
 

 

 

 

Problematisk skolfrånvaro  
en kvalitativ studie om elevers beskrivningar av 

orsaker till frånvaro 
 

 

  

KURS: Magisteruppsats i pedagogik 15 hp 

FÖRFATTARE: Christina Arvidsson, Anette Karlsson 

EXAMINATOR: Mikael Segolsson 

TERMIN: VT 2019 

 



  

   
 

   
 

JÖNKÖPING UNIVERSITY   Magisteruppsats i pedagogik 15 hp 

School of Education and Communication  Vårtermin 2019 

 

SAMMANFATTNING 

Christina Arvidsson & Anette Karlsson 

Problematisk skolfrånvaro – En kvalitativ studie om elevers beskrivningar av orsaker till 

frånvaro 

     Antal sidor: 45 

Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv undersöka orsaker till att elever får en 

problematisk frånvaro och avser att fokusera på att belysa vilka faktorer i skolan som beskrivs 

orsaka denna. Studiens frågeställningar är: Vad beskriver elever med problematisk 

skolfrånvaro som orsaken till att de har hög frånvaro? samt Vilka skolrelaterade faktorer kan 

kopplas till elevernas beskrivningar? Den teoretiska ansats som används i studien är 

fenomenologi. Studien är kvalitativ och sju halvstrukturerade intervjuer har genomförts och 

induktiv kvalitetinnehålls analys har använts som metod för analysen av materialet. Resultaten 

visar sex teman med faktorer som enligt eleverna leder till problematisk skolfrånvaro: 

Relationer, Psykisk ohälsa, Trötthet, Stress, Svårigheter i undervisningssituationen och 

Sjukdom. 

Resultatet visar att dåliga relationer till lärare eller elever leder till ökad frånvaro, medan goda 

relationer med elever kan leda antingen till ökad eller minskad frånvaro. Den psykiska ohälsan 

som beskrivs leda till frånvaro är depression, ångest och panikångest. Flera elever anger att de 

är mycket trötta och att de därför inte orkar med skolarbetet eller vänner. Tröttheten kan bland 

annat göra att eleven inte kommer upp på morgonen eller att den får svårt att hantera till 

exempel irritation och ilska. Den stress som kan hindra eleverna i studien från att vara 

närvarande kan bero på att de har många uppgifter, men framförallt att de hamnar efter när de 

är frånvarande. Många människor, hög ljudnivå och blickar från andra elever är också något 

som kan skapa stort stresspåslag. Även vissa undervisningssituationer beskrivs påverka elevens 

närvaro såsom brist på struktur, att eleven inte förstår undervisningen, elever som stör samt 

ombytessituation och prestationskulturen på idrottslektionerna. Slutligen kan vi se att sjukdom 

eller skada kan leda till att elever blir frånvarande under längre perioder. 
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ABSTRACT  

Christina Arvidsson & Anette Karlsson 

Problematic school absence - a qualitative study of students' descriptions of causes of absence 

     Antal sidor: 45 

The purpose of this study is to investigate, from a pupil's perspective, reasons why students 

have a problematic absence and intends to focus on highlighting what factors in the school are 

described causing this. The questions of the study is: What do students with problematic 

schoolabsenteeism describe as the reason why they have a high absence? and Which school-

related factors can be linked to the students' descriptions? A phenomenologic perspective has 

been used as a theoretical framework. This is a qualitative study and seven semi-structured 

interviews are conducted and as a method of analysis a qualitative content analysis with an 

inductive approach was used. The empirical data was categorized into six themes with factors 

that, according to the students, are the reasons why they have a high absence: Relationships, 

Mental illness, Fatigue, Stress, Difficulty in the teaching situation and Illness. 

The result shows that bad relationships with teachers or students leads to increased absence, 

while good relationships with other students can lead to either increased or decreased absence. 

The mental illness described as leading to absence is depression, anxiety and panicdisorder. 

Several students state that they are very tired and that they therefore cannot cope with 

schoolwork or friends. The fatigue can, among other things, contribute to the student not 

coming up in the morning or that it gets difficult to handle for example irritation and anger. 

The stress that can impede the students in the study from being present may be that they have 

many tasks, but above all that they fall behind when they are absent. Lots of people, high 

noiselevels and gazings from other students are also something that can create a big stressboost. 

Some teachingsituations are also described affecting the students attendance such as a lack of 

structure, that the student doesn´t understand the teaching, students who are disturbing and the 

exchangesituation together with the performanceculture of the PE. Finally, we can see that 

illness or injury can cause students to be absent for longer periods. 
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1 Inledning 

Trots att det i Sverige råder både skolplikt och skolrätt, finns det idag barn som inte går i 

skolan. Både barn och föräldrar mår dåligt när skolan inte fungerar. Att inte gå i skolan är 

enligt Friberg, Karlberg, Sundberg Lax och Palmer (2015) dessutom förenat med risk för 

misslyckanden på flera plan senare i livet, vilket i sin tur leder till lidanden för individer 

och kostnader för samhället. De beskriver vidare att ströfrånvaro i skolan snabbt kan bli 

långvarig frånvaro, därför behöver skolan agera i ett tidigt skede och på ett organiserat sätt. 

Enligt Skolinspektionen (2016a) har kommunerna ett ansvar för att alla barn får en 

skolgång och att man som elev är närvarande är en förutsättning för att kunna tillgodogöra 

sig undervisningen. Omfattande ogiltig frånvaro innebär på så sätt att elever går miste om 

den utbildning de har rätt till. 

 

I en rapport från Skolverket (2010) framkommer att orsaker till problematisk skolfrånvaro 

kan sorteras in i tre huvudsakliga kategorier, dels tre skolfaktorer: pedagogiska, 

organisatoriska och sociala faktorer och dels faktorer som hör till hemmet och familjen. 

Den tredje faktorn är individuella orsaker såsom social fobi, panikångest eller 

neuropsykiatriska problem. Där betonas också att skolan inte kan och inte har ansvar för 

att lösa alla elevens problem, men det är skolans ansvar att upptäcka och utreda signalerna 

på att eleven inte mår bra. En sådan signal är ogiltig frånvaro. Borg och Carlsson Kendall 

(2018) beskriver samma sak då de skriver att skolan inte alltid är orsaken till att elever är 

frånvarande, men skolan kan i en del fall minska risken för problematisk skolfrånvaro samt 

underlätta för elever att komma tillbaka.   

 

Larsson Sjöberg (2017) skriver att mycket tyder på att antalet elever med problematisk 

frånvaro ökar. Orsaken till frånvaron varierar från elev till elev och för vissa handlar det 

om skolrelaterade problem. Problemen kan bero på att undervisningen inte är anpassad, att 

det förekommer mobbing eller att eleven upplever undervisningen som för lätt eller svår. 

Borg och Carlsson Kendall (2018) belyser det faktum att vi idag har ett fokus på 

inkludering, vilket innebär att läraren behöver anpassa arbetet i klassen så att det passar de 

elever som finns där. Tillsammans med kravet att eleverna ofta ska nå samma mål ungefär 

samtidigt leder det inte sällan till stress och oro hos både lärare och elever. De skriver också 

att det är viktigt att strukturen på lektionen är tydlig och klar, att instruktionerna anpassas 

efter behov samt betonar vikten av att ringa in i vilka situationer eleven får svårigheter.   

 

Enligt Skolinspektionen (2016a) förekommer den ogiltiga frånvaron mest i årskurserna  

7 - 9. Enheten där studien är genomförd är en stor högstadieskola, närmare 800 elever, som 

har hög måluppfyllelse och höga meritvärden, där många elever är studiemotiverade och 

ansvarstagande och där lärarna i sin tur har höga krav och förväntningar på elevernas 

prestationer. En sådan miljö är naturligtvis stimulerande men kan också skapa stress och 

oro hos eleverna, vilket är något som vi pedagoger möter dagligen. Borg och Carlsson 

Kendall (2018) menar att kopplingen mellan psykisk ohälsa och de krav som ställs på 
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eleven är tydlig hos elever som får svårigheter i skolan. Stressen i skolan i kombination 

med de egna svårigheterna och bristande anpassning kan då leda till att en del elever inte 

längre klarar av att komma till skolan. 

 

Efter att ha gjort en mindre studie på vår enhet och lyssnat på en föreläsning om utanförskap 

i skolan och Nytorpsmodellen av författaren Anna Borg blev vi intresserade av att ta reda 

på vilka faktorer som orsakar problematisk skolfrånvaro. Vi kan föreställa oss vilka krav 

på anpassning och prestation eleverna möter på enheten men för att vara säkra behöver vi 

fråga eleverna som är frånvarande hur de upplever det hela. Att ta reda på orsakerna på ett 

vetenskapligt sätt leder förhoppningsvis till att vi kan göra effektiva förändringar som leder 

till ökad närvaro.   
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2 Bakgrund  

I statens offentliga utredning (SOU) av skolfrånvaro kan man läsa att “Problematisk frånvaro 

som innebär att elever inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd är ett allvarligt 

samhällsproblem” (SOU 2016:94, s.19). Det finns en del internationell forskning om orsaker 

eller riskfaktorer för frånvaro men den svenska forskningen är begränsad när det gäller orsaker, 

samband, konsekvenser och interventioner. Under de senaste tio åren har dock bland annat 

Skolverket, Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting gjort studier och skrivit 

rapporter i ämnet (a.a.).  

 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de styrdokument som reglerar skolplikt och frånvaro. 

Detta följs sedan av vår definition av begreppet problematisk skolfrånvaro och genomgång av 

begreppet exekutiva förmågor samt en beskrivning av bakgrunden till studien. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkt. Tidigare forskning redogörs för 

löpande under respektive rubrik. 

 

2.1 Styrdokument 
Nedan följer en beskrivning av vad Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2016) skriver om skolnärvaro, skolplikt, 

anpassningar mm. 

I Skollagen (SFS 2010:800) regleras rätten till utbildning i Sverige. Enligt kapitel 2 18§ har 

alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten rätt till kostnadsfri grundläggande 

utbildning i allmän skola. Undervisningen ska anpassas så att alla elever kan delta och 

vårdnadshavare ska se till att barnet deltar och fullgör skolplikten. I kapitel 7 §17 står följande:  

En elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 

sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda 

utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.  

Skäl att utebli kan vara ledighet som är godkänd från skolan samt sjukdom. I samma kapitel 

står:  

Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, [...] utan giltigt skäl uteblir från den 

obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma 

dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl 

behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. 

I Skollagen (SFS 2018:608) infördes en ny paragraf, 19a§, som beskriver utredning av 

frånvaro: 

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § 

ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att 

frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras 

i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. 
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Genom införande av denna paragraf blir skrivningen att utreda elevers frånvaro, giltig och 

ogiltig, skyndsamt skarpare. I lagtexten står även ”om förutsättningarna för en utredning om 

särskilt stöd enligt 3 kapitlet 8§ är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas” samt ”När 

en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till 

huvudmannen” (a.a., sid 2). I kapitel 1 4§ fastslås att hänsyn ska tas till elevernas olika behov 

i undervisningen. Skolan ska ge stöd och stimulans så utveckling kan ske utifrån elevens 

förutsättning och så att eleven kan tillgodogöra sig utbildningen. 

I LGR 11 första kapitlet beskrivs vad som är skolans uppdrag. Skolan ska bland annat främja 

elevens lärande och stimulera henne eller honom att inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska samarbeta med hemmet, främja elevens personliga utveckling inför vuxenlivet 

och utbildningen ska vara fostrande samt överföra kunskap om kulturarvet.  

Vidare i kapitel 2.2 står att:  

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande. (sid. 14) 

Skolverket (2012) menar att skolans arbetsmiljö kan påverka en elevs närvaro. Det är viktigt 

att skolan skapar en god lärandemiljö som främjar motivation, viljan att vara i skolan och som 

är anpassad efter elevens behov. Ett bra skolklimat skapar studiero och trygghet samt bra 

relationer med elever och personal. Eleverna behöver dessutom bli bekräftade och känna 

delaktighet för ökad trivsel. 

 

2.2 Begrepp 
Nedan följer en beskrivning av begreppen problematisk skolfrånvaro och vår definition av 

denna. Vidare beskrivs begreppet exekutiva förmågor. 

2.2.1 Problematisk skolfrånvaro 
Hemmasittare, skolk, skolvägran, korridorvandrare och problematisk frånvaro - alla är de 

svenska begrepp som beskriver elever som inte kommer till lektioner eller skolan. Engelska 

begrepp är bland annat school refusal, school withdrawal och truancy. I Magelungens 

forskningsrapport (Strömbeck, J., Palmer, R., Sundberg Lax, I., Fäldt, J., Karlberg, M. & 

Bergström, M., 2019) beskrivs skillnaden mellan dessa begrepp på följande sätt: 

Skolk är vanligtvis något som eleven försöker dölja från sina föräldrar och det 

sker också mer sporadiskt. En person som skolkar är i större utsträckning 

förknippat med antisocialt beteende och beteendeproblem och skolkaren är 

också någon som presterar sämre i skolan. Hemmasittande är istället något som 

föräldrar oftare känner till och det sker över längre sammanhängande perioder. 

De som vägrar att gå i skolan presterar oftare väl i skolan och kan ha uttalade 

mål med sin skolgång. Däremot är det vanligare med emotionella svårigheter i 

denna grupp (sid. 2) 
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Ett problem är att det idag saknas en tydlig nationell och internationell definition för just 

problematisk skolfrånvaro, vilket bland annat gör att kunskapsunderlag och forskning får 

brister då resultaten bygger på olika beskrivningar av den skolfrånvaron (SOU 2016:94). 

Många skolor och kommuner använder egna definitioner vilket leder till att vi inte har en 

likvärdig förklaring av vad problematisk frånvaro står för. I definitionerna varierar bland annat 

nivån på frånvaron från de elever som inte varit i skolan på tre veckor medan andra använder 

tre månader som gräns.  

I SOU (2016:94) definieras problematisk frånvaro som att det finns en risk att eleven inte når 

utbildningens mål, varken de kunskapsrelaterade eller de sociala målen. Det spelar då ingen 

roll om frånvaron är giltig eller ogiltig, sammanhängande eller upprepad. Denna beskrivning 

av problematisk frånvaro blir dock individuell eftersom en nivå på frånvaro för vissa elever 

inte är så allvarlig medan den hos andra stjälper skolgången för att man saknar annan stöttning 

eller har det svårt i skolan. Gren Landell (2018) förespråkar ett nationellt signalsystem, en nivå 

på frånvaron, där skolan uppmärksammar en elevs frånvaro. 

Vår definition av problematisk skolfrånvaro är elever som har högre än 30 procent frånvaro, 

giltig eller ogiltig, under en månads tid. Anledningen till att vi har gjort denna definition är att 

Barn och elevhälsan i kommunen där studien genomförts har tagit fram riktlinjer för hur 

utredningar om frånvaro för just denna grupp ska genomföras. 

2.2.2 Exekutiva förmågor 
Petäjä och Kindblad (2017) har genomfört en studie om hemmasittare och finner då en 

gemensam nämnare: 

Ungdomar med olika diagnoser av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är 

överrepresenterade bland elever med långvarig frånvaro. Skolan har inte förmått ta 

hänsyn till deras situation och anpassa undervisningen efter dem. 

Även Borg och Carlsson Kendall (2018) beskriver att elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är klart överrepresenterade bland elever med problematisk 

skolfrånvaro. Mot bakgrund av detta beskriver vi här begreppet exekutiva förmågor då det är 

en brist i dessa som leder till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Forskare har inte enats om en definition av detta begrepp och man är inte heller överens om 

hur många exekutiva funktioner det finns. Fleischer och From (2016) beskriver dem till 

exempel som förmågan att få en idé, att planera samt genomföra idén och samtidigt kunna 

justera den under utförandets gång, medan Sjölund, Jahn, Lindgren och Reuterswärd (2017) 

beskriver det som förmågor som hjälper oss att samordna information och fungera målinriktat 

Brown (2016) däremot, beskriver dem som olika kluster av förmågor så som aktivering, fokus, 

ansträngning, hantera känslor, minne samt känsla för tid. 

Forskare inom området är dock mer eller mindre överens om att det finns tre till fem stycken 

exekutiva områden och att de olika delarna av de exekutiva förmågorna behöver kunna 

samarbeta med varandra för att systemet ska kunna fungera på bästa sätt. Man är också överens 

om att ADHD och Autism kännetecknas av brister i de exekutiva förmågorna. De exekutiva 
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funktionerna styrs från pannloben och eftersom nervcellerna i detta område isoleras sist är 

dessa funktioner något av det sista som mognar. Brown (2016) och Sjölund m.fl. (2017) menar 

att då exekutiva funktioner är beroende av hjärnans mognad blir det en dynamisk företeelse 

som är under stark utveckling hos barn och ungdomar. De flesta barn och ungdomar behöver 

hjälp då det gäller dem, men hos elever med brister i de exekutiva funktionerna är behoven 

större. 

Förutom den biologiska/genetiska mognaden finns det olika tillstånd som påverkar 

utvecklingen av de exekutiva funktionerna. Dessa är; beteendestörningar, ångest, OCD 

(Obsessive Compulsive Disorder - tvångstankar och tvångshandlingar), depression och bipolär 

sjukdom, lässvårigheter, förvärvad hjärnskada, för tidigt födda barn, epilepsi och omsorgssvikt. 

De påverkas också av erfarenheter och kunskaper vi möter, framförallt under fostertiden och 

när vi är barn. Huvuddragen hos många exekutiva färdigheter är mycket stabila och dessa drag 

bär barnen med sig om det inte görs insatser som hjälper dem att bryta mönstret. Det lönar sig 

därmed alltid att göra en hjälpinsats (Fleischer & From, 2016).  

  

2.3 Orsaker till problematisk skolfrånvaro 
Den entydiga slutsatsen från internationell forskning är att elever med omfattande frånvaro är 

en mycket heterogen grupp (Skolinspektionen, 2016b). Det är en komplex sammansättning av 

faktorer som påverkar risken för frånvaro. Faktorer som associeras med frånvaro delas inom 

forskningen in i tre huvudsakliga kategorier; individ, skola och sociala faktorer. Ofta samverkar 

de tre kategorierna med varandra och förorsakar omfattande skolfrånvaro hos en elev. Det är 

med andra ord sällan enstaka faktorer som orsakar frånvaron (a.a.). Vi börjar vår beskrivning 

av de olika faktorerna med de individuella orsakerna som sedan följs av orsaker kopplade till 

skolan och avslutningsvis sociala faktorer. 

2.3.1 Individuella faktorer 
De individuella faktorer vi beskriver i detta avsnitt är Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD), Autismspektrumtillstånd (AST) och psykisk ohälsa. 

 ADHD (uppmärksamhetsstörning med/utan hyperaktivitet) 
Sjölund m.fl. (2017) beskriver ADHD som en funktionsnedsättning i de exekutiva förmågorna 

vilket framförallt kännetecknas av att man har svårt att styra och reglera uppmärksamhet och 

aktivitet. Enligt Fleischer och From (2016) kan svårigheter med de exekutiva förmågorna se 

olika ut beroende på ålder och mognad. Hos förskolebarn handlar det ofta om bristande 

impulskontroll medan det hos ungdomar mer handlar om ett sämre fungerande arbetsminne. 

Förmågan att kunna kontrollera sina impulser kan enligt Mofitt et al. (2011) förutsäga framtida 

fysiska hälsoproblem, social och ekonomisk status samt brottssannolikheten. Enligt Borg och 

Carlsson Kendall (2018) kan detta bero på att man söker spänning och då utsätter sig för större 

risker än andra. Användning av droger och risk för psykiska symtom såsom ångest och 

depression finns också med i bilden.  
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Den största riskfaktorn är dock att inte klara skolan på grund av alla svårigheter som personer 

med ADHD stöter på där. Att kunna komma igång med sitt arbete, beräkna tiden och att kunna 

prioritera är inte lätt. De missar ofta instruktioner och har svårt att fokusera när de t.ex. ska läsa 

och eleven kan dessutom ha svårt att minnas det den har läst. Att hålla ut och att genomföra 

och avsluta ett projekt kan kännas omöjligt eftersom energin ofta tar slut efter ett tag. Eftersom 

eleven kan ha svårt att hantera sina känslor är det inte ovanligt att de hamnar i konflikter både 

med klasskompisar och vuxna. Då de har svårt med arbetsminnet tappar de bort sitt 

skolmaterial, sina skåpsnycklar, kommer inte ihåg läxor eller andra uppgifter samt har svårt att 

lösa problemuppgifter i skolan. En känsla av att ständigt misslyckas kan leda till att eleven inte 

kommer till lektioner eller skolan (a.a.). 

AST (Autismspektrumstillstånd)  

När Autism- och Aspergerförbundet (2016) beskriver situation i skolan för elever med AST 

så fastslår de att raster och andra mellanrum ofta är svårare att klara av än strukturerade 

lektioner. Då de har problem med att både tolka andras och reglera sina egna signaler så har 

de även en högre risk att utsättas för mobbing. Enligt deras beräkningar så hade 51 procent av 

elever med AST varit frånvarande till följd av bristande stöd och anpassningar i skolan och 

49 procent saknade fullständiga betyg i svenska, engelska och matematik. 

Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) ska 

personen ha svårigheter med social kommunikation och interaktion samt ha begränsade och 

repetitiva beteenden/aktiviteter/intressen för att få diagnosen AST (Autism- och 

Aspergerförbundet, 2013). Svårigheterna ska ha funnits under en längre tid och ska begränsa 

personen socialt, i arbete eller på annat viktigt område. När det gäller de exekutiva funktionerna 

så är det framförallt förmågan till flexibilitet, att kunna starta och avsluta något samt känslan 

för tid som är begränsade. Det kan till exempel vara svårt att passa en tid som någon annan 

bestämt. Borg och Carlsson Kendall (2018) menar att skolan idag ställer stora krav på elevernas 

exekutiva förmågor och dessutom från en betydligt lägre ålder än tidigare. Barn med AST 

behöver därför få en diagnos så tidigt som möjligt för att kunna undvika en del svårigheter. Om 

pedagoger känner till vad som kan leda till svårigheter så kan de skapa förutsättningar som 

förebygger att problem uppstår. Enligt Fleischer och From (2016) så behöver AST inte vara ett 

livslångt tillstånd utan man har sett att en liten andel barn senare kommer upp i funktionsnivå 

där de inte längre stämmer in på diagnosen. Detta stämmer väl in på beskrivningen av de 

exekutiva förmågorna som en mognadsprocess. 

Psykisk ohälsa 

Gren Landell (SOU 2016:94) skriver att Psykisk ohälsa kan leda till frånvaro, men att även 

frånvaro kan leda till psykiska besvär. De vanligaste psykiska besvären vid frånvaro är oro, 

rädsla och depression.  Ångestbesvär har en särskilt framträdande roll så som social rädsla, 

vilket yttrar sig i att eleven undviker att till exempel räcka upp handen, tala inför klassen och 

prata med personer man inte känner så väl.  Idrottsdagar och utflykter kan också vara svåra då 

formen är mer fri, vilket kan inge en osäkerhet och väcka tankar som ”vem ska jag sitta bredvid 

på bussen”, ”tänk om jag går in i fel omklädningsrum”, ”tänk om alla måste gå fram och hämta 
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ett diplom eller pris och jag ramlar när jag går fram” (a.a. s.160). Andra rädslor som kan leda 

till problematisk frånvaro är separationsångest, framförallt från föräldrar.  

Enligt Socialstyrelsen (2017) har den psykiska ohälsan ökat hos barn och unga vuxna sedan 

2008. De diagnoser som framför allt har ökat utgörs av depressioner eller olika ångestsyndrom. 

Diagnostiseringen av olika neuropsykiatriska tillstånd, så som ADHD och autism, har också 

ökat under denna period men Socialstyrelsen (2017) menar att det beror på ökad medvetenhet 

och kunskap. I rapporten pekar dock flera faktorer på att ökningen av depressioner och 

ångestsyndrom är reell. Ökningen har även skett inom hela ungdomsgruppen vilket tyder på att 

orsakerna till ökningen beror på livsvillkoren för barn och unga och att man kan finna dessa i 

miljöer som rör unga generellt, bland annat skolan och inträdet till arbets- och vuxenlivet (a. 

a). Mind (2018) anser dock att möjliga orsaker till den ökade rapporterade psykiska ohälsan i 

Sverige är en kombination av ungas livsvillkor idag och av det faktum att medvetenheten och 

öppenheten kring psykisk ohälsa har ökat och att fler vågar berätta och rapportera symtom. De 

menar att den ökade uppmärksamheten av till exempel media ger ett öppnare samtalsklimat 

och att vidgade definitioner av diagnoser leder till att fler symtom blir synliga. Tillsammans 

ökar detta sannolikheten för att en ung kan sätta ord på det den känner och därför svarar att de 

har en psykisk ohälsa i undersökningar. Mind (2018) säger att detta kommer leda till en del av 

ökningarna i statistiken. 

Depressioner och ångestsyndrom kan leda till långdragna sjukdomsförlopp med försämrad 

hälsa och funktionsförmåga som följd. Om funktionsförmågan försämras kan det bli svårt att 

klara av sina studier (Socialstyrelsen, 2017). Studien visar att de barn och unga som tidigt 

insjuknade i depressioner eller ångestsyndrom hade lägre uppnådd utbildningsnivå efter 

uppföljningens slut än övriga inom gruppen. 

2.3.2 Faktorer i skolan 
Enligt Gren Landell (SOU 2016:94) är skolfaktorerna av olika art. Allt från organisatoriska till 

sociala och pedagogiska, det kan t.ex. handla om schemat, kränkningar och bristande 

pedagogiskt stöd. Skolinspektionen (2016b) anger även relationer och stress som skolfaktorer.  

En riskfaktor för frånvaro enligt SOU (2016:94) är bristande närvarokontroll och att skolan 

inte uppmärksammar frånvaro i tid. Enligt Skolinspektionen (2016a) är det viktigt att eleverna 

får bekräftelse genom att personalen ser dem, ger positiv respons och finns som trygga personer 

i skolan. Gladh och Sjödin (2013) skriver att goda relationer till lärarna är en framgångsfaktor. 

De beskriver också vikten av att elever som blir hemma måste efterfrågas och kontaktas. “Att 

tidigt kartlägga svårigheter samt sätta in åtgärder som följs upp och utvärderas är andra viktiga 

framgångsfaktorer” (sid.95). En god relation mellan skolpersonal och elev kan vara en 

skyddsfaktor till att eleverna inte blir hemmasittande utan att man tidigt kan uppmärksamma 

och åtgärda. Hugo (2007) har i en studie av en liten grupp på individuella programmet 

intervjuat elever som beskriver sin högstadietid som ett misslyckande med skolk, 

meningslöshet och dåliga relationer med lärare och personal. De kände sig inte sedda som 

individer utan relationen till de vuxna var istället av kontrollerande art. Enligt de intervjuade 
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har skolan inte tagit hänsyn till deras olika svårigheter vilket skapat en dålig självbild och de 

har inte nått målen i skolan.  

Glad och Sjödin (2013) beskriver att det är viktigt att eleven har en god självbild för att kunna 

tackla kraven på skolarbetet. Pedagogerna som är medvetna om detta arbetar med att stärka 

självbilden genom att få elever att våga pröva och göra uppgifter som de tidigare har vägrat 

och valt bort. För att eleven ska kunna lyckas är det viktigt att hitta en balans mellan krav och 

utmaningar i lärandet. Korta, realistiska och tydliga delmål är viktiga så att eleven inte blir 

stressad över skolarbetet (a. a). I studien av Hugo (2007) beskrev eleverna en känsla av 

misslyckande eftersom många av dem hade svårt med läsning och skrivning, vilket har 

påverkat elevernas självförtroende. Det kunde bland annat ge uttryck i klassrummet i form av 

stök mot kamrater och lärare. En del kämpade sig igenom tiden medan andra började skolka 

från lektionerna, antingen genom att lämna skolan eller blir kvar i skolan utanför klassrummet.  

Man kan säga att det har skett ett negativt lärande som inneburit att deras självbild 

och självförtroende blivit sämre just av att de gått i skolan och hela tiden kommit 

till korta där (a.a. s.68). 

Enligt SOU (2016:94) visar forskning att den fysiska miljön indirekt kan påverka riskerna för 

kränkande behandling, otrivsel, psykosocial stress och otrygghet. Elever kan bland annat 

uppleva oro om de behöver förflytta sig mellan en skola och en annan för att ha lektioner i olika 

ämnen eller att inte hinna förflytta sig mellan lektioner, att inte hitta rätt eller att inte våga prata 

med klasskamrater på vägen. Ljungdahl (2018) menar att det är viktigt att skapa alternativa 

miljöer och aktiviteter under raster så eleverna slipper känna oro inför rasten. Det kan vara bra 

om klassrummet ligger så eleven enkelt kan ta sig in och ut i skolan, det ger också elever som 

vill röra på sig möjlighet att göra det på ett smidigt sätt. Skolan behöver planera så att eleven 

på sikt kan vistas på raster, i matsalen och i skolans alla utrymmen.  

Ytterligare en faktor i den fysiska miljön som kan bidra till frånvaro är att det är stökigt och att 

ljudnivån är hög (SOU 2016:94). Detta kan leda till stress, trötthet och sjukskrivning hos både 

elever och personal. Vissa ämnen, som till exempel idrott, har högre frånvaro än andra. 

Orsakerna kan vara att undervisningen sker tillsammans med elever från andra klasser, en 

rädsla för att göra fel samt omklädningssituationen. Dessa faktorer leder till otrygghet för 

eleven (a.a.). Ljungdahl (2018) skriver att måltiden i matsalen kan vara orosframkallande och 

att det är viktigt att låta eleven äta i en lugn miljö. 

I Hugos studie (2007) beskrivs att mängden med läxor, prov och textmassa ökade under 

högstadietiden och en del elever berättar att de tappade tempot och kom efter i ämnen, vilket 

gjorde att betyg saknades till gymnasiet. Organisationen i skolan gör det svårt för många elever, 

de går från lektion till lektion och saknar ett sammanhang mellan ämnena. Om undervisningen 

inte upplevs som begriplig blir den inte intressant och eleven tappar motivationen (SOU 

2016:94). Detta kan också inträffa om den istället är för lätt och understimulerande. 

Särbegåvade elever och deras familjer vittnar om att skolan inte har kunnat möta elevens behov. 

Detta har lett till att eleven har gett upp och stannat hemma från skolan (a.a.). 
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En riskfaktor för frånvaro är trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Mobbing kan 

ge psykiska besvär vilket kan leda till problematisk skolfrånvaro. Efter en lång tids frånvaro 

kan elever känna oro för att hamna utanför, bli utfrusen eller mobbad. Denna känsla kan vara 

mycket stark trots att inte avsiktlig mobbing förekommer (SOU 2016:94).  

2.3.3 Sociala faktorer 
I Skolverkets rapport (2010) beskrivs olika sociala faktorer som kan orsaka problematisk 

skolfrånvaro. Dessa sociala faktorer kan vara kopplade till skolans sociala miljö men också till 

hemförhållanden.  

I en forskningsöversikt beskriver Karlberg och Persson (2017) att elever med problematisk 

frånvaro oftare än andra befinner sig i en utsatt situation i hemmiljön. Den kan exempelvis 

bestå av våld i hemmet, missbruk, funktionshinder och psykisk ohälsa. Vårdnadshavarnas 

inställning till skolan och engagemang i till exempel läxor, att gå på möten i skolan samt att se 

till att barnet kommer i säng på kvällen och upp på morgonen är ytterligare faktorer som har 

betydelse för en elevs närvaro (SOU 2016:94). Enligt Karlberg och Persson (2017) kan ett 

bristande stöd från hemmet snabbt leda till att ungdomar börjar leva ett liv med sena kvällar 

mitt i veckan och eventuellt droger. Detta leder i sin tur till att de inte orkar ta sig till skolan 

eller att skolan börjar kännas mindre viktig. Problem med vänner är också vanligare hos dessa 

elever, i särskilt hög grad hos den grupp som har neuropsykiatrisk diagnos. Kamratproblemen 

kan leda till ökad frånvaro, och den ökade frånvaron i sin tur till försämrade relationer vilket 

till slut blir en ond cirkel (a. a).  

I SOU (2016:94) hänvisas till en undersökning gjord av Stockholms stad. Den visar att elever 

som skolkar i större utsträckning har ett normbrytande beteende och riskfaktorer än de elever 

som inte skolkar. Ett normbrytande beteende kan vara en orsak till problematisk skolfrånvaro, 

men också en konsekvens av den. Skolverket (2010) beskriver att ett socialt grupptryck kan 

uppstå när en elev börjar umgås i kretsar som struntar i att gå på lektionerna. Dessa elever 

vistas ofta i skolans lokaler där de umgås tillsammans och skolan blir endast en mötesplats för 

kompisarna. Det sociala grupptrycket kan vara så stort så att trots att både lärare, rektorer, 

föräldrar och övrig personal är stöttande så kan eleven inte ändra sitt beteende.  

I svenska studier har det visat sig att hos pojkar i årskurs 9 med hög ogiltig frånvaro finns det 

en stor andel som har föräldrar med låg utbildningsnivå. I övriga årskurser och hos flickor kan 

man inte se detta samband (SOU 2016:94). 

2.3.4 KASAM 

Sociologen Antonovsky (1991) myntade begreppet KASAM som består av de tre 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det är i samspelet mellan de 

tre delarna som KASAM skapas. Känslan av att det som händer i världen, både inom och 

utanför individen, är begripligt, strukturerat, går att förutse och är meningsfullt kombinerat 

med att resurser som händelserna kräver finns att tillgå leder till hög grad av KASAM. 

Antonovsky menar att meningsfullheten är den allra viktigast i sammanhanget. Om en person 

upplever att livet är meningsfullt så klaras även svåra och tuffa situationer. Den som upplever 



  

   
 

11 
 

en tydlig KASAM kan vara påtagligt sjuk ur ett medicinskt perspektiv men ändå uppleva att 

den har god hälsa (a. a). 

Johansson (2018) skriver om att svåra situationer i sociala sammanhanget som inte är begriplig 

för barn och ungdomar kan medverka till problematisk skolfrånvaro. På samma sätt kan en 

känsla av att inte hantera skoluppgifter öka risken för att eleven stannar hemma.  

Om eleven inte förstår och/ eller hänger med blir det heller inte intressant 

och eleven söker sig bort från skolan för att ägna sig åt annat, något 

begripligt. Därför kan låg grad av KASAM leda till problematisk 

skolfrånvaro. (Johansson, 2018 s. 12) 

Skolan behöver enligt Johansson möta eleverna så att de känner att skolan är meningsfull att 

vara i. Meningsfullheten leder till att skolan blir motiverande och eleverna blir positiva till att 

delta i undervisningen.  

 

2.4 Konsekvenser av frånvaro 

Elever med hög skolfrånvaro löper större risk att hamna i ett utanförskap senare i livet eftersom 

ofullständiga betyg från grundskolan eller gymnasieskolan hindrar dem från att studera vidare 

på högre utbildningar. Det kan också leda till lång arbetslöshet och ett utanförskap i samhället 

men även lång psykisk och fysisk ohälsa. Detta är en stor förlust för individen och familjen 

men också ur ett samhällsperspektiv (Friberg, et al., 2015). I en rapport från Socialstyrelsen 

(2017) konstateras att den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna kan leda till att 

en större grupp av befolkningen får svårt att etablera sig på arbetsmarknaden eftersom den 

psykiska nedsättningen kan göra att det blir svårt att tillgodogöra sig studierna. Det kan i sin 

tur leda till fler psykiska symtom eftersom detta innebär ytterligare påfrestningar för individen: 

Att klara skolan är en viktig skyddsfaktor för att klara psykiska 

påfrestningar och en fullföljd skolgång ökar möjligheterna till ett inträde i 

arbetslivet och etablering i vuxenlivet (Socialstyrelsen, 2017 sid.21). 

Det ställer krav på samtliga aktörer att samverka för att få eleven att klara skolan. Enligt Borg 

och Carlsson Kendall (2018) är tillfällig frånvaro ofta inkörsport till långvarig frånvaro. Det är 

viktigt att tidigt utreda orsaken till att eleven inte är skolan och eftersom orsakerna är 

individuella är det viktigt att kartlägga dessa tidigt för att kunna ge rätt insatser så eleven 

kommer tillbaka. Vidare beskriver de att hög skolfrånvaro påverkar resultaten både på kort och 

lång sikt. Eleven kan känna sig utanför det sociala sammanhanget och självkänslan kan 

påverkas. Gladh och Sjödin (2012) menar att det är viktigt att alla barn och unga under sin 

uppväxt interagerar med människor. Långvarig isolering kan leda till svåra konsekvenser 

socialt, kunskapsmässigt och utvecklingspsykologiskt. Kostnaderna för samhället ökar då 

hemmasittares psykiska ohälsa och passivitet leder till ett socialt handikapp. 
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2.5 Hur man kan minska problematisk skolfrånvaro 
Hejlskov Elvén (Bühler, Karlsson & Österholm, 2018) menar att ingen elev stannar hemma 

utan orsak, att orsakerna oftast handlar om en diskrepans mellan elevens förutsättningar och 

skolans krav och förväntningar. Ek (Skolverket, 2018) understryker vikten av att ta problemen 

på allvar och att agera snabbt: 

Barns kunskapsutveckling och eventuella svårigheter i skolarbetet måste 

tas på största möjliga allvar, och omedelbart! Att vänta och se och lösa 

situationen med hjälp av olika omplaceringar är rent förödande 

(Skolverket, 2018). 

Hon menar också att personalen i skolan behöver skapa vardagsrutiner för att hjälpa gruppen 

med elever som inte klarar kraven i skolan och därför blir skolkare alternativt hemmasittande.  

Ljungdal (2018) beskriver några faktorer som är framgångsrika för att få tillbaka elever till 

skolan där den viktigaste är att börja med att skapa en förståelse för elevens tankar och känslor. 

Även Ek (Skolverket, 2018) anser att det är viktigt att i första hand skapa en förståelse för och 

finna orsaken till svårigheterna: 

Om en elev har svårigheter med inlärning av grundläggande färdigheter 

och/eller svårigheter att koncentrera sig och följa med i skolarbetet måsta 

man ställa sig frågan VARFÖR? Det finns alltid en orsak enligt min 

erfarenhet och att finna den orsaken ger också oftast lösningen på hur barnet 

ska kunna hjälpas (a.a.). 

Om en elev är avig till skolan utifrån erfarenhet från tidigare år kan man föra coachande samtal 

med eleven och på så vis skapa en bra planering för skolarbetet (Ljungdal, 2018). 

Specialintressen hos elever kan också vara en ingång för att arbeta med elevens styrkor och på 

så vis få dem att vilja återvända till skolan. Även digitala verktyg kan vara en framgångsfaktor 

då eleverna kan få distansundervisning, lämna in uppgifter samt att kontakt skapas med skolan. 

Elever som är kvar i hemmiljön kan på så sätt ändå närma sig skolan och för de elever som 

kommer till vissa lektioner blir de digitala verktygen ett bra komplement. Ett samarbete mellan 

ämnen för att fånga in så många mål som möjligt i samma uppgift som sedan kan användas vid 

bedömning är också bra. Sammantaget kräver detta dock en god planering av mentorer och 

lärare. Slutligen beskriver Ljungdal (2018) att materialet under lektionerna bör vara kopplat till 

elevens styrkor så denne slipper stöta på svårigheter. Framgång nås också genom enkla 

instruktioner, korta genomgångar och genom att förbereda eleven på kommande uppgifter så 

eleven är medveten om vad som ska hända vid nästa tillfälle. 

I Skolinspektionens rapport (2016a) kan man läsa att skolans relationer med elev och 

vårdnadshavare bör vara förtroendefulla och täta med uppföljning av barnets skolgång och 

vilka insatser som skolan planerar för att hjälpa eleven. Vidare uppger rektorer i rapporten att 

rutiner runt frånvaro har förbättrats och att olika metoder i form av rutiner och handlingsplaner 

för att öka närvaron utarbetas i högre grad än tidigare. Detta gör att skolorna får bättre 

kännedom om frånvaron och kan på så sätt skapa sig en helhetssyn på åtgärder som kan påverka 

närvaron positivt. Inspektionen konstaterar att skolorna ofta gör enskilda, relevanta lösningar 
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som kan fungera för elevens specifika behov. Det visar sig dock att beslut om anpassad 

studiegång ofta är lösningen för många elever. Detta är olyckligt då det får konsekvenser för 

elevens fortsatta studier på gymnasiet och därför endast bör vara sista utvägen. 

I arbetet med hemmasittande elever är det viktigt att samarbeta tvärprofessionellt och känna 

tillit till varandras yrkesprofession, ha ett gemensamt mål samt arbeta prestigelöst runt eleven. 

Ofta krävs det också ett samarbete med externa aktörer så som socialtjänsten, BUP med flera, 

vilka kan ha kontakt med eleven utanför skolan (a.a.).  

Magelungen finns idag på 11 orter och Hemmasittarprogrammet (HSP) vänder sig till elever 

med omfattande och långvarig frånvaro (Strömbeck, Palmér, Sundberg Lax, Fäldt, Karlberg & 

Bergström, 2019). Det primära målet är att få en fungerande skolgång för eleverna vilket kräver 

ett samarbete med deras familjer. Den första behandlingsmanualen skrevs 2011 och 

reviderades 2017 där delar av innehållet förändrades. Insatsen består av tre faser under ca 1 år, 

kartläggningsfas, behandlingsfas och vidmakthållandefas. I kartläggningsfasen fokuserar man 

på att lära känna eleven och dennes familjen samt kartlägga deras behov av hjälp. Där ingår 

även att undersöka individuella, familjerelaterade och skolrelaterade faktorer samt formulera 

gemensamma mål inför behandlingsfasen. Beteendeanalysen tillsammans med de mål man 

kommit överens om är grunden i behandlingsfasen som sker i samarbete med eleven, 

föräldrarna och skolan. Denna process bygger på social inlärningsteori, social interaktionsteori 

och till viss del systemteori. Arbetet utgår från situationer där problematiska beteenden uppstår. 

Målet i den tredje fasen är att effekten av behandlingen ska bestå för eleven. Insatsen 

sammanfattas muntligt och skriftligt i ett vidmakthållandedokument. De olika faserna kan 

resultera i ett positivt utfall där eleven får en fungerande skolgång och relationerna till alla 

parter har förbättrats. De inblandade har fått kunskap om vad som är problematiskt och leder 

till hög frånvaro. Eleven har lärt sig strategier samt tränat upp sociala färdigheter.  

I forskningsrapport 11 beskriver Strömbeck m.fl.  (2019) studien som undersökte utfallet av en 

KBT-baserad behandlingsintervention på Magelungens HSP under tiden 2012–2018. 

Utvärderingen riktar sig till elever med långvarig skolfrånvaro med en manualbaserad 

psykosocial behandlingsmetod: 

Resultatet visade på ökad skolnärvaro, förbättrad psykisk hälsa och en 

minskad psykisk ohälsa, både för ungdom och vårdnadshavare. Denna 

förändring stod sig sex månader efter avslutad behandling. (s.4) 

I rapporten kommer man fram till att KBT-baserade interventioner kan vara en metod för 

hemmasittare, även om en del ungdomar hade fortsatta problem med frånvaro efter 

behandlingen. 
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2.6 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt redogörs för de teoretiska utgångspunkter som studien har inspirerats av. Syftet 

med studien är att studera elevers beskrivningar av orsaker till problematisk skolfrånvaro 

utifrån elevernas egna perspektiv. Vår utgångspunkt är tagen direkt från elevernas upplevelser 

och erfarenheter och inte från någon i förväg bestämd teori. Kvale och Brinkman (2014) menar 

att denna induktiva utgångspunkt stämmer överens med fenomenologins tankar eftersom den 

vill kartlägga hur människor upplever livsvärldsfenomen. Fenomenologin är en filosofi, ett sätt 

att se på världen och tänka kring den. I kvalitativa studier är fenomenologi ett begrepp som 

visar på en ambition att förstå sociala fenomen utifrån de intervjuades perspektiv och 

beskrivningar av världen (a.a.). Eftersom kunskapen utgår från aktörerna själva och deras egen 

existens innebär det att fenomenologin utgår från ett förstapersonsperspektiv (Leijonhufvud, 

2008). Enligt Bengtsson (1988) går fenomenologin ut på att få grepp om sakerna så som de 

visar sig, zu den Sachen selbst, och för att kunna åstadkomma detta krävs en öppenhet, 

följsamhet och sensibilitet. 

Edmund Husserl räknas som fenomenologins fader (Allwood & Erikson, 2012). Enligt 

Leijonhuvud (2008) hämtade han sin inspiration från hela den västerländska filosofins historia 

i sina försök att skapa en ny vetenskap, ”den enda filosofin”, som skulle kunna innefatta all 

annan vetenskap och dessutom klara av att kritiskt granska sig själv. Även Bengtsson (1988) 

beskriver att Husserl såg det som sin uppgift att finna en absolut säker grund för vetenskapen, 

det vill säga ett filosofiskt fundament eller en plattform som inte skulle kunna betvivlas och 

som skulle kunna användas som utgångspunkt för vetenskapens vidare utveckling.  Här finns 

viss likhet med det positivistiska projektet, men Husserl utformade fenomenologin främst som 

en kritik mot den rådande positivismen. Han menade att positivisterna studerade en artificiell 

och objektifierad värld som fjärmade människan från henne själv (a.a.).  

Allt i människans värld, inte bara den ”objektiva” naturen, betraktas som fenomen 

(Leijonhufvud, 2008). Fenomenologin bejakar den mänskliga existensen med allt vad det 

innebär av subjektiva upplevelser, osammanhängande tankeyttringar och vitt skilda 

erfarenheter. Den säger sig kunna vetenskapliggöra alla fenomen som finns i vår värld som inte 

är konkreta objekt till exempel blommors skönhet, matematikens tal, moraliska krav, 

byggnaders funktioner och det gudomliga. I vår studie ville vi vetenskapliggöra fenomenet 

orsaker till problematisk skolfrånvaro. Eleverna har olika erfarenheter av detta fenomen men 

det är av underordnad betydelse om en erfarenhet är sann eller falsk. Allt är av betydelse för 

det fenomen som skall vetenskapliggöras. Den riktning eller uppmärksamhet jag har mot något 

jag ser, hör, fantiserar eller drömmer om är mitt medvetandes intentionalitet. Det är 

intentionaliteten som uppfattar en existens av ett fenomen. Vi förhåller oss till och förstår vår 

värld på ett naturligt och okomplicerat vis. Det naturliga innefattar så mycket mer än bara det 

konkreta och den naturliga erfarenheten och inställningen utgör människans värld. Om 

vetenskapen inte utgår från en intuitiv och spontan inställning så får inte vetenskapen ordentligt 

fotfäste i verkligheten (a.a.). Vidare säger Leijonhufvud (2008) att trots att vi människor kan 

uppleva ett fenomen subjektivt och ur skilda perspektiv är det ändå samma fenomen eftersom 

vi delar uppfattningar av fenomenen med andra människor i vår omgivning, den finns en 
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intersubjektivitet. Världen är alltså inte helt och hållet subjektiv eftersom den delas av 

människor och vi delar våra erfarenheter av världen med varandra. På så sätt kan vi objektifiera 

och vetenskapliggöra fenomen i vår värld som inte förut har varit föremål för vetenskap. 

Fenomenologisk reduktion innebär att man examinerar alla sina förutfattade meningar om 

fenomenet, dess omgivning och dess kulturella kontext för att kunna se fenomenet i sig självt.  

Genom den fenomenologiska reduktionen blir fenomenets essens, dess väsen synligt. 

Leijonhufvud (2008) beskriver att det är viktigt att inte förenkla essensen av fenomenet utan 

låta det vara avklätt och avskalat men samtidigt rikt och kärnfullt. Kvale och Brinkman (2014) 

säger att för att finna essensen låter man ett givet fenomen variera fritt i sina möjliga former, 

och det som förblir konstant är fenomenets essens, dess väsen. Kvale och Brinkman (2014) 

beskriver att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att deras levda 

vardagsvärld, deras livsvärld är. Den är subjektiv och sprungen ur aktörernas egna upplevelser 

och perspektiv. Maurice Merleau-Ponty uppmärksammar senare kroppen som en nödvändig 

del av människan själv (Leijonhufvud, 2008). Han hävdade att kroppen inte bara är ett objekt 

vilken människan kan varsebli utan att vi lever och blir medvetna om världen genom vår kropp.  

I vår studie ville vi få eleverna att beskriva sina upplevelser av orsaker som leder till hög 

skolfrånvaro, vi ville försöka förstå det sociala fenomenet utifrån elevens beskrivning av sin 

värld. Den fenomenologiska ansatsen har hjälpt oss att hålla fokus på hur eleven beskriver sin 

livsvärld utifrån de erfarenheter den har. Den har också påmint oss om att försöka bortse från 

våra erfarenheter och förutfattade mening för att få syn på fenomenet essens, de orsaker till 

problematisk skolfrånvaro som eleverna i studien beskriver. I praktiken är det nästan omöjligt 

att bortse från sina erfarenheter och förutfattade meningar men vi har varit medvetna om vår 

höga förförståelse om fenomenet och har försökt förhålla oss till det under intervjutillfällena 

och i analysarbetet. 

  



  

   
 

16 
 

3 Syfte och frågeställningar  

Syfte med studien är att ur ett elevperspektiv undersöka orsaker till att elever får en 

problematisk frånvaro. Studien fokuserar på att belysa vilka faktorer i skolan som beskrivs 

orsaka skolfrånvaro.  

Frågeställning 
• Vad beskriver elever med problematisk skolfrånvaro som orsaker till att de har hög 

frånvaro? 

• Vilka skolrelaterade faktorer kan kopplas till elevernas beskrivningar? 
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4 Metod 

I detta kapitel kommer studiens val av metod samt studiens genomförande att förklaras vad 

gäller datainsamling, urval och analys. Hur de forskningsetiska principerna har behandlats 

kommer också att tydliggöras. 

 

4.1 Kvalitativ intervju 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun, en metod som vi 

ser är lämplig för vårt syfte. Den ger oss ett privilegierat tillträde till elevernas upplevelser av 

vardagen, den levda världen. Vi anser också att detta insamlingsinstrument passar bäst då vi 

vill använda oss av en induktiv ansats där vi låter det insamlade materialet tala till oss och på 

så sätt ge oss vårt resultat. Då får vi, som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver, den fakta vi 

söker men också en djupare förståelse. Det är viktigt att tänka igenom följdfrågorna så att de 

inte blir ledande eller att eleven upplever sig trängd. Det är också viktigt att försäkra sig om att 

man som intervjuare har förstått respondentens beskrivning av erfarenheter och upplevelser så 

att man inte tolkar utifrån sin egen förförståelse och då går miste om en korrekt beskrivning av 

respondentens levda vardagsvärld (a.a.) 

Vid utformandet av intervjufrågorna behöver man vara noggrann så att man får svar på det man 

vill undersöka. Intervjun utgår därför från en intervjuguide vilken fokuserar på frågor som ska 

svara på studiens syfte och forskningsfrågor. Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade 

intervjuer vilket innebär att vi inte utgår från bestämda analyskategorier när vi skapar våra 

frågor utan istället försöker vara lyhörda för vad som sägs – och inte sägs – och vara öppna för 

nya och oväntade fenomen. För att åstadkomma detta är det viktigt att intervjuaren är kritiskt 

medveten om sina egna förutsättningar, antaganden och hypoteser (a.a.)  

Enligt Kvale och Brinkman (2014) bör man under intervjun uppmuntra intervjupersonen att så 

exakt som möjligt beskriva vad hon upplever, känner och hur hon handlar i specifika 

situationer. Som intervjuare vill man få nyanserade beskrivningar som visar den kvalitativa 

mångfalden. Det är sedan forskarens uppgift att söka svar på varför intervjupersonen upplever 

och handlar som hon gör. Påståenden och beskrivningar kan tolkas på olika sätt och ibland kan 

intervjupersonen ge motsägelsefulla svar, men målet för den kvalitativa forskningsintervjun är 

inte att komma fram till entydiga och kvantifierbara betydelser hos de teman som står i fokus 

utan att få fram nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av respondentens 

livsvärld (a.a.). 

Lantz (2013) skriver om vikten av att ha ett professionellt förhållningssätt vid intervjun. Med 

det menar hon att det ställs krav på hur man förhåller sig mot respondenten. Genom att använda 

sin sociala kompetens kan en god relation på ett yrkesmässigt plan skapas. I denna relation 

ligger ansvaret hos intervjuaren att ställa frågor som ligger till grund för en databearbetning 

och motparten har som uppgift att bidra med sin kunskap och erfarenhet och besvara frågorna.  
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4.2 Urval 
Vårt urval är elever som har högre än 30 procent frånvaro under minst en månads tid, vilket är 

vår definition av problematisk skolfrånvaro. Anledningen till att vi har gjort denna definition 

är att Barn och elevhälsan i kommunen där studien genomförts har tagit fram riktlinjer för hur 

utredningar om frånvaro för just denna grupp ska genomföras. Att vi väljer samma definition 

som förvaltningen underlättar då vi samtalar med till exempel elevhälsoteamet på enheten. I 

studien har vi intervjuat fem flickor och två pojkar, sammanlagt sju elever som går i årskurs 

åtta och nio. Vid ett tillfälle var även en vårdnadshavare med på intervjun. 

 

4.3 Genomförande 
Vi kontaktade elevhälsoteamet samt den lärargrupp som idag arbetar med elever med stor 

frånvaro på skolan för att få information om vilka elever som kunde vara aktuella. Information 

om studien mailades därefter till 15 vårdnadshavare för att få ett godkännande till att intervjua 

deras barn (se bilaga 3) och fem av vårdnadshavarna gav sitt godkännande.  

Ytterligare två elever som var 16 år tillfrågades om att delta i undersökningen, deras 

vårdnadshavare kontaktades ej.  

 

Vid de två första intervjuerna var vi båda närvarande, en intervjuade och en lyssnade, och 

resterande intervjuer genomfördes enskilt. Fördelen med att vara två personer närvarande vid 

de första intervjuerna var att vi efter varje intervju gemensamt kunde diskutera om våra frågor 

var relevanta och gav svar på vår forskningsfråga, samt kunde ta ett beslut om någon fråga 

skulle strykas eller ändras innan vi gick vidare. Det visade sig dock att frågorna svarade väl på 

syftet. Återstående elever delades upp mellan oss och de kontaktades för att bestämma träff för 

en intervju. Dessa genomfördes dels i skolan men även utanför. Innan vi startade intervjun fick 

eleven läsa igenom informationsbrevet (se bilaga 2) för att ge sitt godkännande.  

 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefoner samt dator, längden på dessa var mellan 16 minuter 

till 46 minuter. Detta materialet transkriberades för att utgöra underlag i vårt analysarbete. Vi 

skapade sedan ett Excel-dokument med olika flikar för att underlätta den kvalitativa 

innehållsanalysen. 

 

4.4 Kvalitativ innehållsanalys  
Kvalitativ innehållsanalys är en av många analysmetoder som används för att analysera 

textdata. Den kan vara av olika slag, till exempel verbal, pappersdokumentation eller i 

elektronisk form och den kan ha dokumenterats från enkäter, intervjuer fokusgrupper mm 

(Hsieh & Shannon, 2005).  

 

I en kvalitativ innehållsanalys använder man sig av flera olika steg för att kunna analysera 

materialet på ett metodiskt och strukturerat sätt.  Utifrån Graneheim och Lundman (2004) följer 

en detaljerad beskrivning av de olika stegen; Det material som är insamlat och som är relevant 
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till undersökningen kallas i kvalitativ innehållsanalys för en analysenhet. Från denna skapas 

domäner, vilka är delar av analysenheten som svarar på och är relevant för forskningsfrågan. 

Utifrån dessa skapas sedan meningsenheter som är meningsbärande delar vilka kan utgöras av 

ord, meningar och stycken som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Det är viktigt 

att välja de mest trovärdiga meningsenheterna och inte göra dem för smala då det kan leda till 

fragmentering och en sämre förståelse av materialet. Det insamlade materialet behöver sedan 

sorteras så att man har möjlighet att se likheter och skillnader mellan meningsenheterna. Efter 

detta görs en kondensering vilket innebär att man kortar ner texten samtidigt som man behåller 

det centrala i innehållet. Genom kodningen skapas sedan etiketter på meningsenheterna där en 

meningsenhet kan ha mer än en kod. Här sker en abstraktion av materialet så i denna process 

är det viktigt att man distanserar sig genom att zooma ut så att graden av abstraktion blir synlig. 

När man gör detta lyfter man blicken från tidigare förståelse så att man kan förstå fenomenet 

på ett nytt eller djupare sätt. Tanken är att kodningen ska hjälpa forskaren att reflektera 

över det insamlade material. Man är fortfarande på den manifesta nivån eftersom meningarna 

ligger nära det som sagts. I figuren nedan finns ett exempel på hur detta kunde se ut i vår 

kvalitativa innehållsanalys. 

 

Meningsenhet  Kondenserad meningsenhet  Kod  

Amen jag har inte varit där så jag kommer 

inte fatta nånting ändå, då stannar jag här. 

Jag kommer inte fatta nånting 

ändå, då stannar jag här. 

Fattar inte  

Känsliga ämnen, om vi pratar om nånting, 

typ på X lektioner ibland så tycker ju jag 

det är jobbigt för att jag är rädd. 

Känsliga ämnen, för att jag är 

rädd. 

ångest  

Figur 1. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder.  

 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att man sedan går vidare i arbetet genom att 

sammanfoga koderna med ett innehåll som är närbesläktat med varandra i kategorier. I en 

kategori är alltså koderna internt homogena och samtidigt externt heterogena. När detta är gjort 

försöker man komma fram till en tråd av mening som går genom kategorierna när man skapar 

teman. Vi rör oss nu på den latenta nivån där man försöker förstå hur det som framkommit i 

materialet kan ha en djupare mening.  

 

Thurén (2007) menar att man behöver vara noggrann med validiteten och reliabiliteten för att 

uppnå trovärdighet i en kvalitativ analys. Validitet innebär att undersökningen ger ett resultat 

som svarar på forskningsfrågan, att man mäter det man vill mäta, och reliabilitet innebär att 

undersökningen är korrekt gjord. Det är även av stor vikt att man är noggrann vid redovisning 

av metoden och hur analysen har genomförts för att nå trovärdighet i undersökningen. För att 

nå hög validitet har vi vid upprepade tillfällen gått tillbaka till våra forskningsfrågor för att 

försäkra oss om att vi svarar på dessa. I Samtalen med handledaren och deltagarna i 

handledningsgruppen har vi diskuterat validitet i deltagarnas studier. Samverkan med 

handledare och andra deltagare i grupphandledningen har haft en viktig funktion genom att 

belysa eventuella brister i validiteten och på så sätt hjälpt oss att fokusera på syftet och 

forskningsfrågorna. Vi anser att reliabiliteten i studien är god då vi haft möjlighet att vrida och 



  

   
 

20 
 

vända på respondenternas svar och hur vi ska analysera dessa tillsammans. Detta är en styrka 

jämfört med om man är ensam i sitt arbete. Vi är medvetna om att underlaget är litet, endast 

sju respondenter, och av dessa var fem flickor. Dessutom har vi bara intervjuat elever där 

vårdnadshavare har gett sitt medgivande. Sammantaget innebär detta förmodligen att vi inte 

har fått en heltäckande bild av orsaker till problematisk skolfrånvaro. Vi anser dock att de 

orsaker vi fått fram går att lita på då de stämmer överens med tidigare forskning.  

 

I vår studie kommer materialet från induktiva kvalitativa djupintervjuer vilka transkriberades 

från det inspelade materialet. Vi läste igenom det transkriberade materialet gemensamt flera 

gånger och plockade sedan ut meningsenheter vilka kopierades in i ett Exceldokument för att 

få en överskådlig struktur. Meningsenheterna kondenserades, kodades och kategoriserades 

sedan enligt analysgången ovan. Kategorierna skapades genom att vi skrev upp koderna på 

post-it-lappar som vi sedan förde samman i homogena grupper. Det var en process där koderna 

flyttades mellan olika grupper tills vi till slut kunde finna gemensamma nämnare i varje grupp 

och på så sätt skapa våra kategorier. Till slut skapades teman vilka svarade på syftet att finna 

orsaker till elevers problematiska skolfrånvaro. De teman som framkom var Relation, Psykisk 

ohälsa, Trötthet, Stress, Svårigheter vid inlärning i undervisningssituationer och Sjukdomar. 

 

4.5 Etik 
Det vi ville undersöka kan vara personligt och känsligt för eleverna vilket blir en etisk svårighet 

att hantera. Att svara på frågor som är kopplade till hög skolfrånvaror kan vara obehagligt för 

eleven och händelser som är kopplade till skolsituationen kan vara svåra att svara på. Det var 

av stor vikt hur vi utformade intervjuerna och att vi gav information om hur vi skulle genomföra 

och bearbeta materialet. Vi stötte på elever som inte ville delta men också personer som gärna 

ville berätta om sina erfarenheter och tankar.  

Vi använde vetenskapsrådets fyra huvudkrav när det gäller forskning inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). De etiska kraven för att skydda 

individens integritet är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi ska ge information om syftet med studien 

samt hur resultatet ska presenteras. För att motivera eleverna till att delta i studien betonade vi 

vinsten i fråga om ny kunskap som denna kunde bidra till samt att deltagandet var frivilligt och 

att deras svar endast användes i studien. Samtyckeskravet innebär att samtycke att delta i 

undersökningen krävs från individen samt från vårdnadshavare om eleven är under 15 år, vilket 

var fallet i vår studie. Eleverna hade möjlighet att avbryta deltagandet oavsett orsak. Detta 

meddelade vi i förhand så att de skulle känna sig trygga i att avbryta om de tyckte att det blev 

för jobbigt. Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade materialet ska behandlas och 

förvaras så att obehöriga personer inte kan ta del av det. Det är av stor vikt att materialet 

hanteras konfidentiellt. Då vi inte har använt oss av personnummer eller de deltagande 

elevernas namn uppfylls detta krav delvis men vi har även varit noga med att läsaren inte kan 

identifiera någon individ utifrån det vi beskriver. Nyttjandekrav innebär att information om 

enskilda individer som samlas in enbart ska användas i denna studie (a.a.).  
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5.Resultat 

I följande kapitel redovisas resultaten från vår analys av studien i sex olika teman; Relationer, 

psykisk ohälsa, trötthet, stress, svårigheter i undervisningssituationer och sjukdom, vilka 

besvarar forskningsfråga ett. Forskningsfråga två besvaras med följande tre teman från 

analysen; relationer, stress och svårighet vid inlärning. Under varje tema finns ett antal 

kategorier vilka beskriver det aktuella temats olika aspekter. 

Resultatet styrks genomgående med citat som är språkligt justerade för att underlätta läsningen. 

En parentes med tre punkter (…) symboliserar att ord eller meningar har utelämnats. Elevernas 

namn har ersatts av (elev). I en intervju deltog även vårdnadshavaren och dennes citat har 

markerats med (vårdnadshavare). I de fall då vi återger en dialog har intervjuarens frågor eller 

kommentarer markerats (intervjuare). Kapitlet avslutas med ett sammanfattande avsnitt av 

resultatet.  

 

5.1 Relationer 
Genomgående i intervjuerna framkommer betydelsen av relationer med vuxna och elever och 

att de kan påverka elevens frånvaro. Goda relationer med lärare leder till att eleven oftare 

tenderar att delta på lektioner, medan goda relationer med elever kan leda antingen till ökad 

eller minskad närvaro beroende på om de är till klasskamrater eller till elever i annan klass. 

Dåliga relationer leder enligt vår studie endast till minskad närvaro. Vi har här valt att dela in 

temat i fyra kategorier; Relationer med lärare påverkar närvaron, Goda relationer med elever 

påverkar närvaron, Dåliga relationer med elever påverkar närvaron samt En känsla av att inte 

passa in. 

5.1.1 Relationer med lärare påverkar närvaron 
Elever beskriver att då de tycker om en lärare så väljer de i högre grad att delta på dennes 

lektioner än om de inte gör det. I vår studie är en beskrivning av lärare som eleven har en sämre 

relation till vanligare än motsatsen. Den dåliga relationen kan bero på bristande kommunikation 

eller att läraren inte möter elevens behov: 

Jag blir väldigt osäker runt lärare och även om jag tycker att något är fel så 

vågar jag inte säga emot, då blir det ofta att jag blir ledsen och stannar hemma.   

                                                                                                                (elev 2) 

En otrygghet i relationen med den undervisande läraren leder till att eleven inte vågar 

kommunicera med denne och reda ut eventuella konflikter eller situationer som upplevts som 

svåra. Det framkommer att detta kan leda till att eleven istället väljer att undvika konfrontation 

genom att stanna hemma. Ytterligare en elev beskriver den bristande kommunikationen med 

läraren som en bidragande orsak till frånvaro: 

När du inte är i skolan eller på lektionerna, vad beror det på? Hur skulle du 

kunna sammanfatta det? (intervjuare) 

Min panikångest och kommunikationen med lärarna. (elev 4) 
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Elev 4 beskriver vidare att den bristande kommunikationen mellan rektor och lärare vad gäller 

extra anpassningar har lett till så stora svårigheter för eleven att denne valt att inte gå på 

lektionerna. Anledningen till att en elev upplever att den har en sämre relation med en lärare 

kan även vara att den känner att den inte lyckas eller inte känner sig sedd: 

Typ som matten. Jag gillar X då går jag på hans lektioner. De andra lektionerna 

som jag tycker lite mindre om lärarna, eller de gör inte tillräckligt strukturerat 

för mig, blir det jobbigt och göra grejer som de säger. Alltså jag måste 

verkligen ha det steg för steg annars går det inte för mig, det blir kalabalik i 

mitt huvud och då ger jag hellre upp och går därifrån. (elev 5) 

Framträdande i intervjuerna är att relationen till den undervisande läraren är en bidragande 

faktor till om eleven är närvarande eller inte. 

5.1.2 Goda relationer med elever påverkar närvaron. 
När eleverna börjar i åk 7 så får de många nya vänner, både i och utanför klassen, som de vill 

umgås med. I intervjuerna beskriver elever att viljan att vara med dessa är större än att gå på 

lektionerna. Detta blir ett problem när vännerna inte går i samma klass: 

Jag går med någon annan kompis som inte går i samma klass, jag vill ju vara med 

henne, så det blir att man springer iväg med henne och så glömmer man bort tiden 

och så tänker man då att man redan har missat 30 min av lektionen då behöver 

man ändå inte gå dit. (elev 5) 

Det behöver inte vara så att eleven medvetet undviker lektionen utan det kan också vara så att 

tiden rinner iväg när den är med sina vänner och plötsligt inser eleven att den missat en stor del 

av lektionen: 

Eller det kommer en kompis bara, kan du följa med dit? Ja, men jag måste till 

lektion om fem minuter och sen så blir det att man stannar där i 25 och sen så 

är det ingen idé att gå till lektionen. (elev 3) 

I vår analys framkommer det också att goda relationer med elever i samma klass istället leder 

till att eleven i högre grad väljer att vara närvarande. Den goda relationen bidrar till trygghet i 

skolan. 

5.1.3 Dåliga relationer med elever påverkar närvaron 
Ett par elever beskriver att de har dåliga relationer med andra elever och att detta leder till 

frånvaro. Den dåliga relationen beskrivs antingen vara att de varit utsatta för mobbing eller att 

de själva hamnar i konflikt med sina klasskamrater. Mobbingen leder till en känsla av osäkerhet 

och otrygghet vilket in sin tur lett till att de bytt klass någon gång under sin grundskoletid: 

Jag bytte klass för jag blev mobbad i fyran och det gjorde mig osäker.  

(elev 2) 

Men liksom så fort man går utanför så känner man sig ganska otrygg jag har 

varit ganska mobbad (elev 6) 
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I de fall då eleven själv startar konflikter leder det till att eleven i slutändan drar sig undan och 

på så sätt blir ensam. En oro för att bli lämnad utanför kan leda till att eleven istället stannar 

hemma: 

Jag bråkade väldigt mycket med andra i klassen, jag hade vänner men jag var 

mest för mig själv. (elev 2) 

Eller så är det bara att den tjejgruppen jag hänger med dom är väldigt så här, 

har en gjort något så går alla efter den personen och då blir det att jag blir 

ensam. Då brukar jag inte vilja gå, vill inte bli lämnad utanför. (elev 2) 

Oavsett om de dåliga relationerna med andra elever beror på att eleven blir utsatt eller själv 

bidrar till konflikter så kan den dåliga relationen i sig leda till att elever är frånvarande. 

5.1.4 En känsla av att inte passa in 

I intervjuerna beskriver elever bland annat att andra elever är barnsliga eller inte har samma 

intressen som de själva. Eleverna uttrycker inte att relationen med andra elever är dålig utan att 

de inte klickar med dem. De upplever sig inte mobbade utan känner att de inte passar in i skolan: 

Jag blev borta mycket i början och då klickade jag inte lika mycket med dom 

andra. Då blev det att jag inte blev utanför men fick hänga med dom andra. Det 

gör jag fortfarande men jag känner inte riktigt att jag passar in. (elev 2) 

Vårt resultat visar också på att det kan finnas en oförståelse hos elever hur andra elever fungerar 

och agerar i skolan. Att hantera detta är så pass svårt att eleven inte klarar av att vara i den 

miljön och därför är frånvarande: 

Jag pallar inte med för att elever är så dryga och jobbiga och det är så svårt att 

vara i stor klass liksom (…) Alltså jag vet inte, sättet dom är på är inte bra för 

mig, de snackar bara skit, dom stör arbetsron, dom är jobbiga småbarn liksom. 

(elev 6) 

Oavsett orsak är en känsla av att passa in, att hitta sin plats i ett socialt sammanhang, viktigt 

för att må väl och vilja fortsätta komma till skolan.  

5.2 Psykisk ohälsa 
I intervjuerna återkommer psykisk ohälsa av olika slag som orsak till att eleven har hög 

skolfrånvaro. Depression, ångest och panikångest hindrar eleven att ta sig till skolan hela 

dagar eller enstaka lektioner. Vi har här valt att dela in temat i två kategorier; Depression 

samt Ångest. 

5.2.1 Depression 
Några av de intervjuade eleverna har diagnostiserats med depression. Depressionen har bland 

annat yttrat sig i att de inte kommer upp på morgonen samt blir initiativlösa och omotiverade. 

Eftersom det tar lång tid att återhämta sig från djupa depressioner har det lett till långvarig 

frånvaro: 
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I början så har det ju varit med ledsamheten, har det ju varit. (elev 1) 

Frånvaron berodde ju uteslutande på det dåliga måendet (…) det tar så lång tid 

och komma tillbaka. Och det är bara det som har gjort att han inte har varit i 

skolan. (Vårdnadshavare) 

Elev 1 och dennes vårdnadshavare poängterar vid flera tillfällen under intervjun att 

skolfrånvaron inte har något med faktorer i skolan att göra utan att det är depressionen som 

gjorde eleven initiativlös och nedstämd och att det i sin tur påverkade skolnärvaron: 

Alltså i början var det ju så, det tog ju fem dar och få in han i duschen (…) Han 

kunde inte sitta här nere, han kunde inte äta, han kunde inte göra nånting. Så 

det har varit en lång resa. (vårdnadshavare) 

Andra elever beskriver att all glädje försvann när de blev deprimerade och att de därför inte 

kunde förmå sig att ta sig till skolan: 

Jag kände ingen glädje att gå till skolan längre. (elev 2) 

Elev 2 beskriver vidare att det som kan få denne till skolan idag är aktiviteter som upplevs 

lustfyllda.  

5.2.2 Ångest 
Ångest är en stark oro eller rädsla som kan hindra människor i sin vardag. I intervjuerna 

beskriver elever ångest för specifika situationer i skolan så som en rädsla för bakterier, farliga 

ämnen eller att möta många människor: 

Känsliga ämnen. Om vi pratar om nånting på X lektioner ibland så tycker ju 

jag det är jobbigt för att jag är rädd och då triggar det igång och då börjar man 

tänka och så bara eskalerar allting. (elev 4) 

Eleverna beskriver även en allmän ångest för hela skolsituationen. Denna ångest är svårare för 

eleven att beskriva: 

Nej, alltså det är allmän ångest inför skolan, jag vet egentligen inte varför, det 

har alltid varit jobbigt med skolan liksom. (elev 6) 

När vi analyserat vårt material ser vi att i elevernas beskrivning av ångest talar de samtidigt om 

stress:  

Och väggen är typ stress, oro och ångest. (elev 4) 

Om stressen leder till ångest eller ångesten till stress är svårt att tolka, men att dessa är tätt 

sammanfogade framkommer tydligt i flera intervjuer. Vi har dock valt att dela upp stress och 

ångest i två olika kategorier eftersom ångesten är mer relaterad till rädsla, det kan vara så enkla 

saker som att våga be någon vuxen om hjälp: 

Jag tycker det är jobbigt att be om hjälp. Jag tycker det är jättesvårt så jag tror 

också det är en sak som liksom får mig och vilja gå hem. Och det är därför jag 

går hem ibland för att jag inte vågar be om att nån ska öppna ett grupprum eller 

vågar inte gå ner till X för att jag mår dåligt. (elev 4) 
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I flera intervjuer beskriver eleverna att de har panikångest och att denna påverkar dem så 

mycket och ofta att de får hög frånvaro i skolan: 

(…) med panikångest. Och det har väl blivit ett stort hinder, inte bara för skolan 

utan andra saker utanför, men det är väl det som påverkar skolan mest. 

(elev 4) 

Panikångesten inträffar inte bara i skolmiljön utan även i andra situationer. När den inträffar 

behöver eleven dra sig undan för att lugna ner sig och återhämta sig. Om panikattacken inträffar 

i skolan leder det per automatik till att eleven missar lektioner.  

 

5.3 Trötthet 
Flera elever beskriver att de är mycket trötta och inte orkar med skolarbetet eller vänner. 

Tröttheten kan yttra sig i att eleven inte orkar ta sig upp i tid på morgonen och därför kommer 

till skolan flera timmar senare. Den kan också visa sig genom ilska och irritation eller en 

allmän skoltrötthet. Vi har här valt att dela in temat i tre kategorier; Svårt att starta dagen, 

Svårt att hantera känslor samt Orkar inte gå till skolan. 

5.3.1 Svårt att starta dagen 
Tröttheten leder till att det är svårt att vakna på morgonen och svårt att ta sig till skolan i tid: 

När jag inte kommer till skolan så är det oftast att jag varit hemma och sovit, 

för jag är trött och jag har svårt att gå upp på morgonen. (elev 5) 

Ibland är det bara jävligt svårt att ta sig upp på morgonen och då blir jag typ 

två till tre timmar sen. (elev 6) 

Det kan leda till att eleven inte går till skolan alls, alternativt kommer senare på dagen. 

Tröttheten kan även bero på sjukdom: 

Ibland är det på grund av trötthet eller att jag blir yr eller andra saker (…) Det 

är på grund av hypotyreos. Det är hormoner som inte sänder ut tillräckligt 

mycket vilket gör att man blir väldigt trött. (elev 7) 

 

Att det är svårt för eleven att starta dagen kan ha olika orsaker. Hos vissa finns det diagnoser 

som ger denna svårighet, andra elever vet inte vad tröttheten beror på. 

5.3.2 Svårt att hantera känslor 
I intervjuerna framkommer det att eleverna har svårt att hantera vissa känslor, vilket kan leda 

till att de inte klarar av att vara kvar på lektionen alternativt gå till skolan. Trötthet kan leda till 

irritation och det är samma elever som beskriver svårigheter att ta sig upp på morgonen på 

grund av att de är trötta som också beskriver att de är lättirriterade. Om irritationen inträffar 

hemma på morgonen så kan det leda till att eleven inte kommer iväg till skolan: 
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Jag vet inte varför men ibland är jag bara jättetjurig på morgonen och vill typ 

slå sönder allt jag ser, och då brukar jag stanna hemma ett par timmar extra för 

att typ lugna ner mig så jag inte råkar slå någon eller nånting. (elev 6) 

 

Det är väldigt mycket som kan förstöra, alltså bara att någon är otrevlig mot 

mig kan göra att jag vill sticka därifrån. Om jag typ tänkt att det ska vara ett 

fint väder och så är det ett fult väder då blir jag irriterad på det. Har det stått att 

det ska var nån mat, och så går jag in i matsalen och så är det inte den maten 

då, nej alltså det är så små grejer (…) typ att man ska ha en tröja på sig och den 

luktar svett, då drar jag inte till skolan (…) det räcker att jag tappar 

bilnycklarna när jag ska gå ner i trappen, då sitter bilnycklarna (till mopedbilen 

red. anm.) i fickan och då tappar jag dom i trappen. Nej då sprängs 

jag.                                                                                                           (elev 5) 

 

Åker du till skolan då? (intervjuare) 

  

Nej då skriker jag bara: Nej jag skiter i det här. Och så gå jag upp och stänger 

dörren och går in och lägger mig. (elev 5) 

 

Det kan även inträffa incidenter under skoldagen där eleven blir irriterad på någon vuxen 

angående till exempel ordningsreglerna på skolan: 

 

Men dom säger nej du måste ta av dig jackan. Det kan jag störa mig på även 

om jag vet att jag ska ta av mig jackan, så kan jag ändå irritera mig så grovt på 

det att jag bara, Nej vet du vad, jag kan lika bra gå här ifrån då. Och då går jag 

därifrån eller så skiter jag i att ta av mig jackan. Då kan jag inte jobba över 

huvud taget (…) Det kan ligga i mig en hel dag. Att han inte lät mig ha på 

jackan. Då kan jag störa mig på det en hel dag. (elev 5) 

Och vad händer resten av dagen? (intervjuare) 

Då blir jag sur på allt, antingen så blir jag kvar i skolan och så går jag på nästa 

lektion, men då kan det fortfarande vara så att jag inte kan koncentrera mig på 

resten av lektionen för att jag fortfarande stör mig på det, eller så blir jag så 

jävla arg, sen så blir jag så irriterad på allt och så dra jag där ifrån (…) Ja det 

är väldigt mycket som kan förstöra, alltså bara att någon är otrevlig mot mig 

kan göra att jag vill sticka därifrån. (elev 5) 

Citatet visar att eleven inte kan släppa sin irritation och att den därför kan finnas kvar under 

lång tid. Detta kan då leda till att eleven har svårt att koncentrera sig eller att den går hem.  

5.3.3 Orkar inte gå till skolan 
Vid intervjuerna så beskriver elever olika orsaker till att man inte orkar gå till skolan. De kan 

beskriva det som att de inte orkar gå till skolan rent fysiskt på grund av psykisk ohälsa under 

en lång tid eller att man är trött på skolan och därför väljer att ibland vara hemma: 
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Jag har haft en mental sjukdom i en väldigt lång tid, för mig är det fyra år. Och 

då blir jag så pass trött av den så jag orkar inte gå till skolan rent fysiskt. 

                                                                                                                (elev 2) 

Nedanstående citat visar att eleven nu går till skolan i en mindre grupp och börjar må bättre än 

när eleven gick i den stora klassen: 

Mm, alltså inte direkt, när jag började var jag allmänt, jag ville fortfarande inte 

till skolan men det var lättare att gå dit än till klassen så jag gick ändå för jag 

visste att det var viktigt. Men jag var fortfarande skoltrött och jag vill verkligen 

inte till skolan. (elev 6) 

Eleven var fortfarande skoltrött men eftersom det var enklare att gå till den lilla gruppen än till 

klassen så minskade hindret och eleven började närvara i skolan. 

 

5.4 Stress 
Flera elever beskriver att de känner sig stressade och inte klarar av att hantera den stressen på 

annat sätt än att vara frånvarande:  

Stress är liksom den största saken som typ triggar igång det (…) du ska ju kunna hålla koll på allting 

(…) det känns som att jag inte hinner med allting och då känns det som att det blir, det är som att du 

ställer dig framför en vägg och du vill ta dig till andra sidan väggen men det finns ingen dörr typ. Och 

väggen är stress och oro och ångest. (elev 4) 

Stressen för eleverna kan bero på att de har många uppgifter men framförallt att de kommer 

efter när de missar uppgifter för att de är frånvarande. Att vara på en plats med många 

människor och hög ljudnivå är också något som stressar vissa. Vi har därför valt att dela in 

temat i fyra kategorier; Hög arbetsbelastning, Eleven kommer efter, Betyg samt Mycket 

människor 

5.4.1 Hög arbetsbelastning 

Elever beskriver att skoluppgifterna är större på högstadiet och att informationen blir för stor. 

Uppgifterna ska dessutom göras inom en viss tid vilket stressar vissa elever: 

Så det är lite så här, jag tror det blir jobbigast när det är mycket som jag ska 

hålla koll på. När jag inte liksom (…) kan ta det i min egen takt. (elev 4) 

Det framkommer även att uppgifterna blir för många för eleven och att de då blir stressade över 

risken att inte klara av dem och då få göra om dem igen. Att göra om en uppgift upplevs inte 

som en möjlighet utan som att det blir ytterligare en sak att hålla koll på:  

Och då måste jag göra om det igen och då blir det ännu en sån grej som jag 

måste lägga till på saker jag måste göra och då blir det jobbigt.   

Men istället är jag hemma för att ta en extra dag att plugga.  (elev 2) 

Elev 2 beskriver senare i intervjun att det inte blir något pluggat hemma, utan att denne istället 

ligger i sängen hela dagen. Ambitionen är god men kraften att genomföra det finns inte. Istället 
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missar eleven ännu fler lektioner och eventuellt en provsituation som ökar på stressen ännu 

mer. Detta beskrivs närmare i 5.4.2. Förutom uppgifter att göra så visar vår analys att även 

längden på skoldagarna kan leda till stress: 

Högstadiet har definitivt mycket längre lektioner och mer lektioner. Så det 

betyder att dagarna är längre (…) Det blir mer så här information som jag ska 

ta in under dagen (…) mycket krav. (elev 4) 

 

Långa dagar leder till mer information och fler krav, vilket i sin tur leder till ökad stress.  

 
5.4.2 Eleven kommer efter 

Elever beskriver att deras frånvaro leder till att de hamnar efter och att detta då stressar dem. 

De väljer då att inte komma på lektionerna vilket gör att de hamnar efter ännu mer:  

Det var det att jag var stressad över en uppgift, då var jag hemma och då 

missade jag en annan och då fortsatte det (…) Det blir inte bättre av att va 

hemma. Ångesten blir egentligen bara sämre, och det finns liksom mer jag ska 

ta igen och jag ska hinna med mer och … Men det blir liksom den här väggen 

som stoppar mig. (elev 4) 

Stress och ångest beskrivs här parallellt som en vägg som inte går att ta sig förbi. Andra 

beskriver det som en lista som aldrig tar slut eller som ett berg. Detta leder till att eleven istället 

för att ta tag i det som ska göras inte förmår att göra något alls: 

När det blir mycket läxor plus uppgifter som jag ska ta med mig hem för att 

jag har missat, då kan det bli väldigt mycket (...) jag blir väldigt stressad och 

då blir det att jag inte gör någonting alls istället. (elev 2) 

Vissa ämnen har eleverna bara en gång per vecka och om eleven är borta vid dessa lektioner 

missar den en stor del av den kursen. Detta ökar på stressen för vissa elever: 

Jag är stressad över fysiken, bilden såna ämnen vi bara har en gång i veckan. 

Jag blir väldigt ledsen över mig själv när jag till exempel har stannat hemma 

för jag är stressad eller orolig för en specifik lektion som just är den dagen 

tillsammans med det vi bara har en gång i veckan... Då känner jag att jag 

hindrar mig själv att gå i skolan bara på grund av en grej. (elev 2) 

Det behöver alltså inte vara så att eleven vill missa just dessa lektioner, men om de ligger under 

samma dag som något annat de inte kan hantera så påverkar det närvaron även i dessa ämnen. 

Något som är genomgående i intervjuerna är känslan av hopplöshet, att det inte är någon idé 

att försöka komma ifatt: 

Alltså det beror väl på att jag ligger väldigt mycket efter. Det känns som jag 

inte kommer kunna komma ikapp vad jag än gör. (elev 6) 

Ju längre tid eleven är frånvarande desto svårare blir det för eleven att komma tillbaka eftersom 

avståndet till att nå upp till målen blir större och större. En del elever ger då upp istället.  
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5.4.3 Betyg 
I intervjuerna framkommer det att betygen är en källa till stress. En orsak är bland annat 

betygssystemet där det räcker med att nå ett kunskapskrav på en lägre nivå för att få tex D 

istället för C: 

Jag hade en musikgrej och jag fick ett C och jag hade A i allting vilket betyder 

att jag skulle få B, jag behövde verkligen det A:et för att höja min merit det är 

stressande. (elev 7) 

Elev 7 beskriver vidare sin rädsla för att misslyckas och att stressen över betygen därför kan 

leda till två olika strategier. Antingen gör eleven för mycket eller så ger den upp: 

Jag tror jag har ett problem med att misslyckas, alltså det är antingen det eller 

så typ går jag inte dit, antingen gör jag alldeles för mycket (…) min ideologi är, 

när jag är stressad över någonting, att det är bättre att misslyckas för att du inte 

gör någonting än misslyckas för att du försöker. Så antingen gör jag alldeles för 

mycket eller alldeles för lite. (elev 7) 

Precis som att vissa elever ger upp när de hamnar efter i skolarbetet så ger andra upp när det 

finns en risk att misslyckas med sina betyg. 

5.4.4 Mycket människor 
Flera av eleverna berättar att de upplever stress när det är många elever som samtidigt vistas 

i en del gemensamma utrymmen under vissa tider på dagen, till exempel matsalen och vid 

skåpen:  

Alltså i matsalen är det väldigt mycket ljud och det brukar vara väldigt mycket 

människor, väldigt fullt och det är inte jättenice. (elev 6) 

 

I intervjuerna framkommer även att den höga ljudnivån, blickar och trängsel leder till stress. 

En elev har i sin extra anpassning möjlighet att starta dagen lugnt genom att besöka en 

mindre undervisningsgrupp: 

Jag har ju den här lilla gruppen jag kan gå till om det blir jobbigt. Och jag är ju 

oftast där på morgnarna om jag är där och det beror på att jag inte vill träffa på 

massa människor (…) Med lärarna känner jag mig trygg, men det är mest 

eleverna. Jag tycker det är jobbigt för att det är så stort liksom och det finns så 

många elever. (elev 4) 

Innan eleven fick denna möjlighet kom denne inte till skolan på morgonen utan kunde vara 

hemma hela dagen. Elever berättar att de känner sig trygga i klassrummen med sin klass och 

sin lärare men i korridorer och andra gemensamma utrymmen där det finns många elever som 

de inte känner, där det är högljutt och många blickar blir stressen för stor och för svår att 

hantera.  
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5.4 Svårigheter i undervisningssituationen 
Olika faktorer i undervisningssituationen kan påverka elevens närvaro. En tydlig struktur på 

lektionerna och uppgifter hjälper elever att klara skolarbetet men om den saknas blir detta en 

stressfaktor och ett hinder för eleven. Om eleven inte är motiverad samt om lektionen upplevs 

obegriplig blir det ytterligare svårt att hänga med och detta kan leda till att frånvaron ökar. 

Några elever beskriver att de har svårt att koncentrera sig, antingen på grund av att de själva 

har svårt att sitta still eller för att andra elever stör i klassrummet. Till sist kan 

idrottslektionerna upplevas extra jobbiga för vissa elever, framförallt ombytessituationen och 

momentet simning. Vi har här valt att dela in temat i fem kategorier; Struktur, Fattar inte, 

Svårt att sitta still, Tråkigt, Andra elever stör samt Idrott 

5.5.1 Struktur 

När det saknas tydlig struktur på lektionsupplägg, uppgifter, läxor mm skapar det en stress för 

eleven. Många av de intervjuade eleverna får hjälp med att strukturera upp och prioritera i 

skolarbetet:  

Sen dom andra lektionerna som jag tycker lite mindre om lärarna eller såhär som 

typ dom gör inte liksom tillräckligt strukturerat för mig. Då blir det jobbigt för 

mig och göra grejer som de säger, jag måste verkligen ha det. (Elev 5) 

Eleven berättar om vikten av struktur för inlärningen för att förstå vad som ska göras eller för 

att kunna starta upp en uppgift. Citatet nedan visar även på att det krävs struktur och stöd till 

vissa elever som i början har svårt att hitta på en stor skola:  

Jobbigt för jag förstod inte schemat och jag gick alltid fel (elev 6) 

Att börja på högstadiet med en annan struktur på schemat samt förflyttning mellan olika hus 

och salar kräver struktur. För man inte hjälp med det så kan det skapa oro och stress. 

5.5.2 Fattar inte 
När eleven inte fattar under lektionen skapar det en stress som kan leda till att eleven ger upp. 

Antingen sitter den av lektionen, går därifrån eller så kommer den inte dit över huvud taget: 

Ibland kanske, för att det är något man inte fattar i klassrummet, eller typ så 

här, om jag går på X lektion och sen så är det nånting som X inte går igenom, 

eller som X har gått igenom och jag har inte varit med. Så hänger inte jag med 

i svängarna, jag har inte fått nån genomgång på det och då blir det oftast så 

bara, amen jag har inte varit där så jag kommer inte fatta nånting ändå, då 

stannar jag här (Med mina kompisar red. anm.). (elev 3) 

Om eleven har varit borta och missat genomgångar blir det svårare att förstå innehållet. Då kan 

eleven välja att bli kvar eller så lämnar den klassrummet. Detta beskrivs i nästa citat: 

Jag ställde mig upp! Och bara: ja, jag går härifrån. Hej då! (…) det var när jag 

inte fattade. För det blev komplicerat på lektionerna. (elev 3) 
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Då eleven inte förstår innehållet på lektionen så är det lättare att lämna klassrummet det blir en 

ond cirkel och eleven kommer efter ytterligare. 

5.5.3 Svårt att sitta still 
Elever beskriver att det är svårt att sitta still under lektionstid och därför väljer man att inte gå 

dit: 

Jag har så svårt att sitta stil, jag kan knappt sitta stil nu. Jag sitter och rör på benen 

så här. Jag har alltid haft svårt att sitta still. Det är typ det jag tänker (…) liksom 

nästan lite panik när jag ska sitta still i ett klassrum (…) jag får lite ångest över 

det, för jag vill inte sitta still men jag får också ångest över att jag inte går dit, för 

att jag inte gör det jag ska, alltså jag måste göra det. Det är typ det jobbigaste med 

att man ska sitta still. (elev5) 

Den ständiga oron i kroppen hindrar eleven från att delta i moment som kräver fokus och det 

ger ångest för eleven som vet att det är viktigt att kunna koncentrera sig på lektionen. 

5.5.4 Tråkigt 
I studien beskriver elever olika känslor runt lektionstillfällen. Om lektionerna är tråkiga väljer 

eleven ibland att göra annat: 

Jag vet egentligen inte riktigt men skolan är väldig tråkig och stressande på 

väldigt många sätt och då är det mycket lättare att skita i allt.  (elev6) 

Att skolan är tråkig och stressande leder ibland till att man inte går till lektionen. Eleven 

upplever det som påfrestande och att vara frånvarande är därför en enklare lösning: 

Men om jag gått på X lektion till exempel, då så ba, a men hon var inte så 

jätterolig, men då stannar jag hellre (med mina kompisar. red. anm.) En lektion 

skadar inte. (elev 3) 

Andra faktorer, till exempel vänner, är mer intressanta än lektionerna och då väljer eleven 

frånvaro. 

5.5.5 Andra elever stör 
I intervjuerna framkommer att några elever upplever att andra elever stör undervisningen vilket 

gör att eleven blir irriterad och har svårt att genomföra sina uppgifter: 

Då var det också väldigt stökigt, alltså klasser överlag brukar vara väldigt 

stökiga, alla bara prata särskilt på praktiska lektioner. (elev 6) 

Vissa lektioner i praktiska ämnen blir mer störande eftersom man då rör sig i klassrummet och 

tillfälle för prat mellan eleverna ökar. Beskrivningen av arbetsron i samma klass skiljer sig 

beroende på vilken elev det är. Detta kan indikera att vissa elever har svårt att skärma av från 

yttre faktorer: 

Alltså jag vet inte det sättet dom är på är inte bra för mig, de snackar bara skit 

om, dom stör arbetsron, dom jobbiga småbarn liksom. (elev 6) 
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Eleven upplever att kamraterna stör arbetsron genom att prata om saker som inte 

tillhör lektionen. 

5.5.6 Idrotten 
Idrotten är lektioner eleven väljer bort av olika anledningar. Här ser vi att det är när man 

befinner sig i omklädningsrummet samt vad man ska prestera på lektionen som gör att eleven 

inte deltar i undervisningen: 

 

Idrotten den är hemsk. Det kan bara vara jag för jag är trans och jag hatar typ 

allt med idrott typ omklädningsrum, sen har man så här, man måste ha bäst 

kondition av alla och vara snabbast av alla för att inte bli hatad. Det är så här 

skolidrott (…) Eller när man ska simma med idrotten, det hatar jag mer än allt 

annat. (elev 6) 

Om elever blir borta från idrotten och momentet simning så leder det dessutom till att man inte 

når betyg i ämnet. 

 

5.6 Sjukdom 
Vid vår analys av resultatet kan vi se att elever blir frånvarande längre perioder då de behandlas 

för sjukdom eller skada. Eleverna beskriver att smärta eller andra somatiska symtom hindrar 

dem från att gå till skolan:  

Just nu är det ju för armen, jag har ju konstant smärta i den. (Elev 1) 

Vidare beskriver eleven att det startade redan i årskurs sex med magont som var svår att 

diagnostisera: 

Ja, asså, det var ju innan också, för jag har ju alltid haft så ont i magen (…) och 

ingen läkare har vetat varför (…) Under sommarlov kunde jag få jätteont i 

magen och inte kunde göra nånting även om det var en jättefin dag. (elev 1) 

Förutom magont beskriver ett par elever även andra somatiska symtom:  

Alltså jag har ganska dåligt immunförsvar så det är lite därför (…) jag är sjuk 

ganska ofta. (elev6)  

Förra veckan så hade jag så mycket ledvärk att jag inte kunde gå upp ur 

sängen. Så jag typ bara låg där, och hade jätteont. (elev7) 

Sjukdomar kan leda till hög ofrivillig frånvaro under längre perioder och det kan bli svårt att 

komma ikapp med skolarbetet. 
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5.7 Resultatsammanfattning 
Genomgående i intervjuerna framkommer betydelsen av relationer med vuxna och elever, dels 

som en faktor som kan leda till ökad närvaro men också till att närvaron minskar. Goda 

relationer med lärare leder till att eleven tenderar att oftare delta på lektioner medan det med 

elever kan leda både till ökad eller minskad närvaro beroende på vilken elev det är. Dåliga 

relationer, oavsett om det gäller lärare eller elever, leder enligt vår studie endast till högre 

frånvaro.  

I intervjuerna återkommer psykisk ohälsa av olika slag som orsak till att eleven har hög 

skolfrånvaro. Depression, ångest och panikångest hindrar eleven att ta sig till skolan hela dagar 

eller enstaka lektioner. 

Flera elever beskriver att de är mycket trötta och inte orkar med skolarbetet eller vänner. 

Tröttheten kan yttra sig i att eleven inte orkar ta sig upp på morgonen, genom ilska och irritation 

eller en allmän skoltrötthet. 

Flera elever beskriver att de känner sig stressade och inte klarar av att hantera det på annat sätt 

än att vara frånvarande. Stressen kan bero på att de har många uppgifter men framförallt att de 

kommer efter när de missar skolarbetet för att de är frånvarande. Många människor och hög 

ljudnivå är också något som stressar en del. 

Olika faktorer i undervisningssituationer kan påverka elevens närvaro. En tydlig struktur på 

lektioner och uppgifter hjälper elever att klara skolarbetet men om den saknas blir detta ett 

hinder för eleven. Om lektionen upplevs obegriplig eller om eleven inte är motiverad blir det 

ytterligare svårt att hänga med och detta kan leda till att frånvaron ökar. Några elever beskriver 

att de har svårt att koncentrera sig, antingen på grund av att de själva har svårt att sitta still eller 

för att andra elever stör i klassrummet och att det är en faktor till deras skolfrånvaro. Till sist 

kan idrottslektionerna upplevas extra jobbiga för vissa elever, framförallt ombytessituationen 

och momentet simning. 

Vidare visar resultatet att elever blir frånvarande längre perioder då de drabbas av sjukdom 

eller skada. Eleverna beskriver att smärta eller andra somatiska symtom hindrar dem från att 

gå till skolan.   
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6.Diskussion 

Detta kapitel inleds med en diskussion kring studiens metod, därefter diskuteras resultatet i 

relation till tidigare forskning och egna erfarenheter.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Urvalskriterierna för studien bygger på elever från årskurs 8 och 9 där samtliga elever hade 

erfarenhet av hög skolfrånvaro på 30 procent eller mer under minst en månad. Inför 

intervjuerna tillfrågade vi 15 stycken vårdnadshavare om tillåtelse att intervjua deras barn. Fem 

stycken av de tillfrågade svarade ja, fem stycken svarade nej och resterande vårdnadshavare 

gav ingen respons. De vårdnadshavare som svarat nej angav skälet att de inte ville låta sitt barn 

återigen berätta om sina svårigheter eller att deras barn inte mådde bra av olika anledningar. 

När elever får problematisk skolfrånvaro innebär det många olika kontakter för vårdnadshavare 

och barn med till exempel skola, socialtjänst, sjukvården, barn och ungdomspsykiatrin med 

flera. Det är tider som ska planeras in och passas och svåra saker ska beskrivas vid upprepade 

tillfällen. Detta tar mycket energi och tid för de iblandade. Då det gäller de vårdnadshavare 

som inte har gett någon respons kan vi inte veta orsaken. Enligt skolverket (2010) beskrivs 

olika sociala faktorer som kan vara kopplade till skolans sociala miljö men även till 

hemförhållanden. Karlberg och Persson (2017) menar att elever med problematisk frånvaro 

kan befinna sig i en utsatt situation i hemmiljön. I vårt resultat får vi fram skolrelaterade och 

individuella faktorer men saknar de sociala faktorer som kan påverka elevens frånvaro. Detta 

leder till att vi frågar oss om dessa vårdnadshavare inte vill att barnet ska berätta om sin sociala 

situation för en utomstående. 

Vi ville göra en fenomenologisk, förutsättningslös beskrivning av fenomenet orsaker till 

skolfrånvaro och därför genomförde vi halvstrukturerade intervjuer där vi inte utgick från 

färdiga kategorier utan var öppna för vad eleverna berättade (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid 

en tidigare studie vi genomfört använde vi oss av enkäter. Vi upplevde då den brist som 

Bjorndal Cator (2005) beskriver när det gäller att få djupgående information om ett fenomen. 

När enkäten är gjord finns det ingen möjlighet att klargöra något som är oklart. Vid en kvalitativ 

intervju får vi, som Kvale och Brinkman (2014) beskriver den fakta vi söker men också del av 

ett djupare meningsplan. 

Studien har genomförts på den enheten där vi arbetar och några av respondenterna undervisar 

och bedömer vi. Detta bör beaktas i resultatet då deras utsagor kan ha påverkats både positivt 

och negativt av vår relation. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att det förekommer en 

oavsiktlig och omedveten maktsituation i intervjusituationer då det är intervjuaren som inleder 

intervjun, ställer frågor och avgör vad som ska följas upp i samtalet. I de intervjuer där det 

fanns en relation mellan oss och respondenten finns det dessutom en risk att respondenten mer 

eller mindre medvetet uttrycker vad denne tror att vi vill höra. Denna maktasymmetri går inte 

att eliminera utan vi som forskare behöver reflektera över vilken roll makten spelar i det resultat 

vi får fram (a.a.). Vi upplever dock att intervjuerna var avspända och öppna just på grund av 
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relationskapitalet vi hade till respondenterna. De beskrev negativa faktorer i vår undervisning 

som kunde leda till frånvaro utan att det för den skull upplevdes ansträngt.  

Analysarbetet genomfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) metod. Då vi har varit två 

personer som analyserat materialet har vi kunnat diskutera oss fram till de olika teman som 

finns i vårt resultat. Detta var en stor fördel och underlättade analysen. Materialet talade tydligt 

till oss och efter kodningen växte kategorier och teman fram relativt enkelt. Det fanns en risk 

att vår förförståelse påverkade oss i vårt analysarbete och att det var därför skapandet av 

kategorier gick så smidigt. Vi har stor förförståelse för ämnet då vi arbetar som pedagoger och 

utifrån det har erfarenheter från elever med hög skolfrånvaro. Inför studien tog vi del av 

litteratur i ämnet för att få en bredare vetenskaplig bakgrund och dessutom har vi en relation 

till några respondenter. Enligt fenomenologin ska man bortse från all förförståelse, fördomar 

och förutfattade meningar för att kunna se fenomenet som det verkligen är (Leijonhufvud, 

2008). Kihlström (2016) menar att det är viktig att vara observant på sin egen förförståelse så 

man inte ställer ledande frågor. Vid analysarbetet har vi varit medvetna om vår förförståelse 

och har försökt hålla oss så objektiva och neutrala som möjligt.  Vi startade intervjun med en 

öppen fråga där respondenten fick berätta utifrån sin egen upplevelse vad den problematiska 

skolfrånvaron beror på. Det är i detta svar som innebörden av fenomenet finns och på så sätt är 

vi inte objektiva men inte heller helt subjektiva. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen utgår från de sex teman som blivit synliga i resultatet; Relationer, Psykisk 

ohälsa, Trötthet, Stress, Svårigheter i undervisningssituationer och Sjukdom. Redan i 

inledningen av vår studie var vi intresserade av att finna de orsaker till frånvaro som är 

kopplade till skolan. Det kändes viktigt för oss eftersom det är de faktorer vi har möjlighet att 

påverka. I vårt resultat kunde vi se tre skolrelaterade orsaker, vilka svarar på forskningsfråga 

två; Relationer, Stress och Svårigheter i undervisningssituationen.  I detta avsnitt diskuteras 

varje tema var för sig utifrån resultatet på forskningsfråga ett och kopplas löpande till tidigare 

forskning. 

 

Relationer 

En framträdande faktor i vårt resultat är relationernas betydelse för elevernas närvaro. Enligt 

Gladh och Sjödin (2013) är goda relationer till lärarna en framgångsfaktor och 

Skolinspektionen (2016a) menar att det är viktigt att eleverna får bekräftelse genom att 

personalen ser dem, ger positiv respons och finns som trygga personer i skolan. Utifrån detta 

drar vi slutsatsen att det är otroligt viktigt att som lärare arbeta med relationen till eleverna. Att 

välja sina strider och visa att man ser och försöker förstå dem kan vara avgörande för om en 

elev dyker upp på lektionerna eller inte. Enligt vår erfarenhet är en svårighet på högstadiet att 

eleverna har många olika lärare som i värsta fall byts ut flera gånger under skoltiden. Att skapa 

en trygg relation kan därför ta längre tid eftersom man inte träffas lika mycket och de relationer 

man skapat avslutas när läraren slutar på skolan eller börjar undervisa andra klasser. Vi har sett 
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att elever med frånvaroproblematik är hjälpta av att ha god relation med minst en vuxen på 

skolan vars uppgift är att skapa trygghet och struktur. Denna kontaktperson behöver inte vara 

klassföreståndaren utan kan även vara en speciallärare eller annan resursperson. Dessa 

yrkesgrupper sitter ofta i mindre grupper eller enskilt med elever vilket gör att möjligheten att 

knyta ann till eleven är god. Gladh och Sjödin (2016) beskriver vikten av att elever som blir 

hemma måste efterfrågas och kontaktas och om detta görs av elevens kontaktperson så får 

vårdnadshavaren en samlad information från skolan samt att en förtroendefull kontakt mellan 

hem och skola kan skapas. En annan viktig funktion är fritidsledaren som kan skapa värdefulla 

relationer och en trygg miljö för eleverna. 

Vårt resultat visar att goda relationer med elever som inte går i samma klass kan leda till ökad 

frånvaro. Viljan att vara med dessa är större än att gå på lektionerna, tiden rinner iväg när de 

umgås och risken att missa sin egen lektion är hög. Enligt Skolverket (2010) kan ett socialt 

grupptryck uppstå när en elev börjar umgås i kretsar som struntar i att gå på lektionerna och 

istället vistas i skolans gemensamma lokaler. Grupptrycket kan vara så stort så att trots 

påstötningar av vuxna i skolan kan eleven inte ändra sitt beteende. Detta stämmer väl överens 

med resultatet i vår studie där elever beskriver att även om fritidsledaren påminner om att 

lektionen startat så dröjer man kvar i de gemensamma utrymmena. Här har dock fritidsledarna 

en viktig roll för de elever som har svårt att avbryta en aktivitet eller ha koll på tiden. Vi är 

övertygade om att frånvaron hade varit högre om detta inte gjordes. 

Dåliga relationer till andra elever kan enligt vårt resultat också leda till frånvaro. Antingen 

beskriver eleverna att de varit utsatta för mobbing eller att de själva hamnar i konflikter med 

andra elever. Mobbingen och konflikterna beskrivs leda till en känsla av otrygghet och 

osäkerhet eller en rädsla för att hamna utanför. I SOU (2016:94) kan man läsa att denna känsla 

kan vara mycket stark trots att inte avsiktlig mobbing förekommer. Den kan leda till 

problematisk skolfrånvaro, vilken i sin tur kan göra att eleverna känner oro för att hamna 

utanför, bli utfrusna eller mobbade. Karlberg och Persson (2017) beskriver det som att 

kamratproblem kan leda till ökad frånvaro, och den ökade frånvaron i sin tur till försämrade 

relationer vilket till slut blir en ond cirkel. Andra elever i studien anser inte att de blir mobbade 

men uppger att de inte passar in i skolan. Det kan bero på hög frånvaro men också på en 

oförståelse för hur andra elever fungerar. Oavsett orsak är en känsla av att passa in, att hitta sin 

plats i ett socialt sammanhang, viktigt för att må väl och vilja fortsätta komma till skolan.  

 

Psykisk ohälsa 
I studien beskriver eleverna att depression, ångest och panikångest hindrar dem från att gå till 

skolan. Enligt Socialstyrelsen (2017) är det just dessa diagnoser som har ökat hos barn och 

ungdomar det senaste decenniet. Enligt Socialstyrelsen (2017) kan depressioner och 

ångestsyndrom leda till långdragna sjukdomsförlopp med försämrad hälsa och 

funktionsförmåga som följd vilket gör att det bli svårt för eleven att klara av sina studier. 

Liksom socialstyrelsen kan vi i vår roll som lärare se att psykisk ohälsa har ökat, framförallt 

bland flickor. Detta visar sig i form av självskadebeteenden och riskbeteenden men också i 

form av ökad problematisk frånvaro. Flertalet elever i vår studie berättar att symtom på psykisk 
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ohälsa i form av magont och huvudvärk, faktiska men också påhittade, började redan på 

mellanstadiet. Några av dem berättar till exempel att de lämnade lektioner under 

förevändningen att de behöver gå på toaletten men att de egentligen inte orkade vara kvar i 

klassrummet. Andra beskriver att de ljög för sina vårdnadshavare om huvudvärk eller liknande 

för att slippa gå till skolan vissa dagar. Att problematisk skolfrånvaro kan börja tidigt bekräftas 

även av kollegor i kommunen som undervisar på de lägre stadierna. Skolans roll måste vara att 

tidigt uppmärksamma dessa tecken och agera så att eleven får den hjälp som behövs innan 

svårigheterna eskalerar. 

Ångest uppges vara en orsak till att eleven inte går på vissa lektioner alternativt stannar hemma 

hela dagar. Panikångest är också en faktor som enligt vår studie kan leda till att eleven får hög 

frånvaro. Eftersom eleven måste dra sig undan för att återhämta sig gör det att eleven missar 

lektioner om den inträffar under skoltid Borg och Carlsson Kendall (2018) menar att hos de 

elever som får svårigheter i skolan finns en tydlig koppling mellan psykisk ohälsa, krav och 

bristande anpassning från skolans sida. Vår uppfattning är att i de fall då ångesten är 

skolrelaterad behöver pedagoger och skolledare anpassa skolgången. För att rätt anpassning 

ska göras behöver samtal föras med elev och vårdnadshavare för att utreda i vilka situationer 

ångesten uppstår. Elever med panikångest kan bland annat behöva få tillgång till ett olåst 

utrymme att återhämta sig i så de slipper låsa in sig på toaletten alternativt lämna skolan om 

personal inte finns på plats och kan hjälpa eleven.  

 

Trötthet 
Flera elever i studien beskriver att de är mycket trötta och att detta påverkar skolarbetet och 

relationer med både vänner och vuxna. Orsaken till tröttheten kan vara somatiska diagnoser 

men några elever vet inte alls vad den beror på. Vi ser en koppling mellan trötthet och 

svårigheter att hantera känslor såsom ilska och irritation. Det kan vara små incidenter vilka 

skapar en stark irritation som kan sitta i hela dagen och göra att eleven får svårt att koncentrera 

sig under lektionerna, alternativt går därifrån. Borg och Carlsson Kendall (2018) beskriver hur 

barn med ADHD har svårt att genomföra och avsluta projekt eftersom energin ofta tar slut efter 

ett tag. Dessa elever kan också ha svårt att hantera sina känslor vilket gör att de inte sällan 

hamnar i konflikter både med klasskompisar och vuxna. Eleverna i vår studie är inte 

diagnostiserade för någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men uttrycker i intervjuerna 

att de har svårigheter med vissa exekutiva funktioner vilket kräver energi att hantera. De 

befinner sig dessutom mitt i puberteten där tröttheten är en ständig följeslagare för de flesta 

ungdomar. Dessa båda faktorer sammantaget tror vi påverkar vissa elever på så sätt att de inte 

orkar med sin vardag med skolsvårigheter och konflikter som följd. 

 

Stress 
En återkommande orsak till frånvaro i vårt resultat är att eleverna känner sig stressade. Stress 

och ångest är tätt kopplade till varandra och det är svårt att veta om ångesten orsakar stress 

eller om stressen orsakar ångest. Förmodligen sker detta åt båda håll och unga människor kan 
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ha svårt att avgöra vad som är vad. I vår studie har vi dock, i den mån det varit möjligt, försökt 

sära på dessa orsaker till frånvaro.  

På högstadiet blir uppgifterna mer omfattande och eleverna behöver själva hålla koll på mer 

information än tidigare. Risken att inte klara av uppgifter och att då får göra om dem gör att de 

blir så pass stressade att de istället stannar hemma. När eleverna är hemma missar de ytterligare 

undervisning vilket i sin tur gör att de hamnar i en ond cirkel med stort stresspåslag. Glad och 

Sjödin (2013) menar att det är viktigt att hitta en balans mellan krav och utmaningar i lärandet. 

För att eleven ska kunna lyckas är korta, realistiska och tydliga delmål viktiga. Enligt vår 

erfarenhet är det inte ovanligt att elever som varit frånvarande en längre tid blir överhopade 

med uppgifter när de kommer tillbaka. Då är det viktigt att pedagogerna har en strategi för 

vilka uppgifter eleven ska prioritera och i vilken takt detta ska ske för att undvika stress. I denna 

situation kan en kontaktperson bli betydelsefull i att hjälpa eleven att strukturera upp det som 

ska göras och prioritera bort det som är mindre viktigt.  

Precis som att vissa elever i vår studie ger upp när de hamnar efter i skolarbetet så ger andra 

elever upp när det finns en risk att inte nå de högre betygen. Dessa två är tätt sammankopplade 

genom att eleven behöver prestera och bedöms oavsett om det gäller att nå godkänt eller ett 

önskat betyg. Borg och Carlsson Kendall (2018) belyser det faktum att vi idag har ett krav på 

att eleverna ofta ska nå samma mål ungefär samtidigt vilket inte sällan leder till stress och oro 

hos både lärare och elever. Vi kan se att betygssystemet, där kravet är att nå alla kunskapskrav 

på en viss nivå för att få ett visst betyg, leder till stress hos framför allt flickor. Som vi beskrev 

i vår inledning är enheten vi gjort studien på en skola med höga meritvärden. Ofta ställer elever 

höga krav på sig själva men det kan också förkomma krav på goda resultat från vårdnadshavare. 

Följden kan bli långvarig stress då eleven upplever att den aldrig kan slappna av utan alltid 

måste presterar på topp för att nå sina mål. I vårt resultat kan vi se att några elever mår så pass 

dåligt av detta att de ger upp och istället stannar hemma. 

Den enhet vi genomfört studien på är stor och vårt resultat visar att flera elever upplever den 

stora mängden elever som stressande. I vissa utrymmen vistas många elever samtidigt, till 

exempel matsalen och korridorer, vilket bland annat kan leda till en hög ljudnivå. Enligt SOU 

(2016:94) visar forskning att den fysiska miljön indirekt kan påverka riskerna för psykosocial 

stress och otrygghet. En faktor som enligt utredningen kan leda till stress och trötthet är hög 

ljudnivå och att det är stökigt. Ett par elever i studien beskriver just matsalen som stressande 

eftersom det är så trångt. Ljungdahl (2018) menar att det är viktigt att låta de elever som 

upplever matsalen som orosframkallande äta i en lugn miljö. Vårt resultat visar dock att de 

elever som blir stressade i det stora sociala sammanhanget mår väl av att dessutom få 

undervisning i mindre grupp. Även Skolverket (2010) beskriver hur elever har blivit hjälpta av 

att få sin undervisning i en miljö där det är färre personer, stor arbetsro och struktur samt där 

eleven får möjlighet att arbeta i egen takt. På enheten har man under en period haft en mindre 

undervisningsgrupp för elever med problematisk skolfrånvaro. Syftet är att eleverna ska 

tillbaka till klassen men under en period kan de behöva stöttning i ett mindre sammanhang. 

Elever i vår studie uppger att den lilla gruppen har underlättat för dem att komma tillbaka till 

skolan. Där har de hittat en omgivning där de känner att de passar in eller får möjlighet att 
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komma bort från det stora sammanhanget. De beskriver också att de lättare kan koncentrera sig 

i det lilla sammanhanget, slipper hantera blickar från elever samt får hjälp att strukturera upp 

sitt skolarbete. Vi anser att det är värt att lägga resurser på en sådan verksamhet då det visat sig 

att måluppfyllelsen blir högre och att eleverna mår bättre.  

Vi ser också ett behov av att utarbeta rutiner runt faktorer som kan leda till stress. Hur gör vi 

med elever som kommer efter? Behöver elever göra om varje uppgift eller kan detta vänta till 

nästa gång man testar samma kunskapskrav? Hur gör vi med de elever som upplever den stora 

skolan som en stressande upplevelse? Kanske är det så att hög problematisk skolfrånvaro är det 

pris vi fått betala när vi försökt inkludera alla elever i klassrummets stora grupper, men istället 

endast integrerat dem utan rätt anpassning. Detta leder istället till att eleverna hamnar utanför, 

inte klarar sina studier och i slutändan blir exkluderade från samhället. 

 
Svårigheter i undervisningssituationer 
Studien visar att olika faktorer i undervisningssituationer kan bli ett hinder för eleven. 

Strukturella svårigheter kan vara lektionsupplägg, uppgifter, läxor, veta vad som ska 

prioriteras, hitta på skolan, att förstå schemat samt förflyttningar mellan salar. Får man inte 

hjälp med detta så skapas oro och stress som kan leda till frånvaro. Enligt Borg och Carlsson 

Kendall (2018) är det viktigt att strukturen på lektionen är tydlig och klar, att instruktionerna 

anpassas efter behov samt att man ringar in vilka situationer det är som eleven får svårt i.  För 

elever med exekutiva svårigheter är det svårt att komma igång med arbetet, beräkna tiden och 

att kunna prioritera. Dessa elever missar även ofta instruktioner, har svårt att fokusera och kan 

ha svårt att minnas det de har läst. Borg och Carlsson Kendall menar vidare att en känsla av att 

ständigt misslyckas kan leda till att eleven inte kommer till lektioner eller skolan. Elever i vår 

studie beskriver att de behöver hjälp av läraren att strukturera upp arbetet för att komma igång 

på lektionen. Det är en utmaning för många ungdomar i dagens skola där informationsflödet är 

stort, faktorer som till exempel mobilen stör och det inte är ovanligt med breda och öppna 

skoluppgifterna där eleverna behöver söka information från olika källor. De vill veta hur de 

ska börja, vad de ska göra sen, få täta återkopplingar från läraren samt få begränsade uppgifter. 

Att planera en undervisning med god struktur främjar alla elever, oavsett om man behöver en 

yttre hjälp eller inte och är därför något som varje lärare bör prioritera.  

 

Resultatet visar också att när eleven inte fattar undervisningen kan det leda till frånvaro. Detta 

kan bero på kognitiva svårighet som Hugo (2007) beskriver i sin studie där många av eleverna 

hade svårt med läsning och skrivning, men det kan också bero på att eleven varit frånvarande 

och därför får svårt att förstå innehållet i undervisningen. Eleven väljer då mellan tre strategier; 

sitta av lektionen, gå därifrån eller inte komma dit alls. I SOU (2016:94) beskrivs hur elever 

tappar motivationen om de saknar sammanhang mellan ämnena och om de upplever 

undervisningen obegriplig. I vår studie beskriver eleverna att det inte är någon ide att gå till 

lektionen om man inte fattar. Den absolut viktigaste utmaningen för pedagogerna att prioritera 

är att anpassa undervisningen så att alla elever förstår innehållet och vad som ska göras. Våra 

erfarenheter är att när eleverna förstår blir de motiverade att utvecklas vidare.   
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I resultatet kan vi se att idrotten är ett ämne elever inte deltar i på grund av bland annat 

situationen i omklädningsrummet, den tydliga prestationskulturen samt simundervisningen. I 

SOU (2016:94) beskrivs idrotten som ett ämne med högre frånvaro än andra ämnen och enligt 

utredningen kan orsakerna vara, precis som vår studie visar, att undervisningen sker 

tillsammans med elever från andra klasser, en rädsla för att göra fel samt omklädnings-

situationen.  Vår erfarenhet är att elever med problematisk skolfrånvaro ytterst sällan deltar i 

idrotten. Ofta kan det vara den första signalen på att eleven riskerar att hamna i långvarig 

skolfrånvaro och vi anser därför att det är en signal att ta på allvar och följa upp när den 

inträffar. Man behöver också fundera på hur idrottsundervisningen kan bli mindre 

tävlingsinriktad samt underlätta omklädningssituationen så att alla kan delta. Det kan vara en 

så enkel sak som att det finns duschdraperier eller avskilda rum för ombyte. 

 

Sjukdom 
I vår studie framkommer att somatiska sjukdomar kan leda till hög ofrivillig frånvaro. 

Ljungberg (2016) menar att digitala verktyg kan vara en framgångsfaktor för elever som är 

kvar i sin hemmiljö. Eleverna kan få distansundervisning, lämna in uppgifter samt upprätthålla 

kontakten med skolan. Idag har många elever på högstadiet tillgång till en skoldator vilket 

förenklar distansundervisning av detta slag. Alla skolor har dessutom en lärplattform där eleven 

kan nå aktuell information, utbildningsmaterial samt hålla kontakt med sina lärare i den mån 

eleven orkar. Vi konstaterar att det inte finns så mycket skrivet om sjukdom och problematisk 

skolfrånvaro i litteraturen och kanske beror det på att denna frånvaro är giltig och godkänd av 

vårdnadshavare. Den är likväl problematisk för eleven 
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6.3 Avslutande reflektioner 
I arbetet med denna studie har vi vid flera tillfällen upplevt att vissa beskrivningar av orsaker 

till frånvaro som eleverna gör är sammanflätade med varandra. De orsaker som har varit svårast 

att skilja på är ångest och stress samt individuella faktorer och kränkande behandling. Eftersom 

ångest skapar stress och stress skapar ångest blir detta en ond cirkel som elever har svårt att 

förhålla sig till. Det enda de vet är att de mår dåligt och att mycket energi går åt till att hantera 

situationen. När elever beskriver att andra elever kränkt eller behandlat eleven dåligt är det 

också svårt att veta om det handlar om elevens svårighet att tolka andra människor (till exempel 

blickar och kommentarer) eller om det är avsedda kränkningar. Eftersom vår teoretiska 

utgångspunkt är fenomenologisk har vi dock valt att i vårt resultat kategorisera det så som 

eleven beskriver det.  

Problematisk skolfrånvaro är ett mycket komplext och heterogent problem som tar tid att lösa, 

samt kräver individuella lösningar. Insatser som ger önskat resultat är helt beroende av vilka 

elever som har frånvaron och vilka faktorer som orsakar den. Forskningen har, enligt 

Skolinspektionen (2016b), kommit fram till ett par gemensamma faktorer vilka är 

framgångsrika i arbetet att få elever att komma tillbaka till skolan. Den första är att tidigt 

upptäcka, kartlägga, utreda och åtgärda vad frånvaron beror på. Här menar vi att skolan har en 

viktig uppgift att se och reagera på de första signalerna, till exempel frånvaro från 

idrottslektionerna. Att fråga efter och lyssna på elevernas egen beskrivning av orsaker i ett 

tidigt stadium kan kanske förhindra långvarig skolfrånvaro. Då eleverna själva är den i särklass 

viktigaste parten i kartläggnings-, och utredningsfasen behöver man lyssna och försöka förstå 

dem innan vidare åtgärder sätts in. Den andra faktorn är att samverkan sker mellan olika parter. 

De senaste åren har en samordnad individuell plan (SIP) skapats runt elever med problematisk 

frånvaro. Här samlas vårdnadshavare, skola, psykologer, socialsekreterare etc. för att få en 

helhetsbild över situationen. Om man kombinerar detta med en kontaktperson på skolan vilken 

har det övergripande ansvaret för, och en helhetssyn på, eleven bör det enligt oss öka chanserna 

för goda resultat. 

De utmaningar vi ser för framtidens skola är bland annat att förhålla och anpassa sig till den 

ökade psykiska ohälsan. En ökad kunskap i området är nödvändig och bör därför finnas med i 

lärarutbildningen samt i skolornas regelbundna kompetensutbildning. Vi ser också en 

utvecklingsmöjlighet vad gäller att skapa rutiner för elever som är frånvarande under lång tid 

på grund av sjukdom. Med hjälp av digitala hjälpmedel finns det enligt oss goda möjligheter 

att utveckla en fungerande distansundervisning.  

Med denna studie hoppas vi ha kunnat lyfta fram några orsaker som leder till problematisk 

frånvaro men också tankar och idéer för att kunna förebygga frånvaro samt stödja elever att 

komma tillbaka till skolan när frånvaron är ett faktum. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till 

de elever som ställt upp med sin tid och deltagit i studien. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Övergripande fråga 

När du inte är i skolan/på lektioner, vad beror det på? 

 

Historik 

När började du få hög frånvaro? 

Vad gör/gjorde du istället? 

Berätta om dina upplevelser av mellanstadiet. 

Instruktioner, schemat, hitta i skolan, läxor, material, ordning och reda, arbetsro, kompisar, 

relation med vuxna 

Berätta om dina upplevelser av högstadiet. 

övergången mellan stadierna, instruktioner, schemat, hitta i skolan, läxor, material, ordning 

och reda, arbetsro, kompisar, relation med vuxna 

 

Stöd 

Vad skulle hjälpa dig så du får högre närvaro. 

Får du någon hjälp idag? 

 

Skolrelaterade faktorer 

Känner du dig trygg i skolan? 

Finns det orsaker i skolan som gör att du stannar hemma? 

Berätta om dina upplevelser av lektionerna. 

Får du den hjälp du behöver? Är undervisningen anpassad efter dig? När är det intressant? 

När är det tråkigt / ointressant? 

Berätta om dina upplevelser av rasterna. 

Berätta om dina upplevelser av matsalen. 

Vad gör du om du blir störd i skolan (lektioner, raster, på väg till/från skolan) 

Vad gör du om du är trött eller behöver en paus? 

 



  

   
 

 

Finns det tillfällen då du känner dig stressad i skolan? 

Finns det tillfällen då du känner oro i skolan?  



  

   
 

 

Bilaga 2 

Information till elev på xxx-skolan 

 

Hej! 

Vi heter Kicki Arvidsson och Anette Karlsson och är lärare på xxx-skolan. Just nu ska vi 

skriva en Magisteruppsats i ämnet skolfrånvaro. Vi vill ta reda på vad i skolan som gör att 

elever får hög frånvaro. Vi vill också ta reda på vad i skolan som skapar stress och oro hos 

elever. 

Vi undrar om du vill vara med i en intervju där vi ställer frågor om detta? Deltagandet är 

frivilligt och du garanteras anonymitet, vilket innebär att ditt namn och skolans namn inte 

kommer stå med i uppsatsen. Du kan avbryta din medverkan när som helst och ingen kommer 

att fråga dig varför. Vi beräknar tidsåtgången för intervjun till ca 45 minuter. När vi vet om 

du vill vara med så kontaktar vi dig och bokar tid och plats. 

Vi vill spela in intervjuerna för att vi ska komma ihåg vad du berättat och kunna lyssna på det 

igen. Om du inte vill att vi spelar in så kan vi lösa det på annat sätt och du behöver inte 

berätta varför du inte vill. Materialet från intervjuerna kommer endast att användas för vår 

magisteruppsats.  

Om du har frågor om studien så kan du ringa eller maila oss. 

 

Om du nu har läst hela brevet så kan du bestämma dig om du vill vara med. Om du vill vara 

med på intervju så kryssar du i rutan nedan och skriver på ditt namn. 

 

Vänliga hälsningar  

Kicki Arvidsson och Anette Karlsson 

 

 

 Ja, jag ställer upp på intervju. 

Namn: _____________________________________ 

  



  

   
 

 

Bilaga 3 

Information till vårdnadshavare för barn på xxx-skolan 

 

Hej! 

Vi heter Kicki Arvidsson och Anette Karlsson och är lärare på xxx-skolan. Just nu ska vi 

skriva en Magisteruppsats i ämnet skolfrånvaro. Syftet med studien är att undersöka vad i 

skolan som bidrar till att elever får problematisk frånvaro. Studien avser även att belysa vilka 

faktorer i skolan som skapar stress och oro hos dessa elever. 

Du får detta brev då du är vårdnadshavare till ett barn som går på xxx-skolan och som har/ 

har haft hög frånvaro. Vi ber om ditt samtycke till att fråga ditt barn om denne vill delta i vår 

studie. Deltagandet är frivilligt och intervjupersonerna garanteras anonymitet och kan avbryta 

sin medverkan när som helst. Vi beräknar tidsåtgången för intervjun till ca 45 minuter. Vi vill 

spela in intervjuerna för att vi enkelt ska kunna transkribera och analysera materialet. 

Materialet från intervjuerna kommer endast att användas i detta syftet, för vår 

magisteruppsats. Deltagare kommer att avidentifieras i uppsatsen för att ingen ska bli 

igenkänd. Om du väljer att ge ditt medgivande så kan du eller ditt barn ändå välja att avbryta 

när ni vill. Ingen kommer då att fråga dig varför. Om du har frågor om studien så kan du 

ringa eller maila oss. 

 

Vi önskar svar via mejl oavsett om du ger ditt medgivande eller inte.  

Vänliga hälsningar  

Kicki Arvidsson och Anette Karlsson 


