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Förord 

 

Först skulle jag vilja rikta ett stort tack till de elever som bidrog med oumbärlig empiri 

till denna studie. Utan era värdefulla beskrivningar och skildringar hade inte den här 

studien inte varit möjlig. Jag vill också tacka skolledningen och lärarna vid den 

gymnasieskola där undersökningen genomfördes. Ert bemötande och hjälpsamhet gav 

mig viktiga förutsättningar som både möjliggjorde och underlättade studien. Sist men inte 

minst vill jag tacka min handledare Helena Andersson som har stöttat mig genom hela 

den process som en magisteruppsats innefattar. Din betydande ämneskunskap, ditt 

engagemang och din specialpedagogiska kompetens har berikat både mig och den här 

studien. Jag kommer att sakna våra samtal.  

 

Karolina Tigerberg 

Helsingborg 2020-06-08 
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1 Inledning  

Jag har aldrig lämnat utbildningsväsendet. Efter avslutad gymnasieutbildning flyttade jag 

från Västgötaslätten till Lund med drömmen om att bli gymnasielärare och efter åren vid 

universitetet och lärarhögskolan var jag återigen tillbaka i gymnasieskolan. Då i rollen 

som gymnasielärare. I min yrkesroll har jag alltid motiverats av att alla elever kan lära 

och utvecklas och av att det svenska utbildningsväsendet ska främja alla elevers lärande 

och utveckling. Visionen om en likvärdig utbildning har länge dominerat den svenska 

skolpolitiken (Jarl, Blossing Andersson, 2017). En skola för alla är ledord som visar på 

skollagens (SFS, 2010:800) skrivelser kring att alla elever ska ges möjligheter och 

förutsättningar för att lyckas i skolan. Under senare år har jag funderat mycket kring just 

det. Visserligen har andelen elever som tagit gymnasieexamen ökat de senaste åren. 

Likväl var det drygt 23 procent av avgångseleverna våren 2019 som inte lyckades nå 

gymnasieexamen (Skolverket, 2019a).  

I gymnasieskolan finns en växande skolfrånvaro. Hur omfattande skolfrånvaron är i 

gymnasieskolan är svårt att fastställa eftersom underlaget är bristfälligt då det inte finns 

systematisk insamling av statistik över skolfrånvaro på nationell nivå (Gren Landell, 

2018). Enligt Centrala studiestödsnämnden, CSN (2019), har den ogiltiga frånvaron ökat 

de senaste tio åren. Under läsåret 2018/2019 fick 8,7 procent av Sveriges cirka 339 000 

gymnasieelever studiestödet indraget på grund av ogiltig frånvaro. En toppnotering, 

enligt CSN. I en statlig offentlig utredning fastslås att omfattningen av olovlig frånvaro, 

sena ankomster och stök och oro i studiemiljön måste minska (SOU 2017:35). 

Skolnärvaro är en fråga som intresserar mig och sedan år 2016 arbetar jag på 

förvaltningsnivå i en kommun i södra Sverige för att stärka skolornas förutsättningar för 

ett närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete. Att skapa förutsättningar för att 

främja närvaro och förebygga frånvaro är ett komplext arbete. För hur gör man det? I min 

iver att söka svar på frågan vidareutbildar jag mig nu till specialpedagog och skriver ett 

examensarbete i frågan. Specialpedagogens uppdrag är omfattande och innefattar både 

främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på individ- grupp- och organisationsnivå 

för att undanröja hinder samt att skapa förutsättningar för elevers lärande och utveckling. 

Att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro kan således ingå i den 

specialpedagogiska professionens uppdrag.  
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Skola är en skyddsfaktor för ungdomar. Godkända betyg och en gymnasieexamen är en 

prediktor för hur det går senare i livet (Skolverket, 2019b). Att lyckas i skolan är en stark 

skyddande faktor för en gynnsam utveckling och en icke fungerande skolgång ökar risken 

för utanförskap, dålig självkänsla, sämre livskvalité, ohälsa och innebär också betydande 

samhällskostnader (Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010). Ekstrand (2015) visar att 

skolfrånvaro innebär en ökad risk för oavslutad skolgång och Skolverket (2019b) ser det 

som angeläget att studera problematiken med elevers frånvaro i gymnasieskolan eftersom 

frånvaro kan leda till att elever inte fullföljer sin gymnasieutbildning och därmed omfattas 

av en ökad risk i att hamna i ett utanförskap. Alla elever med skolfrånvaro lämnar inte 

gymnasieskolan i förtid, men de som faller ur gymnasieskolan har nästan alltid haft en 

frånvaroproblematik (Gren Landell, 2018). Att stärka skolnärvaron kan således ha en 

mångfald positiva effekter på både individ-, skol- och samhällsnivå. Studier som utgår 

från gymnasieelevers uppfattningar om vad som främjar skolnärvaro och förebygger 

skolfrånvaro har inte gjorts i någon större utsträckning. Av den anledningen åsyftar den 

här studien generera gymnasieelevernas perspektiv kring hur skolnärvaro främjas och 

skolfrånvaro förebyggs.  

Med anledning av Covid-19 har våren 2020 inneburit att gymnasieskolan satts i en 

extraordinär situation. Sedan mitten av mars rekommenderas samtliga gymnasieskolor att 

tillfälligt bedriva distansundervisning. Den här studien utfördes veckorna innan 

distansundervisningen inleddes och har därför inte påverkas av den situation som orsakats 

av Covid-19. Vad distansundervisningen vid gymnasieskolan ger för effekter på 

elevernas skolnärvaro och måluppfyllelse får framtiden och andra studier utvisa. 

1.1 Problemområde 

För att ta reda på vad gymnasieelever uppfattar som närvarofrämjande och 

frånvaroförebyggande i skolan är det angeläget att även skapa en förståelse kring vad det 

är som gör att gymnasieelever är, eller inte är, i skolan. Att undersöka gymnasieelevers 

uppfattningar om vad som orsakar skolfrånvaro kan skapa förutsättningar för ett 

närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete. Därför kommer även det att beröras 

i studien. En ökad förståelse kring närvarofrämjande och frånvaroförebyggande faktorer 

i gymnasieskolan kan bidra till ökad kunskap om hur gymnasieskolans lärmiljöer kan 

utvecklas. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Föreliggande fallstudie ämnar belysa, analysera och diskutera skolnärvaro. Studiens 

övergripande syfte är att bidra med kunskap om vad som främjar skolnärvaro samt 

förebygger skolfrånvaro i gymnasieskolan utifrån elevernas perspektiv. Den empiriska 

undersökningen har en kvalitativ ansats och genomförs som en fallstudie. Mot bakgrund 

av det definierade problemområdet och studiens syfte formuleras följande 

frågeställningar: 

- Vad beskriver gymnasieelever som orsaker till skolfrånvaro? 

- Hur kan skolnärvaro främjas och skolfrånvaro förebyggas med 

utgångspunkt från gymnasieelevernas beskrivningar? 

1.3 Centrala begrepp  

Det finns en mängd begrepp som används i forum där skolnärvaro och skolfrånvaro 

diskuteras. I följande avsnitt förklaras en del av dem.  

1.3.1 Skolnärvaro 

Begreppet skolnärvaro innefattar att elever deltar i den undervisning som bedrivs i skolan. 

Definitionen tar dock inte ställning till i vilken grad elever är aktiva i undervisningen 

(SKL, 2013). Kearney (2003) framhåller begreppet skolnärvaro som ett främjande 

begrepp eftersom det speglar ett mer proaktivt än ett reaktivt förhållningssätt.  

1.3.2 Skolfrånvaro 

Begreppet skolfrånvaro syftar på att elever inte deltar i den undervisning skolan 

innefattar. Begreppet Ogiltig frånvaro innebär att elever är frånvarande från 

undervisningen utan giltigt skäl (SKL, 2013). Giltig frånvaro innebär att elever är 

frånvarande från undervisningen av skäl som skolan bedömer som giltiga såsom vid 

sjukdom, ledighet eller befrielse. Anmäld frånvaro innebär att frånvaron är anmäld av 

vårdnadshavare eller av myndig elev. Oanmäld frånvaro innebär att frånvaron inte är 

anmäld. Skolk innebär att elev är frånvarande från skolan utan giltiga skäl (Heyne, Gren-

Landell, Melvin & Gentle-Genitty, 2018).  
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1.3.3 Problematisk skolfrånvaro 

Begreppet problematisk skolfrånvaro är hämtat från en engelsk definition, problematic 

school absenteeism (Kearney, 2008) och är enligt Gren Landell (2018) det begrepp som 

rekommenderas internationellt när frånvaron är i sådan omfattning att den riskerar att ha 

negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål. Definitionen innefattar all 

frånvaro, det vill säga både giltig och ogiltig frånvaro samt sammanhängande och 

upprepad frånvaro (SOU, 2016:94). Gren Landell visar vidare att begreppet problematisk 

skolfrånvaro signalerar ett relationellt perspektiv eftersom skolsvårigheterna kan kopplas 

till lärmiljön (Gren Landell, 2018).  

1.3.4 Hemmasittare 

Begreppet hemmasittare är ett begrepp som inte förekommer i vetenskapliga 

sammanhang. Gren Landell (2018) visar att det begreppet inte är definierat, att det 

används slarvigt och att det främst används i massmediala sammanhang. Vidare visar hon 

att begreppet signalerar ett kategoriskt perspektiv där eleven ses som bärare av 

skolsvårigheterna.  

1.4 Oproblematisk skolfrånvaro, finns det? 

I snårskogen av olika begrepp som tangerar varandra kan det vara relevant att fråga sig 

om det finns skolfrånvaro som är oproblematisk. Gren Landell (2018) visar att all 

frånvaro potentiellt är problematisk eftersom det är svårt att avgöra om frånvaron är 

problematisk i dess inledande skede och eftersom att ströfrånvaro ofta är inkörsporten till 

längre och mer omfattande frånvaro. En försvårande omständighet är också att anmäld 

frånvaro kan vara ogiltig och oanmäld frånvaro kan vara giltig. Det är omfattningen och 

effekten av frånvaron som avgör om frånvaron är problematisk och Gren Landell (2018) 

menar att all frånvaro bör ses som potentiellt problematisk eftersom frånvaron, oavsett 

orsak, leder till att elever går miste om utbildning eleverna har rätt till. Enligt skollagen 

(SFS, 2010:800) ska längre och/eller upprepad frånvaro (både anmäld och oanmäld) 

utredas och utifrån utredning ska rektor bedöma frånvaron som giltig eller ogiltig. Utifrån 

frånvarons giltighet ska sedan adekvata åtgärder vidtas. Hur omfattande en utredning av 

frånvaro behöver vara ska avgöras i det enskilda fallet och i förarbetena till nuvarande 

lagstiftning uttrycks att det i vissa fall kan räcka med en enklare utredning, som till 

exempel att begära ett läkarintyg vid en längre sjukfrånvaro (Prop, 2017/2018:182). I 
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andra fall kan det behöva utredas om frånvaron beror på en otillgänglig lärmiljö, till 

exempel bristande bemötande eller behov av särskilt stöd. Utredningen av frånvaron 

syftar till att kartlägga orsakerna till frånvaron för att kunna sätta in adekvata åtgärder i 

syfte att stävja den. Elevens behov av särskilt stöd ska utredas då eleven riskerar att inte 

nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, riskerar att inte utvecklas i riktning mot 

kunskapsmålen i läroplanen eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation 

(Skolverket, 2014a). 

2 Bakgrund 

2.1 Gymnasieskolan, en frivillig skolform 

Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Att gymnasieskolan är en frivillig skolform 

innebär inte att gymnasieelever kan välja att vara närvarande eller frånvarande i skolan 

utan frivilligheten innebär att eleverna söker sig till en utbildningsplats vid 

gymnasieskolan på frivillig basis. När de väl är antagna till utbildningsplats vid 

gymnasieskolan har de förbundit sig att delta i den undervisning som utbildningen 

innefattar. I skollagens 15 kap. 16 § beskrivs att gymnasieskolan är en frivillig skolform 

och att en elev ska delta i den verksamhet som anordnas inom ramen för utbildningen om 

eleven inte har giltigt skäl att utebli. Således har även elever vid de frivilliga skolformerna 

en skyldighet att närvara i skolan. Gymnasieskolans frivillighet är dock något som kan 

diskuteras. Arbetsmarknaden har succesivt förändrats och ställer allt högre krav på 

utbildning. Folkhälsomyndigheten (2020) visar att unga som saknar gymnasieexamen har 

en särskilt utsatt situation på arbetsmarknaden. Folkhälsomyndigheten visar vidare på 

samband mellan höga krav på utbildning och ökad psykisk ohälsa bland unga. Unga som 

saknar gymnasieutbildning har det både svårare att komma in på arbetsmarknaden och är 

exkluderade från högre utbildning. Att inte ha en gymnasieutbildning eller att hoppa av 

gymnasieskolan i förtid innebär således en ökad risk för att hamna i arbetslöshet, ohälsa 

och utanförskap (Skolverket, 2019b). Det finns således flera anledningar till att arbeta för 

att fler elever fullföljer sin gymnasieutbildning även om gymnasieskolan är en frivillig 

skolform. Det handlar om elevernas välmående samt elevernas framtida möjligheter till 

att läsa vidare, arbeta och att bli en del av ett jämlikt och demokratiskt samhälle 

(Skolverket, 2014b; Skolverket, 2019b).  
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2.2 Det specialpedagogiska verksamhetsområdet och 

elevhälsans uppdrag 

I skollagens (SFS, 2010:800) första kapitel uttrycks att utbildningen ska främja alla 

elevers utveckling och lärande samt att skolan ska ta hänsyn till elevers olika behov. 

Vidare beskrivs att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar det svenska samhället vilar 

på (SFS, 2010:800). Grundsynen är att alla människor är lika mycket värda och att elevers 

olikheter är en tillgång som bidrar till att eleverna utvecklas till demokratiska och jämlika 

medborgare. Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) bekräftar enigheten 

mellan inkluderande perspektiv och bestyrker varje enskild människas rätt till 

undervisning, så som den fastställts i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

Den specialpedagogiska professionen ska finnas representerad i skolans elevhälsa. 

Elevhälsans främsta uppdrag är att främja elevers lärande, utveckling och hälsa, att 

förebygga ohälsa, att förebygga inlärningssvårigheter och att bidra till att skapa lärmiljöer 

som främjar lärande, utveckling och hälsa (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016). Att 

arbeta för att främja närvaro och förebygga frånvaro är en del av elevhälsans uppdrag 

(Skolverket, 2012). Elevhälsans arbete ska bidra till att stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål, undanröja hinder för lärande och utveckling, uppmärksamma och 

utreda orsaker till skolproblem samt bidra med åtgärder och anpassningar för varje 

enskild elev i behov av särskilt stöd (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016). Elevhälsans 

arbete ska vara främjande, förebyggande och åtgärdande på både individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Fokus ska ligga på det främjande och förebyggande arbetet 

(Socialstyrelsen och Skolverket, 2016). Det hälsofrämjande arbetet ska utgå från kunskap 

om vad som gör att barn och ungdomar utvecklas väl och mår bra och från kunskap om 

vad som orsakar upplevd ohälsa, sjukdom eller skolproblem. Det hälsofrämjande arbetet 

ska enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016) kännetecknas av ett salutogent 

perspektiv. Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky i slutet av 1970-talet 

(Antonovsky, 2005). Det salutogena synsättet lägger tyngdpunkten på skyddsfaktorer 

istället för på riskfaktorer. I det salutogena synsättet läggs således fokus på det som 

fungerar istället för det som inte fungerar. Socialstyrelsen och Skolverket (2016) lyfter 

vikten av ett salutogent perspektiv, och framhåller att målet för det främjande och 

förebyggande arbetet är att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer.  
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2.2.1 Specialpedagogens roll i det närvarofrämjande och frånvaroförebyggande 

arbetet 

Specialpedagogens roll i skolans närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete kan 

anses diffus eftersom uppdraget inte är tydliggjort i skolans styrande dokument. I 

skollagen nämns inte den specialpedagogiska professionen mer än att det i elevhälsan ska 

”finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS, 2010:800, kapitel 2, 25 §). Skollagen 

ger oss därför ingen vägledning i frågor kring specialpedagogens roll i skolans 

närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete. Bladini och Naeser (2015) visar att 

specialpedagoger utbildas mot en utvidgad professionalitet att bidra till att utveckla 

lärmiljöer och anpassa den pedagogiska verksamheten efter behov. Examensförordningen 

för specialpedagoger kan ses som vägledande i frågan. Specialpedagogens uppdrag 

utifrån examensförordningen (SFS, 2011:688) är omfattande och innefattar både 

främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på individ- grupp- och organisationsnivå 

för att skapa förutsättningar för elevers lärande och utveckling. I examensförordningen 

(SFS, 2011:688) beskrivs att specialpedagogen förväntas arbeta med att identifiera och 

kartlägga hinder och möjligheter i skolans lärmiljöer samt att delta i arbetet kring att 

anpassa skolan lärmiljöer efter mångfalden av elevers behov och förutsättningar. 

Skolfrånvaro kan ses som ett hinder för lärande och att arbeta för att stärka skolnärvaron 

bör således vara ett angeläget uppdrag för elevhälsan och den specialpedagogiska 

professionen.  

2.2.2 Skola som en skyddsfaktor 

Skola är en skyddsfaktor för ungdomar. Att lyckas i skolan är en stark skyddande faktor 

för en gynnsam utveckling och en icke fungerande skolgång ökar risken för utanförskap, 

dålig självkänsla, sämre livskvalité, ohälsa och innebär också betydande 

samhällskostnader (Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010). En inkluderande skola antas vara 

ett effektivt vapen mot diskriminerande attityder och anses förebygga marginalisering 

(Assarsson, 2009). 

2.2.3 Inkludering 

Det svenska skolsystemet präglas av alla elevers rätt till utbildning och inkludering (SOU, 

2017:35). Det inkluderande perspektivet ses idag som gängse för den specialpedagogiska 
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professionen (von Ahlefeld Nisser, 2014). Inkludering definieras och innebär, enligt 

Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2017) som numera kallas Sveriges kommuner 

och regioner, att skolan möter varje elev utifrån elevens behov och anpassar sig efter 

eleverna, inte tvärtom. Att alla elever känner att de är delaktiga i ett sammanhang och att 

de får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Att elevernas olikheter är en 

tillgång i undervisningen och för lärandet. Samt att skolan erbjuder olika lärmiljöer för 

olika behov hos olika elever. I skollagen (SFS, 2010:800) benämns inte begreppet 

inkludering men lagen ger stöd för att skolan ska forma lärmiljöer som möter elevers 

olika behov och förutsättningar och att särskilt stöd ska ske inom ramen för den ordinarie 

undervisningen om det inte föreligger särskilda skäl. Enligt skollagen (SFS, 2010:800) 

ska eleverna få det stöd och den stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt och att 

en strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas olika behov och förutsättningar. 

Specialpedagogen är utbildad på avancerad nivå för att främja inkludering och motverka 

segregerade lösningar på skolproblem (von Ahlefeld Nisser, 2014).  Begreppet 

inkludering är dock komplext. Inkluderingsbegreppet både beskrivs och används på olika 

sätt. Nilholm och Göransson (2013) särskiljer tre definitioner av inkluderingsbegreppet; 

den gemenskapsorienterade, individorienterade och placeringsorienterade definitionen. 

Den gemenskapsorienterade definitionen innebär att skolan ansvarar för alla elever 

oberoende av elevers olika behov och förutsättningar och att elevernas olikheter ska ses 

som en tillgång. I den individorienterade definitionen innefattas hur väl eleven når 

fastställda mål och hur väl eleven trivs i sociala sammanhang i skolan. Den 

placeringsorienterade definitionen av begreppet innefattar i vilken omfattning eleven 

känner delaktighet och utvecklas gemensamt med andra elever.  

2.2.4 Inkluderande lärmiljöer 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (2017) definierar begreppet lärmiljö som 

den miljö och det sammanhang en elev befinner sig i under sin tid i skolan. SPSM:s 

definition innefattar ur ett teoretiskt perspektiv att lärande sker i interaktion, det vill säga 

att lärande sker i samspel och att lärmiljön därmed har betydelse för elevernas lärande 

och utveckling. SPSM visar att genom att skapa en tillgänglig lärmiljö skapas 

förutsättningar för att alla elever ska få förutsättningar för att lyckas och därmed skapa en 

likvärdig utbildning för alla. En inkluderande skola innebär, enligt SPSM, att skolan tar 

tillvara på den mångfald och de olikheter som finns inom verksamheten genom att se till 
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alla elevers lika värde och alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. En tillgänglig 

utbildning innebär, enligt SPSM, att skolans pedagogiska, fysiska och sociala miljö 

anpassas efter elevernas behov och förutsättningar och illustreras genom följande 

tillgänglighetsmodell:  

 

Figur 1, SPSM (2017), värderingsverktyg för tillgängliga lärmiljöer 

Den sociala miljön säkerhetsställer att eleverna har en trivsam miljö som främjar 

delaktighet, gemenskap, samspel och social samvaro utifrån alla människors lika värde. 

Den pedagogiska miljön säkerhetsställer att det används adekvata pedagogiska metoder 

och arbetssätt och att undervisningen utformas så att alla elever kan tillgodogöra sig 

utbildningen. Den fysiska miljö säkerhetsställer att skolans fysiska miljö är utformad och 

användas för att ge det stöd som alla elever behöver i sitt lärande. 

3 Tidigare forskning och litteratur inom 

ämnesområdet 

Inom ämnesområdet, främja närvaro och förebygga frånvaro, anses befintlig forskning 

med kvalitativa ansatser ur elevernas perspektiv i en svensk kontext vara ytterst begränsad 

(Ifous, 2019). Ekstrand (2015) visar att en majoritet av tidigare forskning i huvudsak har 

kvantitativa ansatser och med grundskola i amerikansk eller brittisk kontext som 

utgångspunkt. Tillgången till tidigare vetenskapliga studier som överensstämmer med 

den här studiens syfte och frågeställningar är därför begränsad. Den befintliga 

forskningen anses ändå vara användbar som utgångspunkt och i kommande kapitel 

kommer forskning och litteratur som tangerar vid forskningsområdet synliggöras.  
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3.1 Skolfrånvarons orsaker 

Gren Landell (2018) visar att skolfrånvaro orsakas av både skolfaktorer, sociala faktorer 

och individfaktorer. Gren Landell visar att elever med skolfrånvaro är en heterogen grupp 

och att det är en komplex sammansättning av faktorer som både orsakar och påverkar 

skolfrånvaron. Komplexiteten kring orsaksfaktorerna bör här understrykas. Det finns 

sällan en förklaring till vad som orsakar skolfrånvaro. Det finns snarare många olika 

faktorer som ömsesidigt påverkar varandra (Ifous, 2020). Utöver att orsaksfaktorerna kan 

påverka varandra så kan det även vara svårt att särskilja olika orsaksfaktorer från 

varandra. Orsaksfaktorerna kan dessutom vara svåra att särskilja från konsekvenserna av 

skolfrånvaron, till exempel kan psykisk ohälsa både orsaka och vara en konsekvens av 

skolfrånvaro (Heyne, Sauter & Mayard, 2015). Gren Landell (2018) skiljer vidare mellan 

utlösande faktorer, vidmakthållande faktorer och sårbarhetsfaktorer. Den utlösande 

faktorn är den orsak som inledningsvis förklarar skolfrånvaron och sedan vidmakthålls 

frånvaron ofta av andra faktorer, till exempel upplevelsen av att ha kommit efter i 

skolarbetet. Sårbarhetsfaktorer som kan påverka frånvaron är till exempel att elever kan 

ha höga krav på sig själva, brottas med oro, nedstämdhet och ångest eller ha en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (SOU, 2016:94; Gren Landell, 2018).  

Följande studie om vad elever beskriver som närvarofrämjande och 

frånvaroförebyggande kommer i huvudsak fokusera på de faktorer som rör skolan. 

Emellertid kan det vara av vikt att ha i åtanke att det är svårt att särskilja orsaksfaktorerna 

då de ömsesidigt påverkar varandra. 

3.1.1 Skolfaktorer  

Skolverket (2010) visar att undervisningens organisation påverkar elevernas närvaro och 

en god lärmiljö inkluderar en välorganiserad skolorganisation. En pedagogisk faktor som 

påverkar elevernas skolnärvaro negativt är när undervisningen inte upplevs som 

motiverande och meningsfull (SOU, 2016:94). I skollagen (SFS, 2010:800) uttrycks att 

alla elever ska ges det stöd och den stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

utveckling. Att undervisningen inte tillräckligt anpassas efter elevernas behov och 

förutsättningar kan därför ses som en faktor som påverkar elevernas närvaro. En alltför 

stor betoning på självständigt arbete, få lärarledda lektioner och aspekter på 

schemaläggning såsom till exempel håltimmar är skolfaktorer som kan påverka elevernas 

närvaro (SOU 2016:77). Enligt skolförordningen (SFS, 2011:185) ska skolan undvika 
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håltimmar vid schemaläggning för att sammanhållna skoldagar förebygger frånvaro. I 

undervisningssituationer där skolans organisation av lärandet förlitar sig på elevernas mer 

självständiga lärande finns det en risk för att elever i behov av mer vägledning, stöttning 

och tydligare strukturer missgynnas. Asp Onsjö (2008) visar att det finns elever som inte 

förmår att hantera arbetssätt som innebär ett mer självständigt arbete med ett större 

egenansvar. Stadieövergångar beskrivs i forskningen som kritiska moment (Mizelle & 

Irvin 2000). Övergångar kan också handla om skol-, klass-, grupp- eller lärarbyte. I 

gymnasieskolan gör eleverna många övergångar dagligen till exempel byte av ämne, 

lärare, klassrum eller skolbyggnad. För de flesta elever ses övergångarna som naturliga 

inslag i gymnasieutbildningen men för vissa elever, särskilt de som uppvisar svårigheter 

kring att gå från ett moment till ett annat så kan övergångarna upplevas mer utmanande. 

Kearney (2008) visar att frekventa lärarbyten ses som problematiskt och kan påverka 

elevers närvaro negativt. Ytterligare en skolfaktor som kan påverka elevernas närvaro är 

om lärarna inte ges tillgång till elevhälsans kunskap och att det finns hinder för samverkan 

över professionsgränser i skolan (SOU 2016:77). Med anledning av skolfrånvarons 

komplexitet kan samverkan över professionsgränser ses som nödvändig. Bristande 

motivation, otrygghet, bristande relationer och höga krav lyfts också fram som 

bidragande orsaker till elevers skolfrånvaro (Gren Landell, 2018). Skolverket (2014b) 

visar att skolfrånvaro kan vara ett tecken på att gymnasieelever inte uppfattar skolan som 

tillräckligt meningsfull.  

3.1.2 Sociala faktorer och individfaktorer 

Sociala faktorer som kan påverka elevernas skolnärvaro är bland annat faktorer som berör 

hemmet och familjen, negativa livshändelser och socioekonomiska faktorer (Gren 

Landell, 2018). Gren Landell (2018) visar också att en del frånvaro kan beror på vänners 

och klasskamraters påverkan som till exempel att elever drar med andra elever. 

Konkurrerande aktiviteter såsom till exempel omfattande skärmtid eller andra 

fritidsaktiviteter kan också påverka elevernas skolfrånvaro. 

Det finns flera faktorer som kan kopplas till den individ som frånvaron berör. Gren 

Landell (2018) visar till exempel att både psykisk och fysisk hälsa påverkar skolnärvaro. 

Psykisk ohälsa såsom oro, rädsla, nedstämdhet och ångestbesvär är vanliga orsaker till 

skolfrånvaro (Gren Landell, 2018). Här kan återigen orsaksfaktorernas komplexitet 

understrykas. Psykisk ohälsa kan ses som ett dubbelt dilemma då den både kan orsaka 
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och vara en konsekvens av skolfrånvaron (Heyne, Sauter & Mayard, 2015). Sjukdomar 

såsom diabetes, allergi, astma eller kronisk sjukdom lyfts också fram som tänkbara 

orsaksfaktorer till skolfrånvaro. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är 

överrepresenterade bland de elever som har problematisk skolfrånvaro (SOU, 2016:94). 

3.2 Närvarofrämjande och frånvaroförebyggande faktorer i 

skolan 

Ekstrand (2015) visar på ett perspektivskifte i forskningen kring skolnärvaro där fokus 

flyttas från ett mer kategoriskt perspektiv till ett mer relationellt perspektiv där 

framgångsfaktorerna i ett närvarofrämjande arbete beskrivs i termer som positivt 

skolklimat, goda relationer, delaktighet och inflytande som enligt Ekstrand visats ha 

främjande effekter på skolnärvaro. I följande avsnitt presenteras närvarofrämjande och 

frånvaroförebyggande faktorer som lyfts fram i forskning/litteratur och som kan kopplas 

till gymnasieskolans kontext. 

3.2.1 Rutiner vid frånvarohantering och närvaroregistrering 

Gase, DeFosset, Perry och Kuos (2016) visar i sin studie att tydliga rutiner kring 

frånvarohantering främjar närvaro. Även Gren Landell (2018) visar på vikten av att 

skolan har väletablerade och fungerande rutiner kring hur både hantering och registrering 

av frånvaro/närvaro sker. Gren Landell visar att frånvaroregistrering i sig är en viktig 

intervention som förmedlar att skolan saknar frånvarande elever och att skolan är 

intresserade av varför eleverna är borta. Till exempel så minskade Vänersborgs kommun 

under 2 år den ogiltiga frånvaron i grundskolan med drygt femtio procent genom att bland 

annat stärka upp närvaroregistreringen och följa upp frånvaro på både individ, grupp och 

organisationsnivå (SKL, 2013). Gren Landell (2018) visar vikten av att skolan 

uppmärksammar och agerar på tidiga tecken på frånvaro, att skolan har fungerande och 

adekvata digitala system för närvaro/frånvarorapportering och att skolan strävar efter att 

ha en samsyn kring vad som är giltig och ogiltig frånvaro. Gren Landell visar också vikten 

av att skolan har övergripande koll på elevernas frånvaro, att skolan regelbundet 

diskuterar närvaro/frånvaro på arbetsplatsträffar, i utvecklingssamtal och att 

närvarofrågan är synlig i skolans utvecklingsarbete. Vidare visar Gren Landell (2008) 

vikten av att skolan tar till vara på elevhälsans samlade tvärprofessionella kompetens i 
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skolans närvarorutiner samt vikten av att skolans främjande, förebyggande och 

åtgärdande närvaroarbete ses som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.  

3.2.2 Systematiskt arbete utifrån elevernas behov och förutsättningar 

Det finns stöd i forskningen som visar att när elever ges möjlighet att lyckas i skolan så 

främjas elevernas närvaro (Ifous, 2019). Andersson (2017) visar att en närvarofrämjande 

lärmiljö präglas av att undervisningen är anpassad efter elevernas behov och 

förutsättningar och att eleverna får adekvat stöd i lärandet. Att skolan bedriver ett 

systematiskt arbete utifrån elevernas behov och förutsättningar kan därför vara av vikt i 

skolans närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete. Enligt skollagen (SFS, 

2010:800) ska alla elever få det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så 

långt som möjligt och att en strävan ska vara att uppväga skillnader i elevers olika behov 

och förutsättningar. För att kunna möta mångfalden av elevers olika behov och 

förutsättningar är det därför viktigt att det i skolans arbete ingår att kartlägga, utreda och 

analysera elevernas behov och förutsättningar på både organisation-, grupp- och 

individnivå. När elever riskerar att inte utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som 

minst ska uppnås, inte utvecklas i riktning mot målen i läroplanen eller uppvisar andra 

svårigheter i sin skolsituation ska skolan, enligt skollagen (2010:800), kartlägga och 

tillgodose elevens behov med hjälp av extra anpassningar eller utreda om elev är i behov 

av särskilt stöd. Elever i skolfrånvaro riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås och skolfrånvaro kan vara ett exempel på att eleven uppvisar andra svårigheter i 

sin skolsituation (Skolverket, 2014a). 

3.2.3 Skoltillhörighet 

Det finns samband mellan skolnärvaro och skolklimat (Kearney, 2008). Skolinspektionen 

(2018) visar att elevers känsla av tillhörighet i skolan påverkar elevernas närvaro och en 

bristande skolanknytning utgör en risk för studieavbrott i gymnasieskolan (SOU, 

2016:94). Att stärka elevernas känsla av skoltillhörighet kan därför vara av vikt i skolans 

närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete. Skolnärvaron stärks i 

gymnasieskolan när skolan har ett gott ”skolethos” (Ramberg, Brolin Låftman, Fransson 

& Modin, 2019). Begreppet skolethos syftar till skolklimatet i skolans lärmiljöer och 

innefattar både den pedagogiska och sociala miljön i skolan. Till skolethos hör till 

exempel attityder, relationer och bemötande på skolan och som kan kopplas till elevernas 
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känsla av skoltillhörighet. Närvarofrämjande åtgärder för att stärka skoltillhörighet kan 

till exempel vara att signalera att olika är normen (SKL, 2017). En skola som 

kännetecknas av en stark skoltillhörighet är en skola där alla elever känner sig 

accepterade, sedda och uppskattade. En låg känsla av skoltillhörighet kan medföra en 

ökad risk för psykisk ohälsa, sämre skolresultat och ofullständig skolgång. 

3.2.4 Trygghet och studiero 

Enligt skollagen (SFS, 2010:800) ska utbildningen utformas på ett sätt som innebär att 

alla elever garanteras en lärmiljö som karaktäriseras av trygghet och studiero. Att skolans 

lärmiljöer ska kännetecknas av trygghet och studiero är angeläget för att ge både elever 

och skolans personal rätt till en god arbetsmiljö och för att skapa goda lärmiljöer (SOU, 

2017:35). Trygga lärmiljöer framhålls som en förutsättning för lärande och utveckling 

och skolans arbete med trygghet och studiero framställs som en viktig förutsättning i det 

närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbetet och brister i skolans arbete med 

trygghet och studiero ses som en riskfaktor för frånvaro (SOU, 2016:94). Studier visar att 

elevernas upplevelse av trygghet är avgörande för att vara i skolan (Andersson, 2017). 

Även Johnson (2009) visar att trygghetsaspekten är avgörande för om eleverna väljer att 

vara i skolan eller inte. En viktig faktor i det närvarofrämjande arbetet i skolan är därför 

att arbeta för att öka elevernas upplevelse av trygghet. Otrygghet i skolans lärmiljöer kan 

uppstå om och när elever upplever utsatthet, mobbing eller annan kränkande behandling 

(Ifous, 2019). Även Skolverket (2012) visar att kränkningar är en riskfaktor för 

skolfrånvaro. Ett sätt att främja närvaro är således att arbeta för att skolans lärmiljöer ska 

vara fria från mobbing, utsatthet eller annan kränkande behandling. Havik, Bru & 

Ertesvåg (2015) menar att i skolans närvarofrämjande arbete bör man arbeta för att 

utveckla en skolkultur där den typen av särbehandling inte finns.  

3.2.5 Relationens betydelse 

Ytterligare aspekter i skolmiljön som kan främja närvaro och förebygga frånvaro är 

relationens betydelse (SOU, 2016:94). Lärande och utveckling påverkas i hög grad av 

faktorer såsom klassrumsmiljö, skolklimat, relationen mellan lärare och elev och mellan 

elever (SOU, 2017:35). Ett gott skolklimat främjar närvaro (Skolverket, 2012). Bristande 

relationer ses som en riskfaktor för skolfrånvaro (Havik, Bru, & Ertesvåg, 2015). 

Relationer är avgörande för elevers resultat (Aspelin, 2018) och relationsskapandet ses 
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även som viktig för att främja närvaro och förebygga frånvaro (SKL, 2013). Positiva 

relationer i klassen kan dessutom bidra till stärkt skoltillhörighet och ökad trygghet vilket 

både främjar närvaro och förebygger frånvaro. Skolinspektionen (2016) visar behovet av 

att skolan utvecklar arbetssätt för att främja goda relationer mellan skolpersonal och 

elever samt elever emellan så att alla elever känner sig trygga och sedda i sin skolmiljö. 

Skolpersonal som medvetet arbetar för att skapa goda relationer till eleverna genom att 

visa att de är tillgängliga och engagerade, att de bryr sig och att de lyssnar på eleverna 

arbetar närvarofrämjande (Ifous, 2019).  

3.2.6 Inflytande, delaktighet, motivation och mål 

Enligt skollagen (SFS, 2010:800) ska elever ges inflytande över utbildningen och 

gymnasieförordningen (SFS, 2010:2039) betonar vikten av delaktighet och inflytande i 

gymnasieskolan. Elevinflytande och delaktighet främjar närvaro och förebygger frånvaro 

(Skolverket, 2012). Det närvarofrämjande arbetet handlar också om att skapa motivation 

och lust till att lära (SOU, 2016:94). Andersson (2017) beskriver att elevernas 

engagemang för och kring skola stärks när elever samlas i gemenskapande praktiker och 

att det därmed är möjligt att stärka elevers engagemang genom att utveckla skolans 

lärmiljöer. Till exempel menar Andersson att skolans lärmiljöer behöver ge eleverna 

förutsättningar för inflytande över sin skolsituation. Även Gase, DeFosset, Perry och 

Kuos (2016) klargör att elevernas närvaro främjas då lärmiljön utformas så att elevernas 

engagemang ökas. Skolverket (2012) visar att skolans arbete med att stärka elevernas 

delaktighet ska syfta till att eleverna blir bekräftade och att de känner sig inkluderade. 

Gren Landell (2018) visar att delaktighet och inflytande har positiv inverkan på flera 

närvarofrämjande aspekter såsom elevernas resultat, trivsel, välmående och motivation. 

Elevernas motivation till skolan kan således påverka elevernas närvaro. En pedagogisk 

faktor som främjar skolnärvaro och förebygger skolfrånvaro är att undervisningen 

upplevs som motiverande och meningsfull (SOU, 2016:94). Deci och Ryan (2018) visar 

att människans inre motivation uppstår i samspel med kontextuella aspekter och att det är 

tre komponenter som påverkar människans motivation. De tre komponenterna är känslan 

av autonomi, kompetens och samhörighet. I situationer/moment där vi människor 

upplever oss delaktiga och har möjlighet att påverka, känner oss kompetenta samt sedda, 

hörda och som en del i ett sammanhang så uppstår motivation, enligt Deci och Ryan 

(2018). I en skolkontext kan det således innebära att elevers motivation i och till skolan 
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ökar när eleverna upplever samhörighet, när eleverna känner att de klarar av skolarbetet 

och därmed känner sig duktiga/kompetenta, när eleverna upplever sig sedda, hörda samt 

att de har möjlighet att påverka och vara delaktiga. Motivation till skola är viktigt för att 

främja närvaro och ett av flera sätt att skapa motivation är att eleven upplever att skolan 

kan leda till ett jobb och en bra framtid. 

3.2.7 Hög tilltro och höga förväntningar  

Jarl, Blossing och Andersson (2017) visar att framgångsrika skolor kännetecknas av att 

ha höga förväntningar på elevernas studieprestationer. Ramberg, Brolin Låftman, 

Fransson och Modin (2019) visar att risken för att eleverna skolkar är avsevärt mindre på 

skolor där förväntningarna är högt ställda på eleverna. Det finns även stöd för att 

elevernas motivation påverkas gynnsamt om lärarna har positiva förväntningar på att 

eleverna ska lyckas i skolan (Jenner, 2009). Att sträva efter att skolans lärmiljöer 

karaktäriseras av en hög tilltro och höga förväntningar på eleverna kan alltså ses som 

närvarofrämjande och frånvaroförebyggande. Samtidigt visar Ziehe (1989) att alltför 

höga förväntningar på eleverna kan orsaka känslor av stress och utanförskap som kan leda 

till att eleverna känner olust inför att komma till skolan. Hög tilltro och höga 

förväntningar kan alltså ses som en balansakt och därmed som en pedagogisk utmaning i 

det närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbetet.  

4 Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

studien. Bryman (2011) visar att teorin behövs för att rama in hur studiens resultat ska 

tolkas och förstås. Säljö (2015) visar att lärande och utveckling är komplexa fenomen 

som är omöjliga att fånga i en enda definition och menar att vi bör förhålla oss till att det 

finns skilda föreställningar om vad lärande och utveckling är och innebär. Den här studien 

utgår därför från flera teoretiska perspektiv utifrån motiveringen att forskningsområdet, 

skolnärvaro/skolfrånvaro, likt lärande och utveckling, är komplext och att flera teoretiska 

utgångspunkter berikar och fördjupar analys och diskussion i ämnet. Studien utgår ifrån 

en sociokulturell syn på lärande och utveckling eftersom det sociokulturella perspektivet 

har influerat nuvarande skollagstiftning och läroplan. Det sociokulturella perspektivet 

valdes som utgångspunkt för att skolnärvaro kan ses som en förutsättning för lärande och 

utveckling som sker i interaktion och samspel med andra. Studien utgår även ifrån en 
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relationell syn på skolnärvaro. Anledningen till att det relationella perspektivet valdes 

som utgångspunkt är för att relationella perspektiv förutsätter att skolans lärmiljöer är av 

betydelse i det närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbetet. Slutligen utgår 

studien från teorin om känsla av sammanhang, KASAM. Anledningen till att KASAM 

valdes som utgångspunkt för den här studien är för att perspektivet förutsätter att skolans 

lärmiljöer är av betydelse i det närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbetet. 

Respektive teori och dess centrala begrepp kommer att kursiveras i följande avsnitt och 

begreppen kommer att användas som verktyg i studiens analys. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivets grundteori är att vi människor lär och utvecklas i ett 

socialt sammanhang (Vygotskij, 1978; Säljö, 2015). Lev Vygotskij ses som det 

sociokulturella perspektivets grundare och enligt Vygotskij (1978) är lärandet en social 

interaktion. Vygotskijs teorier genomsyras av respekt för barn och ungdomars olika 

kunskaper, drivkrafter, olikheter, erfarenheter och värde som samskapare. Det 

sociokulturella perspektivets grundbult är att elever lär i samspel med andra och i samspel 

med den lärmiljö eleverna befinner sig i. Vygotskij ansåg att lärande och utveckling utgår 

från ett gemensamt handlande där individen lär sig att behärska dessa handlingar för att 

sedan kunna utföra dem själv. Skillnaden mellan det som människan kan utföra själv och 

det som människan kan utföra tillsammans med andra kallade han för proximal 

utvecklingszon (Säljö, 2015; Phillips & Soltis, 2010). Vygotskij ansåg att eleverna genom 

undervisning, stöttning och sampel alltid kan lära sig mer än eleverna kan lära sig på egen 

hand. Genom att lärandet bygger vidare på det som eleverna redan kan och genom att ge 

lagom utmanande uppgifter kan elevernas lärande utvecklas (Säljö, 2015). Vidare visar 

Vygotskij att olika elever har olika proximala utvecklingszoner och att undervisningen 

därför bör anpassas efter olika elevers behov och förutsättningar. Scaffoldning är ett 

begrepp som myntades av Jerome Bruner (Bruner, 2006). Bruner var inspirerad av 

Vygotsky och det sociokulturella perspektivet. På svenska kan begreppet scaffolding 

översättas med begreppet stöttning och innebär att eleven genom stöttning kan utvecklas 

mer än vad eleven kan utvecklas på egen hand. Scaffolding innebär att stöd byggs upp 

kring eleven i undervisningen då eleven befinner sig i sin proximala utvecklingszon. 

Detta stöd byggs upp för att möta elevens behov utifrån elevens förutsättningar och 
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monteras succesivt ner när stödet inte längre behövs (Bruner, 2006). På så sätt anpassas 

undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. 

4.2 Relationellt perspektiv 

Nilholm (2007) visar att det relationella perspektivet utvecklades utifrån kritik mot det 

kategoriska perspektivet. Kritiken av det kategoriska perspektivet bottnade i att 

perspektivet utgår ifrån att elevernas skolsvårigheter förstås som individuella avvikelser 

hos eleverna (Nilholm, 2007). För att förstå det relationella perspektivet behöver dess 

motsats, det kategoriska perspektivet, beskrivas. I ett kategoriskt perspektiv framstår 

elevens egenskaper som grunden för dess skolsvårigheter (Rosenqvist, 2013). Eleven ses 

som bärare av sina problem i skolan och skolfrånvaron anses således bero på eleven. För 

att komma tillrätta med skolfrånvaron är det, utifrån ett kategoriskt perspektiv, eleven 

som ska åtgärdas. I ett relationellt perspektiv förläggs skolsvårigheterna istället utanför 

eleven och uppstår i relationen mellan eleven och lärmiljön (Rosenqvist, 2013). I ett 

relationellt perspektiv sätts organisatoriska aspekter i fokus och det är således orsakerna 

till skolfrånvaron som ska åtgärdas och inte eleven. Här beskrivs en elev i svårigheter 

istället för med svårigheter (Rosenqvist, 2013; Ahlberg, 2015). Rosenqvist visar vidare 

att i ett historiskt perspektiv har det kategoriska perspektivet dominerat inom 

skolväsendet. Grahm (2014) visar att det har betydelse hur vi språkligt framställer elever 

i skolsvårigheter. Vidare lyfter Grahm fram att det kategoriska perspektivet fortfarande 

dominerar och att elevernas brister ses som något som ska kompenseras. Asp Onsjö 

(2008) visar, likt Grahm, att elevers svårigheter sällan ses i ett relationellt perspektiv och 

att elevernas svårigheter oftast beskrivs som bundna till eleven i kategoriserande termer. 

Ett relationellt förhållningssätt riktar i motsats till det kategoriska perspektivet fokus mot 

elevernas styrkor och möjligheter att klara skolan trots olika utmaningar (Bruce, Rubin, 

Thimgren & Åkerman, 2016). Ahlberg (2015) visar att det relationella perspektivet ses 

som eftersträvansvärt inom skolan.  

4.3 KASAM 

Teorin KASAM är en förkortning av Känsla av sammanhang och utformades av Aaron 

Antonovsky (Antonovsky, 2005). Teorins beståndsdelar är begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Begriplighet innefattar i vilken utsträckning 

verkligheten upplevs som begriplig och förståelig. Begriplighet ger i sin tur 
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förutsättningar för hur verkligheten hanteras. I en skolkontext kan begriplighet innefatta 

att eleverna begriper och förstår det som skolan inbegriper. Till exempel kan tydlighet, 

rutiner och förutsägbarhet öka elevernas begriplighet i skolan (Strand, 2013). 

Hanterbarhet innefattar i vilken utsträckning verkligheten uppfattas som hanterbar utifrån 

de krav som verkligheten ställer. Antonovsky (2005) visar att begriplighet är 

grundläggande för att skapa förståelse för hanterbarhet. I en skolkontext kan hanterbarhet 

innefatta att eleverna hanterar de krav som skolan inbegriper. Till exempel kan adekvat 

stöd och goda relationer öka elevernas hanterbarhet i skolan (Strand, 2013). 

Meningsfullhet innebär att verkligheten uppfattas som förnuftig och meningsfylld. Att 

känna delaktighet ses som en väsentlig del för att uppnå meningsfullhet. I en skolkontext 

kan meningsfullhet till exempel innefatta att eleverna är delaktiga och att undervisningen 

har ett tydligt syfte och mål (Strand, 2013). De tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet är, enligt Antonovsky, nära sammankopplade och 

beroende av varandra. Samtidigt framställs meningsfullheten, av Antonovsky (2005), 

som den viktigaste komponenten eftersom de andra komponenterna är avhängiga den 

komponenten. Meningsfullhet kan, enligt Antonovsky, dessutom kopplas till motivation. 

I Antonovsky salutogena synsätt framhålls skyddsfaktorer istället för riskfaktorer 

(Antonovsky, 2005). Skyddsfaktorer kan i det här sammanhanget ses som faktorer som 

stärker skolnärvaro. Riskfaktorer kan ses som faktorer som ökar risken för skolfrånvaro. 

För att vidare exemplifiera hur KASAM kan appliceras i en skolkontext så innebär 

KASAM att när undervisningen upplevs begriplig, hanterbar och meningsfull för 

eleverna så ökar elevernas känsla av sammanhang. I dess motsats innebär det att när 

undervisningen inte upplevs som hanterbar, begriplig och meningsfull så minskar 

elevernas känsla av sammanhang. Antonovsky (2005) visar vidare att en låg grad av 

KASAM innefattar sämre förutsättningar att hantera motgångar och att en hög grad av 

KASAM istället skapar ökade förutsättningar för att hantera motgångar. Antonovskys 

synsätt har bidragit till ökad förståelse kring kontextuella faktorers relevans för individens 

välbefinnande och vikten av att se till hela sammanhang. Ljungdahl (2018) visar att elever 

med skolfrånvaro tenderar att ha lågt KASAM.  
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5 Metod 

5.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter och metodologiska 

överväganden 

Ur vetenskapsteoretisk utgångspunkt gör studien anspråk på att vara hermeneutisk. 

Begreppet hermeneutik kommer ursprungligen från grekiskan och översätts ofta med 

tolka och/eller att förstå. Patel och Davidsson (1994) visar att det är svårt att beskriva vad 

som kännetecknar hermeneutik och visar att beskrivningar ofta tenderar att bli allmänna 

och ytliga. En kortfattad beskrivning, trots dess begränsning, kan vara att det som 

undersöks studeras utifrån forskarens egna subjektiva förförståelse (Patel och Davidsson, 

1994). Den hermeneutiska utgångspunkten i den här studien innebär att studien inte gör 

anspråk på att generera generella sanningar kring hur skolnärvaro främjas och 

skolfrånvaro förebyggs. Den hermeneutiska utgångspunkten innebär snarare att 

föreliggande studie gör anspråk till att generera en tolkning av vad elever uppfattar som 

närvarofrämjande och frånvaroförebyggande vid den gymnasieskola där studien 

genomförts. För att på ett fasetterat sätt kunna ta del av gymnasieelevers uppfattningar 

om vad som främjar skolnärvaro och förebygger skolfrånvaro har mixade metoder 

använts som metodologisk utgångspunkt. Att använda mixade metoder möjliggör 

användandet av både kvalitativ och kvantitativ empiri (Creswell, 2015).  

Undersökningen är en fallstudie vilket innebär att det är en avgränsad verksamhet som 

undersökts (Bryman, 2011). Studiens ansats är kvalitativ. För att uppnå studiens syfte har 

mixade metoder (Creswell, 2015), med semistrukturerade intervjuer och en 

enkätundersökning, tillämpats. Syftet med att använda både kvalitativa och kvantitativa 

metoder vid insamlandet av empiri var att öka undersökningens giltighet och 

tillförlitlighet. Bryman (2011) visar att metoderna kompletterar och stärker varandra. 

Repstad (2007) visar att genom att kombinera olika metoder vid datainsamling skapas ett 

bredare underlag och en säkrare grund för tolkning. Den kvalitativa metoden tillför en 

djupare förståelse samtidigt som den kvantitativa metoden tillför bredd i undersökningen. 

Ur ett vetenskapligt perspektiv är intervjuer och enkäter två datainsamlingstekniker som 

i grunden är mycket lika (Björndal, 2005). Med hjälp av frågor av olika karaktär samlas 

information in som sedan bearbetas samt tolkas och beroende på hur frågorna ställs 

erhålls antingen kvalitativ eller kvantitativ data. Kvalitativa intervjuer kan enligt Bryman 
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(2011) vara mer eller mindre strukturerade. Semistrukturerade intervjuer inrymmer både 

struktur och flexibilitet (Bryman, 2011) och valet av semistrukturerade intervjuer 

möjliggjorde följdfrågor utöver de frågor som i förhand bestäms att undersökningen ska 

baseras på vilket jag ansåg vara användbart vid intervjuer med gymnasieelever. Den 

kvalitativa ansatsen i kombination med en kvantitativ möjliggör att syftet med 

undersökningen kan uppnås på ett sätt som en enskild metod inte kan uppnå eftersom det 

både är djupet och bredden som studeras. Att den kvalitativa studien inte enbart använder 

intervju som metod grundas på att fånga fler informanter och bredda empirin. Den 

kvalitativa metodens begränsningar påvisas genom att det empiriska materialet i studien 

är ett förhållandevis litet. Studien gör inga anspråk på att vara generaliserbar. Det finns 

svårigheter kring att generalisera resultatet till andra kontexter då gymnasieskolans 

organisation kan ha olika utformning i olika verksamheter. Bryman (2011) visar att 

fallstudier tenderar att ha fokus på det kontextuellt unika.  

Bryman (2011) skiljer vidare mellan induktiv och deduktiv forskning. Det induktiva 

arbetssättet innefattar enligt Bryman att forskningsobjektet studeras utan att först förankra 

studien i en på förhand bestämd teori. Det deduktiva arbetssättet innebär i motsats till det 

induktiva att studien på förhand haft en teoretisk förankring och att studiens innehåll 

utformats utifrån denna. Enkelt utryckt prövas en teori empiriskt utifrån ett deduktivt 

angreppssätt i motsats till ett induktivt arbetssätt där empirin istället används till att skapa 

teori. Kvale och Brinkman (2014) visar att det finns ett tredje sätt, det abduktiva, och den 

här studien gör anspråk på att vara abduktiv. Det abduktiva angreppssättet beskrivs som 

mer dynamiskt och innefattar både deduktiva och induktiva element. Det abduktiva 

angreppssättet tillförde den här studien en flexibilitet då studiens syfte samt teoretiska 

utgångspunkter kunde korrigeras och förfinas efter hand för att matcha det empiriska 

materialet, elevernas uppfattningar kring vad som främjar närvaro och förebygger 

frånvaro, bättre. Den abduktiva ansatsen användes således i syfte att kunna undersöka 

elevernas uppfattningar kring vad som främjar skolnärvaro och förebygger skolfrånvaro 

mer förutsättningslöst. 

5.2 Urval  

Urvalet har varit målinriktat i syfte att skapa överensstämmelse mellan urval och 

forskningsfråga (Bryman, 2011). Ett målinriktat urval innebär att de som intervjuats och 
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de som tilldelats enkätundersökningen bedöms som relevanta respondenter utifrån 

studiens syfte. Repstad (2007) beskriver vikten av att välja respondenter utifrån studiens 

syfte och utifrån överväganden kring vem eller vilka som kan tillföra relevant information 

till studien. De elever som intervjuats och de elever som besvarat enkäten går i 

gymnasieskolans årskurs 2 och 3 vid en kommunal gymnasieskola i en medelstor stad i 

södra Sverige. Gymnasieskolan som blev aktuell för studien valdes ut efter principen 

”först till kvarn…” eftersom flera gymnasieskolor i staden visade intresse för att delta.  

Staden har cirka 20 gymnasieskolor, varav 7 i kommunal regi. Staden har ett fritt skolval. 

Missivbrev (bilaga 1) och förfrågan om intresse för studien skickades ut till samtliga 

rektorer för de sju kommunala gymnasieskolorna i staden och eftersom flera skolor visade 

intresse för studien så fick den rektor som svarade först förtur. Den undersökta 

gymnasieskolan erbjuder yrkesförberedande program och har ca 840 elever inskrivna. De 

gymnasieprogram skolan erbjuder är: El och Energi, Bygg och Anläggning, Fordon och 

Transport, VVS och Fastighet, Restaurang och Livsmedel, Hotell och 

Turism, Hantverk samt Introduktionsprogram. Andel lärare med pedagogisk 

högskoleexamen är drygt 78 procent. Skolledningen består av en rektor och flera 

biträdande rektorer som är knutna till skolans olika yrkesprogram. Lärarna består både av 

ämneslärare och yrkeslärare och är organiserade i arbetslag utifrån programtillhörighet. 

Skolans elevhälsa består utöver rektor av skolpsykolog, skolkuratorer, skolsköterskor, 

specialpedagoger, och studie- och yrkesvägledare. Specialpedagogerna, och studie- och 

yrkesvägledarna är anställda av skolan. Skolans övriga elevhälsopersonal (psykolog, 

kuratorer och skolsköterskor) är anställda av stadens centrala elevhälsa och är placerade 

på den undersökta gymnasieskolan. Skolläkare finns tillgänglig vid behov från stadens 

centrala elevhälsa. Skolan har även kringpersonal såsom till exempel skolbibliotekarier, 

skolvärdar, cafébiträde och fastighetstekniker. Skolans olika gymnasieprogram huserar i 

olika lokaler och byggnader och är delvis utspridda i staden. Flertalet av byggnaderna är 

dock belägna i anslutning till skolans huvudbyggnad. Skolans huvudbyggnad är Q-märkt 

och rymmer lektionssalar, personalutrymmen, ett stort skolbibliotek samt ett café. 

Skolmatsalen är placerad i en anslutande byggnad. 

Vilka klasser och vilka program som valdes ut till studien skedde i samtal med rektorn 

vid den aktuella gymnasieskolan och syftet med urvalet var att få en så stor spridning 

mellan skolans olika program som möjligt. De elever som valdes ut till intervjuer anmälde 

frivilligt sitt deltagande och valdes ut av klassernas lärare. Eleverna som intervjuats och 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Byggprogrammet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fordonsprogrammet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fordonsprogrammet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hotell-_och_restaurangprogrammet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hotell-_och_turismprogrammet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hotell-_och_turismprogrammet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hantverksprogrammet
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besvarat enkäten går på följande gymnasieprogram: El och Energi, Bygg och Anläggning, 

Fordon och Transport, VVS och Fastighet, Restaurang och Livsmedel samt Hotell & 

Turism. Sammantaget intervjuades 4 elever och 84 elever besvarade enkäten. 

Enkätundersökningen distribuerats till sammanlagt 92 elever. 8 elever valde således att 

avstå sin medverkan i studien. Om samtliga elever varit närvarande när 

enkätundersökningen genomfördes så hade 128 elever tilldelats enkäten. 36 elever var 

således frånvarande från de lektionspass enkäten genomfördes.  

5.3 Genomförande 

En pilotstudie, av både enkät och intervju, genomfördes innan genomförandet i syfte att 

säkerhetsställa att frågorna var gångbara. Här kontrollerades också hur lång tid det tog att 

besvara frågorna. Några få och små justeringar i formuleringarna av frågorna gjordes efter 

pilotstudien och innan genomförandet. Såväl intervjuer som enkätundersökning utfördes 

under lektionstid vid elevernas gymnasieskola. Enkäten är gjord i Google formulär och 

olika frågetyper av både kvalitativ och kvantitativ art användes. Enkätundersökningen 

distribuerades digitalt. När enkätundersökningen distribuerades medföljde ett missivbrev 

och en samtyckesblankett (bilaga 2) där undersökningens syfte, forskningsetiska 

principer och villkor för respondenternas deltagande klargjordes. Undersökningens syfte, 

forskningsetiska ställningstaganden och villkor för elevernas deltagande klargjordes även 

muntligen då enkäten och intervjuerna genomfördes. Enligt Bryman (2011) kan många 

frågor i enkäten öka bortfallet så frågorna i enkäten begränsades till 20 slutna och 3 öppna 

frågor (bilaga 3). Fördelen med öppna frågor är att respondenterna kan använda egna ord 

samtidigt som nackdelen är att det är tidskrävande att bearbeta och analysera svaren 

(Bryman, 2011). Fördelarna med slutna frågor är de är lätta att bearbeta samtidigt som 

nackdelen är att svarsalternativen inte alltid avspeglar det respondenterna vill förmedla 

(Bryman, 2011). Svarsalternativet ”vet inte” användes inte med anledning av att Bryman 

(2011) påvisar komplexiteten kring att använda ett sådant svarsalternativ. Med avsikten 

att öka delaktigheten och undersökningens tillförlitlighet distribuerades och genomfördes 

enkätundersökningen av mig under elevernas lektionstid. Syftet med att jag var med när 

eleverna besvarade enkäten var att kunna informera eleverna om studien, reda ut 

eventuella oklarheter i undersökningen, uppmuntra eleverna att delta i studien samt att 

reducera ett eventuellt bortfall. Fördelar med att använda sig av en enkät som komplement 

till intervju är att den förstnämnda når större antal informanter på kortare tid samt att de 
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är snabba och billiga att administrera (Bryman, 2011). Nackdelar med att använda sig av 

enkät är den överhängande risken för bortfall vilket reducerats genom att eleverna fått 

möjlighet att besvara enkäten under lektionstid. Enkätmetodens nackdel kring 

svårigheten att fastställa att det är rätt person som har svarat (Bryman, 2011) minimerades 

genom att både jag och elevgruppernas lärare var med vid genomförandet av 

enkätundersökningen. Respondenterna intervjuades enskilt och cirka 30 minuter per 

intervju avsattes. Intervjuerna var semistrukturerade och en intervjuguide (bilaga 4) 

användes. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning och transkriberades i efterhand. 

Att spela in intervjuer är det vanligaste sättet att registrera intervjuer eftersom det ger 

intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale & 

Brinkman, 2014). Transkribering är dock en tidskrävande uppgift och Kvale och 

Brinkman (2014) problematiserar processen vid transformeringen från ett muntligt språk 

till ett skriftligt språk och menar att en intervju är en social och levande interaktion där 

tonfallen och kroppsuttrycken är en tillgång som till stor del går förlorad vid inspelning 

och transkribering. Att lyssna igenom och transkribera det empiriska materialet kan ses 

som ett första steg i bearbetningen och analysen av det empiriska materialet. 

5.4 Bearbetning och analys av data 

Bearbetningen av det empiriska materialet har varit abduktiv vilket innebär att 

bearbetningen inneburit en växelverkan mellan empiri och teori (Kvale & Brinkmann, 

2014). Det empiriska materialet från intervjuerna och enkäterna har bearbetats under 

processens gång och har metodiskt härletts till studiens syfte och teoretiska 

utgångspunkter (Bryman, 2011). Intervjuerna och enkätens kvalitativa del har bearbetats 

genom transkribering och analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Enkätundersökningens kvantitativa del har bearbetats med hjälp av programmet Google 

formulär som gör det möjligt att få data aggregerad och sammanställd i både diagram och 

tabellform. Programmet möjliggör även att varje enskilt svar kan granskas. I den 

kvantitativa delen av undersökningen redovisas resultaten med hjälp av cirkeldiagram 

och i den kvalitativa delen redovisas resultaten i form av citat och tolkningar av det 

eleverna beskrivit. I resultatbeskrivningen har eleverna inte särskilts och utgångspunkten 

har varit att i resultatet redovisa både en samlad och heltäckande bild men även en 

differentierad och nyanserad bild av det eleverna lyft fram som närvarofrämjande och 

frånvaroförebyggande. Det empiriska materialet har analyserats utifrån en kvalitativ 
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innehållsanalys. Bryman (2011) visar trots sina invändningar att kvalitativ 

innehållsanalys är det vanligaste angreppsättet vid analys av kvalitativ data. En kvalitativ 

innehållsanalys innebär att systematiskt undersöka det empiriska materialet genom att 

urskilja det innehåll i materialet som är centralt utifrån studiens syfte och frågeställningar 

för att finna betydelsefulla mönster, likheter, skillnader och nyanser i det empiriska 

materialet. Att urskilja mönster, likheter och nyanser i det som eleverna beskrivit som 

närvarofrämjande och frånvaroförebyggande kan ses som ett andra steg i analysen. Det 

tredje steget i analysen var att sammanställa signifikanta citat utifrån det empiriska 

materialet. Det fjärde steget i analysen var att granska resultatet utifrån de teoretiska 

perspektiv studien har som utgångspunkt. Det empiriska materialet har metodiskt, 

systematiskt och växelvis sätts i relation till studiens teoretiska utgångspunkter och dess 

centrala begrepp för skapa ny och djupare förståelse i det eleverna beskriver orsakar 

skolfrånvaro och i det eleverna beskriver som närvarofrämjande och 

frånvaroförebyggande. Elevernas beskrivningar om vad som orsakar skolfrånvaro och 

elevernas beskrivningar av vad de upplever som närvarofrämjande och 

frånvaroförebyggande analyserades således utifrån ett sociokulturellt perspektiv, ett 

relationellt perspektiv samt utifrån teorin om KASAM i syfte att ge elevernas 

beskrivningar en djupare mening. Elevernas beskrivningar filtrerades genom de 

teoretiska perspektiven genom att sätta elevernas beskrivningar i perspektiv och relation 

till teorin. Utifrån det sociokulturella perspektivet har centrala begrepp såsom proximal 

utvecklingszon och scaffolding satts i rörelse i förhållande till elevernas beskrivningar. 

Elevernas beskrivningar har även satts i relation till relationella och kategoriska 

perspektivens begrepp. Utifrån teorin om KASAM har begrepp såsom skydds- och 

riskfaktorer samt begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet satts i rörelse i 

förhållande till elevernas beskrivningar. I diskussionen sattes, till sist, studiens resultat 

och analys i relation till tidigare forskning samt i ett vidare perspektiv. 

5.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet och tillförlitlighet är begrepp som anses viktiga i forskningssammanhang. 

Bryman (2011) visar att trovärdighet inbegriper att studien utförts i enlighet med rådande 

regler och att studiens resultat speglar det respondenternas delgett. Tillförlitligheten 

säkerhetsställs enligt Bryman (2011) genom att skapa en komplett och disponibel 

redogörelse av alla moment i studiens genomförande, vilket innebär att studiens 
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metodologiska och teoretiska utgångspunkter är tydliga, synliga och att studien 

genomgående är transparent både till innehåll och genomförande. Syftet med att använda 

mixade metoder var att det stärker studiens tillförlitlighet då metoderna kompletterar 

varandra. Syftet med att använda en intervjuguide, att intervjuerna spelades in och 

transkriberades samt att jag utförde intervjuerna och att jag var med när eleverna 

besvarade enkäten var också för att stärka studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Det 

finns en medvetenhet om att studiens tillförlitlighet kan ha påverkats av att de elever som 

intervjuades blev utvalda av deras lärare och för att de själva önskade bli intervjuade. Att 

jag som har utfört studien är legitimerad gymnasielärare och att jag sedan en tid tillbaka 

arbetar med närvarofrågor på förvaltningsnivå kan ha påverkat studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet eftersom jag haft en förförståelse i ämnet redan innan studien påbörjats. 

Förförståelsen kan ha påverkat både studiens upplägg och genomförande.   

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Stukát (2005) visar att undersökningens forskningsetiska aspekter är viktiga eftersom de 

ska skydda respondenternas integritet. Bryman (2011) visar samtidigt att de 

forskningsetiska regler och riktlinjer som finns inte är entydiga och att de lämnar 

utrymme för forskare att ta egna ställningstaganden. Bryman visar att gränsen mellan vad 

som är etiskt och oetiskt inte är helt tydlig. En undersökning om skolfrånvaro och 

skolnärvaro ur elevernas perspektiv kan vara förknippad med metodologiska och etiska 

svårigheter. Därför har frågor av känslig och personlig karaktär undvikits och istället har 

frågorna utformats i mer generaliserande form. Denna aspekt har beaktats i samtliga delar 

i undersökningsprocessen, vilket innebär att de forskningsetiska aspekterna har beaktats 

i både utformandet av enkät- och intervjufrågorna, i instruktioner till och i genomförandet 

av undersökningen samt i utformandet av texten i examensarbetet. Studien har utförts 

både utifrån hänsyn till de forskningsetiska principer som författats av Vetenskapsrådet 

(2017) samt de regler som Dataskyddsförordningen (SFS, 2018:218), GDPR, innefattar. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer omfattar informationskrav, samtyckeskrav, 

nyttjandekrav samt konfidentialitetskrav. GDPR innefattar restriktioner kring hur 

personuppgifter hanteras och dessa restriktioner har tagits i beaktande under studiens 

process. Samtyckekravet uppfylldes genom att alla tillfrågade respondenter var över 15 

år och att de både muntligen och skriftligen lämnade sitt samtycke till att delta i studien. 

Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna, i enlighet med de etiska råden, 
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informerats om deras uppgift i undersökningen och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande, både muntligen och skriftligen vid undersökningens genomförande. Samtliga 

respondenter har, utifrån samtyckeskrav, skriftligen lämnat samtycke kring att de deltar 

på frivillig basis och har haft rätt att inte delta, inte svara på obekväma frågor och/eller 

avbryta sin medverkan i undersökningen under processens gång. Respondenterna och den 

aktuella gymnasieskolan har utifrån kraven på konfidentialitet anonymiserats och inga 

namn redovisas i resultatet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att tydliggöra att 

datamaterialet inte kommer att användas i andra sammanhang. 

6 Resultatbeskrivning 

6.1 Skolfrånvarons orsaker 

Eleverna visar i både intervjuer och enkätsvar att det finns flera orsaksfaktorer som kan 

förklara skolfrånvaro. Eleverna beskriver också att orsaksfaktorerna kan variera från 

person till person. En elev beskriver det så här: 

Anledningarna kan variera från person till person. Vissa har det jobbigt eller har 

problem hemma. Vissa har det jobbigt i skolan. 

I följande avsnitt sorteras elevernas beskrivningar av orsaker i faktorer som berör skola 

samt sociala faktorer och individfaktorer. 

6.1.1 Skolfaktorer 

Bristande motivation lyfts fram som en förklaring till skolfrånvaro av nästintill samtliga 

elever i både intervjuer och enkäter. Enkäten visar att drygt 96 procent av eleverna tror 

att bristande motivation är en vanlig orsak till skolfrånvaro och illustreras i följande bild.  
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Bild 1: Diagram över elevernas uppfattningar om hur motivation påverkar skolfrånvaro 

En elev beskriver att bristen på motivation kan bero på att man valt fel utbildning: 

Man känner att man valt fel utbildning och då känner man ingen motivation till 

själva utbildningen. 

Skolarbetets svårighetsgrad påverkar också skolnärvaro enligt eleverna. Flera elever 

vittnar om att skolan är kravfylld. En elev beskriver: 

Det många som upplever stress och hög press. 

En klar majoritet av eleverna tror att det är vanligt att elever är frånvarande på grund av 

att de tycker att skolarbetet är för svårt och visas i följande illustration. 
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Bild 2: Diagram över elevernas uppfattningar om hur skolarbetets svårighetsgrad påverkar skolfrånvaro (I) 

Majoriteten av eleverna tror däremot att det är ovanligt att elever är frånvarande på grund 

av att skolarbetet är för lätt och illustreras enligt följande diagram.  

 

Bild 3: Diagram över elevernas uppfattningar om hur skolarbetets svårighetsgrad påverkar skolfrånvaro (II) 

Att skolfrånvaron kan orsakas av stökig lärmiljö råder det enligt eleverna delade meningar 

om. Nästintill hälften av eleverna tror att det är vanligt att elever är frånvarande på grund 

av att de upplever lärmiljön som stökig och illustreras i följande diagram.  
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Bild 4: Diagram över elevernas uppfattningar om hur skolfrånvaron påverkas av stökiga lärmiljöer  

Nästintill hälften av eleverna tror att frånvaron kan förklaras med att eleverna upplever 

skolmiljön som otrygg och illustreras i följande bild.  

 

Bild 5: Diagram över elevernas uppfattningar om hur skofrånvaro påverkas av otrygga skolmiljöer 

Närmare 70 procent av eleverna tror att det är vanligt att elever är frånvarande på grund 

av att de inte trivs i sin klass/grupp och illustreras i följande cirkeldiagram.  
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Bild 6: Diagram över elevernas uppfattningar om hur skolfrånvaron påverkas av otrivsel 

En elev beskriver:  

Kanske är det jobbigt i klassen. Man känner sig kanske ensam eller utstött.  

Ytterligare en elev beskriver:  

Dålig stämning i klassen är en bidragande orsak. 

Drygt 70 procent av eleverna som besvarat enkäten tror att det är vanligt att skolfrånvaro 

beror på att eleverna upplever utsatthet, mobbing eller annan kränkande behandling och 

visas i följande bild.  

 

Bild 7: Diagram över elevernas uppfattningar om hur skolfrånvaron påverkas av utsatthet, mobbing eller 

annan kränkande behandling 
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Flera elever lyfter också tråkig och/eller dålig undervisning som bidragande orsak till 

elevernas skolfrånvaro.  

Eleverna beskriver också att riskerna med skolfrånvaron ibland även kan orsaka 

skolfrånvaro. Till exempel lyfter flera elever problematiken kring att komma efter i 

skolarbetet. En elev beskriver: 

Vissa har det jobbigt i skolan. Att de inte hängt med och att de halkat efter så har 

det blivit mycket på axlarna. 

Ytterligare en elev beskriver: 

Att man kommer efter alla andra, att man tappar fokus och då blir det svårt att 

komma ikapp sen och då lägger det sig bara som lager på lager. Tills slut skolkar 

man för att man har för mycket att ta igen. Det blir som en ond cirkel. 

6.1.2 Sociala faktorer och individfaktorer 

Hur eleverna har det i sin hemsituation verkar också vara någonting som eleverna 

tror påverkar elevernas närvaro. Ungefär hälften av eleverna tror att frånvaron kan 

förklaras av att eleverna har det jobbigt hemma och illustreras i följande bild.  

 

Bild 8: Diagram över elevernas uppfattningar om hur skolfrånvaron påverkas av att ha det jobbigt hemma 

En elev beskriver:  

Vissa har det jobbigt eller har problem hemma. 
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 En annan elev beskriver:  

Det kan vara så att man har varit med om trauman som får en att må dåligt, till 

exempel att man har förlorat en närstående. Man kan också bo i fosterhem och inte 

må bra på grund av det.  

Ytterligare en elev beskriver: 

Som nyanländ får man ta mycket ansvar för familjen.  

En elev beskriver skolan som en frizon från problem elever kan ha i sin 

hemsituation. Eleven beskriver:  

Vissa går till skolan för att det är en frizon. Att få vara någon annanstans än 

hemma. 

Ohälsa, både fysisk och psykisk, lyfts fram av flertalet elever som en bidragande faktor 

till skolfrånvaro. En elev beskriver: 

En stor anledning är psykisk ohälsa, det är mycket som händer runt omkring en i 

denna ålder och man är extra lätt att rubba. 

Drygt 85 procent av eleverna uppger att de tror att det är vanligt förekommande att 

elever är frånvarande på grund av att de inte mår bra och illustreras i följande 

diagram.  

 

Bild 9: Diagram över elevernas uppfattningar om hur skolfrånvaron påverkas av elevernas ohälsa 
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Samtidigt visar enkätsvaren att eleverna tror att det är vanligt att elever sjukanmäler 

sig trots att de egentligen inte är sjuka och illustreras i följande diagram.  

 

Bild 10: Diagram över elevernas uppfattningar om hur vanligt det är att elever sjukanmäler sig trots 

att de inte är sjuka 

Flera elever beskriver att frånvaron orsakas av egenskaper hos eleverna. De 

beskriver återkommande att orsaken till elevers frånvaro beror på att eleverna 

exempelvis är ”lata”, ”omotiverade”, ”trötta”, ”orkeslösa” och/eller att de ”inte 

pallar”. En av de intervjuade eleverna beskriver att det enbart är individfaktorer 

som förklarar frånvaron. Eleven säger: 

Jag anser att skolan inte kan göra någonting för att öka elevernas närvaro. Eleverna 

har själva valt att gå i skolan och det är deras fel om de inte gör det. 

6.2 Närvarofrämjande och frånvaroförebyggande faktorer i 

skolan 

När eleverna beskriver vilka som är de främsta anledningarna till varför gymnasieelever 

går i skolan så beskriver en övervägande majoritet av eleverna att utbildningen, 

studiemedlet från CSN, en gymnasieexamen och ökade möjligheter till ett bra jobb och 

en ljus framtid är de främsta orsakerna till varför man går i gymnasieskolan. En elev 

beskriver: 
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Främst är det för att få en utbildning för att få det bra längre fram i livet. Gott ställt 

och så där. Få ett jobb som man vill ha och tjäna pengar så att man klarar sig. Sedan 

är det väl också att man behöver något att sysselsätta sig med.  

6.2.1 Rutiner vid frånvarohantering och frånvaroregistrering 

En övervägande majoritet av eleverna tar upp aspekter som rör vikten av att skolan har 

rutiner kring frånvarohantering och frånvaroregistrering som ett verktyg för att främja 

närvaro och att förebygga frånvaro. Samtliga intervjuade elever berättar att de har koll på 

sin närvaro/frånvaro och att lärarna regelbundet pratar med eleverna om deras 

närvaro/frånvaro. En elev beskriver: 

Vi får listor utskrivna på de senaste veckorna regelbundet. Och det kan vara oftare 

om man har hög frånvaro. Frånvarorapporteringen fungerar. Lärarna rapporterar 

om man kommer sent eller så. 

En annan elev beskriver att elevernas mentorer lyfter elevernas frånvaro varje vecka:  

Varje måndag på mentorstid så tas frånvaron upp. Jag tycker det är bra. 

Många elever beskriver att studiebidraget från CSN är ett incitament för närvaro och 

många elever beskriver ett höjt studiebidrag som närvarofrämjande. Ytterligare aspekter 

som eleverna lyfter som frånvaroförebyggande är att skolan bör vara mer principfasta när 

det gäller rapportering till CSN. Eleverna beskriver också att det behövs mer 

konsekvenser för att komma tillrätta med frånvaron. En elev beskriver: 

Typ skärpa kraven lite. Alltså hos oss ska CSN dras när vi har fyra frånvarotimmar 

men jag vet många elever som har mer frånvaro än så och de har ändå kvar sitt 

CSN. Det behöver bli tydligare konsekvenser än vad det är nu. Många sjukanmäler 

sig och när de gjort det för många gånger kräver de ett sjukintyg. Men nästa månad 

är det ofta samma sak. Så det händer inte så mycket. Jag tror att det behövs mer 

konsekvenser. 

Ytterligare en elev beskriver:  

Skärpa straffen och vara noga med det. Jag vet många elever som skolkar mycket 

men som ändå får CSN. 
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6.2.2 Systematiskt arbete utifrån elevernas behov och förutsättningar 

Att skolan anpassar undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar är 

också aspekter som eleverna lyfter som närvarofrämjande. En elev beskriver: 

Det handlar om att försöka fånga upp alla. Att de som har det svårt inte behöver 

blunda och gömma sig för det de tycker är svårt. Alla behöver få känna att 

undervisningen är på rätt nivå. Fler behöver känna att de klarar skolan och fler 

behöver känna att de utvecklas i skolan. När alla känner att undervisningen är på 

rätt nivå tror jag att de orkar lägga mer energi på relationerna i klassen också. 

En annan elev beskriver: 

Jag tror det handlar mycket om att anpassa uppgifterna för eleverna. De som har 

svårt med skolan ska få lite mer hjälp och kanske lite lättare uppgifter så att de 

känner att de klarar av det och inte behöver skolka för att de tycker att det är svårt 

och jobbigt. Och de som har väldigt lätt för skolan behöver få större utmaningar 

som skapar motivation till att utvecklas istället för att bara sitta av tid i skolan. 

Ytterligare en elev beskriver: 

Att anpassa uppgifter mer för elever med hög respektive låg prestationsförmåga 

istället för att ha alla på samma nivå. Elever som har det svårt riskerar att skolka 

på grund av det och elever som har lätt för skolan riskerar att tappa motivation och 

mening med att vara i skolan när man inte utvecklas eller lär sig särskilt mycket.   

Ungefär 30 procent av de tillfrågade eleverna upplever att de inte klarar av 

skolarbetet och illustreras i följande diagram.  
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Bild 11: Diagram över elevernas uppfattningar om hur de upplever att de klarar av skolarbetet 

6.2.3 Skoltillhörighet 

Att elevernas känsla av skoltillhörighet kan vara av vikt i skolans närvarofrämjande och 

frånvaroförebyggande arbete visar eleverna också. En elev beskriver: 

Om man bara sitter hemma så finns det inte så mycket mening i vardagen liksom. 

Att träffa kompisarna och möjligheter till att träffa nya kompisar. Att ha en krets 

där man känner att man tillhör. Alltså inte bara utbildning utan även kompisar och 

så att ha något att hitta på. 

6.2.4 Trygghet och studiero 

Att elevernas upplevelse av trygghet och studiero kan vara av vikt i skolans 

närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete visar också eleverna. En elev 

beskriver: 

Det händer mycket skit här. Det är mycket bråk och jag tror att många elever inte 

känner sig tillräckligt säkra här. De kanske inte har kompisar här eller känner att 

de passar in. 

Ytterligare en elev beskriver: 

Det är en ganska hård jargong här, det är det, och alla är inte så jättesnälla så det 

kan vara en anledning. Att man känner oro för att vara i skolan. 
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Eleverna beskriver också att de elever som inte vill vara i skolan, som saknar 

motivation till skolan och inte ser skolan som meningsfull stör de elever som tycker 

skolan är viktig och som vill vara i skolan. En elev beskriver:  

De som inte vill vara är sitter bara av tid, kollar på mobilen och stör alla andra som 

faktiskt vill vara här. 

6.2.5 Relationens betydelse 

Resultatet visar att relationerna har betydelse för elevernas närvaro. En elev beskriver: 

Det bästa med skolan är att man har kompisarna här och att man träffar dem. 

En annan elev beskriver: 

Bra relationer i klassen är A och O. Utan det kommer man inte vilja komma till 

skolan 

Eleverna lyfter även att relationerna till de vuxna på skolan har betydelse. På frågan vad 

som lockar eller drar elever till gymnasieskolan så svarar en elev:  

 Bra personal. Särskilt bibliotekarierna, de är jättetrevliga.  

Dålig och/eller tråkig undervisning lyft också fram som en orsaksfaktor till frånvaro 

men samtidigt visar undersökningen att en majoritet av eleverna inte tror att elevers 

frånvaro orsakas av läraren och illustreras i följande diagram. 

 

Bild 12: Diagram över elevernas uppfattningar om hur skolfrånvaron påverkas av lärarna 
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6.2.6 Inflytande, delaktighet, motivation och mål 

En majoritet av eleverna upplever sig delaktiga i skolan och illustreras i följande 

bild.  

 

Bild 13: Diagram över elevernas upplevelse av delaktighet 

Samtidigt som en majoritet av eleverna känner sig delaktiga i skolan så beskriver 

eleverna att elevernas delaktighet är viktig i skolans arbete kring skolfrånvaro. En 

elev beskriver: 

Jag tycker att vuxna överlag inte lyssnar på unga. I till exempel skolan när det 

kommer till frånvaron då de många gånger tror att de vet bättre. Jag tror att 

frånvaron hade minskat om vuxna försökte lägga mer tid på att se till så att eleverna 

mår bra och ta reda på varför de är borta. Många vuxna tror att man skolkar på 

grund av att man är skoltrött men så är det inte i många fall. Att lyssna på elever 

gör det lättare för lärarna att hjälpa eleverna tillbaka till skolan om de vet vad 

eleverna tycker. Det är trots allt eleverna det handlar om och då tycker jag att man 

ska lyssna på vad de har att säga.  

Ytterligare en elev beskriver: 

Det är nog också bra om skolan lyssnar på vad eleverna har att säga istället för att 

anta att man är borta på grund av att man inte orkar bry sig om skolan eller 

liknande. Det finns säkert många som har bra anledningar till att vara hemma. 
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Flera elever beskriver vikten av att undervisningen upplevs som meningsfull, 

intressant, rolig och motiverande. En elev beskriver: 

Jag tycker alla barn i hela Sverige lär sig om så onödiga saker, typ vad som 

hände på medeltiden. Ingen bryr sig om det och ingen orkar lägga tid på att lära 

sig kring ämnet. Det är enklare att jobba med något som man är intresserad av. 

Att jobba och arbeta med roligare ämnen, och ämnen som är behövliga i 

framtiden. Jag är 18 år och jag har aldrig lärt mig om hur man betalar en räkning 

som exempel. Det kommer jag behöva i framtiden. Jag behöver inte medeltiden. 

En annan elev beskriver:  

Det är viktigt att skapa motivation till att komma till skolan. Att variera lärandet, 

till exempel att åka iväg på studiebesök och sånt för att det ska bli kul. 

Ytterligare en elev beskriver: 

När man känner att man får ut något av att gå hit så skapas mening och motivation. 

Att man känner att det ger något i slutändan. Här går man för att få en 

yrkesutbildning.  

En elev beskriver att skolan kan stärka elevernas motivation genom att göra skolan 

roligare och eleven beskriver att skolan behöver satsa på lärarna för att nå dit. Eleven 

säger: 

Skolan kan öka motivationen genom att göra skolan roligare. Satsa mer på lärarna 

så att de kan motivera eleverna. 

Huruvida eleverna upplever skolan som meningsfull synliggörs i följande diagram 

som visar att en majoritet av eleverna upplever skolan som meningsfull. Samtidigt 

visar diagrammet att drygt 35 procent av eleverna inte uppfattar skolan som 

tillräckligt meningsfull.  
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Bild 14: Diagram över elevernas upplevelse av skolans meningsfullhet 

Majoriteten av eleverna uttrycker att det är viktigt att gå i skolan för att öka möjligheterna 

till att få ett bra liv i framtiden. Flera elever beskriver att mål, både långsiktiga och 

kortsiktiga, kan främja närvaro. En elev beskriver: 

Uppmuntra eleverna att nå sina mål, har man inga mål så kan skolan kanske hjälpa 

elever att sätta mål, inte stora mål utan mindre för att de ska kunna tycka att det 

finns en mening med att gå till skolan och göra sina uppgifter.  

6.2.7 Hög tilltro och höga förväntningar  

En majoritet av eleverna beskriver att de vet vad som förväntas av dem i skolan och visas 

i följande diagram.  
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Bild 15: Diagram över elevernas upplevelse av skolans förväntningar på dem 

Samtidigt som flertalet av eleverna beskriver att de vet vad som förväntas av dem i skolan 

så är det många som upplever att stress och prestationskrav påverkar skolnärvaro. 

Eleverna beskriver att stress och prestationskrav kan orsaka skolfrånvaro. En elev 

beskriver: 

Mycket beror på att det är jobbigt med prov eller uppgifter. 

En annan elev beskriver: 

Andra har satt press på eleven med förhoppningar som eleven vet att eleven inte kan 

uppnå. 

7 Analys 

I följande avsnitt kommer resultatet, det vill säga elevernas beskrivningar om vad som 

orsakar skolfrånvaro samt främjar närvaro och förebygger frånvaro, analyseras, tolkas 

och sättas i relation till de teoretiska perspektiv studien utgår ifrån. Det innebär att 

elevernas beskrivningar analyseras utifrån sociokulturellt perspektiv, relationellt 

perspektiv samt utifrån teorin om KASAM och respektive teoris centrala begrepp. 
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7.1 Skolfrånvarons orsaker 

De slutsatser som sammanfattningsvis kan dras utifrån resultatet av studien är att eleverna 

visar att det finns flera orsaker till varför elever är frånvarande i skolan. I elevernas 

beskrivningar av orsaker till skolfrånvaro går att finna orsaksfaktorer som rör faktorer i 

skolan men också faktorer utanför skolan. Elevernas beskrivningar synliggör att 

frånvaron orsakas av både skolfaktorer, sociala faktorer och individfaktorer. Nästintill 

samtliga elever tror sig se samband mellan bristande motivation och skolfrånvaro. 

Ytterligare faktorer som eleverna beskriver som orsaksfaktorer till skolfrånvaro är när 

undervisningen är svår och därmed inte tillräckligt anpassad efter elevernas behov och 

förutsättningar, när undervisningen inte är tillräckligt varierad och inte ger eleverna stöd, 

ledning och stimulans, när eleverna inte ges tillräckliga möjligheter till att vara delaktiga, 

när skolans lärmiljöer upplevs otrygga, samt när eleverna inte mår bra, inte trivs och/eller 

har vänner. 

7.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Elevernas beskrivningar av orsaksfaktorer till skolfrånvaro kan relateras till 

sociokulturella perspektiv. Elevernas beskrivningar av skolnärvarons samband med 

undervisningens svårighetsgrad kan ses i relation till Vygotskys proximala 

utvecklingszon (Säljö, 2015; Philip & Soltis, 2010). Om undervisningen upplevs för svår 

(eller för lätt) så befinner sig undervisningen inte i elevernas proximala utvecklingszon. 

Utifrån elevernas beskrivningar kan skolfrånvaron orsakas av att undervisningen inte tar 

sin utgångspunkt i elevernas proximala utvecklingszon. Elevernas beskrivningar kan 

också sättas i relation till Bruners begrepp scaffolding (Bruner, 2006). Att eleverna 

beskriver att de elever som har svårt för skolan behöver få mer hjälp och att de elever som 

har lätt för skolan behöver få ökade möjligheter till att utvecklas så visar eleverna på att 

skolfrånvaron orsakas av att eleverna inte får adekvat stöttning i undervisningen och att 

undervisningen därmed inte är tillräckligt anpassad utifrån elevernas olika behov och 

förutsättningar. Elevcitatet ”Alla behöver få känna att undervisningen är på rätt nivå” 

visar att elevernas uppfattningar kan relateras till sociokulturella perspektiv på lärande 

och utveckling och att skolfrånvaron därmed kan orsakas av att eleverna inte upplever att 

undervisningen är på rätt nivå i förhållande till elevernas behov och förutsättningar. Att 

eleverna beskriver att skolfrånvaron kan orsakas av att elever inte trivs i sin klass/grupp 
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och otrygghet i skolans lärmiljöer kan relateras till sociokulturella begrepp såsom social 

interaktion och samspel. Elevernas beskrivningar visar att social interaktion och samspel 

främjar skolnärvaro och att brister i social interaktion och samspel orsakar skolfrånvaro.   

7.1.2 Relationellt perspektiv 

Elevernas beskrivningar av vad som orsakar skolfrånvaro kan också analyseras utifrån 

Rosenqvist (2013) beskrivningar av relationella och kategoriska perspektiv. Resultatet 

visar att elevernas beskrivningar av vad som orsakar frånvaro kan kopplas till både 

kategoriska perspektiv där elevens egenskaper framstår som orsaker till frånvaron och 

relationella perspektiv där frånvarons orsaker kan beskrivas utifrån aspekter som kan 

kopplas till skolans lärmiljöer. I ett kategoriskt perspektiv beskrivs eleverna som bärare 

av sina problem i skolan och att skolfrånvaron anses bero på eleven (Nilholm, 2007; 

Rosenqvist, 2013). De elever som beskriver att elevernas frånvaro beror på att elever med 

skolfrånvaro är ”lata”, ”omotiverade”, ”trötta” och/eller ”orkeslösa” kan förklaras utifrån 

att dessa elever intar ett kategoriskt perspektiv i synen på skolfrånvarons orsaker. Det 

kategoriska perspektivet kommer också till uttryck när en elev beskriver att skolan inte 

kan göra något för att öka elevernas närvaro och att det är upp till eleverna själva att se 

till att närvara i skolan. För att komma tillrätta med skolfrånvaron utifrån ett kategoriskt 

perspektiv är det eleverna med skolfrånvaro som är problemet och att det är dessa elever 

som ska åtgärdas för att skolnärvaron ska öka. I relationella perspektiv förläggs 

skolsvårigheterna, i det här fallet skolfrånvaron, istället utanför eleven och uppstår i 

relationen mellan eleven och lärmiljön (Rosenqvist, 2013; Ahlberg, 2015). Från ett 

relationellt perspektiv sätts organisatoriska aspekter i fokus och det är faktorerna i 

lärmiljön som påverkar skolfrånvaron som ska åtgärdas och inte eleverna. När eleverna 

beskriver att frånvaron orsakas av att undervisningen är svår (eller för lätt) och därmed 

inte är tillräckligt anpassad efter elevernas olika behov och förutsättningar, inte är 

tillräckligt varierad eller att frånvaron orsakas av att eleverna inte trivs i klassen/gruppen 

eller upplever lärmiljön som otrygg så kan det ses som beskrivningar av att eleverna ser 

skolfrånvaro utifrån relationella perspektiv där det är faktorer i skolans lärmiljöer som 

ska åtgärdas för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. 
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7.1.3 KASAM 

På liknande sätt kan elevernas beskrivningar av orsaksfaktorer till skolfrånvaro relateras 

till Antonovskys (2005) teori om KASAM. Elevernas beskrivningar visar att elevernas 

upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet påverkar elevernas 

skolnärvaro. Elevernas beskrivningar visar som redan konstaterats att skolfrånvaro 

påverkas av undervisningens svårighetsgrad. Om undervisningen inte anpassas efter 

elevernas behov och förutsättningar så kan undervisningen uppfattas som för svår eller 

för lätt för eleverna. Om undervisningen upplevs för svår så kan sannolikt undervisningen 

upplevas både mindre hanterbar och mindre begriplig för eleverna. Om undervisningen 

upplevs för lätt kan undervisningen troligen upplevas mindre meningsfull för eleverna. 

Om undervisningen upplevs som svår och/eller tråkig minskar sannolikt även elevernas 

upplevelse av meningsfullhet som Antonovsky (2005) lyfter som den viktigaste 

komponenten i teorin om KASAM och som är sammankopplad till motivation. Resultatet 

visar att nästintill samtliga elever ser samband mellan bristen på motivation och 

skolfrånvaro och motivationen kan enligt Antonovsky (2005) kopplas till upplevelsen av 

meningsfullhet. Om skolan inte upplevs som meningsfull så minskar elevernas 

motivation som påverkar elevernas skolnärvaro. Om skolans lärmiljö upplevs som otrygg 

kan sannolikt skolan upplevas både mindre hanterbar, mindre begriplig och mindre 

meningsfull för eleverna. Ytterligare orsaksfaktorer som eleverna beskriver påverkar 

skolfrånvaro är till exempel upplevelsen av att inte trivas i klassen/gruppen, upplevelsen 

av att ligga efter i skolarbetet samt psykisk och fysisk ohälsa. Dessa orsaksfaktorer kan 

tolkas som riskfaktorer för skolfrånvaro utifrån Antonovskys (2005) begrepp. De 

sårbarhetsfaktorer eleverna lyfter såsom stress, press, höga krav och oro kan också tolkas 

som riskfaktorer utifrån teorin om KASAM. När elevernas orsaksbeskrivningar till 

skolfrånvaro således analyseras utifrån Antonovskys (2005) begrepp skydds- och 

riskfaktorer så förefaller eleverna se att de främsta riskfaktorerna för skolfrånvaro är brist 

på motivation, otrivsel, otrygghet, bristande relationer, stress, press, höga krav, oro, 

psykisk och fysisk ohälsa. De skyddsfaktorer eleverna främst lyfter är att undervisningen 

är varierad och anpassad efter mångfalden av elevernas behov och förutsättningar samt 

att skolans lärmiljöer präglas av trivsel, trygghet, goda relationer, elevernas delaktighet, 

välmående och välbefinnande.  
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7.2 Närvarofrämjande och frånvaroförebyggande faktorer i 

skolan 

De slutsatser som sammanfattningsvis kan dras utifrån resultatet av studien är att eleverna 

visar att skolnärvaro främjas och skolfrånvaro förebyggs när undervisningen är 

motiverande, när undervisningen anpassas efter elevernas behov och förutsättningar, när 

undervisningen är varierad och ger eleverna både stöd, ledning och stimulans, när det 

finns fungerande rutiner kring närvarorapportering och frånvarohantering, när eleverna 

ges möjligheter till att vara delaktiga, när skolans lärmiljöer upplevs trygga och är fria 

från kränkningar samt när eleverna mår bra, trivs och har vänner. 

7.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Utifrån sociokulturella perspektiv så kan skolnärvaro ses som en förutsättning för elevers 

lärande och utveckling eftersom perspektivets utgångspunkt är att vi människor lär och 

utvecklas i ett socialt sammanhang och att lärandet är en social interaktion där elever lär 

i samspel med andra (Vygotskij, 1978). I resultatet av den här studien finns inte tillräckligt 

med underlag för att påstå att eleverna ser närvaro som viktig för att deras lärande och 

utveckling men när eleverna lyfter vikten av att man trivs i klassen/gruppen och att man 

träffar kompisar i skolan ger det indikation på att eleverna ser social interaktion och 

samspel som betydelsefullt för närvaro i skolans lärmiljöer. Elevernas beskrivningar av 

att undervisningen upplevs vara på rätt nivå kan återigen relateras till Vygotskys teori om 

proximal utvecklingszon (Säljö, 2015) då elevernas beskrivningar visar att skolnärvaro 

främjas och skolfrånvaro förebyggs när undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas 

proximala utvecklingszon. I aspekter som rör skolans pedagogiska miljö lyfter eleverna 

vikten av att pedagogiska metoder och arbetssätt varieras och att undervisningen utformas 

så att alla elever kan tillgodogöra sig utbildningen. Eleverna lyfter bland annat att alla 

elever inte alltid behöver göra samma uppgifter och att de elever som behöver stöd bör få 

det och de elever som behöver större utmaningar eller mer stimulans bör få det. Elevernas 

beskrivningar om behov av stöttning i undervisningen kan även således relateras till det 

sociokulturella begreppet scaffolding (Bruner, 2006). Begreppet scaffolding inbegriper 

att eleven genom stöttning kan utvecklas mer än vad eleven kan utvecklats på egen hand. 

Elevernas beskrivningar visar att skolnärvaro främjas och skolfrånvaro förebyggs om/när 

eleverna får adekvat stöttning i undervisningen.  
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7.2.2 Relationellt perspektiv 

Elevernas beskrivningar av vad som främjar närvaro och förebygger frånvaro kan även 

analyseras utifrån Rosenqvist (2013) relationella perspektiv. Eleverna beskriver att 

skolans lärmiljö har betydelse för elevernas närvaro. Eleverna beskriver till exempel att  

närvaro främjas och frånvaro förebyggs när undervisningen varieras och anpassas efter 

elevernas olika behov och förutsättningar, när lärmiljön upplevs som trygg, när 

undervisningen är motiverande, när eleverna ges möjlighet till att vara delaktiga och när 

eleverna mår bra, trivs och har vänner i skolan. Elevernas beskrivningar av vad som 

främjar närvaro och förebygger frånvaro kan också analyseras och tolkas utifrån ett 

kategoriskt perspektiv då elever med frånvaro beskrivs som ”lata”, ”omotiverade”, 

”trötta” och ”orkeslösa”. Det kategoriska perspektivet synliggörs även av den intervjuade 

elev som beskriver att skolan inte kan göra något för att främja skolnärvaro och förebygga 

skolfrånvaro samt att det är elevernas fel om de är frånvarande från skolan. 

7.2.3 KASAM 

Elevernas beskrivningar av vad som främjar skolnärvaro och förebygger skolfrånvaro kan 

också tolkas och analyseras utifrån Antonovskys (2005) teori om KASAM. Teorin om 

KASAM visar att elevernas känsla av sammanhang i skolan ökar när eleverna upplever 

skolans lärmiljö som begriplig, hanterbar och meningsfull (Antonovsky, 2005). 

Resultatet visar att eleverna anser att skolnärvaro främjas och skolfrånvaro förebyggs när 

undervisningen upplevs begriplig, hanterbar och meningsfull utifrån mångfalden av 

elevers behov och förutsättningar. Att majoriteten av eleverna ser skolan som meningsfull 

och att majoriteten av eleverna vet vad som förväntas av dem i skolan kan ses som ett 

tecken på att majoriteten av eleverna upplever sin skolsituation som hanterbar, begriplig 

och meningsfull, vilket innebär att eleverna har ett högt KASAM. Att eleverna ser 

samband mellan skolfrånvaro och motivation kan vara ett tecken på att eleverna även ser 

samband mellan motivation och meningsfullhet. Att eleverna dessutom visar att frånvaron 

kan bero på att skolarbetet är svårt eller för lätt, att elever inte trivs och att skolans lärmiljö 

kan upplevas som otrygg kan visa på att eleverna ser samband mellan en otillgänglig och 

otrygg lärmiljö och begrepp såsom begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Utifrån elevernas beskrivningar kan det finnas fog för att påstå att närvaro främjas och 

frånvaro förebyggs när undervisningen och lärmiljön i gymnasieskolan upplevs som 
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begriplig och förståelig för eleverna, när skolarbetet uppfattas som hanterbart utifrån de 

krav som skolan ställer och när undervisningen och lärmiljön uppfattas som meningsfull. 

Ur Antonovskys (2005) salutogena perspektiv kan skolans närvarorapporteringsrutiner 

ses som en skyddsfaktor i skolans närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete. 

De intervjuade eleverna beskriver att skolans närvarorapporteringsrutiner fungerar och är 

bra samt att skolans närvarorapporteringsrutiner gör så att eleverna har koll på sin 

närvaro/frånvaro. Att eleverna däremot efterfrågar en mer konsekvent hantering av elever 

med frånvaro, då de till exempel beskriver att de upplever att olika elevers frånvaro 

behandlas olika, kan vara ett tecken på att detta arbete kan utvecklas ytterligare för att bli 

mer begripligt och meningsfullt för eleverna. Att närmare 93 procent av eleverna anger 

att de tror att det är vanligt att elever sjukanmäler sig trots att de egentligen inte är sjuka 

kan vara en indikation på att frånvaroregistreringen inte är sanningsenlig. Att eleverna 

beskriver att vissa elever med frånvaro blir av med studiemedlet från CSN omgående 

samtidigt som andra elever kan fortsätta att ha skolfrånvaro utan att bli av med 

studiemedlet från CSN visar att frånvarohanteringen inte är tillräckligt begriplig för dem. 

För att stärka elevernas KASAM kring skolans närvarorapportering och 

frånvarohantering kan det finns behov av att tydliggöra skolans frånvarohanteringsrutiner 

för eleverna så att de upplever rutinerna mer begripliga, hanterbara och meningsfulla.  

8 Diskussion  

I följande avsnitt kommer studiens resultat och analys att sättas i relation till tidigare 

forskning och litteratur samt i ett vidare perspektiv. Diskussionen är uppdelad i en 

metoddiskussion och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuteras huruvida 

undersökningens metod var ändamålsenlig och adekvat utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. I resultatdiskussionen diskuteras undersökningens resultat i förhållande 

till tidigare forskning och litteratur i ämnesområdet. I resultatdiskussionen sätts studien 

in i ett större och vidare perspektiv. 

8.1 Metoddiskussion  

Undersökningen är en fallstudie med kvalitativ ansats där mixade metoder har använts. 

Syftet med att använda flera metoder var att de olika metoderna kompletterar och stärker 

varandra (Bryman, 2011). Enkätundersökningens kvantitativa del belyste vad som 
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orsakar skolfrånvaro, främjar närvaro och förebygger frånvaro utifrån elevernas 

perspektiv på bredden. Enkätundersökningens kvalitativa del samt intervjuerna belyste 

ämnesområdet utifrån elevernas perspektiv på djupet och kan sägas ge en mer nyanserad 

bild av elevernas uppfattningar. Studien begränsades till fyra intervjuer och 84 enkäter 

med hänsyn till den tid som stod till förfogande. Att intervjua fler elever eller låta fler 

elever besvara enkäten kunde bidragit till en ökad förståelse och en mer fasetterad bild av 

det som eleverna uppfattar som närvarofrämjande och frånvaroförebyggande. Bortfallet i 

enkätundersökningen är förhållandevis litet och den goda svarsfrekvensen höjer 

undersökningens tillförlitlighet. Undersökningens metod var förhållandevis användbar 

utifrån undersökningens syfte. Detta eftersom intervjufrågorna och enkätfrågorna 

kompletterade varandra och var användbara utifrån studiens syfte. Om studien gjorts idag 

så hade både intervjuguiden och frågorna i enkätundersökningen kompletterats med en 

fråga om eleverna upplever närvaro som viktigt för deras lärande och utveckling lagts till. 

Elevernas beskrivningar om hur de ser på vikten av närvaro i förhållande till deras lärande 

och utveckling i relation till det sociokulturella perspektivet skulle troligtvis ha bidraget 

till en mer nyanserad och ökad förståelse av det eleverna beskriver som närvarofrämjande 

och frånvaroförebyggande. Resultatet av undersökningen anses inte vara 

generaliseringsbart eftersom fallstudier är kontextbundna. Om studien genomförts på mer 

än en skola och till exempel inkluderat även studieförberedande program skulle det 

möjligtvis bidragit till en bredare målgrupp och eventuellt en mer fasetterad tolkning av 

elevernas uppfattningar. Att jag som utfört studien sedan en tid tillbaka arbetar med 

närvarofrågor på förvaltningsnivå kan ha påverkat studien. Jag hade en förförståelse i 

ämnet redan innan studien påbörjades som kan ha påverkat studiens upplägg och 

genomförande. Förförståelsen kan på ett positivt sätt ha bidragit till studien genom att 

ämnet redan var välbekant. Samtidigt kan förförståelsen på ett negativt sätt bidragit till 

att både studiens upplägg och genomförande speglats och påverkats av det jag tror mig 

veta om ämnet. 

8.2 Resultatdiskussion 

De slutsatser som sammanfattningsvis kan dras utifrån resultatet och analysen av studien 

är att eleverna ser att det finns flera orsaker till varför elever är frånvarande i skolan och 

att elevernas KASAM påverkar elevernas skolnärvaro samt att salutogena, 
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sociokulturella och relationella perspektiv stärker gymnasieskolans närvarofrämjande 

och frånvarobyggande arbete.  

Elevernas orsaksförklaringar till frånvaron stärker den bild som lyfts i tidigare forskning 

som visar att det är en komplex sammansättning av faktorer som orsakar och påverkar 

skolfrånvaron. Eleverna visar, likt Gren Landell (2018), att det är många faktorer som 

påverkar elevernas skolnärvaro och att orsaksfaktorerna till skolfrånvaro kan variera från 

elev till elev. Eleverna visar också på komplexiteten kring orsaksfaktorerna utifrån att 

orsakerna kan påverka varandra ömsesidigt samt att orsakerna även kan vara 

konsekvenser av skolfrånvaron så som Heyne, Sauter och Mayard (2015) visar. Elevernas 

beskrivningar av komplexiteten i orsaksfaktorerna kan också liknas vid beskrivningarna 

av orsaksfaktorernas komplexitet som presenteras av Ifous (2020). Elevernas 

beskrivningar synliggör att frånvaron orsakas av både skolfaktorer, sociala faktorer och 

individfaktorer och kan sättas i relation till vad Gren Landell (2018) visar som 

orsaksfaktorer till skolfrånvaro. Utifrån elevernas beskrivningar och Gren Landells 

(2018) resonemang om utlösande faktorer, vidmakthållande faktorer och 

sårbarhetsfaktorer så är det svårt att särskilja vad eleverna beskriver som utlösande 

faktorer till frånvaro och vad eleverna ser som vidmakthållande faktorer till frånvaro. 

Eleverna synliggör likväl att det finns faktorer som vidmakthåller frånvaro då de 

beskriver att frånvaro blir som en ond cirkel då eleverna kan ha frånvaro för att eleverna 

har för mycket att ta igen och därmed halkat efter i skolarbetet. Elevernas beskrivningar 

av att stress, oro och höga krav kan orsaka frånvaro kan tolkas som att eleverna ser stress, 

oro och höga krav som sårbarhetsfaktorer. Den mest framträdande orsaken till frånvaro 

som eleverna lyfter är bristen på motivation. Resultatet visar att nästintill samtliga elever 

tror sig se samband mellan bristande motivation och skolfrånvaro. Ytterligare faktorer 

som eleverna beskriver som orsaksfaktorer till skolfrånvaro är när undervisningen 

upplevs svår eller för lätt och att den därmed inte är tillräckligt anpassad efter elevernas 

behov och förutsättningar, när undervisningen inte är tillräckligt varierad och inte ger 

eleverna stöd, ledning och stimulans, när eleverna inte ges tillräckliga möjligheter till att 

vara delaktiga, när skolans lärmiljöer upplevs otrygga, samt när eleverna inte mår bra, 

inte trivs och/eller har vänner. Att elevernas orsaksbeskrivningar både handlar om 

omständigheter som kan kopplas till skolfaktorer, individfaktorer samt sociala faktorer 

kan visa på vikten av att utreda orsaken till elevers skolfrånvaro. Inte minst med tanke på 

att all frånvaro, enligt Gren Landell (2018), potentiellt är problematisk. Ströfrånvaro 
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orsakar ofta längre och mer omfattande frånvaro, anmäld frånvaro kan vara ogiltig och 

oanmäld frånvaro kan vara giltig. All frånvaro, oavsett orsak, leder till att eleven går miste 

om utbildning eleven har rätt till. Elevernas orsaksbeskrivningar visar att skolans 

elevhälsa och tvärprofessionella kompetens behövs i skolans närvarofrämjande och 

frånvaroförebyggande arbete. Vidare visar elevernas orsaksbeskrivningar också vikten av 

att skolans närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete involverar både skolans 

pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljö. På motsvarande sätt som i resonemangen kring 

orsaksfaktorer visar resultatet att eleverna anser att skolnärvaro främjas och skolfrånvaro 

förebyggs när undervisningen är motiverande, när undervisningen anpassas efter 

elevernas behov och förutsättningar, när undervisningen är varierad och ger eleverna både 

stöd, ledning och stimulans, när det finns fungerande rutiner kring närvarorapportering 

och frånvarohantering, när eleverna ges möjligheter till att vara delaktiga, när skolans 

lärmiljöer upplevs trygga och är fria från kränkningar samt när eleverna mår bra, trivs 

och har vänner. 

Utifrån analysen av elevernas beskrivningar och tidigare forskning och litteratur inom 

ämnesområdet så råder det ingen tvekan om att gymnasieskolans arbete kring att främja 

skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro är komplext. Utifrån analysen av elevernas 

beskrivningar så kan man dra slutsatser kring att det inte finns en universell metod, 

intervention eller ett allomfattande verktyg som är tillämpbart i skolans närvarofrämjande 

och frånvaroförebyggande arbete. Resultatet och analysen visar snarare att skolans 

närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete behöver inbegripa insatser inom flera 

olika områden. Studien visar att elevernas KASAM påverkar elevernas skolnärvaro samt 

att sociokulturella och relationella perspektiv stärker skolnärvaro. Till exempel behöver 

gymnasieskolan arbeta för att skolans lärmiljöer ska ge förutsättningar för att eleverna 

ska känna sig motiverade, delaktiga, trygga och må bra. Gymnasieskolan bör också aktivt 

arbeta för att lärmiljön i skolan ska varieras och anpassas efter mångfalden av elevers 

behov och förutsättningar. Elevernas beskrivningar visar, likt Anderssons (2017), att en 

närvarofrämjande lärmiljö präglas av att undervisningen är anpassad efter elevernas 

behov och förutsättningar och att eleverna får ett adekvat stöd i lärandet. Resultatet visar 

vidare, precis som Havik, Bru, och Ertesvågs (2015) att relationerna i skolan har betydelse 

för elevernas närvaro. Resultatet visar att elever beskriver att goda relationer och trivsel 

i klassen främjar närvaro. Eleverna anser också att en trygg lärmiljö främjar närvaro och 

förebygger frånvaro såsom tidigare forskning redan tydliggjort. Elevernas beskrivningar 
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visar också likt, Gase, DeFosset, Perry och Kuos (2016) att tydliga rutiner kring 

frånvarohantering främjar närvaro. Resultatet visar således att det finns en mångfald 

faktorer relaterade till gymnasieskolans lärmiljö som kan främja närvaro och förebygga 

frånvaro och att det utifrån det behövs en bred repertoar av strategier och metoder i 

gymnasieskolans närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete. Det finns således 

behov av att gymnasieskolan arbetar för att utforma skolans lärmiljö på ett sätt som 

stärker elevernas motivation, delaktighet, hälsa och välmående, trygghet och trivsel. 

Gymnasieskolan bör också aktivt arbeta för att lärmiljön i skolan ska varieras och 

anpassas efter mångfalden av elevers behov och förutsättningar. När eleverna beskriver 

att bristen på motivation är en bidragande orsak till skolfrånvaro så kan det relateras till 

vad Deci och Ryan (2018) menar påverkar motivation. När eleverna beskriver att brist på 

motivation påverkar elevernas frånvaro så innebär det, utifrån Deci och Ryan (2018), att 

elever med skolfrånvaro upplever en avsaknad av autonomi, kompetens och/eller 

samhörighet i skolan. För att öka elevernas motivation kan skolan behöva stärka både 

elevernas känsla av samhörighet, elevernas känsla av att klara av skolarbetet samt 

elevernas känsla av vara sedda, hörda och delaktiga i skolan. Elevernas beskrivningar av 

vad som främjar närvaro och förebygger frånvaro kan också ses som motivationshöjande. 

Eleverna beskriver till exempel vikten av att undervisningen är anpassad efter olika 

elevers behov och förutsättningar, vikten av elevernas delaktighet samt vikten av 

samhörighet. Vilket också kan kopplas till Antonovskys (2005) teori om KASAM. Att 

alla elever känner sig delaktiga och att de får möjlighet att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar är även en grundbult i specialpedagogiska perspektiv kring inkludering 

och inkluderande lärmiljöer. Utifrån elevernas beskrivningar och SPSMs (2017) 

beskrivningar av en inkluderande och tillgänglig lärmiljö så visar eleverna särskilt vikten 

av att skolan behöver säkerställa gymnasieskolans sociala och pedagogiska miljö. 

Gymnasieskolans fysiska lärmiljö framträder inte lika tydligt i elevernas beskrivningar 

som skolans sociala och pedagogiska miljö men utifrån elevernas beskrivningar kan det 

finnas fog för att påstå att skolans fysiska lärmiljö bör formas så att den säkerställer och 

främjar elevernas upplevelse av trivsel, trygghet, motivation, goda relationer, 

skoltillhörighet samt välmående och välbefinnande. I aspekter som rör skolans sociala 

miljö lyfter eleverna vikten av att skolmiljön säkerställer en trygg och trivsam miljö som 

är fri från kränkningar och där eleverna träffar vänner och har möjlighet till att träffa nya 

vänner. Den pedagogiska miljön bör, utifrån elevernas beskrivningar, utformas så den 
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säkerställer att undervisningen upplevs motiverande vilket här kan innebära att 

undervisningen upplevs vara på rätt nivå, att undervisningen känns relevant samt att 

undervisningen har tydligt syfte och begripliga mål.   

8.2.1 Utmaningar i gymnasieskolans närvarofrämjande och 

frånvaroförebyggande arbete 

Resultatet av studien visar, som redan konstaterats, att elevernas uppfattningar om vad 

som är närvarofrämjande samt frånvaroförebyggande på många sätt är samstämmigt med 

tidigare forskning inom ämnesområdet och om vi redan har kännedom om hur skolan kan 

arbeta för att främja skolnärvaro samt förebygga skolfrånvaro kan det vara relevant att 

fråga sig varför skolfrånvaro är ett problem som, utifrån CSN (2019), snarare verkar växa 

än minska?  

En utmaning i gymnasieskolans närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete kan 

vara att prioritera det främjande närvaroarbetet och förebyggande frånvaroarbetet i 

förhållande till det åtgärdande frånvaroarbetet. Om skolfrånvaron i gymnasieskolan har 

ökat de senaste åren kan det vara en indikation på att gymnasieskolans närvarofrämjande 

och frånvaroförebyggandearbete behövt ge plats till det mer akuta och åtgärdade 

frånvaroarbetet. Gymnasieskolans elevhälsa kan därmed behöva säkerställa att skolans 

elevhälsoarbete utformas utifrån styrande riktlinjer. Socialstyrelsen och Skolverket 

(2016) visar att elevhälsans arbete ska vara förebyggande och hälsofrämjande, vara 

tillgängligt, synligt och integrerat i skolan. Elevhälsans arbete behöver förebygga 

otrygghet, ohälsa och andra hinder som orsakar skolsvårigheter och skolfrånvaro samt 

arbeta för att skolans lärmiljö kännetecknas av trivsel, trygghet, inkludering och 

tillgänglighet som främjar elevernas närvaro, lärande och utveckling. Om skolans 

elevhälsoarbete tenderar att lägga mer resurser och fokus vid det åtgärdande 

frånvaroarbetet finns en risk för att det främjande och förebyggande närvaroarbetet 

hamnar i skymundan.  

Ytterligare en utmaning i skolans närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete kan 

vara att vända ett kategoriskt perspektiv till ett relationellt perspektiv. I ett historiskt 

perspektiv så har det kategoriska perspektivet dominerat inom skolväsendet (Rosenqvist, 

2013). Att elever med skolfrånvaro beskrivs som ”lata”, ”omotiverade”, ”trötta” och 

”orkeslösa”, att en elev beskriver att skolan inte kan göra något åt de elever som har 
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skolfrånvaro och att eleverna själva orsakar skolfrånvaron är ett synsätt som behöver 

nyanseras och förändras. Istället för att konstatera att elever med skolfrånvaro är lata, 

omotiverade, trötta och orkeslösa kan man behöva fråga sig varför eleverna är lata, 

omotiverade, trötta och orkeslösa i skolans lärmiljöer. Eftersom specialpedagogen utifrån 

examensförordningen (SFS, 2011:688) är utbildad till att identifiera hinder och 

möjligheter i skolans lärmiljöer och att specialpedagogen, enligt von Ahlefeld Nisser 

(2014), är utbildad på avancerad nivå för att motverka segregerade lösningar på 

skolproblem samt att inkluderande lärmiljöer är gängse den specialpedagogiska 

professionen så kan specialpedagogiken och dess verksamhetsområde ha en viktig 

funktion i skolans närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete. Skolan kan 

behöva åstadkomma en förändring som innebär en tankevända från att se eleverna som 

bärare av frånvaroproblematiken till ett relationellt perspektiv där skolan som 

organisation anpassar och förändrar den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön i 

arbetet kring att främja skolnärvaro samt förebygga och åtgärda skolfrånvaro. Att 

identifiera och kartlägga hinder och möjligheter för skolnärvaro och utveckla skolans 

pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer på både individ-, grupp- och 

organisationsnivå utifrån kartlagda behov är elevhälsans uppdrag enligt Socialstyrelsen 

och Skolverket (2016) och specialpedagogens uppdrag utifrån examensförordningen 

(SFS, 2011:688). Specialpedagogen och elevhälsan kan således utifrån ett relationella och 

salutogena perspektiv arbeta för att skolans lärmiljöer understödjer ett närvarofrämjande 

och frånvaroförebyggande arbete med målet att stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål.  

Ytterligare en utmaning i denna förändringsprocess är att få förmedlade kunskaper och 

insikter omsatta i skolans praktik. Utmaningen består bland annat i förståelsen för 

komplexiteten i arbetet kring att främja skolnärvaro samt förebygga skolfrånvaro. Att 

arbeta närvarofrämjande och frånvaroförebyggande kan fordra genomgripande och 

flerdimensionella arbetssätt som inbegriper samverkan över professionsgränser och kan 

kräva både tid och uthållighet.  

Avslutningsvis visar studien på komplexiteten i skolans närvarofrämjande och 

frånvaroförebyggande arbete. Studien visar att skolnärvaro främjas och skolfrånvaro 

förebyggs när skolans närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete tar sin 

utgångspunkt i relationella och salutogena perspektiv där skolan utformar lärmiljön så att 
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den präglas av sociokulturella perspektiv på lärande där undervisningen varieras och 

anpassas efter mångfalden av elevers behov och förutsättningar samt att lärmiljön 

utformas på ett sätt som stärker elevernas motivation, hälsa, välmående, välbefinnande, 

delaktighet, trygghet och trivsel.  

8.2.2 Förslag på framtida studier 

Med anledning av att en så stor andel av eleverna beskriver att de tror att bristen på 

motivation är en bidragande orsak till skolfrånvaro så hade det varit intressant att 

undersöka elevernas uppfattningar om motivation ytterligare. Vad innebär och inbegriper 

begreppet motivation för eleverna, vad uppfattar eleverna som motivationshöjande i 

skolan och hur kan skolans lärmiljöer utformas så att eleverna upplever sig motiverade 

till skolan? Upplever till exempel gymnasieelever att deras motivation är kopplad till 

deras upplevelse av autonomi, samhörighet och kompentens såsom Deci och Ryan (2018) 

visar?  

Det hade också varit intressant att undersöka vad som ligger bakom elevernas anmälda 

skolfrånvaro. Vilka är de egentliga orsaksfaktorerna och motiven till att elever 

sjukanmäler sig trots att de inte är sjuka?  

Till sist hade det också varit intressant att undersöka vilka effekter distansundervisningen 

vid gymnasieskolan under våren 2020 ger på elevernas skolnärvaro. Om den här studien 

hade utförts idag hade studien sannolikt även haft fokus på elevernas uppfattningar och 

upplevelser om vad fjärrundervisningen ger för effekt på elevernas närvaro.  

8.3 Slutord och specialpedagogiska implikationer 

Utifrån analysen av elevernas beskrivningar om av vad som orsakar skolfrånvaro, hur 

skolnärvaro främjas och hur skolfrånvaro förebyggs kan man dra slutsatser kring att det 

inte finns en metod eller ett arbetssätt som skolan kan anamma i detta arbete. 

Gymnasieskolans närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete behöver istället ses 

som ett skolutvecklande arbete som implicerar insatser inom flera olika områden. Till 

exempel behöver gymnasieskolan utforma skolans lärmiljöer på ett sätt som stärker 

elevernas motivation, delaktighet, hälsa, välmående, trygghet och trivsel. 

Gymnasieskolan bör också aktivt arbeta för att lärmiljön i skolan ska varieras och 

anpassas efter mångfalden av elevers behov och förutsättningar. Det specialpedagogiska 
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verksamhetsområdet kan utifrån sociokulturella, relationella och salutogena perspektiv 

verka för att skolans lärmiljöer understödjer ett närvarofrämjande och 

frånvaroförebyggande arbete med målet att stödja elevernas utveckling mot utbildningens 

mål. Den ökade kunskapen och förståelsen som den här studien genererar kan således 

bidra med kunskap om hur gymnasieskolans lärmiljöer kan utvecklas och utformas för 

att främja skolnärvaro, förebygga skolfrånvaro och därmed öka måluppfyllelsen som i sin 

tur kan generera en mångfald positiva effekter på både individ-, skol- och samhällsnivå.  
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Bilaga 1, missivbrev till skola 

               

Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

 

 

 

2020-01-24 

Hej 

Mitt namn är Karolina Tigerberg och jag läser sista terminen på 

specialpedagogprogrammet vid Högskolan i Kristianstad och förväntas ta examen i juni 

år 2020. Under sista terminen på specialpedagogprogrammet skriver jag ett självständigt 

examensarbete. Mitt examensarbete ämnar belysa vad som främjar närvaro i 

gymnasieskolan. I tidigare forskning om närvarofrämjande faktorer i skolan har det 

synliggjorts att det saknas empiri med kvalitativ ansats utifrån elevernas perspektiv. 

Mitt kunskapsbidrag kommer därför generera gymnasieelevers uppfattningar om vad 

som främjar närvaro i skolan. Studien är en fallstudie. Studiens ansats kommer att vara 

kvalitativ men med kvantitativa inslag och i studien kommer jag att använda mig av 

mixade metoder, bestående av semistrukturerade intervjuer och en enkätundersökning 

riktade till elever på de nationella programmen vid gymnasieskolan. För att ta reda på 

vad gymnasielever uppfattar som närvarofrämjande i skolan kommer jag att intervjua 

fyra elever och utföra en enkätundersökning på ett hundratal elever. Intervjuerna 

kommer att spelas in (via ljudupptagning) och transkriberas. Enkätundersökningen 

kommer att vara webbaserad och kommer att göras i Google formulär. Intervjuerna och 

enkätundersökningen tar ca 20-30 minuter. 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Högskolan 

Kristianstad skriver studenterna ett självständigt arbete under sin sista 

termin. I detta arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att engagera studenterna 

under utbildningens gång. Till studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och observationer. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt 

EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de 

uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel 

rättade. Det självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. När 

detta har blivit godkänt publiceras det i databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/ 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Eleverna som blir aktuella för undersökningen behöver inte haft en frånvaroproblematik 

sedan tidigare, bör helst inte gå i årskurs 1 och bör helst inte gå på 

introduktionsprogrammen (där frånvaroproblematiken delvis skiljer sig åt från andra 

program). Resultatet av studien kommer ni, givetvis, att få ta del av och min 

förhoppning är att resultatet kan generera nya infallsvinklar för skolutveckling eftersom 

en ökad förståelse kring närvarofrämjande faktorer kan bidra till ökad kunskap om hur 

närvaro främjas, frånvaro förebyggs och hur skolans lärmiljöer kan utvecklas. Den 

ökade kunskapen och förståelsen kan i sin tur generera en mångfald positiva effekter på 

både individ-, skol- och samhällsnivå.  

Studien kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer, vilket innebär att: 

- Varje elev deltar på frivillig basis och kommer ha möjlighet att avböja sin medverkan i 

studien. 

- Varje elev har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några negativa 

konsekvenser. 

- Elevernas anonymitet kommer garanteras. 

- Eleverna och verksamheten kommer att avidentifieras. 

- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när 

denna är examinerad. 

Om ni vill ha ytterligare information eller har andra frågor eller funderingar så är ni 

välkomna att höra av er. Jag hoppas att ni finner min studie intressant och att din skola 

önskar delta! 

Vänliga hälsningar  

Karolina Tigerberg 

………………………………………………… 

Kontaktuppgifter: 

0733-181653 

karolina.tigerberg@helsingborg.se 

 

Ansvarig lärare/handledare: Helena Andersson 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 
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Bilaga 2, missivbrev och samtyckesblankett till 

eleverna 

               

Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

 

 

 

2020-03-02 

 

Hej!  

Jag heter Karolina Tigerberg. Jag är gymnasielärare och nu läser jag vidare till 

specialpedagog vid Högskolan i Kristianstad. Under vårterminen skriver jag ett 

examensarbete om skolnärvaro. Statistik från CSN visar att frånvaron i gymnasieskolan 

ökar och frånvaro innebär en ökad risk för skolavhopp och sämre framtidsutsikter. Av 

många anledningar är det därför viktigt att skolan arbetar för att öka skolnärvaron. Det 

finns behov av studier som visar på vad ni, elever, upplever som närvarofrämjande i 

gymnasieskolan. En ökad förståelse om vad ni elever upplever som närvarofrämjande 

kan bidra till ökad kunskap om hur närvaro främjas och hur frånvaro förebyggs i skolan. 

Mitt examensarbete kommer därför att klargöra vad som främjar närvaro i 

gymnasieskolan utifrån ert perspektiv. För att ta reda på detta så vill jag intervjua fyra 

elever och utföra en enkätundersökning på ett hundratal elever. Min förhoppning är att 

Du vill delta i studien.  

Enkätundersökningen är webbaserad och utförs i Google formulär och tar cirka 20 

minuter. Intervjuerna tar cirka 20-30 minuter och för att hjälpa mig att minnas vad ni 

berättar för mig så kommer intervjuerna att spelas in med hjälp av ljudupptagning (de 

kommer inte att filmas).  

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Högskolan 

Kristianstad skriver studenterna ett självständigt arbete under sin sista 

termin. I detta arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att engagera studenterna 

under utbildningens gång. Till studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och observationer. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt 

EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de 

uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel 

rättade. Det självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. När 

detta har blivit godkänt publiceras det i databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/ 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Ni kommer få ta del av resultatet av studien och min förhoppning är att resultatet kan 

generera nya infallsvinklar i skolans närvaroarbete.   

Studien kommer att följa forskningsetiska riktlinjer, vilket innebär att: 

- Du har möjlighet att tacka nej till medverkan i studien. 

- Du har rätt att avbryta din medverkan när som helst, utan några negativa 

konsekvenser. 

- Du kommer att vara anonym. Ditt namn och din skola kommer inte att avslöjas i 

examensarbetet. 

- Materialet från intervjuerna och enkäterna kommer enbart att användas för 

aktuell studie och kommer att förstöras när studien är slutförd. 

Vänliga hälsningar  

Karolina Tigerberg 

………………………………………………… 

Kontaktuppgifter:  

0733-181653  

karolina.tigerberg@helsingborg.se 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

Ort: Helsingborg      Datum: 5/3 2020 

Namn:  …………………………………………………… 

Namnförtydligande ………………………………………..  
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Bilaga 3, enkätfrågor 

 

Följande frågor är flervalsfrågor och har svarsalternativen: mycket vanligt, ganska 

vanligt, ganska ovanligt, mycket ovanligt: 

1. Hur vanligt tror du att det är att elever i gymnasieskolan sjukanmäler sig trots att 

de egentligen inte är sjuka?  

2. Hur vanligt tror du att det är att elever i gymnasieskolan är frånvarande på grund 

av att de saknar motivation? 

3. Hur vanligt tror du att det är att elever i gymnasieskolan är frånvarande på grund 

av att de tycker att skolarbetet är för svårt? 

4. Hur vanligt tror du att det är att elever i gymnasieskolan är frånvarande på grund 

av att det tycker att skolarbetet är för lätt? 

5. Hur vanligt tror du att det är att elever vid gymnasieskolan är frånvarande från 

skolan på grund av att de tycker att skolmiljön är stökig? 

6. Hur vanligt tror du att det är att elever vid gymnasieskolan är frånvarande från 

skolan på grund av att de tycker att skolmiljön är otrygg? 

7. Hur vanligt tror du att det är det att elever vid gymnasieskolan är frånvarande för 

att de inte trivs i klassen/gruppen? 

8. Hur vanligt tror du att det är att elever i gymnasieskolan är frånvarande från 

skolan för att jobba och tjäna pengar istället? 

9. Hur vanligt tror du att det är att elever vid gymnasieskolan är frånvarande från 

lektioner på grund av läraren? 

10. Hur vanligt tror du att det är att elever i gymnasieskolan är frånvarande för att 

arbeta med skolarbete hemma eller på annan plats? 

11. Hur vanligt tror du att det är att elever i gymnasieskolan är frånvarande på grund 

av utsatthet, mobbing eller annan kränkande behandling? 

12. Hur vanligt tror du att det är att elever i gymnasieskolan är frånvarande på grund 

av att de har det jobbigt hemma? 

13. Hur vanligt tror du att det är att elever i gymnasieskolan är frånvarande på grund 

av att de inte mår bra? 

Följande frågor är öppna frågor och svaren skrivs i fritext: 

14. Vilka tror du är de främsta anledningarna till att gymnasieelever går i skolan?  

15. Vilka tror du är de främsta anledningarna till att gymnasieelever har 

skolfrånvaro?  

16. Vad anser du att skolan kan göra för att öka elevernas närvaro? 

Följande frågor är flervalsfrågor och har svarsalternativen: instämmer helt, instämmer till 

stor del, instämmer delvis, instämmer inte alls 

17. Ta ställning till följande påstående: "Jag får det stöd jag behöver i skolan utifrån 

mina behov och förutsättningar"  

18. Ta ställning till följande påstående: "Jag tycker det är kul att gå i skolan"  

19. Ta ställning till följande påstående: ”Jag känner mig delaktig i skolan” 

20. Ta ställning till följande påstående: ”Jag tycker att skolan är meningsfull” 

21. Ta ställning till följande påstående: ”Jag känner att jag klarar av skolarbetet” 

22. Ta ställning till följande påstående: ”Jag vet vad som förväntas av mig i skolan” 

23. Skriv gärna här om du har övriga synpunkter eller kommentarer (öppen fråga) 
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Bilaga 4, intervjuguide 

 

1. Vilka tror du är de främsta anledningarna till att gymnasieelever går i skolan?  

2. Vilka tror du är de främsta anledningarna till att gymnasieelever har 

skolfrånvaro?  

3. Vad anser du att skolan kan göra för att öka elevernas närvaro? 

4. Har ni elever koll på er närvaro/frånvaro? 

5. Hur får ni koll på er närvaro/frånvaro? 

6. Vilka risker ser du med skolfrånvaro? 

7. Vad i skolan drar dig och dina kompisar till skolan? 

8. Vad i skolan drar dig och dina kompisar ifrån skolan? 

9. Vad är viktigt för dig och dina kompisar i skolan?  

10. Hur kan skolan bli mer meningsfull dig och dina kompisar? 

11. Hur kan skolan göra dig och dina kompisar mer delaktiga i skolan? 

12. Hur kan skolan göra dig och dina kompisar mer motiverade till skolan? 

 

Fyll i de ofullständiga meningarna: 

13. Det sämsta med skolan är… 

14. Det bästa med skolan är… 

 

 

 

 


