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Syftet med vår uppsats har varit att utifrån en kvalitativ studie belysa hinder och möjligheter i 

Skolvägen hos tolv gymnasieelever med hög frånvaro, från förskoleklass till gymnasiet, samt 

hur dessa faktorer har påverkat elevernas närvaro i skolan. Metoden vi använt oss av har varit 

intervjuer utifrån begreppet Skolvägen, där vi berört elevernas erfarenheter och upplevelser av 

trivsel, lärare, kamrater, skolämnen, eventuella stödbehov, närvaro och gymnasieval. 

Intervjuerna har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys i tre steg och placerats in i ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv utifrån Bronfenbrenners modell. 

Resultatet visar att elevernas Skolväg varit kantad av betydligt fler hinder än möjligheter, där 

eleven själv haft mycket liten påverkan i olika beslut. Vi kan även utläsa att vissa av besluten 

har resulterat i en brist i inkluderingstanken vilka kan härledas till den frånvaro de har på 

gymnasiet idag. 

Vår slutsats är att de faktorer som har allra störst betydelse för elevernas frånvaro är beslut 

tagna utan deras medverkan, oförberedda övergångar mellan grupper, klasser och skolor, 

bristande relationer till lärare och kamrater samt frånvaro av ett inkluderande synsätt i 

undervisningen. 
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1. Inledning                                                                                                

En stor del av dagens skoldebatt handlar om sjunkande elevresultat i PISA-undersökningar 

samt om ordning och disciplin i skolan. Något som också berörs i debatten är hur elever i 

behov av särskilt stöd får sin rättmätiga hjälp. Elever som av olika anledningar inte når målen 

diskuteras och en av dessa anledningar kan vara elevers frånvaro från skolan, vilket leder till 

att kunskapsinhämtningen blir lidande. Men skolan har mer än ett kunskapsuppdrag, den har 

även ett demokratiskt uppdrag. I Skollagen (2010:800 kap.1§4) står det i de inledande 

bestämmelserna att: 

“Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”   

 

Alla elever har rätt att, utifrån sina egna behov och förmågor, få det stöd som behövs för att 

utvecklas så långt som möjligt. I skollagen framgår det även att det ska ske ett samarbete med 

hemmet för att “främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Skollagen 2010:800 kap.1§4). 

 

Enligt CSN fick drygt 21 000 elever i Sverige, 6, 2 %, under läsåret 2012/2013, sitt 

studiebidrag indraget på grund av skolk. Detta är en ökning, men CSN konstaterar att 

orsakerna kan vara flera, förutom att skolket kan anses ha ökat. Dels kan det vara så att den 

rapporterade olovliga frånvaron från skolorna överlag har blivit bättre och även att CSN 

förändrat sina rutiner för indragning av studiemedel den 1 januari 2012 

(http://www.csn.se/press/fakta-skolk). Dessutom har Skolverket siffror som visar att 10 % av 

eleverna hoppar av under första året på gymnasiet och 30 % går inte ut med fullständigt betyg 

efter åk 3 (Skolverket, 2010:341).  

 

Frånvaro från skolan kan vara en strategi för att undvika svårigheter i skolan eller i den 

omgivande miljön. När elever uppvisar sådana tendenser behöver skolan göra en utredning 

över vad detta står för. När en elev på något sätt uppvisar svårigheter med att nå målen eller 

andra svårigheter, som till exempel att inte fungera socialt i skolan behöver rektor se till att 

behovet av särskilt stöd utreds skyndsamt (Skollagen 2010:800 kap.3§8).  
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Oftast blir elevhälsan inkopplad vid frånvaro och i vår yrkesroll som specialpedagoger 

kommer vi i kontakt med elever som på något sätt har svårt att följa med i skolan och kan 

uppvisa svårigheter genom att inte delta. Vad det beror på är inte alltid lätt att utreda, men det 

vi som specialpedagoger och lärare inom gymnasieskolan ser, är att frånvaron hos 

gymnasieelever finns och att det alltid finns ett antal elever som inte når målen för sin 

utbildning på grund av hög frånvaro. Detta ligger då i allra högsta grad på elevhälsan och 

specialpedagogens ansvar att försöka förebygga och förhindra. 

 

1.1 Bakgrund 

Orsaken till hög frånvaro är oftast svår att definiera och anledningarna kan vara mycket olika. 

Ofta vet inte ens eleven själv vad som är grundorsaken till frånvaron, utan symptomen blir 

frånvaro i form av ogiltig eller sjukanmäld frånvaro. Ett av våra gemensamma 

intresseområden är hur vi som specialpedagoger kan stötta elever som riskerar att inte nå 

utbildningens mål och de olika kunskapskrav som eleven möter i skolan på grund av hög 

frånvaro. 

 

Att elever drar på sig stor frånvaro kan ha många och ofta mycket mångsidiga orsaker. 

Karlberg och Sundell (2004) tar upp frågan om frånvaro kan vara en protest och en reaktion 

mot en skola, som på ett eller annat sätt inte kan se till att elevens behov blir tillfredsställda. 

De menar dock att man borde se frånvaro, eller skolk som de benämner det, som ett tecken på 

att eleven lever i en riskfylld livssituation vilket kan leda till en asocial framtid (Karlberg & 

Sundell, 2004). 

 

Konstenius och Schillaci (2010) hävdar att elever som inte går i skolan riskerar att bli 

bortglömda och osynliga men att de också löper större risk att utveckla svårigheter som 

försvårar både den personliga utvecklingen och integreringen in i vuxensamhället. Att stor 

frånvaro i skolan ökar riskerna för mer långtgående effekter som psykisk ohälsa och 

utanförskap finns det forskning som visar, varför det, både ur långsiktigt och kortsiktigt 

perspektiv är mycket angeläget att tidigt upptäcka och systematiskt stödja elever som uppvisar 

tendenser till skolfrånvaroproblematik. 

 

Att samtala med elever för att finna delar i berättandet om hur de upplever och har upplevt sin 

skoltid kan ge vissa ledtrådar till frånvaron. Kanske man på så sätt kan hitta verktyg för att 
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förhindra fortsatt frånvaro och eventuellt kunna utforma metoder som blir framgångsrika i 

arbetet med elever som uppvisar tendenser att få hög frånvaro. 

 

Då vi konstaterat att frånvaron spelar en stor roll i skolors verksamhet, speciellt i de högre 

årskurserna och på gymnasiet, tycker vi att det är ett intressant och högaktuellt ämne för oss 

som specialpedagoger. Dels menar vi att en elev med stor frånvaro har svårare att nå målen 

och därmed fullständiga betyg, och dels anar vi hinder och möjligheter i elevens Skolväg, som 

kan visa sig ha betydelse för närvaron på gymnasiet. 

 

1.2 Begreppsförklaringar 

Här nedan tar vi upp två relevanta begrepp som kommer att ha betydelse i redovisningen av 

vår studie. 

1.2.1 Skolfrånvaro 

Elevers frånvaro utan giltigt skäl, som sjukdom eller beviljad ledighet, kan benämnas på olika 

sätt, antingen som ogiltig frånvaro, skolfrånvaro eller som skolk. Reid (2010) påtalar att 

begreppet skolk (engelska ”truancy”) ofta innefattar allt ifrån frånvaro från vissa lektioner till 

heltidsfrånvaro. Detta begrepp för elever som är helt frånvarande från skolan kallas ibland för 

”hemmasittare”, det vill säga de elever som inte kommer till skolan under en längre tid och 

som samtidigt inte rör sig så mycket utanför hemmet.  Detta kan ses som en skillnad mot 

skolk vilket ofta genomförs av elever då och då och som istället för skolan väljer att umgås 

med andra kamrater, vilka inte heller är i skolan (Gladh & Sjödin, 2013). Vi kommer här i 

studien att använda begreppet skolfrånvaro för all typ av frånvaro. 

1.2.2 Skolvägen 

Under en av våra första terminer på Specialpedagogutbildningen kom vi i kontakt med Anders 

Garpelins samtalsmodell “Livets landsväg”. Han använde sig av den i en tidigare studie ”Ung 

i skolan” för att undersöka ungdomars levnadsbanor, men också grupprocesser vid 

klassbildning (Garpelin, 2003).  

Vi har inför denna studie omarbetat ”Livets landsväg” till begreppet “Skolvägen” (se bilaga 

1). Detta för att underlätta för att eleverna ska kunna berätta och beskriva sina upplevelser och 

erfarenheter utifrån några hållpunkter. Starten är förskola/förskoleklass, där vi passerar de 

olika stadierna i skolan fram till idag, på gymnasiet. 
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1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med vår studie är att beskriva och analysera gymnasieelevers upplevelser och 

erfarenheter av Skolvägen, från förskoleklass till gymnasiet, ur ett utvecklingsekologiskt 

perspektiv. Vår frågeställning är: 

- Vilka faktorer påverkar elevers skolfrånvaro i ett utvecklingsekologiskt 

perspektiv?                  

 

1.4 Uppsatsens upplägg, struktur och arbetsprocess 

Vår uppsats har vi valt att dela upp i sex stora delar. Först i kapitel 1 kommer inledningen, då 

studien och ämnet för studien presenteras. Kapitel 2 är ett avsnitt om tidigare forsking vilket 

är uppdelat i komplexa situationer, hälsa och skolmisslyckande, prevention och salutogena 

faktorer. Sist i kapitel 2 kommer skolfrånvaro ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Därefter 

redogör vi i kapitel 3 för den teoretiska referensramen i form av inkludering och gemenskap, 

styrdokument, specialpedagogiska forskningsperspektiv och den utvecklingsekologiska 

modellen. I kapitel 4 beskriver vi vilken metod vi har använt oss av, vilket urval och hur 

bearbetningen och analysen av materialet har utförts.  

Resultatet av vår analys presenteras i kapitel 5, som är en sammanfattning av våra tre 

analyssteg och där vi placerar in vårt bearbetade material i den utvecklingsekologiska 

modellen med stöd av citat från intervjuerna. I det sista och sjätte kapitlet diskuterar vi vårt 

resultat och vår metod samt ger förslag på ny forskning. 

Vad gäller vår process i studien så har vi försökt göra en arbetsfördelning från första början. 

Dels hjälptes vi åt med att leta efter relevant bakgrundslitteratur som vi fördelade och delgav 

varandra. Nästa steg var att öppna ett dokument på Google Drive som vi båda hade tillgång 

till i själva skrivprocessen, för att skriva in vår bakgrundslitteratur. Drive är som att ha 

dubbelkommando på en bil, båda styr, gasar och bromsar – samtidigt! Men här handlar det om 

att skriva – samtidigt – i samma dokument. 

Själva intervjuerna har var och en utfört på våra egna skolor, varefter vi själva även skrev våra 

egna transkriberingar. Efter detta träffades vi fysiskt igen ett antal gånger för att genomföra 

själva analysen av vårt material, vilket utmynnade i tre steg. När vi sedan formulerat analysen 
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i skrift har vi kunnat diskutera, tolka och skriva parallellt i Drive. Denna process har varit 

intressant och givande, men också tidsbesparande eftersom vi även Skypat samtidigt som vi 

skrivit. Vid de fysiska träffarna har vi analyserat och tolkat materialet gemensamt för att 

försäkra oss om att resultaten är något vi båda står för. 

2. Tidigare forskning  

 

Vi har genom databassökningar och biblioteksinventerande sökt efter relevant litteratur och 

tidigare forskning kring vårt ämne. Vi har då funnit att det finns en del som belyser skolk och 

skolfrånvaro i bemärkelsen vad det beror på och vad man kan ha för interventioner i det 

förebyggande arbetet. Det finns forskning som visar på det komplexa fenomen som skolk är 

och även på vilka hälsorisker det kan medföra. Vi har även valt att titta närmare på den 

forskning som påvisar ett salutogent perspektiv på skolan och elevers skolnärvaro. 

 

2.1 Komplexa situationer 

Som vi nämner i bakgrunden så finns det ett flertal studier, både svenska och internationella, 

som visar på att bakomliggande orsaker till skolfrånvaro kan vara komplexa och inte enbart 

skolrelaterade (Karlberg och Sundell, 2004; Larsson 2011; Reid, 2010; Rumberger 2001; 

Skolverkets rapport 2010:341; Sundell, El-Khouri & Månsson, 2005).  

Reid (2010) redogör för tidigare studier, som visar på att frånvaro hos elever ofta är en 

kombination av flera sociala, psykologiska och institutionella faktorer och att varje elevfall är 

unikt. Dessutom påtalar han att forskning visat att orsakerna förändrats något under de senaste 

åren då det blivit vanligare med mobbing i sociala medier, svårigheter med att slita sig från 

tv:n, att lägga sig i tid och en cool-het i att missa skolan. 

Även Rumberger (2001) redogör för att begreppet och fenomenet avhoppare (engelska ”drop 

outs”) är komplext och att det går att se utifrån olika teoretiska ramar, dels ett 

individperspektiv och dels ett institutionellt perspektiv. Det institutionella perspektivet har 

fokus på familj, skola, kamrater och samhället runt omkring eleven, vilket överensstämmer 

med Skolverkets rapport (2010:341) där man kan urskilja två huvudsakliga kategorier – 

skolfaktorer som pedagogiska, organisatoriska och sociala samt faktorer som hör till familjen 

och hemmet. Som exempel på skolfaktorer nämns dålig uppföljning av ströfrånvaro, 
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obegriplighet i undervisningen, avsaknad av stödinsatser, olyckligt bemötande och avsaknad 

av samarbete mellan olika instanser som skola-hemmet-socialtjänst (Skolverket 2010:341).  

Orsaker till att elever skolkar eller helt hoppar av skolan kan till viss del bero på det egna 

engagemanget och inställningen till skolan och skolarbetet men även till hur kontexten runt 

eleven ser ut (Larsson 2011; Rumberger 2001). Frågor författarna menar man kan ställa sig är; 

Finns det stöttning hemifrån? Hur ser bostadsområdet ut? Vilka kamrater umgås eleven med? 

Skolverket (2010:341) menar att skolan inte kan, och inte har, ansvar för att lösa elevens alla 

problem. Men det är skolans ansvar att upptäcka och utreda signaler på att eleven mår dåligt, 

där ogiltig frånvaro kan vara en sådan signal. Detta är viktigt eftersom studier visar att man 

kan se en koppling mellan riskbeteenden och skolk och man bör se frånvaro som ett tecken på 

att eleven lever i en riskfylld livssituation, vilket, i sin tur, kan leda till en asocial framtid 

(Karlberg & Sundell, 2004; Sundell, El-Khouri & Månsson, 2005). Skolverket (2010:341) 

menar i sin rapport att dessa faktorer kan ses som en indikation på att skolan har svårt att möta 

barn och ungdomar från dessa hemförhållanden. 

Enligt Häggqvist (2000) är anledningen till skolk, hos majoriteten tillfrågade, i hennes studie 

om 248 elever, både sjukdom och psykosociala faktorer. Resultatet visar också att skolmiljön 

är en orsak till elevernas frånvaro. Tydligt visade det sig att relationer var av stor betydelse för 

närvaro, dock på olika sätt för pojkar och flickor. Flickor angav avsaknad av stöd och hjälp 

från vuxna/lärare som en orsak till att man valde att stanna hemma, medan pojkar mer kände 

en avsaknad av kamrater och/eller var rädd för någon i skolan. 

Det som Gunnarsson (1999) framhäver som faktorer som komplicerar lärandesituationer är 

bland annat skolans ramar och organisation, elevernas känsla av maktlöshet samt brist på 

relationer till lärare och kamrater. Gunnarsson diskuterar även betydelsen av att ta reda på 

elevens egna upplevelser och erfarenheter för att inte skolans traditionella synsätt endast ska 

se bristerna hos eleven. Han menar att man behöver se eleven i sitt sammanhang för att förstå 

eleven, dess handlingar och utvecklingsmönster. Upplevelserna kan präglas av utanförskap, 

orättvisa, maktlöshet och bristande förmåga, vilket kan ta sig uttryck i form av skolk, 

aggressivitet eller passivitet. Detta, som av skolan kan uppfattas som destruktiva och 

självförstörande beteenden, är utifrån elevens upplevda erfarenheter rationella och 

meningsfulla handlingar. Dock leder oftast dessa till än mer utanförskap och brist på 

tillhörighet (Gunnarsson, 1999). 
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2.2 Hälsa och skolmisslyckanden 

Flertalet studier är tämligen entydiga i att skolfrånvaro har en stark koppling till ökad risk för 

ungdomars framtida hälsa (Ahrén, 2010; Eaton, Brener & Kann, 2008; Jönsson 2002; 

Kearney & Bates, 2005; Konstenius & Schillaci, 2010; Ljungdahl & Bremberg, 2009; 

Skolverkets rapport 2008:309; Ungdomsstyrelsen, 2013:2; Westling Allodi, 2010).  

För det första, enligt Reid (2010), så är frånvaro från skolan direkt i relation till sämre 

akademiska prestationer och betygsresultat. För det andra finns det en koppling mellan 

frånvaron och självbild, beteende och karriärambitioner, vilka är sämre än hos närvarande 

elever. 

Negativa erfarenheter av skolan kan vara mobbning, konflikter både med lärare och kamrater, 

inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, låga betyg och resultat (Westling Allodi 

2010). Dessa faktorer kan leda till känsla av skolmisslyckanden och sänkt självkänsla hos 

eleven som på sikt kan resultera i allt högre frånvaro och sedan avhopp (Ungdomsstyrelsen 

2013:2). Ljungdahl och Bremberg (2009) menar att tidigare gjorda undersökningar visar på att 

skolk på sikt medför en ökad risk för depression både bland män och kvinnor, men att de även 

fann en ökad risk för storrökning framför allt hos kvinnor. 

Även en finsk studie visar på liknande resultat som de svenska, nämligen att skolungdomar 

inte mår så bra, vilket naturligtvis påverkar deras skolgång (Bask & Salmela-Aro, 2012). 

Författarna tycker sig finna bevis för en ökning av utbrändhet i gymnasiet med koppling till 

tre komponenter; en cynisk attityd till skolan, känsla av otillräcklighet och skolutmattning. 

Studien avviker dock något i och med att man finner en ökning av alla tre komponenterna, 

men enbart hos de mer högpresterande eleverna på det så kallade ”Akademiska spåret”. Ju 

högre värden de finska gymnasieeleverna har av dessa komponenter desto större är risken för 

avhopp, vilket kan tolkas som ett motsatsförhållande mot de tidigare nämnda svenska 

studierna, där skolk och skolavhopp har en koppling till skolmisslyckanden (Bask & Salmela-

Aro, 2012). 

En annan finsk undersökning påvisar risken att vara arbetslös, ha låg inkomst eller helt stå 

utanför arbetsmarknaden är större om utbildningsgraden är låg. Detta ser i stort sett lika ut för 

både män och kvinnor (Vanttaja & Järvinen, 2006). Dock framhäver författarna att låg 

utbildning från den obligatoriska skolan inte automatiskt leder till sämre framtidsutsikter på 

arbetsmarknaden. 
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Sundell, El-Khouri och Månsson (2005) redovisar även i sin rapport Elever på vift - Vilka är 

skolkarna? att det bland skolkande elever finns en ökad benägenhet att begå kriminella 

handlingar eller att nyttja droger, även tobak och alkohol. Detta är i samklang med Eaton, 

Brener och Kann (2008) men de visar på ytterligare en aspekt, nämligen att det även bland 

elever som har tillåten frånvaro (exempelvis sjukanmälningar) finns en ökad risk att begå 

brott, missbruka droger, råka ut för allvarliga olyckor eller leva ohälsosamt. 

Kearney och Bensaheb (2006) diskuterar även de elever som av olika orsaker är frånvarande 

och lyfter in elevens egna hälsoperspektiv. Elever som har ångest och är oroliga uppvisar 

ibland fysiska tecken och söker ofta till skolhälsovården, för att där söka ”skydd”, som 

strategi för att undvika för dem svåra skolsituationer. De poängterar även vikten av att arbeta 

tvärprofessionellt inom elevhälsan och samarbeta med föräldrar. 

 

2.3 Salutogena faktorer och prevention  

Att arbeta med salutogena faktorer i skolan kan vara en åtgärd att minska ohälsa och motverka 

frånvaro. Aaron Antonovsky (2005) benämner salutogena faktorer som det som gör att en 

människa klarar sig och kan behålla sin hälsa genom livets prövningar, både på det 

individuella planet och genom det nätverk de tillhör och hur vi genom ett salutogent synsätt 

väljer att se och stärka det friska. Begreppet KASAM menar Antonovsky handlar om 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet, vilka tillsammans skapar individens känsla av 

sammanhang. Enkelt uttryckt kan det sägas att individen ser sig själv som någon som vet, kan 

och vill. Antonovsky förklarar begriplighet med att världen individen möter är begriplig och 

att de stimuli man utsetts för, både inre och yttre, blir gripbara. Individen ser sin tillvaro som 

ordnad, strukturerad och förståelig. Med meningsfullhet menar Antonovsky att individen ser 

en mening med sin existens och det man åstadkommer, vilket speglas i relation till andra samt 

att man ser sitt eget ansvar i handlingarna. Individen ser också en meningsfullhet att investera 

sin tid och energi i något, trots kravfyllt motstånd. Den sista som handlar om hanterbarhet 

handlar om förmåga till belastning, det vill säga hur man uppfattar de krav som ställs på den 

egna individen. För att nå hanterbarhet behöver kraven vara realistiska och uppnåbara 

(Antonovsky, 2005).  

Mayer och Boness (2011) lyfter fram hur hälsa kan främjas inom skolans kontext, genom att 

man uppmärksammar vad som påverkar hälsan, som fysiska faktorer (till exempel frånvaro av 
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sjukdom, positiv kroppslig känsla), psykiska faktorer (till exempel glädje, tillfredsställelse) 

men även prestationsförmåga, självförverkligande och känsla av meningsfullhet. 

SKL (2012) beskriver hur Sveriges kommuner arbetar för att eleverna ska fullfölja gymnasiet. 

Denna fråga har en hög prioritet eftersom det handlar om individers möjligheter till arbete och 

vidareutbildning, arbetslivets behov av kompetens, landets konkurrenskraft samt individers 

möjligheter att medverka i samhället. Med stöd av statistik från Statistiska Centralbyrån har 

SKL granskat hur stor del av gymnasieeleverna som fullföljer sin utbildning inom tre, fyra 

och fem år samt genomfört intervjuer vid nio kommunala skolor som lyckats ganska bra med 

att få eleverna att fullfölja sin utbildning. Med stöd av statistik från Statistiska Centralbyrån 

tycker sig SKL ha funnit gemensamma framgångsfaktorer som motverkar studieavbrott; 

bemötande och goda relationer, tilltro till förmågan, tydliga mål och betoning på resultat, 

samverkan med vårdnadshavare, att vara på rätt utbildning, kvalitet genom samarbete och 

delaktighet samt förmågan att upptäcka och tillgodose elevers behov (2012; 2013). Även 

Warne (2013) och Alivernini & Lucidi (2011) visar på betydelsen av elevens upplevda 

delaktighet i klassrummet/skolans arbetsmiljö, personligt stöd från lärare såväl som stöd i 

undervisningen, kamratstöd samt förutsättningar för återhämtning under och efter skoldagen. 

Allt detta motverkar skolfrånvaro och avhopp. 

Reid (2010) nämner flera olika sätt att, redan i preventivt arbete, motverka skolfrånvaro och 

det viktigtaste, som han stödjer med forskning, är föräldrarollen och samverkan mellan hem 

och skola, tidiga insatser mot läs-, skriv och matematiksvårigheter, elevsyn och bemötande 

samt en inkluderande undervisning. Reid (2012) tar även upp vikten av att arbeta upp 

elevernas självförtroende och slutsatsen i hans rapport är att det är viktigt att det sätts in 

förebyggande arbete mycket tidigare än vad som det, enligt forskning, görs idag. 

 

2.4 Skolfrånvaro ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

I Skollagen (2010:800 kap.1§5) står det att utbildning ska “vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet”. För att främja god närvaro i skolan bör man se vad som kännetecknar 

god undervisning. Det har gjorts flera sammanställningar av forskning på undervisning, bland 

annat så har Hattie (2008) sammanställt över 800 forskningsrapporter över vad som påverkar 

skolan, undervisningen och främst lärandet. Håkansson och Sundberg (2012) lyfter även de 

både nationell och internationell forskning inom området undervisning. Deras slutsatser, som i 
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många delar är i samklang med Hattie (2008), påvisar stor betydelse av att se eleverna i den 

kontext de befinner sig i, att undervisningen bedrivs med höga förväntningar och ett moraliskt 

engagemang samt att eleverna känner sig inkluderade utifrån sina olikheter. 

Under elevernas Skolväg finns kritiska tillfällen som en del forskning lyfter fram, till exempel 

övergångar (Garpelin, 2003; Henewald, 2013; Klefbeck & Ogden, 1995). Då forskning 

(Håkansson & Sundberg, 2012) är tydlig med att barn behöver kontinuitet, goda relationer och 

duktiga pedagoger redan från förskoleklass, blir övergångarna kritiska faser som måste 

uppmärksammas.  

2.4.1 Övergångar 

När barn och ungdomar börjar skolan, flyttar, byter klass, börjar gymnasiet, övergår från barn 

till ungdom så befinner de sig vid vändpunkter i livet som kan få positiva eller negativa 

följder (Klefbeck & Ogden, 1995). Garpelin (2003) benämner samma fenomen som 

transition, där unga människor genomgår övergångar mellan stadier eller andra indelningar av 

skolsystemet. 

Enligt Klefbeck och Ogden (1995) ställer dessa övergångar krav på kompetens och 

bemästringsfärdigheter, vilka medför att barnet får en ny roll. Under en tid är barnet sårbart 

och marginaliserat, tills det tillägnat sig nödvändiga färdigheter för att bli accepterat och 

bemästra sin nya roll. Genom positiva och negativa reaktioner får barn kunskap om sin sociala 

omgivning, vad som är accepterat och inte. Att jämföra intryck och erfarenheter med den 

kunskap de har, bidrar till att skapa mening i olika situationer. Det är i mötet med 

förutsägbara konsekvenser, både positiva och negativa, som barnet lär sig förstå, hantera och 

anpassa sig till sin omgivning. 

Barn och miljö påverkar varandra ömsesidigt och där samspelet mellan barn och föräldrar 

formas av deras tidigare erfarenheter samt den miljö som omger dem här och nu. Hur smidig 

övergången blir påverkas av vilka känslor den omges av, vem som är inblandad och hur den 

sker. Vilka konsekvenser detta kan få på längre sikt påverkas av både barnets och föräldrarnas 

utrustning och kompetens, men också att skillnaderna mellan skolan och hemmet inte är allt 

för stora när det gäller uppfostringsnormer, språkkoder och metoder för belöning och 

gränssättning (Klefbeck & Ogden, 1995). 

Henewald (2013) har sammanställt forskning kring övergången, främst mellan grundskola och 

gymnasiet och påvisar flera risker som kan, om de inte förebyggs, leda till avhopp från 
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skolan. Bland annat är oron inför nya kamrater, lärare och miljöer stor men också den faktiska 

skillnaden mellan skolformerna. Grundskolan är oftast mer sammanhållen och i mindre 

format än gymnasiet, som kräver mer självständigt ansvar för tillvaron och prestationerna. 

Henewald (2013) tar också upp betydelsen av att eleverna kommer till miljöer där de känner 

sig hemma och är en del av (jämför Antonovskys KASAM). Elever som kände en högre grad 

av samhörighet, korrelerade med färre skol- och kamratproblem, vilket i sin tur ledde till 

positiva övergångar. Elever som inte får denna möjlighet till kontinuitet vad gäller klasser, 

kamrater och lärare och får avbrott i sina relationer kan således påverkas negativt.   

2.4.2 Riskutsatta barn 

Barn som utsätts för bristande omsorg eller otillräcklig stimulering löper en större risk att inte 

utvecklas som förväntat, benämner Klefbeck & Ogden (1995) som riskutsatta barn. Tidiga 

relationsstörningar, otrygg bindning, understimulering, övergrepp och vanskötsel kan vara 

förklaringar som finns i barnets uppväxtmiljö. 

Klefbeck och Ogden (1995) menar att riskutsatta barn ofta har problem med att delta och 

hävda sig på olika uppväxtarenor. Funktionshämningar, beteendestörningar eller 

hälsoproblem kan vara förekommande. Det kan även vara en miljömässig påverkan av 

föräldrars svårigheter, konfliktfyllda familjesituationer eller negativ påverkan från kamrater. 

Dessa riskutsatta barn har ofta svårigheter med att motsvara förväntningar och krav hemma, i 

skolan eller på fritiden. Det är när dessa barn utsätts för påfrestningar och risker de inte kan 

bemästra som de kan råka illa ut. Samtidigt menar författarna att det är stora individuella 

variationer mellan barnens resurser för att klara dessa situationer. Motgångar kan även öka 

förmågan till bemästring, likaså skyddande förhållanden hos barnet självt eller i dess sociala 

nätverk. 

 

3. Teoretisk referensram 

 

 "En skola för alla" har en lång historia inom den svenska skolan och är en förlängning av 

tanken om integrerad utbildning och social rättvisa för grupper som varit marginaliserade i 

skolsystemet (Nilholm & Göransson, 2013). Redan 1946 kom begreppet ”En skola för alla” 

då meningen var att alla barn skulle gå i en gemensam skola i år 1-8. I praktiken fick de elever 
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som inte klarade av den vanliga undervisningen en placering i specialklasser och grupper, då 

individen sågs som ett problem och urskiljning var ett sätt att lösa problemet (Göransson, 

Nilholm & Karlsson, 2010). 

Haug (i Nilholm & Göransson, 2013) hävdar, att sett ur ett demokratiskt deltagarperspektiv, 

är social rättvisa just rätten att få delta i en gemenskap. Kritik som framkommit mot 

integreringsdiskussionen är att den enbart handlat om den fysiska placeringen av elever, att 

fortfarande idag så ska den som identifierats som avvikande anpassas till en miljö som inte är 

utformad med utgångspunkt i elevers olikhet. 

 

3.1  Inkludering och gemenskap 

Begreppet inkludering började nämnas i diskussioner kring elever i behov av särskilt stöd, för 

att få ett nytt sätt att tänka kring hur dessa elever ska bemötas i skolan. Nilholm (2006) hävdar 

att begreppet används på så många olika sätt att man alltid måste specificera vad som menas.  

Kännetecknet för fungerande inkludering är gemenskap och det är viktigt att alla elever har en 

fungerande skolsituation. Det är kunskapsutveckling, social utveckling och demokratifostran 

som gör skolmiljöer inkluderande, hävdar Nilholm och Göransson (2013), och att skolan ser 

på elevers olikhet som en tillgång. Författarna menar vidare att det ska finnas en 

identifikation, ett "vi" med klassen och skolan, där gemenskap är ett möte med andra 

människor och erfarenheter som ger möjlighet till utveckling av individen. De poängterar 

också att gemenskap förutsätter arbetsformer där eleverna involveras med varandra i form av 

lektioner, samtal, både i helklass eller i arbete i mindre grupper. 

Ett hot mot inkludering som Göransson et al (2010) tar upp är att det i Sverige finns en stor 

valfrihet vid val av skola och detta kan skapa en mycket tydligare kategorisering av elever, 

vilket inte främjar inkluderingstanken. 

Begreppet inkludering används inte i de svenska styrdokumenten, däremot förekommer det i 

internationella konventioner som Sverige anslutit sig till, till exempel FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det var frågan om den upplevda 

osynligheten av funktionshinder som ledde en internationell kampanj, Education For All 

(EFA), för att utveckla FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Syftet var att främja kunskap samt öka medvetenheten om 

funktionshindrades rättigheter. (Miles & Singal, 2008). 



 
 

17 
 

Det finns en spännvidd av åsikter för hur en inkluderande skola ska fungera. Nilholm och 

Göransson (2013) refererar till Haug, som å ena sidan förespråkar att man i princip ska lösa 

upp skillnaderna mellan pedagogik och specialpedagogik, och å andra sidan att det finns 

forskare som anser att specialpedagogiskt stöd är en förutsättning för en inkluderande skola. 

Inkluderingsrörelsen, som finns i ett flertal länder, har försökt skifta fokus från att se olikhet 

som en tillgång och inte ett problem, det vill säga hur skolan anpassas till elevers olikheter. 

 

3.2 Styrdokument 

Inom skolan finns det en rad lagar och regler att förhålla sig till, som Skollagen och de olika 

läroplanerna. Dessa visar hur en skola och ämnen ska bedrivas och vilka rättigheter som finns. 

Det finns även andra styrdokument som påverkar skolans verksamhet.  

I den svenska Skollagen kap. 1§4 går det att urskilja fyra olika typer av uppdrag, menar 

Nilholm och Göransson (2013), nämligen (1) kunskapsuppdrag, (2) fostran till och kunskap 

om demokrati, (3) uppmärksamma skillnader och kompensera dessa samt (4) utveckla 

personliga egenskaper som aktivitet, kompetens, kreativitet och lust att lära. Texterna i 

styrdokumenten tar fasta på att eleverna ska vara delaktiga socialt och i lärandet samt att 

demokratin är en viktig grund för skolan. 

Författarna menar att det finns få skrivningar om hur skolan ska utformas för att passa alla 

elever och hur olikhet ska ses som en tillgång. Till stora delar är skolans verksamhet 

dokumenterad, i form av enskilda elever samt av individuella utvecklingsplaner och 

åtgärdsprogram, där skolsvårigheter ses som individuella problem och där individens brister 

ska kompenseras (Nilholm & Göransson, 2013). 

I FN:s barnkonvention finns det uttryckt att alla barn har rätt till utbildning och att det syftar 

till att utveckla och stärka barnet till att bli en ansvarsfull medborgare (FN:s konvention om 

barnets rättigheter, artikel 28 och 29). Som ett ytterligare komplement finns även 

Salamancadeklarationen (2006), som förtydligar vad gäller undervisning av elever i behov av 

särskilt stöd. 

Men det finns inte bara en rättighet att gå i skolan utan även vissa skyldigheter. Bland annat 

det som kallas skolplikt. Skolplikt för grundskolan är något som vi har i Sverige från 

höstterminen, det år som barnet fyller 7 år och till och med vårterminens slut i årskurs 9. Det 

innebär att eleven ska delta i verksamheten som är avsedd för utbildningen utan att vara 
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frånvarande så länge det inte finns giltiga skäl att utebli. (Skollagen, 2010:800, kap.7, §17) 

Det är vårdnadshavaren som är ansvarig för att eleven fullföljer sin skolplikt, men det finns 

också ett huvudmannaansvar att se till att elever som inte följer skolplikten ändå får sin 

undervisning (Skollagen, 2010:800, kap.7, §20 och §21). 

Studier på gymnasienivå är frivilliga och gymnasieskolan är en frivillig skolform, till skillnad 

från grundskolan, som har skolplikt. Dock finns kravet att elever som har valt att börja på 

gymnasiet ska delta i den undervisning som finns i den avsedda utbildningen (Skollagen, 

2010:800, kap. 15, §16). I Gymnasieförordningen (2010:2039) står det än mer förtydligat att 

en elev är skyldig att anmäla sin frånvaro om den på grund av sjukdom eller annan anledning 

inte kan närvara i skolan. En rektor kan också, om särskilda skäl föreligger, vid ett fåtal 

tillfällen bevilja ledigt åt en elev. Om en elev är frånvarande under en månad eller mer utan 

att meddela orsak ska eleven, enligt Gymnasieförordningens kap. 12, §4, anses ha avslutat sin 

utbildning. 

Enligt kap. 2, §25 i Skollagen (2010:800) ska det finnas en elevhälsa att tillgå för alla elever i 

förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, 

sameskolan och specialskolan. Deras arbete är, att i första hand arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Eleverna ska stödjas i sin utveckling mot skolans och utbildningens mål. Av 

3 kap. §8 Skollagen (2010:800) framgår att, om det framkommer att en elev befaras inte nå de 

kunskapskrav som finns uppställda, ska detta anmälas till rektor och utredas av denne. I lagen 

står det även att elevhälsan ska delta i samråd vid utredningen, om inte rektor bedömer det 

obehövligt. 

I Skolverkets allmänna råd Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda 

och åtgärda frånvaro i skolan – för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (2012) poängteras det att elevhälsan ska arbeta främst 

förebyggande och hälsofrämjande, då ”lärande och hälsa på många sätt påverkas av samma 

generella faktorer behöver elevhälsan utgöra en del av arbetet med att främja närvaro”. 

Alla som har barn och är försäkrade i Sverige, har rätt till barnbidrag, ekonomiskt stöd, från 

försäkringskassan, från det att barnet är fött och fram till det kvartal i det år då barnet fyller 16 

år (Socialförsäkringsbalken, 2010:110, kap. 15 §3 och §4). När ett barn fyller 16 år och 

studerar på gymnasiet fortsätter dock CSN, Centrala studiestödsnämnden, att betala ut samma 

summa pengar som barnbidraget, fast nu som ett studiebidrag. Här finns det dock lite mer 

regler att förhålla sig till för att få studiebidraget, vilket bland annat innebär att du måste vara 
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närvarande i skolan. Vid upprepad ogiltig frånvaro måste skolan rapportera in denna till CSN, 

vilket leder till att studiebidragets dras in och ibland sker även återkrav på pengar som redan 

hunnits betala ut (http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp). 

 

3.3 Specialpedagogiska forskningsperspektiv 

Specialpedagogik som forskningsområde kan ses på olika sätt, men det som framhålls i 

inledningen av Nilholm och Björck-Åkessons rapport (2007) är att den är tvärvetenskaplig 

och måste ses i relation till flera andra kunskapsområden. 

I boken Brister eller olikheter tar Atterström och Persson (2000)  upp hur specialpedagogiska 

perspektiv och förståelsemodeller har kommit till och förändrats genom historien, alltifrån att 

se en individs olikhet som nervsvaghet, lathet, medicinska diagnoser, som kräver bot och 

behandling, mått av IQ (kategoriskt perspektiv) till det mer relationella perspektivet, som 

innebär yttre faktorers påverkan. Även om det under historiens gång har funnits olika 

modeller och perspektiv att se på specialpedagogik och förståelse för elevers olika behov, går 

det enligt författarna inte att se dessa som linjära utvecklingssteg, vilka följer på varandra. 

Trots att nya perspektiv antas, är det så att det finns åsikter och inställningar kvar, även i 

andra perspektiv. 

Nedan kommer vi att redogöra för det kategoriska och det relationella perspektivet samt hur 

dilemmaperspektivet förts inom skoldebatten och forskningen. Vi anser att det är en bra grund 

att stå på, för att sedan komma in på det som är vår huvudsakliga teoriansats, den 

utvecklingsekologiska modellen. 

3.3.1 Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Claes Nilholm (2006) presenterar i sin artikel ”Special education, inclusion and democracy”  

två perspektiv som han kallar det traditionella perspektivet och det motsatta, som han 

benämner som det kritiska perspektivet. Clark, Dyson och Millward (1998) benämner de två 

första perspektiven; det medicin-psykologiska och det post-positivistiska. Fischbein (2007) 

och även Rosenqvist (2007) har ytterligare namn på dessa perspektiv och kallar dem det 

kategoriska och relationella perspektivet. 

Dessa begrepp och benämningar kring de två perspektiven kan sägas vara varandras 

motsatser. Det kategoriska, som utgår ifrån medicin och psykologi och lägger stor vikt på 

individen och hittar problemen inom personen. Lösningarna blir oftare segregerade och 

http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp
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kompensatoriska alternativ (Nilholm, 2006). Ahlberg (2007) tar också upp det kategoriska, 

som har eleven i fokus. Eleven diagnostiseras och kategoriseras, vilket leder till en placering 

inom lämplig verksamhet. Detta traditionella synsätt har varit styrande till stor del inom 

specialpedagogiken, nämligen att man sett till individsvårigheter i ett kategoriskt perspektiv 

(Nilholm & Björck-Åkesson, 2007). 

Det kategoriska perspektivets motsats är det relationella, där bland annat Nilholm (2006) tar 

upp Ainscows definition som ett socialt perspektiv, där problem ses härröra från 

läroplansbaserade svårigheter som ett symptom på brister i en läroplan som inte är anpassat 

till den mångfald av barn som går i skolan. Fischbein (2007) och även Rosenqvist (2007) 

lägger fokus utanför individen och istället hittar orsaker i omgivningen och ser till elevens 

totala situation. Relationell pedagogik, som teoretiskt synsätt på utbildning, kan beskrivas 

med att det är relationen mellan individer som står i centrum. I första hand blir det relationen 

mellan elev och lärare inom skolans värld men också relationen elev-elev och lärare-grupp, 

vilket Aspelin tar upp (I: Strand, 2013). 

3.3.2 Dilemmaperspektiv 

Flera forskare och författare tar även upp ett tredje perspektiv, nämligen Nilholms 

dilemmaperspektiv (Nilholm, 2006; Nilholm & Björck-Åkesson, 2007). Nilholm menar, 

enligt Persson (2007), att det går att avgränsa de två tidigare perspektiven men att även ett 

tredje perspektiv behövs. Nilholms dilemmaperspektiv uppstår, enligt Ann Ahlberg (2007) då 

skolans ideologiska uppdrag konfronteras i den dagliga verksamheten. Skolan ska 

tillhandahålla en gemensam utbildning för alla som ska vara likvärdig, men detta hamnar i ett 

dilemma, då eleverna i skolan är alla individer med olika behov och förutsättningar för 

lärande. 

Ett exempel på dilemman som rör specialundervisning, som Nilholm (2006) tar upp, är 

dilemmat kategorisering kontra individualitet, det vill säga om grupper ska definieras för att 

tillgodose deras behov eller om varje barn bör behandlas som en individ. Om man identifierar 

grupper av barn, finns en risk att stigmatisera dem. Men om man inte identifierar grupper av 

barn, en risk att man försummar barn som behöver mer stöd. Skolorna bör organiseras med en 

grund i det faktum att alla barn är olika. Men andra ord bör skillnaderna mellan barn ses som 

naturligt och något som skolsystemet både bör se ett värde i och anpassa sig till- 

Även Clark et al. (1998) diskuterar teoretisering och olika dilemman inom specialpedagogisk 

forskning och menar att de två första begreppen är grovt förenklade och att man inte kan se 
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specialpedagogik som något statiskt. De anser att specialpedagogiken är orationell och att den 

måste förstås i ett socialt sammanhang. Om en individs behov är en social produkt måste 

specialpedagogiken ses som en del av processen. 

Synsättet att se på specialpedagogik och elever som möter svårigheter i sin skolvardag har 

under de senaste decennierna allt mer rört sig från det kategoriska perspektivet som innebär 

att se elever som bärare av problemen, elever med behov, till att se elever i behov av särskilt 

stöd utifrån ett relationellt perspektiv med omgivande faktorer som orsaker till problem.  

Dock ses det en viss tillbakagång mot det kategoriserande perspektivet med ökande 

diagnostiseringar och särskilda undervisningsgrupper (Rosenqvist, 2007). 

  

3.4 Den utvecklingsekologiska modellen 

För att göra en bedömning av en elevs skolsituation behöver man se till hela individen och 

dess relationer med omgivande miljö och den kontext eleven befinner sig i. Denna tanke har 

funnits med som ett grundläggande begrepp inom undervisningen genom historien, i form av 

den didaktiska triangeln, som för samman de element som finns i undervisningen, så som 

innehåll, lärare och elev, samtidigt som man placerar in den i en klassrumskontext 

(Håkansson & Sundberg, 2012). Detta synsätt har under senare tid utvecklats ytterligare. 

Urie Bronfenbrenner formade en utvecklingsekologisk modell, för första gången under 70-

talet, där han placerade in mänsklig utveckling och lärande i olika systemnivåer, likt cirklar 

som påverkar varandra med individen och dess upplevelser i centrum (Gunnarsson, 1999; 

Öquist, 2008). Bronfenbrenner (1994) nämner de olika nivåerna mikro, meso, exo och makro. 
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                                                         Chrononivå 

             

 

Figur 1: Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Gunnarsson, 1999, s. 16) Chrononivån – vårt 

tillägg. 

Makronivån - är den nivå som sammansluter alla underliggande nivåer och bildar en ram av 

samhällets värderingar, religion och levnadsvillkor. Detta är något som den enskilda 

individen, eller de närmast omkring, inte kan påverka i direkt mening. 

Exonivån - är nivån där minst en av komponenterna inte alls har någon direkt koppling till 

individen i fråga, men som indirekt ändå kan påverka. Till exempel kan föräldrarnas 

arbetsplats indirekt påverka barnet genom att föräldrarna blir arbetslösa eller arbetar skift. 

Mesonivån - är nästa nivå där Bronfenbrenner menar att alla mikrosystem samspelar med 

varandra genom olika relationskonstellationer. 

Mikronivå - här återfinns allt som individen möter i direktkontakt. Det kan vara miljöer, 

personer, relationer och aktiviteter. Här sker, och syns, den största delen av utvecklingen. Alla 

dessa mikrosystem har betydelse för individens utveckling, vilket utesluter att man inte bara 

kan se hur familjen eller skolan påverkar. 

Bronfenbrenner (1994) har ytterligare en nivå i sin utvecklingsekologiska modell, vilket 

bildar chrononivån, en tredje dimension, som visar på individens upplevelser över tid. Denna 

nivå innebär att händelser som påverkar barnet kan förändras över tid och beroende på den tid 

som barnet befinner sig i. 
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4. Metod 

 

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” 

Så inleds Kvale och Brinkmanns bok Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) och det var 

precis så vi tänkte när vi beslöt oss för att undersöka hur elever med hög frånvaro ser på sin 

skolväg. Att samtala med elever, att fråga dem om hur de uppfattar olika delar i sin 

skolbakgrund och visa intresse över hur det har sett ut tidigare i skolan, tror vi kan ge oss 

förklaringar till varför de är frånvarande på gymnasiet.  

I detta avsnitt kommer vi att ta upp metodval, urval, datainsamling, etiska aspekter, 

reliabilitet, validitet och generalisering samt databearbetning. 

 

4.1 Metodval 

Enligt Creswell (2013) använder man kvalitativ forskning när man behöver utforska ett 

komplext problem eller bekymmer och vi vill ha reda på komplexa svar och att de vi samtalar 

med ska få uttrycka sig. Det går också att använda sig av kvalitativa metoder när det 

efterfrågas en förståelse för kontexten samt förklaringar från teorier eller metoder men även 

när det ska utvecklas nya teorier. 

Vi valde att genomföra vår undersökning utifrån en kvalitativ forskningsansats då det gäller 

att försöka få svar på vår frågeställning genom att föra djupsamtal med respondenter, elever 

som går i gymnasiet och som under en längre tid haft hög frånvaro från skolan. Vi lät våra 

respondenter genom ett fritt samtal, utifrån en metaforisk skolväg (se bilaga 1), ge oss sin 

upplevda bild av sin skolgång fram till idag. För att få igång eleverna i samtalet använde vi 

oss även av ett par frågor i form av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) som 

komplement till Skolvägen. I den finns frågor som berör olika delar, vilka kan uppfattas som 

centrala och betydelsefulla inom skolans värld. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver det 

som att man gör ett manus för intervjuscenen, där man täcker in de teman man vill beröra 

eller har detaljerade frågor kring. 

Denna öppna struktur av insamlingsmetod kan vara, som Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver, ”både en tillgång och ett problem”. Det finns ingen standard att hålla sig till, vilket 

kan kännas fritt och enkelt men samtidigt svårt, då det inte finns någon linjär process att följa. 
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För att få klarhet i processen har det varit viktigt att hålla en grundstruktur för att veta vad vi 

behövde göra och i vilken ordning. Vi började med att söka igenom forskningsområdet genom 

olika sökningar i databaser för att se vad som fanns inom ämnet och sedan lägga det åt sidan 

för att låta våra respondenter komma till tals. Då vi hade Skolvägen som metaforisk bild blev 

samtalet trots sin öppna form förankrad i en struktur. 

 

4.2  Urval 

För att få respondenter till vår undersökning beslöt vi först vilka kriterier som vi ansåg vara 

viktiga för att få en god population som motsvarar vårt syfte. Det första kriteriet som vi fann 

lämpligt var att respondenten var myndig och inskriven på ett yrkesprogram i 

gymnasieskolan. Anledningen är att vår erfarenhet inom gymnasieskolan visar att frånvaron 

tenderar att öka på slutet av gymnasiet samt att vid 18 år ansvarar eleven själv för sin 

skolgång och sin skolnärvaro. Dessutom kan vi förutsätta att elever på ett yrkesprogram har 

valt detta program med avsikt att få en yrkesexamen för ett yrkesval som de gjort utifrån 

intresse. 

Nästa kriterium vi fann nödvändigt var att eleven hade en ogiltig frånvaro från sina lektioner 

som minst uppnådde 20 %. Valet att sätta nivån till 20 % är utifrån CSNs tidigare regler om 

rätten till studiebidrag som tidigare upphörde vid en ogiltig frånvaro om minst 20 %. 

Utifrån dessa faktorer gjorde vi ett strategiskt tillgänglighetsurval (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2002), då vi genomförde våra samtal på våra arbetsplatser, eftersom 

vi båda arbetar inom gymnasieskolan och har tillgång till yrkesprogram. Vi sökte upp elever 

som matchade våra kriterier och genomförde samtal med dem som samtyckte till att delta i 

studien. Några elever var okända för oss även om eleverna säkert sett oss i skolans lokaler 

tidigare. I de flesta fall visste eleverna vilka vi var, vilket vi ansåg vara en fördel. Det krävs 

ofta en god relation för att eleverna ska vilja prata om fenomen som kan vara känsliga, så som 

ogiltig frånvaro. Dessutom ansåg vi att en relation till eleven gav oss större möjligheter att få 

ärliga svar. Däremot var vi medvetna om att eleverna är i en beroendeposition till oss, vilket 

medförde att det kunde vara svårt för eleverna att tacka nej till studien. Vi ansåg ändå att det 

fanns fler fördelar än nackdelar att, i dessa fall, ha en relation till eleven. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innefattar studier omkring 15 +/-10 stycken intervjuer 

beroende på tid och resurser som finns avsatt för ändamålet och även förstås syftet med 
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undersökningen. Vi har i vår studie genomfört 12 intervjuer. Av 14 tillfrågade var det två som 

avböjde att vara med. Detta blev dock inget större problem, då vi hade tillgång till fler elever 

som motsvarade våra kriterier.  

 

4.3 Datainsamling 

Inför intervjuerna klargjorde vi för oss själva vad, varför och hur, vi skulle få svar på vårt 

syfte och vår frågeställning (jmf tematisering, Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att anlägga 

ett explorativt syfte till vår undersökning kunde vi komma åt den öppna och mindre 

strukturerade intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi valde att endast ge respondenterna en 

metaforisk bild av sin Skolväg, medan vi som intervjuare hade intervjuguiden med de 

tematiska forskningsfrågorna (Kvale & Brinkmann, 2009.) (Se bilaga 1 och 2). De 

grundbegrepp vi ville att eleverna på något sätt skulle beröra var trivsel, lärare, kamrater, 

skolämnen, gymnasieval och närvaro. Dessa grundbegrepp fick vi fram genom att vi prövade 

vår Skolväg samt intervjuguide i varsin pilotstudie.  

I vår studie fick respondenterna Skolvägen och grundbegreppen presenterade för sig och 

därefter så fritt som möjligt berätta kring detta. 

Då vi gjorde intervjuerna på våra egna arbetsplatser, hade vi en närhet till våra rektorer, som 

fick vårt missivbrev (se bilaga 3) och godkände genomförandet av studien på våra respektive 

skolor. För att sedan komma i kontakt med elever ställdes frågan först till mentorerna om de 

hade elever som passade in på våra kriterier. Därefter bestämdes tid då det var lämpligt att 

tillfråga eleverna om deras vilja till delaktighet. De aktuella eleverna fick ett missivbrev (se 

bilaga 4) för att därefter ge sitt medgivande för att delta i studien. I detta missivbrev beskrevs 

de forskningsetiska principerna.  

Intervjuerna genomfördes på våra skolor, i lokaler som var bekanta och trygga för eleverna, 

för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Samtalen varade mellan 10 och 45 minuter 

och spelades in. I ett par av samtalen upplevdes det att eleverna hade svårt att komma ihåg sin 

Skolväg och vi som intervjuare fick komma med frågor och följdfrågor. Dessa pågick i cirka 

10 minuter men eleverna berörde alla grundbegrepp. De flesta samtal upplevdes lättsamma 

och trevliga, där eleverna mer än gärna delgav oss upplevelserna av sin Skolväg.  

När samtalen var klara för transkribering, genomförde var och en sina egna, med fokus på 

innehållet. Detta för att, som Kvale och Brinkmann (2009) skriver, kunna strukturera upp 
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samtalet och förtydliga det inför analysarbetet. Vi har transkriberat det som sägs i muntlig 

form för att få med så mycket som möjligt av hur respondenterna uttrycker sig. Även skratt 

och uttryck som påverkar innebörden av texten så som ironi, eftertryck på ord och så vidare 

antecknades. 

För att avidentifiera och hålla isär materialet kodade vi respondenterna med bokstäverna A-L 

inför analysarbetet.  

 

4.4 Etiska aspekter 

Vi har inför våra intervjuer i fältstudien tagit hänsyn till de forskningsetiska reglerna 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Då vårt urval innefattade endast myndiga elever behövdes vi aldrig kontakta några 

vårdnadshavare, så detta minskade processen med ett steg. Respondenterna fick själva ge sitt 

samtycke att delta i studien. Dessutom inhämtades tillåtelse och samtycke från skolledningen 

att genomföra samtalen på skolorna genom ett riktat missivbrev till ansvarig rektor. Även 

respondenterna fick ett missivbrev innehållande uppgifter om studiens syfte och elevens 

rättigheter vid medverkan. I missivbrevet fanns även kontaktuppgifter, om eleven i efterhand 

hade frågor eller ville avbryta sin medverkan. Detta uppfyller informationskravet. 

I samtalen inhämtades inget annat än förnamn och ålder, men för att garantera 

respondenternas anonymitet valde vi att i transkriberingen inte namnge eleverna vid sina rätta 

namn samt heller inte namnge skolorna de gått på, utan endast redogöra för strukturen, som 

till exempel mindre landsortsskola F-3. 

Då intervjuerna spelades in på ljudfil försäkrades även konfidentialiteten genom att dessa 

förvarades åtskilt från det övriga materialet samt att endast den som intervjuat eleven hade 

tillgång till ljudfilen. 

  

4.5 Reliabilitet, Validitet och Generalisering  

Esaiasson et al. (2002) nämner två typer av validitet, begreppsvaliditet och resultatsvaliditet. 

Begreppsvaliditet innebär att det finns en överensstämmelse mellan den teoretiska definition 

man har och de metoder man använder sig av för att få fram resultatet.  
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Resultatsvaliditet är det som blir när begreppsvaliditeten läggs samman med reliabiliteten och 

som svarar på om man med studien undersökt det man avsåg att undersöka. 

Vid intervjuer och samtal kan det vara svårt att hävda reliabilitet, då man inte vet om 

intervjuaren kommer att ändra det som sägs under samtalets gång eller vid ett upprepat 

tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi anser att vi fått fram ett bra material genom att inte 

ställa ledande frågor, så som Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar kring, utan låta 

respondenterna själva få berätta om egna erfarenheter. Då de inte kom vidare i berättandet 

ställde vi endast korta frågor för att få berättandet att flyta på igen. 

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp att det vid intervjustudier är viktigt att säkerställa 

validiteten i hela processen, allt från planering, datainsamling och analys till rapportering. 

Detta för att få tillförlitlighet i studien. Genom gemensamma reflektioner kring intervjuer, 

transkribering och analysarbete anser vi att vi processat fram ett tillförlitligt resultat, vilket 

motsvarar vårt syfte och besvarar vår frågeställning.  

Vid intervjustudier är det svårt att hävda vetenskaplig generalisering, då vetenskaplighet 

bygger på antagandet att den ska vara ”giltig för alla platser och tider, för alla människor från 

evighet till evighet” (Kvale & Brinkmann, 2009). Däremot kan man genom analytisk 

generalisering göra väl avvägda bedömningar utifrån i vilken mån resultaten i studien kan 

säga något om en annan situation (Kvale & Brinkmann, 2009). Då vår studie inte är så 

omfattande med många respondenter så vet vi att det är svårt att generalisera resultatet till att 

gälla en större population. Däremot anser vi att resultatet representerar vår studie och ger en 

god bild över elevernas upplevelser av sin Skolväg och vilka faktorer som påverkat deras 

närvaro. 

 

4.6 Databearbetning 

Fejes och Thornberg (2009) hänvisar till Kvale, som urskiljer olika metoder för kvalitativ 

analys och där dessa kan fungera som en överskådlig kartbild över hur man kan analysera 

kvalitativa data. Vi har i vår dataanalys använt oss av en slags Ad Hoc där vi kombinerat olika 

analysmetoder för att skapa mening i vårt material genom att hitta mönster och teman, gjort 

sammanställningar i form av kategorier som vi sedan tolkat till ett resultat. Dessa redovisas 

nedan i rubrikerna koncentrering, kategorisering och modellering (Fejes & Thornberg, 2009). 
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4.6.1 Koncentrering 

Efter transkriberingen började vi med att läsa igenom alla intervjuer och diskuterade dem. Vi 

valde att ta intervju för intervju och koncentrera oss på vad som genererade meningsbärande 

formuleringar och citat. Dessa meningsbärande formuleringar kodade vi in i olika kategorier, 

vilka vi har valt att benämna faktorer. Till en början fick vi bara fram ett fåtal faktorer men 

vart efter vi gick igenom intervjuerna och citaten framträdde nya. Det material vi fått fram 

resulterade i 19 olika meningsbärande faktorer. 

Rent praktiskt gick vi tillväga som så, att vi klippte ut varje meningsbärande citat och kodade 

dem med en bokstav som motsvarade respondenterna vi intervjuat. Så när vi väl klippt isär 

intervjuerna kunde vi gå tillbaka och identifiera just det citatet, den intervjun och den 

respondenten. Varje urklipp som representerade just den faktorn för den eleven stoppade vi i 

små plastpåsar, en plastpåse per respondent och faktor. Plastpåsarnas genomskinlighet gjorde 

att vi när vi analyserade snabbt kunde hitta det vi sökte utan att behöva plocka ut alla citat. 

 

4.6.2 Kategorisering 

Efter denna första analysfas tog vi ett nytt grepp och tittade på vilka faktorer som vi ansåg 

höra samman. Vi försökte få en överblick över hur dessa eventuellt påverkar varandra och 

kunde se att flera av dessa hade beröringspunkter med varandra och vi grupperade då in dem i 

fyra kategorier. Dessa blev skolan, miljön utanför skolan, motivation och en helhetsbild av 

Skolvägen. Trots att flertalet av faktorerna skulle kunna ingå även i en annan övergripande 

kategori, så valde vi ändå att försöka särskilja dem åt. 

 

4.6.3 Modellering 

Efter att ha analyserat fram de fyra kategorierna blev det tydligt att dessa hade en relation 

mellan och till varandra samt att de påverkar varandra i ett systemteoretiskt perspektiv. Vi har 

valt att i resultatet redovisa elevernas upplevelser av deras Skolväg i ett utvecklingsekologiskt 

perspektiv, detta för att ytterligare kunna klargöra hur de olika faktorerna och kategorierna 

hör ihop med varandra. 
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5. Resultat 

 

Vårt analysarbete har resulterat i ett antal faktorer som är gemensamma för våra respondenter. 

Dessa faktorer har vi analyserat i tre nivåer och redovisar nedan den tredje nivån ur ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv.  Vi presenterar de faktorer som har störst betydelse för 

flertalet av respondenterna, både vad gäller närvaro och frånvaro i skolan, utifrån möjligheter 

och hinder. Vi väljer att presentera resultatet utifrån Bronfenbrenners modell, från individ till 

makronivå, eftersom studien handlar om elevens upplevelser och erfarenheter. Vi har även 

valt att lägga till citat som är representativa för resultatet av analysen. 

5.1 Möjligheter 

Redan innan skolstart ser alla elever i studien, utom en, fram emot att börja skolan och 

upplever de första skolåren som en positiv och spännande period. På mikronivå har kamrater, 

nära relation till sin klasslärare och att få lära sig läsa, skriva och räkna (skolkunskaper) på ett 

lekfullt sätt skapat möjligheter för trivsel i skolsituationen. Kraven har då upplevts rimliga 

och möjliga att nå. 

“Det var kul asså att börja skolan och så där… och börja skolan och se hur det var och 
så”  (Elev M) 

“...jag kommer ihåg när vi första gången fick börja jobba i matteböcker (litet skratt) 
Det tyckte jag var jättekul! (skrattar!) Ja, för matte var nånting som jag tyckte var lätt, 
så jag plöjde igenom ettans och treans matteböcker ganska fort.”  (Elev A) 

“Ja, det var kul där (lågstadiet) - ja, det var fett roligt då!” (Elev D) 

“Kul var det att gå i skolan då… gå och träffa kompisar och så.” (Elev E) 

 

I vissa fall har klasskamratsrelationer pågått under hela grundskoletiden och upplevts som 

en trygghet genom stadiebytena. Lärare har utgjort en stor trygghet då eleverna känt en nära 

relation till den vuxne.  

“Där trivdes jag ganska bra efter fyran då Kristian började… så då kunde jag sitta still 

och vara med klassen och så där… och då fick jag mycket kompisar och så där” (Elev K) 

“Ja, jag har gått i S-skolan (kommunal F-9 skola) ända till nian och jag bor i S så det har 

alltid varit nära och så till skolan…” (Elev F) 

“Lärarna… öhhh, ja… det har varit bra lärare faktiskt… jag har haft bra lärare hela 

tiden … jag har haft tur faktiskt och haft bra lärare under hela min skolgång… jag 
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kommer ihåg i L-skolan (lågstadieskolan) var det någon som hette Krister, han måste 

ha vart vikare… han var bra… han var stäng som fan… men han var bra… han fick mig 

på banan ett tag… asså det var när … om man inte orkade göra något… så var han… 

men han var stäng och bra den där Krister… Men alla lärare som jag haft… asså jag har 

nog haft de bästa lärarna och så…” (Elev D) 

 “Man gick ju dit… mest för att träffa kompisar… man går ju dit, pratar umgås med 

kompisar gör lite på lektionerna … sen liksom drar man hem liksom kanske och umgås 

liksom antingen på vägen hem eller hemma hos en kompis och så… det var ju liksom 

det som … drivkraften till varför man gick till skolan var ju kompisar liksom…“ (Elev I) 

 

När samarbete mellan skola och föräldrar inom mesonivå har fungerat, vid t ex 

föräldramedverkan i skolan och dialog mellan föräldrar och lärare, har det utgjort en 

möjlighet för elevens närvaro i skolan. Ett par av eleverna nämner att de gick till skolan 

endast för att undvika samtal hem, medan andra lyfter fram att föräldrarna funnits med som 

ett stöd, både rent praktiskt i skolan under lektionstid men också som stöd i form av läxhjälp 

och “tjat” om närvaro. 

”Och sen… några föräldrasamtal… och … sen att mamma fick följa med mig 
till skolan i ett halvår.” (Elev J) 

 ”I sjuan och åttan blev det att folk började skolka, sitta ute vid skåpen och så 
där istället för att gå på lektion… Men, det gjorde jag aldrig, jag gick på 
lektionerna istället. Inte för att jag jobbade på lektionerna alla gångerna, men 
jag gick på dom i alla fall. (Paus) För att jag ville inte att dom skulle ringa hem 
till min mamma.”  (Elev J) 

 

Beslut på exonivå, som stadieövergångar med lärarbyten som följd, har för några elever 

upplevts som en positiv utveckling i deras skolgång. Eleverna ser sig äldre och får fler nya 

kamrater samt olika lärare i olika ämnen. Några har även bytt skola helt och hållet vid 

stadieövergången och upplevt det som en spännande och positiv händelse. Flera olika lärare 

har gett möjlighet till att utveckla fler goda relationer på mikronivå, om relationen till 

klassläraren tidigare inte fungerat så bra. 

”Jo, det var också bra. (paus) Det var då man började växa upp lite grann… Ja, i alla fall 

inne i huvet. Det var då man började förstå lite saker…” (Elev L) 

“Man har ju haft både bra och dåliga lärare liksom… men nä, det är väl ingen som 

nää… jag vet inte… Men så har det ju varit med alla lärare … vissa har väl vart lite 

strängare än andra och så … då var det ju av sånna skäl man inte har tyckt om dessa 
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lika mycket men … ja… nä… annars har jag bara haft alla andra lärare vart helt ok…” 

(Elev F) 

 

I några elevintervjuer framkommer att specialpedagogiskt stöd, i form av särskild 

undervisningsgrupp, beslutats på exonivå från skolans sida. Det har upplevts som en positiv 

möjlighet till närmare relation till en vuxen på mikronivå, ökad närvaro och därmed möjlighet 

till godkända betyg, vars krav ligger på makronivå. Detta gäller framförallt i grundskolans 

senare år. Även andra insatser på exonivå via elevhälsan, som till exempel kuratorsstöd, har 

förekommit som en åtgärd på mikronivå och som uppfattats som positiv, men enligt eleven 

inte gett så mycket resultat för närvaron. 

“En flex-klass, grupp, var en klass utanför skolan. Vi hade ett klassrum utanför, vi hade 

andra lunchtider, andra raster och lektionerna där. Lärarna fick komma till våra 

klassrum. Och då hade vi en lärare som alltid var med oss, gick med oss på rasterna. 

Vart vi än gick så… vi var ju fyra stycken så vi gick ju alltid i grupp, vi gick aldrig två och 

två sådär… Det var ändå lite kul i början också… Alla trodde det skulle vara lite 

skämmigt så här, men det tror jag inte nån tyckte! Utan det var mest kul… Och det var 

faktiskt riktigt roligt där! Bra lärare – han Benny!” (Elev J) 

“Jaa  (tveksamt), i åttan var jag ju ingenting i skolan då. Men i nian insåg jag ju att jag 

måste ha betyg… Jag skulle ha betyg! Så var det bara!” (Elev A) 

 

Praktiska skolämnen, enligt kursplaner på makronivå, som bild, slöjd och idrott där eleverna 

fått arbeta mer praktiskt, har upplevts både motivationshöjande och stärkande för flertalet av 

elevernas självförtroende. Praktiska skolämnen är något som de också har eftersökt mer, 

eftersom det är i dessa som de anser sig ha kommit till sin rätt. 

“Bild, då vi satt och ritade och så där… det tyckte jag var roligt… jag gillade att göra 

saker med händerna så där… ja, såna grejer var ganska roliga… Så i träslöjden så hade 

vi ju … till och med syslöjd var ju roligt, nästan faktiskt… Jag var grym på idrott!”             

(Elev H) 

                         “Träslöjden gick ju bra! Det var det enda som gick bra…” (Elev B) 

 

Vid övergången till gymnasiet, skolform beslutad på makronivå, har valet till viss del varit 

en möjlighet och motivationsfaktor för de elever som varit mycket frånvarande under 

grundskolan och därför saknat betyg. Gymnasiet har de då sett som en chans till nystart. 
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Elevernas val att gå ett yrkesprogram bottnar ofta i en önskan att utföra praktiska ämnen och 

flera kände att de nu aktivt kunde välja bort teoretiska program. 

“Det var väl lite där jag såg också att jag måste in på en linje och få ett… Alltså jag 

behöver ju få en gymnasieutbildning annars får du ju inget jobb. Alltså, det spelar 

ingen roll… Alltså, du kan ju ha en gymnasieutbildning, som snickare till exempel, MEN 

då har du lättare att få jobb, som … öh… att jobba i affär! Bara för att du har en 

utbildning, för att du har visat framsteg, att du liksom försöker…”  (Elev A) 

“Det känns härligt att kunna säga det att man går ut till studenten då och i arbetslivet 

men då måste man ju också kunna sköta det sen så med alla läxor och det och så, jag 

får plugga igen det på ledigheten och så alla lov och så…” (Elev A) 

  

Ytterligare faktor på makronivå är att CSN är kopplat till elevens närvaro i skolan och 

eventuella bidrag som familjen har, t ex bostadsbidrag, har medfört att några elever försökt 

återgå till skolan och förbättra sin närvaro.  

“Öhh… ja, jag hoppades ju på att få tillbaka studiebidraget igen men det är ju jävligt 

svårt. Och nu är det ju inte så mycket kvar, så nu måste man ju se till att ligga i och fixa 

det här nu.” (Elev M) 

 

5.2 Hinder 

Ett par elever i studien upplevde övergången till skolan från förskolan, beslut på makronivå, 

som ett stort steg in i en miljö med många kamrater och stora krav på skolfärdigheter, som att 

sitta still, lyssna och att vänta på sin tur. En av eleverna minns skolstarten vid sju års ålder 

med ångest och där hon upplevde klassen, på mikronivå, alldeles för stor och inte ansåg sig 

mogen för att börja skolan. 

”Man kan nog beskriva det som ångest. Alltså NU när jag är så pass vuxen, så skulle 

jag kunna säga att det är ångest! Ja, det blir för stora klasser – nästan! Tycker jag. Och 

så har jag alltid tyckt…“Jag har ju aldrig tyckt om skolan! Aldrig någonsin trivts i 

skolan!”  (Elev B) 

“Ja, jag minns ju inte så mycket från förskolan liksom … men ehh… jag har ju aldrig 

gillat skolan, jag har aldrig vart… aldrig tyckt om skolan liksom… jag har inte tyckt att 

det är något… Inget kul att vara i skolan liksom… men det har ju funkat tycker jag…” 

(Elev H) 

“Det var väl roligt men vi hade redan då olika lärare hela tiden så det var svårt att få 

sån här kontakt”. (Elev F) 
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Höga krav, avsaknad av motivation och bra relationer på mikronivå, både vad gäller 

kamrater och vuxna, anges som skäl för hög frånvaro. Kamratpåverkan har i dessa fall 

upplevts som ett hinder för en fungerande skolsituation, då några elever känt sig utsatta eller 

inte funnit sig tillrätta bland kamraterna i klassen. Även att kamrater lockat till andra 

aktiviteter utanför lektionssalen eller skolan har bidragit till ökad frånvaro.  

 “Jag kände inte någon i klassen och så… dom var emot mig och så där… “ (Elev B) 

“Jag har liksom inte brytt mig om att skaffa några… jag har… det har liksom inte varit 

så att jag blivit utstött eller nånting… ehhh det har jag betänkt själv att liksom … det, 

det är ett val… det är folk här som har försökt … liksom bli kompis med mig och så… 

men jag känner liksom inget intresse för det… så liksom … man sitter ju där och tänker 

att man har ju inga vänner.. men så tänker jag ju varför jag inte har vänner och då 

kommer jag på att jag inte vill ha några vänner…”  (Elev I) 

 

Att ha samma klasskamrater under flera år, exonivåbeslut, lyfts av ett par elever som en 

orsak till att de ansett skolan vara stökig, samt att de själva bidragit till den stökiga miljön, på 

mikronivå, genom att hålla fast vid sin roll. Flera elever har kategoriserat sig själva som 

stökiga, okoncentrerade eller inte dugliga, det vill säga har haft en negativ självbild. Ett par 

elever nämner även att de tvingats byta klass eller skola, efter beslut på exonivå, på grund av 

att de själva varit stökiga eller tillhört stökiga kompisgäng. 

“...jag var uppkäftig redan då… mot lärarna. Ja, eller uppkäftig är inte rätt ord… Men 

ifrågasätter…” (Elev J) 

                         “ Det är ju jag själv som har varit stökig.” (Elev I) 

“Men ingen lyssnade ju på mig så… i nian… då fick jag ju byta klass… och dom var ju 

trevliga. Alltså dom kände jag ju sen innan, det var ju dom som jag gått med sen i 

förskolan. Så efter tre år så fick jag byta till en annan klass, det var i slutet av nian. Och 

det var ju då jag tog igen allting…. Neeej… inte mobbad… men utfryst… Jag vet inte… 

Dom var väl aldrig sociala med mig… alltså… dom var ju aldrig trevliga heller… det 

spelade ju ingen roll vad man gjorde, alltså… det var ju ändå dom här… tuffa! Och jag 

tyckte att det var så j-a fjantigt, så till sist orkade jag inte… så då sket jag i det.”(Elev B) 

“Jag va ett rövhål… seriöst för fan… när man tänker tillbaka på sig själv… och så tänker 

jag att träffa jag mig själv då så skulle jag slå mig själv liksom medvetslös… för jag blir 

så jävla sur på mig själv…” (Elev I) 

“...liksom jag var högljudd, arrogant som faaan… och de… jag var så jävla dryg…”           

(Elev I) 
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“Det var ju jag som var problemet liksom jag måste ju ta ansvar för det … men det 

hände ju aldrig…” (Elev C) 

 

Täta lärarbyten och stadieövergångar, exo- och makronivå, har upplevts som hinder för 

trivsel och mående hos flera av eleverna på individnivå, framförallt hos de elever som ansett 

sig haft svårigheter i skolan. Ju äldre eleverna blivit så har de saknat en nära relation till lärare 

på mikronivå. Ett par uttrycker till och med att lärare varit dumma eller utpekande. Brist på 

samverkan mellan föräldrar och skola, mesonivå, har utgjort ytterligare hinder för en 

fungerande skolgång. En elev uttrycker klart och tydligt hur föräldrarna blev osams med 

lärarna vid ett par tillfällen.  

“Alltså jag har haft mycket tjafs och bråk med alla mina lärare i fyran till sexan. Alltså… 

det var ju då vi bytte lärare hela tiden. Jag blev osams med alla, vi hade inte kontakt 

med nån lärare… Mina föräldrar blev också osams med dem och så där…”  (Elev H) 

“I femman hade jag en lärare som jag inte tyckte om… han var galen…  kastade pennor 

och sånt… han var helt… han var störd den där läraren… han jag tyckte inte om… ” 

(Elev D) 

”Dom brydde sig inte ett piss! Dom kallade mig bara trög och … att jag var lat och… 

sånt där… Alltså, det var ju av läraren! Eller, av lärarna, snarare! Som man blev kallad 

trög och…”  (Elev B) 

“Jag förlorade min bästa lärare, som jag älskade, när jag började fyran… då fick jag en 

ny lärare som jag inte alls tyckte om…” (Elev A) 

 

Ett hinder som ökat med elevernas ålder är upplevelsen av att undervisningen utformats av 

vissa lärare på ett icke motiverande sätt. Detta anser vi hamnar på exonivå, då eleverna inte 

upplevt sig vara delaktiga i utformningen, även om undervisningen bedrivs på mikronivå. 

Flera elever nämner att de saknat motivation till skolarbete eftersom de metoder som använts 

inte varit tillräckligt stimulerande. Ett annat hinder som elever lyfter fram är hur skolorna 

organiserat undervisningen utan att ha tagit hänsyn till elevernas förkunskaper. Kravnivån 

från skolans sida, på makronivå, har antingen legat på en allt för låg eller för hög nivå, vilket 

medfört att eleverna tappat både koncentration och motivation. 

“Och jag har ju alltid haft problem, även när jag gick i ettan, så hade jag redan 

problem med skolgången. Alltså med typ och lära in och sånt… ja, så det har jag haft 

svårt med… inte… vad heter det… teoretiskt har jag haft svårt med!” (Elev B) 
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“Alltså samtidigt som jag plugga så var jag irriterad och så, för jag har ju ADHD, så… 

när jag inte kunde koncentrera mig så blev jag ju arg… och då blev det alltid tjafs…Det 

var svårt.. jag tyckte det var jobbigt att gå till skolan, liksom!.... Ja, ute… och springa 

och springa av mig… och jag ville ju liksom… Kraven var ju för mycket. Det kanske 

också var en stor anledning till frånvaron.” (Elev B) 

 “Det är inga problem med någonting… Aldrig varit några bekymmer, jag har alltid haft 

lätt för mig i skolan… jag tyckte bara att det var tråkigt… och så där… Jag tycker det är 

onödigt och så fan… eller vissa saker var onödiga typ naturkunskap, vad fan ska man 

ha för nytta av det…” (Elev C) 

“Jag gick i fyran och femman det gick bra… men sen i femman… visst är det då de 

nationella proven var? Där… då gick det åt… då gick det inge bra… Det gick bra här 

(pekar på Skolvägen) i förskoleklass och ettan till trean… men sen fyran till sexan då 

började det krångla upp sig lite…” (Elev C) 

“Jag har svårt att lära mig, jag tycker inte att det är så intressant… det jag inte tycker 

är intressant det har jag svårt att lära mig, att koncentrera. Men jag gör liksom 

uppgiften men sen brukar det inte sitta…” (Elev D) 

 

Exonivåbeslut om särskilt stöd har lett till att ett par elever känt sig utpekade, när de blivit 

placerade i särskild undervisningsgrupp, en av dem till och med felaktigt placerad i särskolan. 

Däremot en annan elev som önskat få gå i en mindre grupp blev nekad till det. Dessa 

förändringar i skolvardagen har medfört att flera elever fått en negativ självbild, 

påindividnivå, då de känt att de inte motsvarat krav och förväntningar. 

“(Då) hamnade jag faktiskt på en särskola ett tag… Det var ett fint beslut från… tror 

faktiskt att det var rektorn för D-skolan… under den tiden som … dom tyckte att jag 

skulle gå på en särskola… trodde att det var adhd eller nånting… ja… jag hamnade där i 

alla fall så jag satt där ett år sen var det ju så att dom som arbetade på särskolan tog 

ju upp det med rektorn sen att de… han passar inte in där… och det kan jag ju säga att 

det gjorde jag inte…ja, man känner ju liksom (skratt) att man inte passar in… det 

liksom man kanske hade betett sig lite underligt då och då men de man träffade på på 

särskolan var ju liksom nää… näää (skratt) så var ju inte ja liksom…” (Elev I) 

” Jag ville också gå i specialklass...som min kompis. Men ingen lyssnade ju på mig så… i 

nian… då fick jag ju byta klass istället… (Elev B) 

 

Skollov, som återkommer under skolåret enligt beslut på makronivå, har för en del elever 

stört deras rutiner på mikronivå, varvid skolfrånvaron blivit större då de vänt på dygnet. 
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Föräldrar har på olika sätt, på exonivå, sanktionerat elevers frånvaro, i form av att 

sjukanmäla dem, eller tillåta eleverna att vara hemma ibland även tillsammans med 

föräldrarna. Eleverna gör även paralleller till föräldrarnas egna negativa skolerfarenheter, att 

de varit rebelliska eller frånvarande själva, vilket gett legitimitet till eleverna att själva vara 

frånvarande.  

“Jaa (tveksamt), i åttan var jag ju ingenting i skolan då. Men i nian insåg jag ju att jag 

måste ha betyg… Alltså jag låg ju inte dåligt i betygen, men jag var ju… väldigt 

rebellisk… Det var ju mamma också i samma ålder som mig… om inte tidigare, jag tror 

att hon började redan i 13-årsåldern som rebell… 12-13 där omkring… Så det ligger väl 

i släkten…” (Elev A) 

 “De (föräldrarna) har ju försökt… men det spelade inte så stor roll… det är ju ändå upp 

till mig…” (Elev B) 

“Ibland så funkar det bättre för mig och jobba hemma… min far är lärare så han brukar 

hjälpa mig och så där… med vissa uppgifter hemma istället…” (Elev F) 

“Under grundskolan var det ju inte så att jag var borta hela dagar utan det var att jag 

var borta från vissa lektioner…” (Elev G) 

“Det är mycket för att jag… jag tycker att det är onödigt att gå… vissa dagar och så 

där… om .. för om jag vet att det här ska göras … då kan jag titta på schemat och 

tänka att det här kan jag göra… då… hemma istället… liksom … och så är jag ganska 

mycket ofta sjuk… är jag faktiskt men…  om jag inte är det så är det därför att jag inte 

… det här kan jag lika gärna göra hemma… behöver inte gå till skolan  jag får mer gjort 

hemma liksom…” (Elev F) 

 

Ett par av eleverna ger också uttryck för avsaknad av föräldrastöd och familjeliv, inom 

mikronivån. En av dem menar att hans föräldrar inte hade någon kontroll över vilka han 

umgicks med på fritiden eller vad han gjorde, mycket på grund av pappans nattarbete med 

dubbla skift, exonivå. Det var ingen som såg om han gick upp på morgonen för att gå iväg till 

skolan eller om han blev kvar hemma, med konsekvenser på individnivå. Samma elev påtalar 

också föräldrars ansvar, exonivå, över att bo i ett högriskområde för både kriminalitet och 

missbruk, vilket påverkar kamrater man umgås på mikronivå.  En annan elev nämner istället 

de olika regelsystem, exonivå, som existerar hemma hos mamma respektive pappa. Där två 

olika mikrosystem, med deras olika regler och konsekvenser, påverkar närvaron i skolan.  

Jag blir ju alltid vän med vuxna. Jag får alltid… alltså bäst kontakt med vuxna. Varför 

vet jag inte. Jag kanske saknar det här med familj… eller vuxen…?” (Elev A) 



 
 

37 
 

 “Dom (föräldrarna) visste ju vilka jag umgicks med alltså, och vissa av dom personerna 

har jag ju vart med sen jag var liten… och dom hade ju inte så bra syn på dom och dom 

kände ju vissas föräldrar och så… Men dom hade inte så bra koll, dom har vart 

ganska… Pappa har jobbat, han har haft dubbelskift, han jobbade som nån vakt på 

dagarna och sen ordningsvakt på kvällar och helger. Och min mamma jobbade i 

skolan, typ särskolan och gör det fortfarande, och det var skillnad för dom kom hem 

sent varje dag. Mamma sluta typ fyra men då gjorde hon typ mat och städa så jag 

umgicks inte så mycket med dom, så det var därför jag var ute hela tiden. Jag hade 

aldrig chansen nästan… han jobbar för mycket!” (Elev H) 

“Eftersom jag har flyttat mycket mellan min mamma och min pappa så ja… har det 

varit lite olika hur de tog tag i det. mitt skolk alltså… min pappa har typ aldrig varit… 

det har typ verkat som om han aldrig brydde sig riktigt… jag kunde liksom alltid göra 

som jag ville… ehh.. mamma var lite strängare… eller ja, hon var lite hårdare på att jag 

skulle vara i skolan och så…  så hon… jag fick ju straff och så… sånt där när man var 

borta… men jag vet inte jag tror inte riktigt att det hjälpte… lite, men det är just det 

under de perioder som man var straffad som det kändes att jag måste vara där men 

sen så började man vara borta igen…” (Elev G) 

 

Föräldrabeslut som tagits utan elevens medverkan på exonivå, men som påverkat både 

skolsituation och livssituation, förekommer i olika grad. En av eleverna blev bortskickad till 

ett annat land för att få sin utbildning. Detta skolbyte var ett i raden av flera som hans 

föräldrar använde sig av som åtgärd för att få till en bättre skolnärvaro, men som enligt eleven 

fick motsatt effekt. Även föräldrars skilsmässa uttrycker en annan elev har varit en bidragande 

faktor till hennes stora frånvaro. Föräldrarnas beslut kan även sättas in på chrononivå, då 

förändringarna också påverkat dessa elever över tid. 

“Ettan till fyran gick jag på en plats, sen bytte jag skola och flyttade… och där började 

jag i en ny skola och sen gick jag där till ungefär … kan det ha vart sexan eller sjuan 

tror jag…  sen skickade min far mig utomlands där jag gick i en annan skola … eller jag 

gick på tre olika skolor där borta under ett år…” (Elev G) 

“Det börjar väl i trean då, när mina föräldrar skilde sig då… Men sen kommer jag väl i 

fas igen… Men när jag väl började vara hemma var när jag kom in i tonårströttheten. 

Det är då jag började vara hemma. Jag tror att det var i högstadiet, i sjuan där 

omkring...” (Elev A) 

 

Några elevers val av gymnasieprogram har utgått från kompisval, utan att de tänkt igenom 

sitt eget intresse, påverkan på mikronivå. Andra upplevde att utbildningen, som var mer 

teoretisk än förväntat, beslut på makronivå, medfört att den inte motsvarat deras 
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förväntningar. Dessa felval har för eleverna påverkat motivationen på individnivå, och i sin 

tur närvaron i skolan. Praktikplatser, eller brist på dessa, har också haft betydelse för 

motivationen, om platserna inte organiserats på ett funktionellt sätt, exonivåbeslut.  

“Jag valde ju liksom bygg för att utifall att det är en sån sak jag kan ta … man kan ta 

ett jobb där man inte behöver tänka… men sen är det ju tvärtom… det är ju … som 

byggare gör man ju inget annat än att gå runt och tänker.. försöker lösa problem… för 

ingenting är ju aldrig som det ska ju… för antingen är det något som måste modifieras 

för att det inte funkar som på instruktionerna eller ritningen… och så måste man hitta 

en lösning… eller så är det så att man inte har tillräckligt med material eller rätt 

verktyg och då kommer ju det här att man måste tänka och komma på en lösning… 

och det var ju motsatsen till det jag vill ha…” (Elev I) 

“Jag ångrar att jag inte gick barn och fritid… ja, då hade det nog blivit mycket lättare 

för mig… Göra nånting som jag tycker mer om än vad jag gör nu.” (Elev J) 

“Det beror på att man gör ju ingenting man sitter ju mest bara här och …. Man har 

ingenting att göra man när man kommer väl hit man… det är en lärare och sen kanske 

20… 15-20 personer som ska ha hjälp och så… man sitter och väntar och så tills … att få 

hjälp och så och då ska alla ha hjälp och så går det runt så där…” (Elev C) 

 

Ett par elever sticker ut i vår undersökning, eftersom de inte varit ogiltigt frånvarande förrän 

på gymnasiet. Orsaker till att frånvaron börjat nu anger de som motivationsbrist och 

skoltrötthet på individnivå. En annan stor faktor är att eleverna har möjlighet att sjukanmäla 

sig själva då de blir myndiga, makronivå. Ibland har myndiga elever arbetat under dagtid 

istället för att gå i skolan. Anledningar till detta påtalar de är det låga, eller helt indragna, 

studiebidraget från CSN. Ett makrobeslut som påverkar på individnivå. 

“Ja, man kan säga att jag var där hela tiden… det kanske var någon gång jag var sjuk 

och så där men annars var jag där hela tiden… sjuk och så men skolkade aldrig… det 

var ju här på gymnasiet där jag… det var då man kunde ringa och sjukanmäla sig 

själv…” (Elev F) 

“Jag skulle kunna jobba dygnet runt, bara jag får pengar, alltså.. Känns det som! Då är 

det nånting som motiverar en. Bara 1050 i månaden liksom, det är ju ingenting att 

röra sig på alls.” (Elev A) 

“ja, det vart så här tråkigt och så här…ja orkade inte så och jobba så här inte… va fan 

ska jag gå och jobba gratis och så där…får ju inge pengar och så och slitit som fan är 

det.” (Elev E) 

 “Nä, men det är ju tråkigt (att bli vuxen), men va fan ska man göra… jobba fem dagar i 

veckan är ju helt värdelöst…” (Elev C) 
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5.3 Slutsats 
Vår slutsats utifrån resultatet är, att de hinder som har allra störst betydelse för elevernas 

frånvaro är beslut tagna utan deras medverkan, oförberedda övergångar mellan grupper, 

klasser och skolor, bristande relationer till lärare och kamrater samt frånvaron av ett 

inkluderande synsätt i undervisningen. Om man vänder på dessa faktorer, så kan de lika väl 

bli deras möjligheter – nämligen delaktighet i beslut, väl förberedda övergångar samt goda 

relationer till lärare och kamrater – vilka tillsammans bidrar till en skola för alla! 

6. Diskussion 

 

Här diskuterar vi vårt resultat i förhållande till tidigare forskning och vilken 

specialpedagogisk relevans vår studie har. Vi kommer även att diskutera vårt metodval och 

sedan ge förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Efter att ha analyserat vårt material i tre steg anser vi oss ha fått vår frågeställning besvarad. 

Resultatet visar på intressanta faktorer, både möjligheter och hinder, som kan påverka en 

elevs skolnärvaro, i ett utvecklingsekologiskt perspektiv, där individ och miljö påverkar 

varandra (Bronfenbrenner, 1994; Garpelin, 2003; Gunnarsson, 1999; Klefbeck & Ogden, 

1995; Öquist, 2008;).  

Resultatet av studien visar att, Skolvägen med elevernas upplevelser och erfarenheter, är unik 

för varje enskild elev. Trots att vi har funnit gemensamma faktorer i deras berättelser kan vi 

konstatera att detta med frånvaro är ett mycket komplext fenomen, vilket är samstämmigt med 

tidigare forskning (Karlberg & Sundell, 2004; Larsson 2011; Reid, 2010; Rumberger 2001; 

Skolverkets rapport 2010:341; Sundell, El-Khouri & Månsson 2005).  

Efter att ha tolkat vårt resultat, utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv, finner vi att 

många av faktorerna i elevernas upplevelser finns på individnivå men att förklaringarna finns 

på exo- och makronivå. Detta kan vara anledningen till varför de inte har upplevt sig delaktiga 

eller sett sin skolnärvaro som meningsfull. Här är vårt resultat samstämmigt med Gunnarsson 

(1999), som menar att elever behöver en trygg relation emellan hem och skola, möjlighet till 

medbestämmande i sin lärsituation och känna uppskattning och respekt på mikronivå.  
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Vi väljer att diskutera de faktorer som påverkar elevers närvaro och som är kopplade till 

skolan och vår yrkesroll som specialpedagoger och som är utmaningen i vårt uppdrag. Även 

om det finns flertalet andra faktorer som påverkar eleven och dess kontext både inom och 

utanför skolan.  

Det framkommer i vår studie skillnader mellan elevernas närvaro under den kronologiska 

Skolvägen. I de lägre årskurserna har trivseln med kamrater och lärare oftast varit positiv, 

samt känslan av att rimliga krav ser ut att ha medfört en större motivation till skolan och 

skolarbete. Eleverna har i stort sett haft en bra närvaro fram till och med mellanstadietiden, 

ungefär till årskurs fem-sex. Ett mindre mikrosystem med nära relation till klassläraren, 

kamrater och rimligt ställda krav, är faktorer som kan ses som salutogena, vilka medför en 

känsla av sammanhang (KASAM) och inkludering för den enskilda eleven (Antonovsky, 

2005, och Nilholm & Göransson, 2013).  

Att elever upplever sig ha haft stökiga klassrumsmiljöer och brist på motivation, kan tolkas 

som att de lidit brist på begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet i sin skolmiljö 

(Antonovsky, 2005). Känslan av utanförskap och utsatthet, av kamrater och i vissa fall även 

lärare, visar att de inte upplevt trivsel eller tillhörighet i sin skolvardag. Dessa riskfaktorer 

kännetecknas av brist på gemenskap och delaktighet, vilket borde känneteckna varje elevs 

demokratiska och sociala rättvisa (Nilholm och Göransson 2013; Skollagen 2010:800). Dessa 

negativa skolerfarenheter kan resultera i känsla av skolmisslyckande, som i sin tur kan leda 

till högre skolfrånvaro (Ahrén, 2010; Jönsson 2002; Kearney & Bates, 2005; Konstenius & 

Schillaci, 2010; Ljungdahl & Broberg, 2009; Skolverkets rapport 2008:309; 

Ungdomsstyrelsen, 2013:2 Westling Allodi, 2010).  

Ett av de stora hindren vi kan utläsa av resultatet, är övergångar, både stora som små, som till 

exempel klassbyten eller stadieövergångar. För en av eleverna har det varit svårt att ens börja 

skolan. Övergångar är kritiska tillfällen för elever och vi vet att det inom skolan finns många 

sådana tidpunkter, då de under en period känner sig sårbara och marginaliserade, innan de 

finner sig tillrätta i sin nya miljö. För att klara dessa övergångar på ett positivt sätt behöver 

eleven klara av att bemästra nya situationer, vilket överensstämmer med Klefbeck och Ogdens 

(1995) teorier om kompetens och bemästringsfärdigheter i nya miljöer.  

Den mest kritiska övergången för eleverna i vår studie är den till högstadiet. Det anser vi 

beror på är att sammanhangen blir större, fler mikrosystem för eleven i form av relationer med 

lärare och klasskamrater samt att det under skoldagen förekommer fler övergångar än tidigare 
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mellan lektioner, lärare och salar. Hanewald (2013) beskriver denna kritiska övergång mellan 

grundskolan och gymnasiet medan i vårt skolsystem i Sverige förekommer detta redan i 

stadiebytet mot högstadiet.  Mängden mikrosystem och därmed de flera kontaktytor som 

tillkommer på högstadiet, skapar svårigheter för eleverna och vi menar att de som inte 

bemästrar dessa övergångar har en ökad benägenhet till frånvaro. Övergångar vid 

stadiebytena går också att se ur Bronfenbrenners (1994) chrononivå, där påfrestningarna för 

eleven blir större ju äldre den blir, eftersom antalet kontaktytor för eleven ökar med ålder och 

övergångar mot högre stadier.   

Utifrån inkluderingstanken (Göransson et al. 2010; Nilholm, 2006; Nilholm & Göransson, 

2013) kan vi se att de flesta av eleverna rent fysiskt varit placerade inom en klass i de lägre 

åldrarna. Men vi kan se att elevernas bemästringssvårigheter vid övergångarna, dessa kritiska 

punkter då de varit sårbara (Klefbeck & Ogden, 1995) och inte lyckats ta sig in i övergången 

till flera nya mikrosystem har lett till kategorisering och marginalisering av eleverna. Istället 

för att möta elevernas olikheter och svårigheter vid övergångarna har skolorna vid några av 

fallen valt att ge stöd i form av särskild undervisningsgrupp och på så sätt motverkat 

inkludering. Dock kanske det var det bästa alternativet för några riskutsatta elever på kort sikt, 

då påfrestningar och kontaktytor på detta vis minimerades. Men följden kan också vara att 

denna lösning blir långvarig, till och med permanent, vilket istället kan ge eleven en negativ 

självbild.  

Att eleverna får möta höga förväntningar, men rimliga krav (Hattie, 2008), har också en stark 

påverkan för hur eleverna orkar och klarar av att prestera. Klefbeck & Ogden (1995) menar 

här att riskutsatta barn dessutom har svårare än andra barn att motsvara förväntningar och 

krav. Att sitta still är något som skolan och lärarna förväntar att eleverna ska klara av och 

flera av våra respondenter nämner att det har varit ett stort problem. Detta har lett till att 

eleverna känt ett viss mått av misslyckande i det som förväntas av dem som elever och att de 

haft svårt att klara studierna. Ökade krav är enligt eleverna en bidragande faktor för måendet, 

både kunskapsmässigt och för att kunna koncentrera sig. Många elever berättar att de redan 

från skolstart haft svårt att sitta stilla och följa de förväntningar och krav som ställs. Skolan 

har givna kursplaner och kunskapskontroller som inte alltid är till gagn för elever, då vissa ser 

dessa som övermäktiga krav. Även kvalitén på lärarnas undervisning och bemötande lyfts 

fram som en tydlig faktor av våra elever, vilket bekräftas av både Warme (2013) och 

Alivernini & Lucidi (2011). 
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6.1.1 Specialpedagogisk utmaning och relevans 

Även om inkludering som begrepp inte står uttalat i skolans styrdokument så ligger det i 

skolans uppdrag att skapa förutsättningar för ”En skola för alla”. Det är en utmaning och ett 

ansvar för varje skola att diskutera vad inkludering innebär för skolan som helhet, klassen och 

den enskilda individen (Nilholm, 2006; Nilholm & Göransson, 2013). Att möta elevers 

olikheter och se dessa som tillgångar istället för brister samt att arbeta med demokratiska 

processer både på klass- och skolnivå, främjar inkluderingstanken. Förutsättningar för 

gemenskap både på individ- och gruppnivå är relationen och samspelet mellan individen och 

dess miljö (Fischbein, 2007; Rosenqvist, 2007; Strand, 2013). 

Ett dilemma kan uppstå, när den enskilde elevens upplevelser och önskemål om att ingå i ett 

mindre mikrosystem, uppfattas motverka inkluderingstanken. Om skolan ska tillgodose 

elevers olikheter så innebär det också att det kan finnas elever som mår bättre av och känner 

gemenskap i situationer där det förekommer färre relationer och kontaktytor. Vi vill säga att 

inkludering kan se olika ut för olika elever, men det viktiga är att alla känner begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet i sin lärandesituation (Antonovsky, 2005; Gunnarsson, 1999; 

Nilholm, 2006). 

Ur specialpedagogiskt perspektiv är det viktigt att tidigt identifiera och utreda varje barns 

behov samt att handleda lärare i hur ett inkluderande skolklimat bör vara, för att uppnå bästa 

effekt. Det vi kan konstatera efter att ha placerat in elevernas erfarenheter i den 

utvecklingsekologiska modellen är att det blir extra tydligt att vi måste lyfta ögonen för att se 

vilka de salutogena faktorerna är, vilka riskfaktorer som finns, och hur vi kan dra nytta av 

detta i ett förebyggande arbete. Att det dessutom är mycket som kan göras utanför individen, i 

dess närmiljö blir tydligt och förståelsen för att även andra faktorer i exo- och makronivåerna 

påverkar.  

Vikten av att ge rätt specialpedagogiskt stöd i tid framkommer som ett övergripande tema i 

resultatet i vår studie, vilket även Reid (2010) tar upp, nämligen att tidigt upptäcka svårigheter 

inom basfärdigheterna läsa och räkna. Genom rätt bemötande, förståelse och 

specialpedagogiska strategier kan man få dessa elever inkluderade i undervisningen Viktigt 

blir att här då se till att insatserna kommer tidigt, då vi genom forskning vet att en fungerande 

skola främjar god hälsa och risken för en asocial framtid minskar (Eaton, Brener & Kann, 

2008; Sundell, El-Khouri & Månsson, 2005;). 
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Den specialpedagogiska relevansen i vår studie anser vi är att den visar på vikten av lyckade 

övergångar, både inom den egna skolan och vid skolbyten. Tydliga överlämningar vid 

övergångar, handledning av personal i bemötande av elevers olikheter samt ett inkluderande 

synsätt skapar möjligheter för ökad trivsel och ett ökat välmående, vilket förebygger och 

förhindrar elevers frånvaro.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Det vi allra först blev varse om när man ska undersöka ett fenomen som frånvaro är just att 

respondenterna inte alltid är närvarande eller kommer på avtalad tid. Dels var eleverna så ofta 

frånvarande att det var svårt att boka tid, och sedan kom de inte till det bokade mötet, trots att 

de gett sitt godkännande om att de ville vara med i studien. En av respondenterna försökte till 

och med förhandla bort annan ogiltig frånvaro i utbyte mot att vara med i studien.  

 

Fördelen med samtal som intervjumetod, var att vi fick bra kontakt med respondenterna och 

hade därmed möjlighet att följa upp svar, till skillnad från metoder, som enkätundersökning 

eller observation. Intervju är en bra metod om man vill komma åt berättelser som finns 

djupare hos respondenten. Stukát (2005) menar att man i samspel med respondenten kan nå 

djupare i samtalen om man har en semistrukturerad intervju, då frågorna inte är så styrda. En 

annan fördel är, enligt Stukát (2005) att bortfallet bli mindre då man söker upp respondenterna 

istället för att det skickas ut enkäter. Vi hade ett lågt bortfall då endast två respondenter 

tackade nej till att delta. 

 

Då man använder sig av kvalitativa metoder, där urvalet inte fullt ut mättar populationen, går 

det aldrig att generalisera resultatet. Gummesson (Gustavsson, red, 2004) menar att 

”fallstudier kan inte generaliseras till en större population i bemärkelsen hur många, hur 

mycket och hur ofta, det kräver statistisk generalisering”. Däremot säger författaren att 

fallstudier kan ge oss en större förståelse, för vad som sker och hur och varför det sker, på 

djupet. Men som Esaiasson et al. (2002) tar upp så kan man finna en generaliserbarhet av 

abstrakta fenomen så som tankekategorier eller av möjliga tolkningar av världen, genom att se 

på individers olika uppfattningar. I likhet med Gummeson och Esaiasson anser vi att resultatet 

i vår studie ändå kan vara intressant och användbart som kunskap om elevers egna 

upplevelser om sin Skolväg men även i vidare forskning. Vi menar att det ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv är viktigt att få en förståelse för att samtalet, som metod, kan ge 
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mycket information om hur elever haft det tidigare och få fram förklaringar till den frånvaro 

eleverna uppvisar idag. 

 

Vi diskuterade i början av vår datainsamling att komplettera vår studie med 

enkätundersökning till avgångsklasser med frågor som rör frånvaro, intervjuer med mentorer 

till frånvarande elever samt frånvaroutdrag från CSN. Efter våra 12 intervjuer valde vi dock 

att inte gå vidare med de övriga metoderna då vi ville fokusera på innehållet i samtalen och 

såg inget som skulle tillföra mervärde i vår studie genom mer material. Detta skulle ha 

medfört en annan och större studie, vilket inte fanns utrymme för i tid. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

I vår studie har vi fokuserat på hur elever med hög frånvaro ser på sin Skolväg och vilka 

faktorer som kan tolkas som hinder för en god närvaro. En annan intressant studie skulle 

kunna vara om man utgår från respondenter med mycket god närvaro och undersöker om det 

finns en skillnad i vad de berättar om sina upplevelser till skillnad från dem vi samtalat med.  

En utgångsteori vore att elever med hög närvaro torde ha fler positiva upplevelser att berätta 

om och inte stött på lika många hinder. Att vi inte gick vidare med detta i vår studie berodde 

på tidsaspekten samt att studien hade blivit för omfattande då vi ville få med analyser på flera 

nivåer. 

 

En annan studie som skulle vara intressant att genomföra är med de elever som klassas som 

hemmasittare och som inte alls är närvarande i skolan. Detta kräver dock mer tid och resurser, 

då det kan vara svårt att få tillträde till dessa elever för att kunna skapa en relation. Intressant 

vore det att höra deras upplevelser av Skolvägen, för att hitta orsaker till att de helt tar avstånd 

från skolan och inte förmår sig att komma tillbaka. En metod att nå dessa elever skulle kunna 

vara en enkätundersökning eller telefonintervju då de är svåra att nå fysiskt. 

 

Genom olika studier i ämnet elevfrånvaro och vad som orsakar detta, skulle det vara intressant 

att finna fler bra preventiva pedagogiska och specialpedagogiska metoder att tidigt upptäcka 

och förhindra skolfrånvaro. Detta vore en vinst för samhället i form av att fler elever i 

slutändan når målen i gymnasieskolan men framförallt en vinst för eleven själv i form av en 

bättre hälsa och självbild och en inkludering i skolan. 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsinformation om respondenten: Ålder, 

bostadsmiljö, hemförhållanden, osv…  

 

Beskriv hur du ser tillbaka på din skoltid. Vad minns 

du? Känsla? 

 

Hur har din skoltid sett ut avseende: 

- Trivsel 

- Lärare 

- Kamrater 

- Skolämnen → stödbehov 

- Närvaron 

- Gymnasievalet 

 

Ta gärna och berätta kronologiskt utmed ”Skolvägen” 
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Bilaga 3  

Missivbrev till rektor avseende samtal med elever 

 

Hej! 

Vi, Katarina Hart och Kristin Janeling, ska nu under vårterminen skriva vårt examensarbete 

till specialpedagog vid Mälardalens högskola. Vår forskningsstudie syftar till att samtala med 

elever som har hög frånvaro på gymnasiet, om deras uppfattningar och erfarenheter kring 

sin skolsituation genom hela skoltiden från förskoleklass och fram till idag.  

I studien kommer vi att samtala med myndiga elever i årskurs tre på yrkesprogram som har 

en frånvaro över 20%. Detta samtal kommer att vara under ca 30-60 minuter per elev, vilket 

spelas in, transkriberas och sedan analyseras till ett resultat. Vi kommer att var för sig att 

genomföra våra samtal på den egna skolan då vi anser att relationen till eleverna har en stor 

betydelse för att få fram ett ärligt resultat.  

Detta samtal kommer att vara frivilligt för eleverna att delta i och vi kommer även att till 

eleven redogöra för de etiska aspekterna kring studien, vilka innebär att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan, att de garanteras anonymitet samt att de vet vad studien syftar 

till. 

Den färdiga forskningsrapporten kommer att publiceras i databasen DIVA som finns 

tillgänglig på nätet. 

 

Finns det frågor avseende studien så är Ni välkomna att kontakta oss per telefon eller mail: 

Katarina Hart 

Mail: katarina.hart@hermods.se 

Tel: 070-6974583 

Kristin Janeling 

Mail: kristin.janeling@eskilstuna.se 

Tel: 070-2298607 

 

Handledare: 

Tom Storfors      Mail: tom.storfors@mdh.se 

mailto:katarina.hart@hermods.se
mailto:kristin.janeling@eskilstuna.se
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Bilaga 4 

Missivbrev till elev avseende samtal 

 

Hej! 

Vi, Katarina Hart och Kristin Janeling, ska nu under vårterminen skriva vårt examensarbete 

till specialpedagog vid Mälardalens högskola. Vår forskningsstudie syftar till att samtala med 

elever som har hög frånvaro på gymnasiet, om deras uppfattningar och erfarenheter kring 

sin skolsituation genom hela skoltiden från förskoleklass och fram till idag.  

I studien kommer vi att samtala med myndiga elever i årskurs tre på yrkesprogram som har 

en frånvaro över 20%. Detta samtal kommer att vara under ca 30 minuter per elev, vilket 

spelas in, transkriberas och sedan analyseras till ett resultat. Vi kommer att var för sig att 

genomföra våra samtal på den egna skolan då vi anser att relationen till eleverna har en stor 

betydelse för att få fram ett ärligt resultat.  

Detta samtal kommer att vara frivilligt för dig som elev att delta i och du kan när som helst 

välja att avbryta samtalet och din medverkan. Under studien kommer materialet att vara 

konfidentiellt och inte vara tillgängligt för någon annan än av oss. Du kommer även att 

garanteras anonymitet och att materialet avidentifieras, vilket innebär att varken ditt namn, 

klass eller skola kommer att nämnas i rapporten. 

Den färdiga forskningsrapporten kommer att publiceras i databasen DIVA som finns 

tillgänglig på nätet. 

 

Finns det frågor avseende studien så är Ni välkomna att kontakta oss per telefon eller mail: 

Katarina Hart 

Mail: katarina.hart@hermods.se 

Tel: 070-6974583 

Kristin Janeling 

Mail: kristin.janeling@eskilstuna.se 

Tel: 070-2298607 

Handledare: 

Tom Storfors     Mail: tom.storfors@mdh.se 

mailto:katarina.hart@hermods.se
mailto:kristin.janeling@eskilstuna.se

