapsskäl (upplevelse 

av brist på meningsfullhet, mobbning, avsaknad av stöd vid problematisk inlärning samt 

utstötning) med systemkrafter som främjar skolnärvaro. Att samordna positiva faktorer och 

krafter är en framgångsrik väg att gå för att påverka elevens skolnärvaro i en positiv riktning, 

enligt Strand (2013). Skolans dokumentationskrav så som t.ex. åtgärdsprogram kan verka som 

en skyddsfaktor/positiv systemkraft under förutsättning att dokumentationen håller ett 

salutogent perspektiv, bygger på goda relationer mellan skolpersonal, elev och vårdnadshavare, 

används aktivt i uppföljningar och bidrar till att eleven känner sig delaktig i de beslut som 

fattas menar Strand i sina resultat av studierna. 

Reid (2012) försöker i sin studie att finna lösningar och nyckelstrategier för att minska 

uppkomsten av skolfrånvaro hos elever som befinner sig i riskgrupper. De riskgrupper som 

Reid utgår från i första hand innefattar elever som själva, och tillsammans med föräldrar, 

uppvisar negativ attityd mot lärare. I andra hand uppvisar eleverna svag självkänsla i skolan 

och i tidig ålder uppmärksammas svårigheter med litteracitet och numeracitet. De 

nyckelstrategier som Reid lyfter är tidig intervention för ökad skolframgång och samarbeten 

mellan yrkesgrupper så som socialförvaltning och skola; låg socioekonomisk bakgrund är i 

flera studier (Reid, 2012) en bidragande orsak till hög förekomst av skolfrånvaro. I samarbetet 
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mellan skola och socialförvaltning kan föräldrautbildning vara en avgörande strategi för att 

stärka föräldrarnas roll och möjlighet till att påverka en elevs skolfrånvarobeteende i riktning 

mot ökad skolnärvaro. De kostnader tidiga interventioner medför, och som Reid förespråkar i 

sin studie, överväger långt de kostnader som utanförskapet och framtida risker för låg 

anställningsbarhet och psykisk ohälsa ger i långa loppet. 

Dube och Orpinas (2009) beskriver skolfaktorer som orsaken till skolfrånvaro. Deras 

enkätstudie genomfördes med 99 elever med omfattande skolfrånvaro i årskurserna 3-5 och 6-

8.  Studien visade att 17,2 % av dessa elevers skolfrånvaro grundade sig på en ängslan och oro 

kring olika skolsituationer samt ett undvikande av negativa sociala situationer och 

bedömningssituationer i skolan. Av eleverna undvek 60,6 % att gå till skolan för att få 

uppmärksamhet från sina föräldrar eller vara hemma och spela Tv-spel/videospel. Dessa elever 

uppvisade ett mer utåtagerande och avvikande beteende i samspelet med andra. Återstoden 

22,2 % tillhörde inte någon av ovanstående beskrivna grupper och hade också lägst frånvaro. 

En slutsats som författarna kommer fram till är att omfattande skolfrånvaro övervägande 

grundar sig på ett motstånd till skolan på grund av att skolan är tråkig, klasskamraterna är 

oengagerade och att skolpersonal är otillgänglig, det vill säga att det saknas vuxna i skolan som 

eleverna kan vända sig till när oro och ängslan kring situationer uppstår.   

Kearneys (2008) artikel bygger på ett antal litteraturstudier daterade efter år 2000. 

Sammantaget har författaren identifierat ett flertal nyckelfaktorer kring omfattande frånvaro; 

förekomst, fysiska-och psykiska faktorer samt miljöfaktorer. Omfattningen och förekomsten 

gällande omfattande skolfrånvaro kan ses ur ett socioekonomiskt- och etniskt perspektiv. 

Skolor med elever som är berättigade till subventionerade luncher är överrepresenterade. I 

jämförelser mellan skolor uppmärksammas att ju högre procentsats av elever som är 

berättigade subventionerade luncher desto högre frånvaro finns inom skolområdet. Även elever 

med en funktionsnedsättning och annan etnisk härkomst uppvisar högre frånvaro. Till de 

fysiska faktorerna nämns till exempel astma och diabetes. Som exempel beskrivs att barn med 

astma är frånvarande 1.5 - 3.0 gånger fler skoldagar än barn som ej har astma. Även andra 

fysiska åkommor såsom huvudvärk, magont, extrem trötthet relateras till omfattande 

skolfrånvaro. Dock menar Kearney (2008) att även elever falskt påstår att de har huvudvärk 

och magont: Detta kan vara ett uttryck för något annat problem eller för att få ett godkännande 

av föräldrarna till en giltig skolfrånvaro. Gällande de psykiska faktorerna beskrivs att dessa 

påskyndar eller är ett resultat av omfattande skolfrånvaro. Den psykiska ohälsan är ett uttryck 
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av depression, ångest och störande beteende, menar Kearney (2008).  Elever med 

skolvägranbeteende uppvisade en högre grad av depression och ångestrelaterat beteende medan 

elever med skolkbeteende visade i högre grad uppförandeproblem samt drogmissbruk. Den 

förstnämnda gruppen har större svårigheter i kamratrelationer. Ingen av grupperna uppvisade 

några skillnader gällande inverkan av hemförhållanden eller socioekonomiska faktorer. Dock 

menar författaren att den psykiska ohälsan är, i många fall, ett symtom på ångestproblematik 

och uppförandeproblem, inte en diagnos i sig själv. Detta innebär att omfattande skolfrånvaro 

inte behöver samexistera med psykisk ohälsa vilket medför att orsaken står att finna inom 

något annat område. Ett annat område kan vara en miljörelaterad faktor gällande omfattande 

skolfrånvaro. Dessa kan mer indirekt påverka elevers skolnärvaro och Kearney (2008) 

beskriver hur socioekonomiska faktorer såsom fattigdom och hemlöshet kan påverka 

skolnärvaron. En otrygg hemmiljö som omfattar elever till ensamstående vårdnadshavare, 

alkoholmissbruk, separationer och konflikter i hemmet samt misshandel ökar risken för 

omfattande skolfrånvaro. Kearney (2008) menar dock att en del elever som utsatts för 

misshandel söker sig till skolan, och därmed ökar sin skolnärvaro för att undvika den otrygga 

hemmiljön. Föräldramedverkan är en viktig del för att främja skolnärvaro anser Kearney 

(2008). För att kunna medverka i elevens skolgång behöver vårdnadshavare få information 

kring eventuell skolfrånvaro vilket inte är fallet då det finns brister i 

skolfrånvarorapporteringen. Ytterligare en orsak till att det finns en avsaknad i 

vårdnadshavares engagemang och medverkan är att det finns språkliga brister i 

kommunikationen mellan skolan och vårdnadshavare som har sin grund i olika kulturer samt 

att skolan använder ett mer skolbaserat språk och ordval. Även vårdnadshavares brist på 

förtroende för skolan inverkar negativt på skolnärvaron (Kearney, 2008). 

Havik, Bru och Ertesvåg (2015a) har, i sin enkätstudie, undersökt hur skolfaktorer i 

allmänhet påverkar skolnärvaron; mer specifikt kamratrelationer och ledarskapet i 

klassrummet. Gällande kamratrelationer undersökte författarna elevernas uppfattningar kring 

mobbning och socialt utanförskap i klassen/skolan. Lärarens ledarskap undersöktes med 

utgångspunkt i elevernas uppfattning beträffande lärarens förmåga att stödja eleverna 

kunskapsmässigt, emotionellt, hur läraren övervakade eleverna och följde upp skolfrånvaro. 

Dessutom undersöktes elevernas uppfattning om hur förutsägbar undervisningen var då det är 

en skyddsfaktor mot stress och oro. Analysenheten var sju kommuner och 45 skolor som låg i 

mindre storstäder och glesbygdskommuner. Deltagarantalet var 5 465 elever i åldrarna 11-15 år 
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och 84 % av eleverna deltog i studien. Författarna hänvisar till tidigare studier som påvisar att 

negativa kamratrelationer samt frånvaro av ledarskap i klassrummet, indirekt och direkt, är 

riskfaktorer. Men även individuella faktorer såsom ilska, oro och ängslan har visat sig vara 

riskfaktorer för skolfrånvaro. Negativt föräldraengagemang som t.ex. hård styrning hemifrån 

har visat sig vara en riskfaktor för skolnärvaro samt ointresse för skolarbetet. Därav har 

författarna även valt att undersöka dessa faktorer i denna studie. Havik et al. (2015a) studie 

visade en överensstämmande bild med tidigare forskning gällande kamratrelationer och 

ledarskapet i klassrummet. Havik et al (2015a) visar i sin studie andra faktorer som påverkar 

skolvägran (schoolrefusal) i jämförelse med skolk (truancy). Dessa faktorer relateras till 

yngre/äldre elever samt individuella och föräldrafaktorers påverkan. Skolfaktorer är i högre 

utsträckning relaterade till begreppet skolvägran (schoolrefusal) än till begreppet skolk 

(truancy). Negativa kamratrelationer som inbegriper mobbning bland de yngre eleverna är en 

tydlig riskfaktor för skolvägran; en viss koppling fanns också gällande de äldre eleverna. 

Mobbning kan också vara en måttlig riskfaktor för att utveckla ett skolkbeteende i hela 

åldersgruppen. Det finns även ett tydligt samband, i hela åldersgruppen, mellan socialt 

utanförskap och mobbning som kan bidra till att eleven ej närvarar i skolan. Ytterligare en 

aspekt gällande skolfaktorer är ledarskapet i klassrummet. Deras studie påvisar att lärarens 

bristande ledarskap kan bidra till att socialt utanförskap och mobbning sker bland eleverna och 

därmed understödja skolvägran och skolkbeteende. Ett gott ledarskap i klassrummet kan därför 

förebygga skolfrånvaro. Havik et al (2015a) beskriver att individfaktorer som emotionell 

stabilitet påverkar utfallet i hela åldersgruppen. Är skoldagen fylld av ängslan och oro finns 

också risken att eleven stannar hemma från skolan (skolvägran) men detta gäller inte 

skolkbeteende. Elevens uppfattning om att föräldrarna följer upp orsaken till skolfrånvaron och 

därefter ger negativa påföljder visar ett måttligt samband med skolkbeteende i hela 

åldersgruppen men uppvisar inget samband till skolvägran, menar Havik et al. (2015a). 

Frånvaro av föräldraengagemang så som hjälp och stöd i skolarbetet visade ett svagt samband 

med skolfrånvaro. Den slutsats som Havik et al (2015a) drar visar att det främjande och 

förebyggande arbetet bör ske oavsett om det är skolvägransbeteende eller skolkbeteende som 

ligger till grund för skolfrånvaron. 

Att analysera orsaker till skolfrånvaro är syftet i en studie av Havik, Bru och Ertesvåg 

(2015b). Studien lyfter somatiska symptom, subjektiva hälsobesvär, skolk och skolvägran i 

relation till kön, årskurs och behov av särskilt stöd. Studien har genomförts i Norge utifrån 
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enkätfrågor till 45 olika skolor i årskurserna 6 till 10. Flera tusen elever (N=5465) besvarade 

enkäterna. I analysen av enkätsvaren grupperades orsaker till skolfrånvaro utifrån fyra olika 

grupper. Orsaker relaterades till (1) somatiska symptom, (2) subjektiva hälsobesvär, (3) 

skolkrelaterade orsaker och (4) orsaker relaterade till skolvägran. Den första gruppen, 

somatiska symptom, omfattar sjukdomar så som feber, förkylning, kräkningar. Till gruppen 

subjektiva hälsobesvär kategoriseras huvudvärk, magont, muskelvärk och trötthet. 

Skolkrelaterade orsaker är orsaker där andra aktiviteter uppges som roligare och där eleven 

alltså föredrar att avvika/avstå från skolan för att delta i någon annan aktivitet. Till exempel att 

umgås med kompisar utanför skolan eller att spela dataspel. Orsaker relaterade till skolvägran 

omfattar negativa förväntningar inför skolan eller tidigare negativa skolupplevelser som 

påverkar viljan att gå till skolan. Havik et al. (2015b) lyfter tidiga interventioner som en 

framgångsrik väg att gå för att undvika negativa sociala-, psykologiska- och akademiska 

konsekvenser. Dessa konsekvenser kan vara skolmisslyckanden, skolavhopp, försämrad social 

funktion, anställningssvårigheter och/eller psykisk ohälsa. Samtliga konsekvenser blir delar i 

en ond cirkel som kan vara svår att bryta. I relationen mellan skolfrånvaro och årskurser 

uppmärksammas övergångar som kritiska och en ökning kan ses vid 11 års ålder för att sedan 

öka igen mellan 13 till 17- års ålder. Studien visade på att skolvägran är vanligare bland 

flickor. Däremot är skolk jämt fördelat mellan könen dock med vissa variationer i relation till 

ålder och socioekonomisk bakgrund. De resultat studien visade på är ett tydligt samband 

mellan skolvägran och subjektiva hälsobesvär, samt mellan skolk och behov av särskilt stöd i 

skolan. Att skilja mellan skolk och skolvägran är viktigt då Havik et al. (2015b) påvisar att det 

kan finnas skillnader i riskfaktorer för de olika typerna av skolfrånvaro, och för att tidig 

upptäckt och identifiering av riskfaktorer ska kunna vara möjligt bör skillnaderna 

uppmärksammas och studeras ytterligare.  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning kan slutsatsen dras att elever med omfattande skolfrånvaro är en 

heterogen grupp där flera risk- och skyddsfaktorer kan leda till, förebygga eller lösa 

skolfrånvaro. Dessa faktorer kan delas in i tre huvudgrupper: (1) skola; (2) hem och familj; och 

(3) individ. Faktorerna samverkar och bidrar till den omfattande skolfrånvaron. Det är sällan en 

enskild faktor inom skola, hem/familj eller individ som orsakar skolfrånvaron. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Vår teoretiska utgångspunkt finner vi i den bioekologiska utvecklingsmodellen vilken har sin 

bas inom flera kunskapsområden, till exempel det pedagogiska kunskapsområdet och det 

psykologiska kunskapsområdet (Matsson, 2017). Skolinspektionen (2016) beskriver hur 

pedagogiska-, organisatoriska-, sociala- och individuella faktorer påverkar elevers närvaro i 

skolan. Med anledning av detta komplexa samband mellan individen och dennes 

omgivningsfaktorer har vi valt att använda Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell 

samt Maslows behovsteori i analysen av insamlad data.  

Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell 

Enligt Bronfenbrenners utvecklingsmodell (1979; 2005) samverkar olika system till individens 

utveckling. Bronfenbrenners utvecklingsmodell utvecklades till den bioekologiska 

utvecklingsmodellen som även omfattar tiden som faktor, kronosystemet (Bronfenbrenner, 

2005). De samverkande systemen kan vara så väl skyddsfaktorer som riskfaktorer som bidrar 

till individens utveckling i sammanhanget den befinner sig i. Bronfenbrenners bioekologiska 

utvecklingsmodell bygger på att människans utveckling sker i samspelet med den miljö 

(sammanhang) människan befinner sig. För att kunna studera individens utveckling måste 

hänsyn tas till de systemkrafter som individen påverkas av (Strand, 2013); dessa systemkrafter 

kan ses från olika nivåer och kan förklaras utifrån Bronfenbrenners bioekologiska 

utvecklingsmodell (Bronfenbrenner, 2005; Jakobsson & Nilsson, 2011) där vi har individen i 

centrum och påverkande faktorer från mikro- till krononivå. Denna modell kan illustreras med 

följande bild (figur 1) som visar hur individen påverkas av system på flera nivåer samt 

individen själv och tiden som går.    

 

 

Figur 1. Modell för Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell (egen illustration) 
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I mitten finns individen (barnet) som dagligen interagerar med sin omedelbara närmiljö, 

mikrosystemet. Biosystemet utgörs av individen som person, dess förmågor, egenskaper och 

svårigheter. I mikrosystemet finns familj, viktiga personer i skolan, skolmiljön, boendemiljön 

samt övriga personer och objekt som individen samspelar med i sin vardag. Utanför 

mikrosystemet finns mesosystemet som kan förklaras som samspelet mellan olika aktörer i 

mikrosystemet, kommunikation och kunskap om varandra som till exempel samarbete mellan 

hem och skola (Jakobsson & Nilsson, 2011). Exosystemet omfattar samspel som individen 

indirekt eller direkt påverkas av men inte har en vardaglig kontakt med. Detta kan vara 

socialtjänst, släkt men även föräldrars arbetsplatser eller grannar. Makrosystemet innefattar 

strukturer på samhällsnivå så som skolsystemets uppbyggnad, lagar och förordningar. 

Kronosystemet handlar om tiden som en viktig faktor för barns utveckling (Bronfenbrenner, 

2005). Bronfenbrenner påtalar vikten av varaktiga relationer över tid för att positiva 

utvecklingsprocesser ska ske, detta gäller så väl intellektuell, emotionell, social och moralisk 

utveckling (Bronfenbrenner, 2005).  

När i individens liv som åtgärder sätts in, när en diagnos ställs eller när det inträffar någon 

större förändring är exempel på händelser där kronosystemet kommer in och kan ha varierande 

betydelse (Jakobsson & Nilsson, 2011). Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell är 

användbar för att få en ökad förståelse av de system och krafter som bidrar till högre 

skolnärvaro för eleverna (skyddsfaktorer) eller bidrar till ökad skolfrånvaro (riskfaktorer).  

Maslows behovsteori  

Maslows (1943) teori om grundläggande mänskliga behov har sin grund i att människan 

behöver få specifika behov tillgodosedda i en så kallad behovstrappa och viss ordning. 

Behoven har sin utgångspunkt i fem nivåer (figur 2) och beroende på om behovet tillgodoses 

eller inte är detta en bestämmande faktor gällande människans beteende och motivationsnivå.  

 

Figur 2. Maslows behovstrappa (egen illustration) 
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Enligt Maslow (1943) handlar den nedersta nivån om det grundläggande behovet av mat, 

vatten och vila. Nästa nivå innehåller behovet av trygghet och säkerhet, dessa behov är också 

grundläggande. De två nästföljande nivåerna, nivå tre och fyra, utgör en mer psykologisk 

aspekt och där återfinns behoven av tillhörighet och bekräftelse i ett ömsesidigt samspel med 

andra människor samt behovet av uppskattning, respekt och behovet av att känna sig behövd. 

Den femte, och sista nivån, handlar om människans självförverkligande; att bli den hon är 

ämnad att bli och vill bli. Här återfinns individens kreativitet och strävan efter att nå uppsatta 

mål. Ju högre andel tillfredsställelse i tidigare nivå desto bättre förutsättningar att tillgodose 

behovet på högre nivå. Nivåerna ska inte ses som isolerade faktorer vid bildandet av 

motivation för självförverkligande utan dessa samspelar (Maslow, 1943). Maslow (1943) anser 

att om behoven tillgodoses på de olika nivåerna upplever människan ett välmående fysiskt och 

psykiskt som genererar motivation genom ett utvecklat självförtroende och självinsikt samt en 

sund självkänsla och en framtidstro. Motgångar och ”nödsituationer” hanteras på ett relevant 

sätt när grundläggande behov är tillgodosedda. Om däremot behoven inte tillfredsställs kan 

individen utveckla egenskaper som ångest, osäkerhet, underlägsenhet och hjälplöshet. Enligt 

Imsen (2005) kan då människan utveckla destruktiva strategier, till exempel 

beteendeproblematik eller bygga upp en ogenomtränglig känslofasad, som har till syfte att 

minska eller eliminera dessa negativa känslotillstånd. Inom alla nivåer kan en misstro inför 

framtiden skapas som upplevs hotfull och oförutsägbar (Maslow, 1943). 

Missriktade handlingar kan ses som ett resultat av bristande tillfredsställelse. Maslow 

(1943) beskriver barnet som i brist på kärlek från sina misshandlande föräldrar krampaktigt 

håller fast vid föräldrarna i hopp om trygghet och skydd. Också en bristande tro på att uppnå 

nästa nivå, till exempel på grund av arbetslöshet, kan göra så att individen stannar kvar på den 

lägre nivån. Även omkastningar i behovsnivåerna på grund av att en nivå värderas högre än en 

annan nivå kan ge felriktade handlingar. Resultatet som ges är att motivation skapas genom att 

en nivå måste tillfredsställas någorlunda innan nästa steg i nivån kan tas. Alla nivåer måste 

värderas i lika hög grad med undantag av den nedersta nivån innehållande behoven av mat, 

vatten och vila som är överordnad alla andra nivåer (Maslow, 1943). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och analysera några elevers skoltid och att identifiera det 

som de menar varit avgörande orsaker till omfattande skolfrånvaro. Frågeställningarna är 

följande: Hur beskriver 8 elever sin skoltid i grundskolan? Vilka orsaker finns till omfattande 

skolfrånvaro, enligt eleverna?  

 

Metod 
Under denna rubrik beskrivs hur den kvalitativa studien har genomförts med underrubrikerna; 

forskningsansats, livsberättelser som metod, urval, procedur, genomförande, databehandling 

och analys, etiska reflektioner samt studiens slutsatser gällande trovärdighet och tillförlitlighet. 

Forskningsansats 

I studien användes en kvalitativ forskningsansats. En kvalitativ forskningsansats innebär att 

individen studeras i den miljö hon befinner sig i relation till fenomenet och forskaren beskriver 

och tolkar tankarna som fenomenet skapar hos individen. Även Creswell (2013) beskriver den 

kvalitativa processen i liknande ordalag och hänvisar till Denzin och Lincoln (2005) med 

citatet: ” kvalitativa forskare studerar saker i sin naturliga kontext, försöker att förstå 

meningen, eller tolka, fenomenen i termer av hur fenomenet upplevs av människan” (Creswell, 

2013, s. 5, vår översättning).  

Livsberättelser som metodansats 

Studien innefattade åtta livsberättelseintervjuer. Metodansatsvalet hade sin grund i att 

genomförandet av studien skedde i en liten analysenhet med ett fåtal individer som har 

liknande erfarenheter. Metodansatsen kallas livsberättelser. Jepson Wigg (2015) beskriver att 

livsberättelseforskning handlar om att skapa förståelse kring människors liv och detta sker med 

hjälp av retrospektiva (tillbakablickande) intervjuer. Poängen är att få informanten att berätta 

hur han/hon har uppfattat och upplevt händelser ur ett längre tidsperspektiv, till exempel sin 

skolgång. Ytterligare en aspekt är att informanten själv definierar de sammanhang han/hon 

ingår i, menar Jepson Wigg (2015). Betydelsefullt i livsberättelseforskning är att intervjuaren 

inte värderar det sagda utan lyssnar och visar intresse för informantens berättelse. Intervjuarens 

uppgift är inte att hitta den absoluta sanningen i berättelsen utan att förstå informantens 

skildring om det upplevda. I denna berättelses grund återfinns även informantens känslor, 

intryck, stämningar, tankar och önskningar (Goodson & Numan, 2003). 
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Urval och avgränsningar 

Våra valda analysenheter var en kommunal gymnasieskola, en kommunal vuxenutbildning 

samt en fristående gymnasieskola som geografiskt var belägna i medelstora kommuner i 

Sverige. Valet av informanter var ett så kallat subjektiv urval (Denscombe, 2016) då 

forskningsfrågan behövde belysas av en grupp deltagare med personliga och relevanta 

upplevelser kring omfattande skolfrånvaro vilket inte kan säkerställas genom ett slumpmässigt 

urval. Urvalet var även ett så kallat bekvämlighetsurval då informanterna var kända för oss. 

De åtta informanterna har själva beskrivit att de har haft hög frånvaro, främst under 

högstadietiden men de har även beskrivit skolfrånvaro i de tidigare årskurserna. Sex av de åtta 

intervjuade eleverna som deltog har inte fullständigt avgångsbetyg från år 9 och saknar ett 

slutbetyg i ett eller flera kärnämnen. Eleverna har haft anpassad studiegång under 

högstadietiden Ett antal elever har gjort ett flertal skolbyten under grundskoletiden. Sju elever 

av åtta har diagnoser inom det neuropsykiatriska området. I dagsläget befinner sig eleverna i 

utbildning; antingen på gymnasiet eller i vuxenstudier.  

Procedur och genomförande av intervjun. 

Som förberedelse inför datainsamlingen mailades rektorer för att informera om studien 

skriftligen och muntligen, och för att få ett godkännande gällande undersökningen. För 

eleverna beskrev vi i brev och muntligt: syftet med studien, att den är frivillig, samtalets 

genomförande och hur resultatet skulle redovisas. Därpå fick eleverna godkänna sin 

medverkan, muntligt och skriftligt, i ett informations- och samtyckesbrev (bilaga 1). Alla 

informanter var femton år eller äldre och därmed var vårdnadshavares samtycken ej 

nödvändiga.  

Eleverna fick själva välja tid och plats för livsberättelseintervjun. Vi utgick från en 

ostrukturerad intervjuguide (bilaga 2) som innehöll det övergripande temat grundskoletiden. 

Jepson Wigg (2015) beskriver hur förberedda frågor kan skapa struktur vid intervjutillfället 

men intervjuaren ska alltid följa intervjupersonens berättelse. Då tidigare forskning 

(Andersson, 2008; Kearney, 2008; Reid, 2012; Vinnerljung et al. 2010) har uppmärksammat 

elevens hemförhållanden och sociala faktorer gällande omfattande frånvaro har vi varsamt 

berört detta område och endast om eleven själv har nämnt det vid intervjutillfället. Följdfrågor 

som till exempel: Berätta mer! Vad var det som hände? Kan du berätta lite mer om det? 

formulerades med utgångspunkt i tidigare svar. Informanterna avidentifierades i samband med 
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transkriberingen och intervjuerna genomfördes enskilt med varje elev. Nedan finns en 

sammanställning i tabellform som återger data kring intervjutillfället (Tabell 1). 

Tabell 1. De åtta deltagarna 
Intervjuperson Ålder Datum Plats Inspelningstid 

Elev 1 21 180206 Studiemiljö 01:05 

Elev 2 22 180215 Studiemiljö 01:25 

Elev 3 19 180219 Studiemiljö 00:44 

Elev 4 17 180304 Hemmiljö 00:42 

Elev 5                                                     17 180112 Studiemiljö 00:40 

Elev 6                    18 180116 Studiemiljö 00:45 

Elev 7     17 180215 Studiemiljö 00:44 

Elev 8      17 180314 Studiemiljö 00:51 

 

Not. Med studiemiljö avses avskild plats i skolmiljö där eleven har sin skoltillhörighet. 

 

Intervjun, som spelades in via funktionen röstinspelning på mobil, inleddes med ett kort samtal 

kring de forskningsetiska principerna som eleverna, vid ett tidigare tillfälle, hade informerats 

om. Vi genomförde 4 intervjuer var och öppningsfrågan var överensstämmande i alla 

intervjuer; berätta lite om hur det var på lågstadiet? Vilken skola gick du i? Detta för att eleven 

skulle känna trygghet i att få en uppfattning om vilken form av samtal han/hon skulle få möta. 

Som avslutning sammanfattade vi och avslutade med att fråga om vi hade förstått eleven rätt. 

Avslutningsvis erbjöds eleverna möjligheten att ställa frågor till oss som intervjuare eller 

förtydliga sin berättelse. Röstinspelningarna sparades ner på ett USB och raderades därefter 

från mobilen. Intervjuerna transkriberades och textmaterialet sparades ner på tidigare USB som 

förvarades inlåst. 

Databehandling och analys 

Databehandlingen består i att inledningsvis analysera varje livsberättelses innehåll som en 

holistisk helhet för att därefter, i jämförelsen med andra livsberättelser, inta övergripande 

kategoriseringar och underkategorier. 

Inledningsvis valde vi, oberoende av varandra, att läsa igenom varje enskild livsberättelse 

ett flertal gångar. Det kan kallas för en within-case-analysis (Creswell, 2013; Jepson Wigg, 

2015). Goodson, Numan och Öström (2003) beskriver detta som ”att bada i data” (s. 147) och 

syftet med detta var att utveckla kategorier och underkategorier väl förankrade i 
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transkriberingar. Vi använder oss av en deduktiv analysstrategi genom att vi använde oss av 

Skolinspektionens kategorier som benämns (1) skola, (2) individ och (3) hem/familj 

(Skolinspektionen, 2016).  Därefter jämfördes, de olika livsberättelserna, med hjälp av cross-

case analysis för att utveckla gemensamma samstämmiga kategorier (Creswell, 2013; Jepson 

Wigg, 2015) som speglade innehåll i intervjuer och orsaker till omfattande skolfrånvaro. Detta 

kräver kreativitet och nyfikenhet, vilket är två av kriterier som kan relateras till kvalitativa 

studier, enligt Fejes och Thornberg (2015). 

Etiska reflektioner 

I studien beaktas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Fyra 

huvudkrav måste tas hänsyn till beträffande en kvalitativ studie. Dessa är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav.  

Informationen kring studien och dessa krav gavs skriftligt, genom ett informations – och 

samtyckesbrev, samt muntligt vid intervjutillfället. Informations – och samtyckesbrevet 

innehöll information om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och närsomhelst kunde 

avbrytas, hur genomförandet skulle ske och hur resultatet skulle användas. Detta dokument 

undertecknades av elev och intervjuare. Syftet med det sistnämnda var att eleven godkände sin 

medverkan till studien och intervjuaren försäkrade att inte föra elevens berättelse vidare till 

utomstående. Detta säkerställer det nyttjandekrav som ska ingå i den humanistiska -

samhällsvetenskapliga forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Livsberättelseintervjuerna, 

spelades in på mobiltelefon, sparades på USB, transkriberades och raderades därefter från 

mobilen. Namnen på respondenterna kodades till siffror och namnet på skolan samt ort byttes 

ut vid transkriberingsmomentet för att garantera konfidentialitetskravet. Allt insamlat 

datamaterial sparades ner på ett USB som förvarades inlåst. 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet och tillförlitlighet i denna studie har så långt som möjligt eftersträvats. Detta 

arbete tar sin utgångspunkt i tidigare forskning där vi har använt relevanta nationella och 

internationella texter och forskningsartiklar med anknytning till forskningsfrågan. Detta skapar 

förutsättning för studiens trovärdighet. Även en noggrann redogörelse ger transparens till hela 

forskningsprocessen vilket bidrar till en ökad tillförlitlighet (Denscombe, 2016). Valet av 

datainsamlingsmetoden har sin utgångspunkt i syftet och forskningsfrågan vilket skapar en 
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trovärdighet. Även en beskrivning av livsberättelser som metodansats ökar studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet.     

      För att säkerställa tillförlitligheten i studien är analysarbetet genomfört genom väl ansedda 

teoretiska utgångspunkter för att begränsa risken av forskarens förutfattade meningar. Utifrån 

vår nuvarande yrkesroll är vi medvetna om betydelsen av våra egna förutfattade uppfattningar 

gällande orsaker till skolfrånvaro. Denscombe (2016) menar att forskarrollen bör intas av 

”främlingens position” där vi har försökt att bortse våra egna antaganden och övertygelser för 

att verkligen förstå informantens upplevelser. Dessutom påtalar Jepson Wigg (2015) att 

forskaren bör vara medveten om sin maktposition i förhållande till informanten och reflexivt 

överväga sitt förhållningssätt under hela studien. Detta betyder att forskaren ständigt bör vara 

”medveten om och klargöra under vilka förutsättningar materialet kom till” (Denscombe, 2016, 

s. 242).  

För att verifiera kategorier och underkategorier har vi använt den av Creswell (2013) 

beskrivna modellen within-case-analysis och ”cross-case analysis”. Detta ökar resultatets 

tillförlitlighet och trovärdighet (Creswell, 2013). Med samma syfte har vi, oberoende av 

varandra, analyserat alla livsberättelserna enskilt för att sedan beskriva samstämmiga 

underkategorier. Denscombe (2016) beskriver denna procedur med begreppet 

forskartriangulering. Resultatet innehåller citat som varsamt omarbetats för att säkerställa 

respondenternas anonymitet. Att använda citat från livsberättelseintervjuerna har två syften; 

dels skapar det ett läsarengagemang gällande texten samt att analysarbetet blir transparant för 

läsaren menar Westlund (2015). Detta ger en ökad trovärdighet och tillförlitlighet för studien. 

Intervjuguiden samt informations – och samtyckesbrevet finns med som bilagor för att öka 

trovärdigheten gällande de etiska aspekterna, genomförandet av livsberättelseintervjuerna samt 

hur analysen och resultatet presenteras. 

 

Resultat och analys 
Under denna rubrik redovisas de påträffade orsakerna till omfattande skolfrånvaro. 

Kategorierna som orsakerna tillhör är; (1) skola, (2) individ och (3) hem/familj. 

Underkategorier finns inom dessa tre orsaksområden och visar på en bredd av orsaker 

relaterade till skola, individ eller hem/familj: (1a) skol-och lärarbyten, (1b) få relationer till 

klasskamrater och social fobi, (1c) bristande relation till lärare, (1d) undervisning, (2a) ohälsa 

(psykisk ohälsa, psykosomatiska sjukdomar och fysisk ohälsa), (2b) låg 
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självkänsla/självförtroende, (2c) neuropsykiatriska funktionsvariationer och slutligen (3a) 

ogynnsamma hemförhållanden. Kategorierna innefattar också indirekt elevernas beskrivningar 

av sin skoltid. 

Skolfaktorer 

Kategorin skolfaktorer handlar om orsaker till skolfrånvaro som kopplas samman med skolan. 

Kategorin innefattar underkategorierna (1a) skol- och lärarbyten samt (1b) få relationer till 

klasskamrater, (1c) elevers bristande relationer till lärare och elevhälsoteam samt (1d) 

undervisning. 

Skol- och lärarbyten 

Elever som haft omfattande skolfrånvaro beskriver att de har gjort ett flertal skolbyten och/eller 

lärarbyten under grundskoletiden. Denna faktor har en indirekt påverkan för eleven då gamla 

relationer bryts och nya relationer ska skapas. En elev beskriver detta genom en upplevelse av 

att hon fick färre kompisar i den nya skolan. En del skol – och lärarbyten har fungerat bättre än 

andra. En elev ger exempel på flera skolbyten under högstadietiden. För många lärarbyten 

beskrivs som en källa till otrygghet och något som kan leda till att det blir jobbigt att gå i 

skolan. En elev berättade följande: ”Jag tror att vi hade fyra eller fem olika lärare för de slutade 

och börja och sluta och börja och så där”. Ytterligare en elev berättar om hur elevens lärare i åk 

1 till 3 var en trygghet: ”Hon var jävligt bra för hon förstod ju liksom mer hur det var |…| hon 

visste vilka vi var och jag visste vem hon var”. Men denna elev berättar också om hur det 

under en period, mellan årskurs 4 och 6, byttes lärare varje år och att det i samband med detta 

följde en period av långvarig sjukdom och eskalerade frånvaro.  

Få relationer till klasskamrater och social fobier 

Gällande den andra underkategorin, (1b) få relationer till klasskamrater och social fobi, 

berättar elever med omfattande skolfrånvaro om en avsaknad av goda relationer till 

klasskamrater som en orsak till deras skolfrånvaro. Elever har haft kamratrelationer i de lägre 

och högre årskurserna och i parallellklasser men inte i den egna klassen. Som exempel anger 

eleverna att inte ha någon att sitta bredvid i klassrummet eller vara med på rasten, en 

upplevelse av utanförskap. Vikten av att ha någon att sitta bredvid i klassrummet beskrivs av 

en elev på följande sätt: ”Engelska lektionen var veckans höjdpunkt för då var vi tillsammans 

med parallellklassen” där 3 av elevens kamrater gick. Denna elev berättar också hur hon efter 
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lång skolfrånvaro, på grund av ohälsa, ansågs av sina klasskamrater vara en skolkare: ”Och då 

var det ju ingen som vill vara med mig och då vart det ju så att jag hade ingen att umgås med, 

så då slutade jag att gå dit” 

 Även mobbing beskrivs som en orsak till skolfrånvaro av en elev: ”Jag blev utfryst av 

alla, ingen vill vara med mig typ också hörde man fula ord hela tiden när man gick förbi dem 

|…|Skolan försökte prata med mobbarna men det blev inte bättre”. Eleven beskriver vidare hur 

ett utanförskap redan i 6-7 års ålder senare i skolan utvecklades till en social fobi:  
 

Då [i 6-7 års ålder] blir ju allt som innefattar att inte få vara med och leka så starkt, för det är ju det livet    

kretsar kring då att leka med andra människor, det här att jag kände mig utstött utvecklades ju från att bara  

var på rasterna till att vara på lektionerna, så jag var rädd på lektionerna|…| jag tror att jag började utveckla 

en social fobi.  
 

En annan elev beskriver sin känsla av social fobi: ”Framförallt när jag kom till skolan och jag 

såg att det var folk överallt då ville jag bara gå därifrån |…| i klassrummet så tyckte jag att det 

var otryggt och det kändes som att vi alla satt i en stor klump”.  

Bristande relation till lärare   

Inom underkategorin (1c) bristande relation till lärare, talar eleverna med omfattande 

skolfrånvaro om lärare som inte förstår dem, lärare som använder disciplinära åtgärder för att 

korrigera deras beteenden och som är frånvarande i lärar-elev relationer. En av eleverna 

beskriver hur en klasslärare favoriserade vissa elever i klassen: ”Det var de elever som 

pluggade mest och som hade mest rätt svar som var hennes favoriter. Eftersom jag var 

nedstämd så räckte jag ju aldrig upp handen, jag satt ju bara i mitt hörn”. Liknande erfarenheter 

delar en annan av eleverna som upplevde att läraren ”delade in klassen i olika grupper”. En 

annan elev beskriver hur relationen med vissa lärare på högstadiet var ansträngd: 
 

Jag tyckte inte bara om själva skolan det de sa att de stod för… de sa att de stod för ärlighet, respekt och sen 

så var det nånting mer. Sedan så gjorde de allt det där mot mig det där att de sa att jag satt längst bak fast jag 

satt längst fram i klassrummet… där kastade de bort både ärlighet och respekt. Så då tänkte jag de, lever inte 

ens upp till det de står för… då är det inte ens att tänka på att gå dit.  
 

En elev beskriver tillfällen när eleven fick stå till svars inför klassen, hur läraren reagerar när 

eleven frågar sina klasskamrater om hjälp och hur eleven upplever att det inte går att lita på vad 
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som bestäms: ”Det har varit väldig mycket att vi berättar så himla mycket för skolan men de 

gör typ ingenting, och vi kommer överens om saker och de följer inte det”. För denna elev 

handlar skoltiden mycket om relationerna med sina lärare och redan i förskoleåldern upplevde 

eleven att pedagogerna runt eleven inte tyckte om eleven. Den här underkategorin stärks också 

genom att eleverna berättar om hur positiva relationer ökar viljan att närvara i skolan eller delta 

under särskilda lektioner. Samma elev berättar om skillnaden mellan olika ämnen och hur 

relationen till läraren påverkar elevens mående: ”På SO och matte var det som en helt annan 

värld, för där fick jag hjälp”. I den resursverksamhet eleven går under åk 9 upplever eleven en 

helt annan trygghet med pedagogerna och hur de bryr sig om elevens mående. Under 

högstadietiden beskriver en annan elev faktorer som underlättade och som fick eleven att trivas 

bättre i skolan, relationen till pedagoger som eleven kunde lita på och som eleven beskriver tog 

eleven i försvar samt en lärmiljö i en mindre grupp med tydlig struktur. Eleven beskriver sig 

som utsatt av lärare och där han behövde stöttning för att stå upp mot detta.  

En elev beskriver hur en god relation med lärare utvecklas på följande sätt: ”de [lärarna 

som arbetade i den mindre undervisningsgruppen] förstod mig och de andra eleverna, de 

förstod varför eleverna gick till skolan och vad de ville ha gjort i skolan, hur de mådde rent av 

att bara kolla på dem”. En annan elev beskriver att ” lärarna läste mig så bra”. 

Kontakten med EHT beskrivs av några elever. Det kan uppfattas som mer eller mindre 

positiv: En elev beskriver hur hon gick till en specialpedagog och att hon inte fick den hjälp 

hon behövde utifrån att eleven upplevde att det inte fanns en jämbördig relation mellan dem. 

Dock beskriver samma elev att hon har haft en god kontakt med skolsköterskan i år 9. En 

annan elev berättar att hon har erbjudits samtal med kurator om sin omfattande skolfrånvaro. 

Men att hon tackade nej på grund av att hon inte upplevde att hon inte hade någon relation till 

kuratorn.  

Undervisning 

I nära anslutning till relationsfaktorer återfinns också beskrivningar kring underkategori (1d), 

undervisning. Förståelse, motivation och förändringar i undervisningen påverkar eleverna och 

med detta beskrivs omfattande frånvaro som följd. En elev berättar att då hon kommit till en ny 

skola inte känner igen det som undervisningen handlade om. Även uppföljning av åtgärder har 

varit otillfredsställande. Samma elev har känt sig utlämnad till att ta reda på saker själv och 

kontakten med skolan har varit bristfällig när hon under en begränsad tid gick i annan 
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skolform: ”Jag tyckte inte att skolan engagerade sig i mina uppgifter och frågade hur det gick, 

ingen lärare hörde av sig”. En elev beskriver hur undervisningen förändrades mellan låg – och 

mellanstadiet. I lågstadiet så gav ” dom (lärarna) mig ingen bok eller så utan vi gjorde nästan 

allt muntligt och det är ju lättare för mig att förstå” men i mellanstadiet så ” blev det tuffare, 

man skulle jobba i böcker och det är inte riktigt min grej”. Två av eleverna beskriver att vänta 

på att läraren skulle komma och hjälpa till med en uppgift kunde få dem att tappa motivation 

till skolarbetet.  

Individfaktorer 

Kategorin som betecknas individfaktorer handlar om orsaker till skolfrånvaro som kan kopplas 

samman med eleven. Den omfattar underkategorierna; (2a) ohälsa, (2b) låg 

självkänsla/självförtroende samt (2c) neuropsykiatriska funktionsvariationer.  

Ohälsa 

Flera elever berättar om olika former av ohälsa, underkategori (2a), som orsaker till 

omfattande frånvaro. Den ohälsa som eleverna berättar om rör sig om så väl psykisk som 

fysisk ohälsa. En elev beskriver hur hon i en årkurs under mellanstadietiden började känna sig 

nedstämd (ej skolrelaterat). Hon beskriver att hon satt själv längst bak i klassrummet ”och där 

jag gjorde bara mitt”. Skolan reagerade och agerade inte på hennes beteendeförändring, enligt 

eleven. I högstadiet får en av eleverna diagnos inom neuropsykiatriska området och i 

kombination med andra orsaker blev följden fysisk ohälsa vilket eleven upplever som en 

bidragande orsak till skolfrånvaro. Eleven sammanfattar sin högstadietid så här: 

 
Jag gick till skolan varje dag men jag var inte på lektionerna en enda sekund …  Det var ingenting med 

skolan, klassen eller undervisningen …jag vet inte vad det var som gjorde att jag inte gick på lektionerna… 

jag kände mig bara stressad. 

 

Redan under mellanstadiet berättar en elev att hon upplever en stress och oro som hon relaterar 

till den press hon känner och de svårigheter som senare diagnostiseras som specifik 

inlärningssvårighet. Elevens psykiska hälsa försämras och utifrån denna inleds externa 

kontakter inom psykiatri. Eleven berättar om att hon tidigare ofta hade ont i magen och mådde 

illa men att hon inte kunde avgöra om det var magsjuka eller något annat (psykosomatiskt) så 

då ringde hon vårdnadshavare och ville åka hem från skolan. 
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En elev beskriver att hon trots den omfattande frånvaron under framförallt högstadietiden 

klarade sig bra i skolan och gick ut med mycket höga betyg. Eleven kan i efterhand se tillbaka 

på sin grundskoletid och önska att skolan inte varit så inriktad på prestation utan att de istället 

hade uppmärksammat hennes mående under denna period: ”Skolan är väldigt inriktad på att du 

behöver ingen hjälp om du klarar dig, det handlar om prestation”. Under högstadiet utvecklade 

eleven psykisk ohälsa som hon tror startade redan i åk 4 men som aldrig uppmärksammades. I 

slutet på intervjun säger eleven följande: ”Om skolan utsätter oss för mycket stress så ska den 

även skydda oss från den och hjälpa oss att hantera den”. En annan elev berättar om hur hennes 

psykiska ohälsa eskalerar under skoltiden på grund av att hon har svårigheter med 

kamratrelationer. För att beskriva sin psykiska utveckling använder hon sig av en liknelse om 

brandvägg: 
 

Kanske hade jag utvecklat en psykisk ohälsa ändå men inte i samma grad. Hade det uppmärksammats 

tidigare då kanske det hade räckt med en vanlig kuratorskontakt. Och jag hade kunnat arbeta upp strategier 

och en brandvägg mot de här diagnoserna. Nu har jag byggt upp en brandvägg med hjälp av mina psykologer 

Alltså om jag jämför mig med en dator så var jag en dator som fick virus och fick lämnas in för att få en 

brandvägg men det hade varit smidigare om jag hade fått brandväggen först. 

En annan elev lider av kroniska sjukdomar. Redan från tidig ålder har eleven varit mycket sjuk 

i perioder. Eleven beskriver hur sjukdomar som följde på varandra är grundorsaken till den 

tidiga frånvaron som längre upp i ålder övergick till psykosomatiska sjukdomar och en psykisk 

ohälsa: ”Jag har hela livet varit mycket sjuk och det var själva orsaken till problemen i skolan”. 

En annan elev berättar också om medicinska problem; operationer som inneburit frånvaro från 

skolan och därmed svårigheter att komma tillbaka till skolan. 

Låg självkänsla och självförtroende 

Att ha brister i självförtroendet och låg självkänsla, underkategori (2b) är något som 

återkommer i berättelserna och som upplevs som orsak till omfattande frånvaro. En av eleverna 

beskriver en upplevelse av att vara avvikande: ”Vi, som hon [läraren] inte gillade, såg väl 

annorlunda ut med kläder och stilar, vi fick aldrig något beröm”.  Även en definition av att vara 

speciell beskrivs av samma elev då hon, vid ett skolbyte, började umgås med några elever som 

”också var lite speciella, satt för sig själva typ”. En elev beskriver hur mobbingen har påverkat 

synen på sig själv: 
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När jag väl är i skolan och på lektionerna så kan jag mer än vad jag tror men sen nu när det har vart det här 

med all mobbning så har jag inte vart så ofta skolan, det är det som har förstört mina betyg och så”. Hon 

beskriver sig själv som avvikande i jämförelse med andra: ”Det var en grupp tjejer som mobbade mig, dom 

tyckte att jag såg annorlunda ut. Tjejerna hade fina kläder, sminkade och var smala… jag var tjock och inte 

sminkad. 

 

En annan elev beskriver att redan när eleven gick i första klass upplevde hon att hon blev 

särbehandlad och att hon hade en långsammare inlärning än sina klasskamrater: ”jag var segare 

än alla andra, jag hade svårt att ta in information och så där”.  

Neuropsykiatriska funktionsvariationer 

Neuropsykiatriska funktionsvariationer (2c) är återkommande i berättelserna och de 

svårigheter som diagnoserna medför i undervisningen beskrivs ofta av eleverna som orsaker till 

omfattande frånvaro. I dag uppger en av eleverna att hon har svårt med att lita på människor 

och hon tror att orsaken ligger i de upplevelser hon var med om i grundskolan men också att 

hon nu fått en neuropsykiatrisk diagnos, en diagnos som hon menar kan förklara mycket av de 

problem hon hamnat i under skoltiden: ”Jag kan titta tillbaka på situationer och förstå att det 

varit ”diagnosen” som var problemet. Jag kan tänka att det är på grund av det som jag inte 

tycker om vissa platser, inte kan titta på människor och lätt får panik”. En annan av eleverna 

har under senare år diagnostiserats med flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

känner sig sviken från skolan att det aldrig uppmärksammades där, ”redan på förskolan borde 

någon uppmärksammat att X [elevnamn] inte kunde sitta still, att hon hellre ritade än lyssnade 

på vad läraren sa, aldrig lämnade in några uppgifter men ändå klarade av att hänga med”. 

Ytterligare en elev har en utredd diagnos inom neuropsykiatri men upplevde aldrig att han var 

hyperaktiv eller ”klättrade på väggarna” däremot beskriver han det som att han var hyperaktiv i 

huvudet och hade svårt att koncentrera sig och därför alltid har haft det svårt i skolan. 

Hem- och familjefaktorer 

Kategorin hem- och familjefaktorer handlar om förhållanden i hemmet som till exempel en 

elevs oro för förälders missbruk, konflikter inom familjen samt brister i omvårdnad. Kategorin 

omfattar underkategorin (3a) ogynnsamma hemförhållanden. 
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Ogynnsamma hemförhållanden 

Få av eleverna nämner samband mellan hemförhållanden och skolfrånvaron. Anledningen till 

att eleverna inte berättar om detta kan vara att de inte vill utlämna sig och sin familj eller att de 

inte relaterar skolfrånvaro till hem- och familjefaktorer. En elev nämner i ett sammanhang just 

oförmågan att se att något är fel när man inte har något annat att relatera till: ”Vi ungdomar tror 

ju att så här är det i alla familjer eller så här är det för alla elever”. Nu i efterhand kan hon ändå 

se hur hon ständigt har dåligt samvete för att hon är sjuk, att en av vårdnadshavarna ofta är 

borta från familjen och att den andra vårdnadshavaren är stressad både av jobb och situationen 

kring eleven: ”Jag tror inte att mamma och pappa riktigt har förstått hur illa det var, jag hade 

inte några verktyg för att hantera mina känslor”. En annan elev har aldrig tyckt om att vara i 

varken förskola eller skola. Redan i förskolan fick han en klump i magen när mamma skulle 

lämna honom. Denna elev kan till en början inte sätta ord på varför han redan som treåring 

mådde dåligt av att behöva lämna mamma trots att han hade kompisar både i förskolan och 

skolan. Men längre fram i samtalet berättar han att orsaken till magvärken kommer nog från 

början av oron för vad hans pappa gjorde eller skulle göra när han druckit. Redan under 

lågstadiet var denna elev sällan i skolan fem dagar i veckan.  Relationen till vårdnadshavare 

som stödjande nämns av elever. En elev berättar att elevens mamma har varit hemma under 

hela skolgången. Eleven pratar mycket med sin mamma och tycker om att vara hemma. Även 

efter att kontakten med pappan brutits är frånvaron stor och eleven ser hemmet som en trygg 

plats till skillnad mot skolan. Ytterligare en elev berättar om stödet från sin mamma: ”Det jag 

tycker har varit dåligt är att det inte är skolan som driver på utan det var min mamma som drev 

allt. Min mamma la upp en plan och skolan sa ja. Det borde vara tvärtom”. 

 

Diskussion 
Under denna rubrik beskrivs metoddiskussion, resultatdiskussion, avslutande reflektion samt 

implikationer beträffande specialpedagogens yrkesroll samt fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen belyser följande områden: urval, procedur, datainsamling och 

databearbetning samt trovärdighet och tillförlitlighet. 
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Urval 

Antalet informanter kan bidra till att resultatet är svårt att generalisera (Fejes & Thornberg, 

2015). Dock visar vårt resultat samstämmiga skolfrånvarofaktorer i jämförelse med tidigare 

forsknings slutsatser (Attwood & Croll, 2006; Dube & Orpinas, 2009; Havik et al. 2015a; 

Havik et al. 2015b; Strand, 2013)   

Procedur, datainsamling och databearbetning 

Valet att undersöka all frånvaro, giltig som ogiltig, har sin grund i att Skolinspektionen (2016) 

beskriver att även omfattande giltig skolfrånvaro kan bidra till svårigheter för elevens 

kunskapsutveckling och personliga utveckling. Men på grund av tidsbegränsningen samt 

avsaknad av nödvändig individdata har vi valt att inte särskilja dessa begrepp utan vi har valt 

att undersöka all omfattande skolfrånvaro. Vi upplevde att det var relativt enkelt att få kontakt 

med informanter som var villiga att berätta om sin skoltid: Detta kan bero på att informationen 

fokuserade på berättandet om dennes skoltid och inte på att berätta om omfattande 

skolfrånvaro. Informanterna fick innan genomförandet en beskrivning av studiens syfte, 

genomförande och etiska principer antingen muntligt eller i samband med informationsbrevet. 

Detta kan ha inneburit att deltagarna har kunnat förbereda sig inför intervjutillfället och därmed 

tänkt igenom sin skoltid.  

Livsberättelser som metod har fungerat väl i vår studie. Intervjuerna skedde genom ett 

aktivt lyssnande som uppmuntrar berättandet. Detta innebär att följdfrågor kunde ställas så att 

förtydliganden eller missförstånd kunde förklaras vilket innebär trovärdighet. Några 

informanter uttryckte att de ”kommer inte att komma ihåg någonting” vilket kan ha medfört att 

informanterna, i inledningsskedet av intervjun, har haft ett visst motstånd till att berätta. Vi 

upplevde att ju längre intervjuerna varade desto mer skolminnen och berättande kom från 

deltagarna. Ju äldre informanterna var desto mer utvecklande och nyanserande beskrivningar 

har de berättat. De har befunnit sig längre från sina minnen, ur ett tidsperspektiv, vilket har 

medfört att de har sett mer komplexa samband och orsaker till skolfrånvaron. För att ytterligare 

öka studiens trovärdighet fick informanterna läsa igenom en sammanställning av sin berättelse 

för att få möjlighet att godkänna och rätta till eventuella felaktigheter. 

Då vi varit två personer som har genomfört intervjuerna kan detta få konsekvenser för 

resultatet. Detta på grund av att följdfrågor samt att betoningen på olika ämnesområden i 
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intervjuguiden kan ha varierat beroende på intervjuare. Dock begränsas detta då vald 

analysmetod möjliggör en större tillförlitlighet och trovärdighet i studien. 

 Att generalisera resultat i kvalitativ forskning kan vara en svårighet om den kvantitativa 

forskningens kriterier används. Svårigheten består i att antalet informanter är för få, urvalet är 

sällan ett obundet slumpmässigt urval samt att analysenheten är för avgränsad (Fejes & 

Thornberg, 2015). Dock har författarna beskrivit hur generalisering kan uppnås i kvalitativa 

studier med utgångspunkt i resultatets användbarhet. Användbarheten i vår studie kan 

beskrivas genom två begrepp; analytisk generalisering och situerad generalisering. Det 

förstnämnda begreppet kan hjälpa till att identifiera ”liknande betingelser som den situation 

som har studerats” i andra kontexter (Fejes & Thornberg, 2015, s. 272). Fejes och Thornberg 

(2015) hänvisar till Merriam, 1998 och Patton, 2002 som beskriver hur ”resonerande, 

eftertänksamhet, prövande, problemorienterande och sensitivitet för enskilda situationer” ligger 

till grund för vägledning av den nya situationen (Fejes & Thornberg, 2015, s. 272). Detta 

betyder att vårt resultat inte behöver gälla som definitiva orsaker till skolfrånvaro men kan 

användas som underlag vid klarläggande av orsaker till skolfrånvaro. Dock med varsamhet och 

omsorg om eleven för den skol – och livssituation hon/han befinner sig i. Detta stämmer väl 

överens med hur ämnet skolfrånvaro bör studeras då orsakerna till skolfrånvaro skiljer sig åt 

mellan individer och kan variera över tid. Det andra begreppet, situerad generalisering, innebär 

att vårt resultat kan användas som en igenkänningsfaktor vid kartläggning och åtgärder av 

skolfrånvaro i det specialpedagogiska arbetet.  

Livsberättelseintervjuerna kan bidra till att öka förståelsen för orsaker till omfattande 

skolfrånvaro, då dessa identifieras ur ett elevperspektiv, och därmed ligga till grund för det 

fortsatta arbetet med att få tillbaka eleven till skolan.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka orsakerna till omfattande frånvaro ur ett elevperspektiv.  

I flertalet livsberättelseintervjuer nämns skolfaktorer som en bidragande orsak till 

skolfrånvaron. Inte lika frekvent förekommer elevbeskrivningar gällande individfaktorer och 

hem/familj faktorer. I tidigare forskning (Havik et al. 2015a; Havik et al. 2015b; Kearney, 

2008; Reid, 2012) beskrivs dessa som bidragande riskfaktorer gällande omfattande frånvaro 

och i vår studie har vi valt att beakta dessa faktorer ur ett skolperspektiv. Skolrelaterade 

faktorer som eleverna beskriver är till exempel bristfälliga kamratrelationer samt bristande 
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relationer till lärare. Skol- och lärarbyten har varit vanligt förekommande och kan vara en 

bidragande faktor till de bristande relationerna. Individfaktorerna som eleverna beskriver 

handlar om psykisk- och fysisk ohälsa samt innebörden av att ha en neuropsykiatrisk 

funktionsvariation. Få elever nämner samband mellan hemförhållanden och skolfrånvaron.  

I flertalet livsberättelser beskriver eleverna hur socialt utanförskap och mobbing av 

klasskamrater har dragit dem från skolan. Detta kan ses ur ett organisatoriskt skolperspektiv 

och som ett förbättringsområde; skolan ska aktivt motverka all form av kränkande behandling 

(SFS, 2010: 800). Även en bristfällig relation mellan lärare och elev har bidragit till att elever 

väljer att inte gå till skolan. Tydliga exempel på detta är en elev som berättar om hur lärarens 

förhållningsätt inte skapar förutsättningar för en förtroendefull relation mellan elev och lärare. 

Undervisning som inte utgår från elevernas behov och förutsättningar har också eleverna 

upplevt. Detta kan ses ur olika perspektiv; elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer 

som då upplever ett begränsat inflytande på undervisningen samt brist på stöd utifrån sina 

behov. Tidigare forskning har visat att det sällan är enskilda faktorer som är orsaken till 

omfattande skolfrånvaro. Det visar även vår studie. Flera författare (Attwood & Croll, 2006; 

Dube & Orpinas, 2009; Havik et al., 2015a; Strand, 2013) beskriver hur skolfaktorer som till 

exempel begränsade kamrat- och lärarrelationer samt brister i undervisningen kan bidra till 

skolfrånvaro  

Skolan som skyddsfaktor inbegriper ett ledarskap och en undervisning som stödjer elevens 

relationer med andra och elevens kunskapsmässiga utveckling. För att förhindra att elever 

upplever socialt utanförskap och riskerar att utsättas för mobbning bör läraren skapa 

förutsättningar till goda sociala interaktioner och bygga undervisningen på delaktighet och 

förutsägbarhet.  Andra författare (Reid, 2012; Kearney, 2008; Havik et al., 2015b) redogör för 

hur individfaktorer som till exempel oro, ängslan, psykisk ohälsa kan medverka till 

skolfrånvaro. Detta har också beskrivits i livsberättelserna som fysisk och psykisk ohälsa, till 

exempel; magont, depression och ångest. Även dålig självkänsla har beskrivits vilket inte 

bidrar till att utveckla self-efficacy (SOU, 2016:94) eller att eleven ska ”finna sin unika 

egenart” (Lgr11, s. 7).  

Även vårt resultat, likt den tidigare forskningen (Attwood & Croll, 2006; Dube & Orpinas, 

2009; Havik et al., 2015a; Kearney, 2008; Strand, 2013) visar på ett komplext samband mellan 

riskfaktorer som samverkar till omfattande skolfrånvaro. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Analys- och tolkningsarbetet av studiens data intog en kvalitativ ansats med utgångspunkt i 

Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell (Bronfenbrenner, 2005) samt Maslows 

behovstrappa (Maslow, 1943). Då Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell bygger 

på olika system har vi analyserat den direkta och indirekta inverkan detta ger på våra 

informanters skolfrånvaro. Användandet av Maslows behovstrappa var till för att förstå hur 

individens otillfredsställda behov, och därmed förutsättningar inom den bioekologiska 

utvecklingsmodellen, kan leda till skolfrånvaro.  

Bioekologisk utvecklingsmodell 

 
 
Not. Svart och ljusgrå hör till mikrosystemet och mörkgrå hör till biosystemet. 
 
Figur 3. Kategorierna i förhållande till Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell (egen illustration). 
Systemkrafter som bidrar till omfattande skolfrånvaro och som i sin tur påverkar elevers utveckling 
 

De livsberättelser som vi tagit del av lyfter kategorier och underkategorier som kan beskrivas 

som systemkrafter som drar eleverna bort från skolan. I samtliga berättelser förekommer flera 

av dessa systemkrafter och kan då ses som samverkande krafter som bidrar till omfattande 

skolfrånvaro. I livsberättelserna finns beskrivningar av orsaker som vi främst kan knyta till 

mikro och biosystem men indirekt kan dessa orsaker knytas till andra system inom den 

bioekologiska utvecklingsmodellen. De övergripande kategorierna; skolfaktorer, 
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individfaktorer och hem/familjefaktorer i denna studie befinner sig i ett samspel i den 

bioekologiska utvecklingsmodellen. Hur samspelet mellan de olika systemen fungerar kan vara 

lika avgörande och därmed viktiga för eleven som samspelet inom de olika systemen. Utifrån 

ett skolperspektiv så återfinns lagar, förordningar och politiska beslut, på makrosystemnivå, 

och dessa skapar ramar för vad som är möjligt för individen att uppnå utifrån sina behov och 

förutsättningar i biosystemet. Ett exempel på detta är hur Skollagens (2010:800) skrivelse om 

att eleven har rätt till ledning och stimulans i sitt lärande och i sin personliga utveckling utifrån 

sina egna förutsättningar realiseras i verkligheten (SFS, 3 kap. 3 §). Detta med utgångspunkt i 

skolans organisation och genom lärarens pedagogiska förhållningssätt i exosystemet. I 

exosystemet återfinns skolans personalomsättning som även informanterna har berättat om. I 

denna nivå finns även hälso – och sjukdomstillstånd som beskrivs hos såväl informanter som 

vårdnadshavare. Även kontakter med externa instanser påträffas i exosystemet. Dessa mer 

indirekta faktorer inverkar på biosystemet och visar komplexiteten i samspelet mellan de olika 

systemen som ger följder inom de olika systemen. Dock finns en indirekt faktor i exosystemet, 

socioekonomiska hemförhållanden som påverkar individen i mikrosystemet; relationen mellan 

barn och vårdnadshavare. Denna faktor har inte nämnts i livsberättelseintervjuerna men 

tidigare forskning (Andersson, 2008; Kearney, 2008; Reid, 2012; Vinnerljung, et al. 2010) har 

beskrivit den socioekonomiska aspekten som en möjlig orsak till omfattande skolfrånvaro. 

För att återgå till skolexemplet så påträffas de mer direkta faktorerna, som påverkar 

individen, i mesosystemet. Hur läraren tolkar lagar och förskrifter visar sig i den pedagogiska 

praktiken. Där ingår samspelet med elever och samarbetet med hemmet, i mesosystemet, och 

har en avgörande betydelse i mikrosystemet då individens uttryck och beteenden blir synliga, 

eller dolda, inom skolans verksamhet. En gynnsam utveckling från makro till mikro ger en 

individ i biosystemet, som utifrån sina förmågor och behov, kan utvecklas och växa som 

person. En ogynnsam utveckling i samspelet mellan de olika systemen kan då ge motsatt effekt 

som till exempel skolfrånvaro eller andra typer av normbrytande beteenden.  

Maslows behovstrappa 

För att skapa motivation hos eleverna till att närvara i skolan behöver, som det verkar, alla 

nivåer i Maslows behovstrappa tillfredsställas. Den första nivån, fysiska behov av mat, vatten 

med mera, befinner sig övervägande vid underkategorin hem/familje faktorer. Dessa behov har 

eleverna inte nämnt vid livsberättelseintervjuerna. Däremot kan nästkommande nivå, behoven 
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av trygghet och säkerhet, kopplas till hem/familjefaktorer. Två av eleverna beskriver en oro 

kring familjesituationen där, i den ena berättelsen, otryggheten yttras genom separationsångest. 

I den andra berättelsen handlar det om att elevens fysiska ohälsa gör henne ansvarig för hela 

familjesituationen och skapar en otrygghetskänsla. Den andra, det tredje och den fjärde nivån i 

Maslows behovstrappa kan kopplas samman med skolfaktorer och dess underkategorier. 

Skolbyten och lärarbyten kan skapa en otrygghet hos individen då han/hon inte vet vad som 

förväntas av honom/henne både kunskaps- och relationsmässigt.  Elever beskriver hur den 

”nya” skolan inte arbetar med samma sak som den ”gamla” skolan. Behoven av att känna 

trygghet och gemenskap begränsas i skolarbetet om uppgifterna inte begrips och förstås vilket 

inte är motiverande. Ytterligare en aspekt av detta påvisas av en elev som beskriver att läraren 

inte följer upp de uppgifter som eleven har arbetat med vilket kan bidra till att eleven upplever 

att hon och hennes skolarbete inte är viktigt och betydelsefullt. Kamrat- och lärarrelationer 

omfattas av nivåerna två, tre och fyra där elever har beskrivit en avsaknad av gemenskap och 

uppskattning och istället upplevt det motsatta i form av osäkerhet och en känsla av utanförskap 

med en dålig självkänsla som följd. Även individfaktorerna och dess underkategorier kan 

relateras till Maslows behovstrappa då elevers upplevelser av bekräftelse – och 

tillhörighetsbehov inte har tillgodosetts med utgångspunkt i elevernas hälsotillstånd. 

Underkategorin självkänsla och självförtroende kan ses som ett resultat av tidigare 

otillfredsställda psykologiska behov, i relation till omgivningen, vilket kan innebära att eleven 

har svårt att ta nästa steg i Maslows behovstrappa; att förverkliga sig själv i meningsfulla 

sammanhang. Enligt Maslow (1943) kan eleven utveckla ångest, osäkerhet, underlägsenhet och 

hjälplöshet om inte behoven i de olika nivåerna blir någorlunda tillgodosedda. Samtliga 

livsberättelseintervjuer beskriver upplevelser i relation till omgivningen som är motsatta 

Maslows behovstrappa. De använder sig då av känsloord som deprimerad, nedstämd, ångest, 

rädsla, mindervärdig och maktlös. 

Faktorer som bidrar till skolnärvaro 

I vår studie visas även på de faktorer som är viktigt för ökad närvaro. Relationen med 

föräldrarna och då framförallt mamman lyfts i flera berättelser som en viktig relation i 

mikrosystemet för att komma iväg till skolan. Mamman beskrivs av några elever som en 

beskyddare och ett språkrör mellan de olika systemen (mikro- och mesosystem). I flera av 

berättelserna uppges de neuropsykiatriska diagnoserna som en tillgång för att förstå sig själv 
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och där exosystemets beslut att utföra kartläggningar och diagnosticeringar har upplevts 

positivt. Här kan även diagnosen ges en viktig roll i biosystem/kronosystem eftersom det har 

inneburit en självförståelse och en förståelse för vad de själva upplevt när de ser tillbaka på sin 

skolgång. Skol-, stadie- och lärarbyten innebär nya klasskonstellationer (mikrosystem) och nya 

relationer över tid. Samspelet mellan hemmet och skolan tillhör mesosystemet och kan även 

detta ses som betydelsefullt vad gäller systemkrafter som bidrar till ökad närvaro, att familj och 

lärare har kännedom om varandras historia lyfter en av eleverna i sin berättelse som viktigt för 

samspelet och förståelsen mellan hem och skola. Kronosystemet kan ses som en viktig faktor 

för att förstå de faktorer som påverkat närvaro negativt och vi ser en skillnad beroende på 

elevernas ålder och distans till den tid då eleverna gick på grundskolan. De elever som passerat 

grundskoletiden och nu deltar i vuxenutbildning nämner oftare familjesituationen och hur 

familjen påverkat eller påverkats av elevens omfattande frånvaro. 

Ingen människa är en egen ö – avslutande reflektion  

I vår studie finner vi det intressant att diskutera ett eventuellt samband mellan skolfaktorer, 

hem- och familjefaktorer och individfaktorer. Frågan vi ställer oss är om kan det finnas ett 

samband mellan olika faktorer: Vad är orsaken till vad? Är individfaktorn ohälsa en orsak till 

eller en konsekvens av, till exempel, bristfälliga kamratrelationer, brister i lärarrelationen eller i 

undervisningen? 

I flertalet livsberättelser finner vi svaret på den frågan då elever beskriver hur det ska vara 

i skolan för att öka närvaron. Goda och nära kamratrelationer beskrivs som en trygghetsfaktor 

av flera elever för närvaron i skolan. Vuxenrelationerna ska bygga på ett jämbördigt 

förhållande berättar en elev. I en livsberättelse beskriver eleven hur han upplever att det ska 

vara på lektionen för att det ska fungera bra för honom; muntlig kunskapsredovisning och en 

liten elevgrupp. Ytterligare en elev beskriver hur en god relation med lärare och ett gott 

bemötande har varit avgörande för närvaron i skolan. När eleven upplever det motsatta som till 

exempel brister i relation till lärare eller avsaknad av särskilt stöd och extra anpassningar kan 

det vara en bidragande orsak till skolfrånvaro. Detta kan i sin tur leda till brist på motivation 

och engagemang hos eleven vilket ytterligare kan vara en bidragande faktor till att eleven dras 

från skolan. En annan elev beskriver vad som behövde förbättras för att hon skulle gå från 

skolfrånvaro till skolnärvaro, från ohälsa till en god hälsa; skolans åtgärder gällande 

kamratrelationer. 
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I andra situationer kan vi inte tydligt veta vad som är orsaken till omfattande skolfrånvaro. 

Att hem- och familjefaktorer och ohälsa har en avgörande roll gällande skolfrånvaro har 

tidigare forskning (Havik et al., 2015b; Kearney, 2008) visat. I flera livsberättelser beskrivs hur 

ohälsa, som ej var skolrelaterad, kan ha bidragit till skolfrånvaro. Vi kan inte dra några 

definitiva slutsatser av de enskilda fallen men det kan vara så att hem och familjefaktorer kan 

vara en bidragande orsak, i samverkan med andra faktorer, till skolfrånvaro. En annan elev 

beskriver att det inte var skolrelaterade faktorer som bidrog till skolfrånvaron men han vet inte 

vad orsaken var.  

Ovanstående avslutande reflektion ger slutsatsen att ett övergripande samarbete, både med 

interna (elevhälsoteam, skolledning, lärare) och externa instanser (socialtjänst, barn- och 

ungdomspsykiatri), måste till för att komma till rätta med skolfrånvaro, oavsett bakomliggande 

orsaker. Ingen människa är en egen ö och det krävs samverkan mellan alla system som 

påverkar individen. Det är många olika saker som kan leda till omfattande skolfrånvaro. Ett 

gott samarbete med vårdnadshavare och att i ett tidigt skede uppmärksamma frånvaro är 

framkomliga vägar för en ökad skolnärvaro. Denna slutsats bekräftas av Skolinspektionen 

(2016) och Skolverket (2010, 2012).   

Studiens relevans för specialpedagoger och elevhälsoteamet 

Elevhälsans förebyggande och åtgärdande arbete ska inte enbart relateras till kunskapsmål utan 

ska också gälla om ”eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation” (SFS, kap. 8 3§). I 

vår studie har eleverna inte nämnt inlärningssvårigheter som en faktor till omfattande 

skolfrånvaro, utan orsaken står att finna inom andra områden. Detta är ett viktigt och intressant 

resultat. Omfattande frånvaro har en direkt påverkan på elevers möjlighet till måluppfyllelse. 

Detta innebär att detta är ett viktigt område för elevhälsan att arbeta med. Kunskaper om 

skolfrånvaro, ur ett elevperspektiv, är viktig för specialpedagogens yrkesroll, så väl som för 

hela elevhälsans förebyggande- och åtgärdande arbete. Eleverna beskriver faktorer som berör 

alla kompetenser inom elevhälsan. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning (Attwood 

& Croll, 2006; Dube & Orpinas, 2009; Havik et al., 2015a; Strand, 2013) samt med vårt 

resultat och innebär att orsakerna till skolfrånvaro behöver belysas och förebyggas och lösas 

med hjälp av elevhälsans samlade kompetens.  

        Specialpedagogens yrkesroll innefattar, enligt (SFS, 2007:638), att kunna analysera 

skolans verksamhet på organisations-, grupp- och individnivå. Dessa nivåer samspelar och 
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förutsätter varandra och kan liknas med system i Bronfenbrenners bioekologiska 

utvecklingsmodell (Bronfenbrenner, 2005) och Maslows behovstrappa (Maslow, 1943). Vårt 

resultat visar på att elevernas berättelser innehåller faktorer, gällande omfattande skolfrånvaro, 

på alla nivåer vilket innebär att elevernas upplevelser är viktiga vid kartläggning- och 

åtgärdsarbete.  

Att synliggöra när det fungerar för elever är avgörande för ökad skolnärvaro. Eleven kan 

ge värdefull information kring vad som fungerar och sådant som behöver förbättras inom 

skolans verksamhet och utifrån dessa kunskaper kan specialpedagoger undanröja hinder och 

svårigheter i lärmiljön. Därmed kan skolans verksamhet och lärmiljö utvecklas, i samarbete 

med interna och externa instanser; detta ingår i specialpedagogens yrkesroll (SFS, 2007:638) 

för att stödja närvaro i skolan.   

Fortsatt forskning 

Då vi har valt att i denna studie undersöka elevernas perspektiv på omfattande skolfrånvaro kan 

det vara av intresse att även undersöka hur lärare och elevhälsa uppfattar och beskriver 

orsakerna till skolfrånvaro. Detta är också relevant och till nytta i skolans inre arbete för att 

utveckla skolans organisation, i det förebyggande och i det åtgärdande arbetet som ingår i 

specialpedagogens yrkesroll och som ska ske på skolor. Vidare forskning skulle också kunna 

lyfta frågan ur ett genusperspektiv. Det är betydelsefullt då det skulle kunna synliggöra 

skillnader mellan flickor och pojkar, och om det finnas behov av riktade åtgärder till 

pojkar/flickor.  

Då delar av vår litteraturstudie (presenteras i introduktionen) uppmärksammat den giltiga 

skolfrånvaron så skulle det vara intressant att undersöka skolfrånvaro ur ett 

vårdnadshavarperspektiv; detta för att vårdnadshavaren bör, enligt Skolinspektionen (2016), 

Skolverket (2012) och Skolverket (2010) samverka med skola vid kartläggning och åtgärder 

beträffande skolfrånvaro. Även att undersöka dokumentation gällande elevers skolfrånvaro 

vore intressant för att studera samstämmigheten mellan kartläggning och åtgärder.  
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Bilaga 1 – Informations- och samtyckesbrev till elev (över 15år) 

Informationsbrev gällande en mindre studie om skolfrånvaro  
Hej! 	

Vi som skrivit detta brev heter Anna Grödevik och Ann Bohlin Swälas. Vi studerar till 

specialpedagoger vid Mälardalens Högskola i Västerås. I vår ska vi skriva en längre text som 

handlar om frånvaro från skolan och hur det kommer sig att elever inte alltid vill vara i 

skolan. Vi vill gärna träffa elever som inte varit i skolan eller på lektioner under en längre 

tid för att fråga hur de upplever skolan och hur det kommer sig att de inte alltid vill eller kan 

vara i skolan.	

Vi vill nu fråga dig om du ibland stannar hemma från skola och om du i så fall skulle 

kunna tänka dig att bli intervjuad och berätta om detta. Du får själv välja platsen och tiden för 

intervjun. Intervjun beräknas ta ca 1 timme och du kommer då att träffa Ann/Anna.	

Intervjun spelas in på mobilen, sparas ner på ett USB och raderas därefter från mobilen. 

Materialet på USB skriver vi sedan ner som text som förvaras inlåst. Det är bara vi och vår 

lärare och handledare på MDH som har tillgång till intervjuutskrifterna. Ditt namn kommer att 

tas bort; ingen kommer att veta vad just du har berättat eller kunna läsa ditt namn i vår 

uppsats. Du kommer att få en sammanfattning av vad du har berättat: Detta för att du ska få en 

möjlighet att rätta till missförstånd och sådant som blivit fel. Du kan närsomhelst välja att 

avbryta din medverkan utan att förklara varför. Texten kommer att finnas tillgänglig på 

webben.  	

 Din medverkan är viktig för att de som jobbar i skolan ska få en större förståelse för 

varför elever inte vill vara i skolan. När elever berättar om skolfrånvaro kan de vuxna i skolan 

få en förståelse för hur skolan skulle kunna förändras och förbättras så att fler kan trivas. 	

Har du några funderingar eller frågor? Kontakta oss på följande telefonnummer. 	

  	

Med vänliga hälsningar 	

Ann Bohlin Swälas 070-641 35 52	

Anna Grödevik 073-0295918 	
	

Handledare:  

Johanna Lundqvist, lärare på specialpedagogprogrammet vid MDH.   	
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Samtyckesformulär  
 	
Jag har läst igenom informationen ovan och Ann/Anna har förklarat muntligt 

vad den innehåller.  
	

o Jag vill delta i denna intervju.   

Ann/Anna ringer upp dig för att bestämma en tid.  	

 	

o Jag vill inte delta i denna intervju. Du behöver inte fylla i samtyckesformuläret.  

 	

 	

Ort ______________________________  	

Datum___________________________  	

Telefon _____________________  	

Ålder  	

Namnteckning ____________________________________________________  	

Namnförtydligande _______________________________________________ 	

 	

Denna lapp lämnas till Ann eller Anna. 	
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Bilaga 2 – Intervjuguide -elever 
Övergripande områden 

Hemförhållanden 

*Familj, kontakt/relation med familjemedlemmar 

*Föräldrars relation med skolan 

Skolan 

*Möten med skolan; vad handlade dessa om? Din roll vid dessa möten? 

*Åtgärder, åtgärdsprogram, pedagogisk kartläggning 

*Frånvarorapporteringen hur fungerade den? 

*Personalomsättning 

Skolmiljön 

*Skolmiljön, negativ/positiv/tillåtande/kamratlig 

*Trygghet, arbetsro 

Undervisningen 

*Stöd och hjälp i undervisningen 

*Inlärningssvårigheter? 

*Trygghet, arbetsro 

Relationer 

*Lärare, klasskamrater 

*Fanns det någon vuxen som du hade en bra relation till? Egenskaper? 

* Samtal med andra; kurator, skolsköterska, rektor 

*Vad skulle du ha behövt för att gå till skolan? 


