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Abstract 

 

Upper secondary school is not mandatory in Sweden, but if one starts an education in 

Secondary school presence in class is compulsory. Many students are absent from class for 

different reasons. Absence can lead to drop out from school and that might have an impact on 

further possibilities to get a job in the future. Schools are criticized by Swedish Schools 

Inspectorate for lack of planned actions to promote presence in school. It is in my interest to 

find out the cause of absence and what are the means to promote presence in class. The 

purpose of this study is to investigate if there is a connection between Principals and School 

Healthcare Team's view on causes for student absence and what successful actions there are to 

promote school attendance. The intention is that the result of this study should be looked upon 

as supportive to School Governors and School Management when it comes to planning to 

promote development efforts. This study is quantitative and a web survey has been used as a 

method of data collection from 101 respondents, consisting Principals and School Healthcare 

Team in 33 schools. The survey contains cases where respondent's answers questions about 

presence promoting actions. The result does not show any significant connections between 

profession and the view of cause of absence as well as profession and actions taken to 

promote presence. However, it is possible to find a consensus in respondent's view on 

attendance promoting actions.  
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Sammanfattning 

 

Gymnasieskolan är inte obligatorisk i Sverige, men om du påbörjar utbildning inom 

gymnasiet så har du även skyldighet att delta i skolans undervisning. Elever är frånvarande 

från skolan av giltiga så väl som ogiltiga skäl. Frånvaro kan leda till avhopp från 

gymnasieskolan vilket kan påverka individers framtida möjligheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Skolor får kritik från Skolinspektionen att det närvarofrämjande arbetet inte 

fungerar fullt ut. Jag har intresse av att ta reda på vad det beror på och hur jag tillsammans 

med övrig personal kan öka närvaron.  

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns samband mellan skollednings och 

elevhälsopersonalens syn på orsak till skolfrånvaro och vilka insatser som är framgångsrika 

för att främja elevers närvaro. Avsikten är att resultatet ska ses som ett stöd för skolhuvudmän 

och skolors ledning i arbetet med att planera utvecklingsinsatser för personalen i syfte att få 

ett framgångsrikt och effektivt arbetssätt för att öka närvaron i skolan.  

Studien är kvantitativ med en webbenkät som metod för insamling av data från 101 

respondenter, bestående av skolledare och elevhälsopersonal på 33 skolor. Enkäten innehåller 

fallbeskrivningar där respondenten tar ställning till ett antal frågeställningar samt en öppen 

fråga om framgångsrika insatser för att öka närvaron.  

Resultatet visar inte på några signifikanta samband mellan yrke och synen på orsak till 

frånvaro eller insatser för ökad närvaro. Det går emellertid att utläsa en samstämmighet i 

respondentgruppens syn på främjande insatser för ökad närvaro.  

 

Nyckelord: gymnasieskola, frånvaro, elevhälsa 
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Inledning  

 

I Sverige är gymnasieskolan inte obligatorisk i den bemärkelsen att man enligt lag måste delta 

i dess verksamhet. Skollagen (2010:800) anger att gymnasieskolan ska vara öppen för alla 

ungdomar till och med första kalenderhalvåret då de fyller 20 år.  

 

Enligt läroplanen ska skolan vara till för alla och det ligger i skolans uppdrag att möta varje 

elev utifrån dennes förutsättningar och behov. Skolan ska skapa förutsättningar för att alla 

elever ska kunna utvecklas till ansvarskännande samhällsmedborgare som aktivt kan delta i 

yrkes- och samhällsliv och skolan har i sitt uppdrag en viktig roll som brottsförebyggande 

arena (Skolverket, 2011 och Wahlgren, 2014). Elevers närvaro i skolan är en av hörnstenarna 

i svenskt skolsystem. Eleverna har skolplikt från det år de fyller sju år och under hela 

grundskolan. Gymnasieskolan är fri att välja, men när du antagits till utbildningen ska du 

delta i undervisningen om det inte finns hinder på grund av sjukdom eller om eleven beviljats 

ledigt (SFS 2010:800). 

 

Elever uteblir från skolans undervisning av både giltiga och ogiltiga skäl. Forskare är överens 

om att det är ett problem eftersom skolfrånvaro i många fall leder till att elever avslutar sina 

gymnasiestudier i förtid (Skolverket, 2014). Frånvaron blir då ett samhällsproblem eftersom 

både forskning och statistik visar att utbildning ökar möjligheten att komma in på 

arbetsmarknaden (Ungdomsstyrelsen, 2013). Sveriges kommuner och Landsting (SKL) visar i 

en rapport från 2015 att elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier har svårare att få 

arbete än de som har avslutat sina studier inom fyra år. Rapporten visar också att andelen 

långtidsarbetslösa är högre bland de som inte slutfört sina gymnasiestudier jämfört med de 

som avslutat denna inom fyra år (SKL, 2015).  

 

Strand (2013) har i sin avhandling Skolk ur elevernas och skolans perspektiv, granskat hur 

systemkrafter inom skolan drar elever åt olika håll. Hon har genom dokumentationsstudier 

och elevintervjuer undersökt vilka krafter får eleverna att komma till skolan och vilka krafter 

som drar eleverna bort från skolan. Resultatet av Strands studier visar att det är flera krafter 

som får eleverna att dra sig bort från skolan. Dessa skulle enligt henne kunna förändras till 

krafter som i stället får eleverna att vilja vara i skolan.  
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I skolans styrdokument finns bestämmelser som pekar på att skolan har ett ansvar att 

motverka frånvaro, främja närvaro och att förhindra studieavbrott. I skollagen (2010:800) 

anges att en elev som börjat i gymnasieskolan har en skyldighet att delta i undervisningen då 

det är en förutsättning för att eleven ska kunna nå utbildningens mål. Styrdokumenten påtalar 

också att det från förskoleklass upp till gymnasieskolan, ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan 

ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och 

dessa ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det ska finnas tillgång till 

skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens (SFS 

2010:800). 

 

Elevhälsans viktiga roll i arbetet med att öka närvaron i skolan beskrivs i den statliga 

utredningen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (2016). Elevhälsans 

uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, och deras arbete kan med ”rätt” 

insatser öka närvaron. Utredningen visar att endast 14 procent av de tillfrågade i utredningens 

enkätstudie anger att elevhälsan, i mycket stor utsträckning, arbetar utifrån metoder som har 

stöd i forskningen för att minska frånvaron (SOU 2016:94, sid 270).  

 

Jag är verksam som rektor inom gymnasieskolan. Jag ställs dagligen inför att elever uteblir 

från undervisningen eller avviker under pågående skoldag. Ett av de tre centrala 

utvecklingsområden inom den verksamhet jag arbetar, har under flera år varit, att minska 

elevernas frånvaro.  En viktig del i detta uppdrag är elevhälsas hälsofrämjande och 

förebyggande arbete (SOU 2016:94).  Inom verksamheten har vi en central elevhälsoplan som 

anger att både den giltiga och ogiltiga frånvaron i skolan och på APL (arbetsplatsförlagt 

lärande) måste minska för att öka elevernas möjligheter till ett godkänt studieresultat och 

högre måluppfyllelse. Den centrala elevhälsoplanen ligger till grund för varje skolas lokala 

elevhälsoplan. I denna beskriver varje skola sitt arbete för att öka närvaron.  

 

Utifrån det resultat den statliga utredningen (SOU 2016:94) visar så har skolledning och 

elevhälsoteam på skolorna inte ett arbetssätt som bygger på vetenskap och beprövad 

erfarenhet i den utsträckning som man kan förvänta sig utifrån styrdokumentens krav.  
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Jag uppfattar, utifrån egen erfarenhet och litteraturstudier (Törnsén, 2014 och Guvå, 2009), att 

professionerna inom elevhälsan drar åt olika håll i synen på orsaker till frånvaro, men även 

vilka insatser verksamheten ska prioritera i det närvarofrämjande arbetet. 

 

Jag vill i denna studie undersöka om synen på frånvaro och insatser för att öka närvaron 

skiljer sig mellan olika yrkesprofessioner. Jag hoppas att resultatet av denna studie kan 

uppmärksamma utvecklingsområden inom elevhälsans arbete och förhoppningsvis kunna 

bidra till att adekvata utvecklingsinsatser planeras och genomförs för både skolledning och 

elevhälsa. Genom detta ska skolhuvudmän och skolledare i högre utsträckning, kunna få till 

ett framgångsrikt hälsofrämjande och förebyggande arbete för att minska frånvaron.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns samband mellan skollednings och 

elevhälsopersonalens syn på orsak till skolfrånvaro och vilka insatser som är framgångsrika 

för att främja elevers närvaro. Avsikten är att resultatet ska ses som ett stöd för skolhuvudmän 

och skolors ledning i arbetet med att planera utvecklingsinsatser för personalen i syfte att få 

ett framgångsrikt och effektivt arbetssätt för att öka närvaron i skolan. 

Frågeställningar 

Studien utgår från två frågeställningar: 

 

1. Vilka samband finns det mellan yrkesprofession och vad de anser är 

orsak till elevers frånvaro? 

2. Vilka samband finns mellan yrkesprofession och insatser som de anser 

ökar elevers närvaro? 

 

Begränsningar och begrepp  

Elevers frånvaro i skolan kan delas in på olika sätt. I den svenska skolan anges den ofta som 

giltig eller ogiltig frånvaro.  För elevers ogiltiga skolfrånvaro kan olika begrepp användas. 

Studier och styrdokument använder till exempel begreppen skolk, olovlig frånvaro, otillåten 

frånvaro (Skolverket, 2014).  
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I både svenska och internationella studier om frånvaro i skolan används olika benämningar. 

Vanliga begrepp är skolk (truancy) och skolvägran (school refusal). I vissa studier talas det 

om hemmasittare. Hemmasittare är enligt Skolverkets definition, elever som har 100 procent 

frånvaro i en månad eller mer.  Skolk kan definieras som ogiltig dvs medveten frånvaro som 

ofta är okänd för vårdnadshavaren (SOU 2016:94 och Skolverket, 2012). Skolvägran används 

i större utsträckning då frånvaron och orsak till frånvaron är känd av vårdnadshavaren.  Strand 

(2013) använder i sin studie begreppet skolk och avser då all ogiltig frånvaro från skolan.  

Den statliga utredningen Saknad! (SOU 2016:94) använder sig av begreppet problematisk 

frånvaro. Med problematisk frånvaro avses i utredningen, frånvaro i sådan omfattning att det 

påverkar elevens möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål.  

Jag har i denna studie valt att genomgående använda mig av begreppet frånvaro. I begreppet 

särskiljer därmed jag inte den ogiltig från giltiga frånvaron.  All frånvaro från skolan 

innefattas i begreppet.  
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Forskningsöversikt 

 

I följande avsnitt görs en beskrivning av det forskningsfält som ligger till grund för denna 

studie.  Jag har utgått från både avhandlingar, forskningsartiklar och rapporter. För att hitta 

relevant forskning har jag sökt i databasen ERIC, Google Scholar, bibliotekens gemensamma 

katalog Libris, DIVA- arkivet samt andra studiers forskningsöversikter. De sökord som jag 

använt är: Systems theory, Systemteori, Truancy, School absenteeism, School-healthcare, 

Frånvaro, Skolk och Elevhälsa.  

 

Det finns ett stort antal studier och rapporter om frånvaro i skolan. Flertalet av både de 

svenska och internationella studierna är genomförda inom grundskolan eller motsvarande, 

men studier visar att dessa resultat är överförbara till gymnasieskolan. De forskningsrapporter 

som är framtagna, förklarar orsaker till frånvaro och lyfter fram förslag till åtgärder för att öka 

närvaron.  

 

Strands avhandling Skolk ur elevernas och skolans perspektiv (2013) är en intervju och 

dokumentationsstudie där 90 skolungdomar på två högstadieskolor i södra Sverige har 

intervjuats. Eleverna hade 30 procent frånvaro eller mer. Strands syfte var att undersöka 

skolsystemet utifrån elevernas perspektiv. Strand studie utgår från ett systemteoretiskt 

perspektiv och hon för en intressant diskussion kring olika systemkrafter inom skolan som 

drar eleverna från skolan och som Strand menar, skulle kunna nyttjas som krafter som istället 

drar eleverna till skolan. 

 

Arvidsson m.fl. (2012) har undersökt elevernas egen syn på frånvaro. I studien, Man vill ju gå 

sin utbildning så att man blir någonting, har författarna intervjuat rektorer, elevhälsoteam, 

lärare och ungdomar om hur arbetet mot skolfrånvaro fungerar i mellanstor kommun i 

Sverige. Enligt eleverna själva så handlar frånvaro till stor del om brister i skolan. De talar 

inte om enskilda orsaker utan anger att det finns flera skäl till att de inte går till skolan. 

Orsakerna handlar ofta om dem själv som till exempel, brist på koncentration. Kompisar och 

oroliga hemförhållanden spelar, enligt eleverna, också en roll för både frånvaro och närvaro. 

De orsaker till frånvaro som eleverna själva lyfter fram är i tur och ordning: skolan, dem 

själva, kompisar, hemmet och det framgår av studien att det är i slutändan förhållandena i 

skolan som får dem att lämna skolan. Skolans preventiva arbete för att behålla dem i skolan 
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har enligt författarna därmed brustit. De individanpassade åtgärder som eleverna fått hjälp 

med genom till exempel socialtjänsten har fått några av eleverna att börja gå till skolan igen, 

och den huvudsakliga anledningen till att de återvänt är enligt dem själva, insikten om skolans 

betydelse för framtiden (Arvidsson m.fl., 2012). 

 

Bodén (2016) visar i sin avhandling Present absences: Exploring the posthumanist 

entanglements of school absenteeism, på att digital registrering av elevers frånvaro 

sammanväver alla elever till begreppet skolfrånvaro. Bodén har undersökt olika digitala 

system på några skolor och hur systemen påverkar både de som är i skolan och de som är 

frånvarande. Den digitala registreringen påverkar inte bara de elever som har skolfrånvaro, 

utan även de som till största delen är i skolan, men som någon enstaka gång kommer lite för 

sent. Svårigheten med den digitala registreringen är dessutom att det endast skickas ett sms 

eller e-postmeddelande per dag till vårdnadshavaren. Det innebär att för de elever som 

kommer och går under en skoldag går informationen inte till hemmet mer än en gång (Bodén, 

2016). 

 

Friberg (2015) skriver att eleverna anger att en orsak till frånvaro är att de valt fel 

gymnasieprogram och att de inte har förstått att det är mycket teori på yrkesprogrammen. 

Några elever säger i studien att de trodde att de skulle vara ”lättare” att gå på ett yrkesprogram 

än vad det faktiskt är. Författarna skriver att yrkesprogram kan vara mer krävande än ett 

högskoleförberedande program, eftersom en elev på ett yrkesprogram redan under 

utbildningen ska kunna anpassa sig till vuxna på en arbetsplats (Friberg m.fl., 2015). 

 

Det finns flera olika synsätt på ogiltig frånvaro i skolan. Ett synsätt är att frånvaron är en 

berättigad protest mot en skola som inte förmår att ge eleverna arbetsglädje, ett annat är att 

frånvaron är en sund reaktion på en skola som inte tillgodoser elevernas behov och ett tredje 

synsätt är att frånvaron är ett tecken på asocialt liv som kännetecknas av en rad andra 

normbrott ex missbruk, kriminalitet och generellt bristande skolanpassning 

(Ungdomsstyrelsen, 2013). 

 

De tio främsta skälen till avhopp från gymnasieskolan är enligt olika undersökningar, 

mobbing och socialt utanförskap, brist på pedagogiskt stöd i skolan under den tid eleven är i 

skolan, vuxna som inte bryr sig, dåligt bemötande i skolan, bristfälligt pedagogiskt stöd i 



 

 

7 

 

skolan efter långvarig frånvaro på grund av sjukdom, missbruk, behov av mer praktik och 

mindre teori, stökig skolmiljö, fel gymnasieval, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som 

inte upptäcks under utbildningen och dåliga hemförhållanden (Ungdomsstyrelsen, 2013).  

 

I Ungdomsstyrelsens studie anger ungdomarna också att följande insatser hade kunnat få dem 

att stanna i skolan: 

1. Lärare och andra vuxna som bryr sig och som inte blundar för problemet. 

2. Pedagogiskt stöd i skolan. 

3. Pedagogiskt stöd i skolan när eleven varit borta länge (pga. tex sjukdom eller 

missbruk) 

4. Individuell och anpassad studieplan med flexibla tider och scheman  

(Ungdomsstyrelsen, 2013, sid 27). 

 

Skolverket (2012) tar upp att bristande individualisering och brister i pedagogiskt stöd eller 

uteblivet särskilt stöd, ökar risken för hemmasittare. Bristande närvarokontroll, otydlig 

ansvarsfördelning av vem som ska leta efter frånvarande elever, är också faktorer som ökar 

risken för frånvaro. Skolor med stora klasser och stort fokus på eget arbete ökar risk för 

frånvaro, bristande uppmuntran från skolan att närvara, missnöje på lektioner, attityder hos 

personal, avsaknad av konsekvenser vid skolk och inkonsekvens hantering av skolk är 

faktorer som Skolverket anger är risker för ökad frånvaro (Skolverket, 2012). Även Dahl 

(2015) tar upp skolans storlek som en viktig faktor för om eleven kommer att vara 

frånvarande. Skolans atmosfär och huruvida eleven har fungerande relationer i hemmet är av 

betydelse för elevers närvaro. Dahls amerikanska studie har undersökt hur unga vuxna i 

åldern 18–25 år beskriver sin tid som skolkare och vad de gjorde under den tid de inte var i 

skolan. Dahls resultat visar på att lunchrasten är den tid så eleverna ofta lämnar skolan (Dahl, 

2015). 

 

Internationella studier visar att elever som börjar skolka redan under de tidiga skolåren löper 

ökad risk för olika sociala problem och kommer lättare in i drogmissbruk och kriminalitet än 

andra ungdomar (Williams, 2010). I Williams amerikanska studie kan man se att de 

anledningar som elever anger som orsak till ogiltig skolfrånvaro skiljer sig något mot de som 

framkommer i t.ex. Friberg m.fl. (2015) studie om avhopp. I Williams studie är försovning, 

att eleven ogillar klassen, graviditet, att eleven ogillar lärare/har svårt för vissa lärare och att 
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man känner grupptryck, vanligaste anledningarna till att elev inte är i skolan. Eleverna i 

Williams studie anger vanligtvis fler än en orsak till ogiltig frånvaro, vilket är något som även 

kan utläsas i Strands avhandling (Williams, 2010, Ungdomsstyrelsen, 2013 och Strand, 2013).  

 

Frånvaro leder i många fall till att elever avslutar sina gymnasiestudier i förtid (Skolverket, 

2014). Avhopp från skolan är ett stort samhällsproblem eftersom utbildning ökar möjligheten 

att komma in på arbetsmarknaden. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) visar i en 

rapport från 2015 att elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier får svårare att få arbete än 

de som har avslutat sina studier inom fyra år (SKL, 2015). Rapporten visar även att andelen 

långtidsarbetslösa är högre bland de som inte slutfört sina gymnasiestudier jämfört med de 

som avslutat. 

 

Friberg (2015) och Strand (2013) är ett par av de forskare som delar in frånvaro i olika 

kategorier utifrån orsak. Friberg väljer att dela in faktorer som bidrar till skolfrånvaro som 

skolrelaterade, individrelaterade och familjerelaterade. Långvarig frånvaro börjar ofta med 

ströfrånvaro enstaka lektioner, vid längre frånvaro tappar eleven kontakt med kamrater och 

skolans personal. Det gör det ännu svårare att komma tillbaka till skolan. Risken för frånvaro 

och elever som blir hemmasittare ökar (Friberg m.fl., 2015). 

 

Strand (2013) visar i sina studier på att bristande stimulans och brist på utmaningar i skolan 

kan påverka närvaron i skolan och även hon delar in orsakerna till frånvaro enligt följande: 

1. Individuella faktorer: Sociala problem, depressioner, utsatt situation, negativ 

självbild, bristande självförtroende, lägre uppfattning om sina egna 

skolprestationer, ökad känslighet för misslyckanden i skolan, neuropsykiatriska 

och psykologiska funktionsnedsättningar (t.ex. ADHD och autism), bristande 

stimulans i skolan, bristande utmaningar, fysisk och psykisk sjukdom, trötthet, 

ångest, social fobi.  

2. Skolrelaterade faktorer: Kunskapsluckor, ofullständiga betyg, lägre förtroende 

för skolpersonal, söker inte hjälp på egen hand, relation mellan elev och 

personalen brister, otydliga mål och låga förväntningar samt att få möjligheter 

till delaktighet i skolan ökade risken för frånvaro.  

3. Familjerelaterade faktorer: Flera elever lever i otrygga familjeförhållanden, 

konflikter hemma, instabila hemmaförhållanden, oro för förälders 



 

 

9 

 

missbruksproblematik, familjens ekonomi, föräldrar är oförmögna att stödja 

eleverna  

 

Friberg m.fl. (2015) visar på att endast var tjugonde hemmasittare hade inlärningssvårigheter. 

Däremot fick eleverna problem när de började vara frånvarande. Samma studie visar att 

endast ett fåtal av de elever som hade svårt att gå i skolan var utagerande och hade ett, av 

omgivningen betraktat, störande beteende. 

 

Effektiva insatser för att öka närvaron präglas som regel av att de är flexibla, 

individanpassade och resultatet av ett samarbete mellan elev, förälder och skolans personal i 

att samverkan med tex BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) och socialtjänsten ofta är 

nödvändigt för att få eleven att gå till skolan (Skolverket, 2012 och Friberg m.fl., 2015).  

Sheverbush, Smith, & DeGruson (2000) har undersökt om ett familjebehandlingsprogram kan 

hjälpa elever som har stor frånvaro och deras studie har visat på att programmet har gett gott 

resultat och elevernas skolfrånvaro har minskat. 

 

Insatser för att öka närvaron behöver enligt Kearney och Graczyk (2013) ske på tre nivåer, 

universell intervention (för alla elever), selektiv intervention (för elever som löper risk att få 

problematisk frånvaro) och indikerad intervention (riktas sig till enskilda elever som har 

problematisk frånvaro). Även Sundell m.fl. (2005) anger flera olika synsätt och insatser för att 

öka närvaron: 

- Skolk ska betraktas som ett problem och skolan måste skaffa sig kunskap om skolkets 

utbredning genom t.ex. anonyma enkäter till eleverna. 

- Skolan måste vara tydlig om vilka regler som gäller kring skolk och skapa en 

organisation kring detta. 

- Fånga upp eleverna tidigt under de första stegen i en ”skolktrappa”, vid sen ankomst, 

skolk enstaka timmar och skolk enstaka dagar. 

- Insatser till skolkare bör vara extra inlärningsstöd, ett tydligt förebyggande arbete mot 

social missanpassning. När det gäller inlärningsstöd kan det vara nödvändigt att söka 

nya pedagogiska vägar. 

- Arbetet bör inriktas mot att utveckla parallella insatser. Stärka skyddsfaktorer. Tydliga 

normer och förväntningar är något som kan introduceras i anknytning till en 

inventering av förekomsten av skolk.  
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- Eleverna måste ges möjlighet att knyta an till skolan och känna tillhörighet. Elever 

som känner tillhörighet till lärare och skola riskerar ogärna den positiva relationen 

genom att göra sådant som är tydligt förbjudet.  

- Elever behöver känna en positiv relation till lärare och övrig personal.  

- Viktig skyddsfaktor är att elever ges uppmärksamhet för prosociala handlingar. 

Människor lär genom de konsekvenser deras handlingar får. Uppmärksamma elevers 

positiva handlingar mer än deras negativa, ökar sannolikheten för positiva effekter och 

ökad närvaro  

(Sundell m.fl., 2005)  

 

Tidiga insatser, att arbeta förebyggande, ha pålitliga frånvarosystem samt att stärka 

samverkan mellan hem och skola är faktorer som enligt flera studier och forskare minskar kan 

öka närvaron (Friberg m.fl. 2015, Skolverket, 2012, Reid, 2013).  

Sundell m.fl. anser precis som Kearney och Graczyk (2014) och Reid (2013) att insatserna för 

ökad närvaro ska inriktas mot att utveckla parallella insatser. De anger vikten av att stärka 

skyddsfaktorer, ha tydliga normer och förväntningar på eleverna. Eleverna måste enligt 

författarna också ges möjlighet att knyta an till skolan och känna tillhörighet. De som känner 

tillhörighet till lärare och skola riskerar ogärna den positiva relationen genom att göra sådant 

som är tydligt förbjudet. Elever behöver därför känna en positiv relation till lärare och övrig 

personal. En viktig skyddsfaktor är också att elever ges uppmärksamhet för prosociala 

handlingar eftersom människor lär genom de konsekvenser deras handlingar får. 

Uppmärksammas elevers positiva handlingar mer än deras negativa, ökar sannolikheten för 

positiva effekter och ökad närvaro (Sundell m.fl., 2005). 

 

Elevhälsan spelar en viktig roll i arbetet med att främja närvaro på skolorna. Statens offentliga 

utredning om elevers frånvaro (SOU 2016:94) påtalar att elevhälsans professioner 

tillsammans bör ha kunskap om faktorer som kan bidra till frånvaro. I utredning 2016:94 

framkommer vidare att arbete för att främja närvaro sker på skolorna, än dock i varierad grad 

och med varierande resultat. Utredningen påtalar att det finns brister i elevhälsans 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet med att öka närvaron. De största bristerna består av 

otydlig strategi och systematik i utvecklingsarbetet. Insatserna sätts in för sent och är oftare av 

åtgärdande karaktär än förebyggande och hälsofrämjande. Rektorerna önskar också en 

tydligare styrkedja från huvudman till rektor. I rapporten skriver man att det inom elevhälsans 
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organisation är det vanligt att skolan även kopplar studie- och yrkesvägledning. I studier 

framgår också vägledarens viktiga och centrala roll att främja närvaro i skolan (SOU 

2016:94). 

 

Guvå (2009) visar på att elevhälsans professioner uppfattar sitt uppdrag som hälsofrämjande 

och förbyggande arbete på organisations- och skolnivå, men att det i praktiken ofta blir 

individinriktade insatser fokuserat på sjukdom och inte på det friska.  

 

Denna forskningsöversikt består av rapporter, artiklar, böcker och avhandlingar som handlar 

om skolfrånvaro i skolan, vad som orsakar frånvaro, framgångsfaktorer för att öka elevers 

närvaro samt elevhälsans arbete för ökad närvaro. Jag sammanbinder denna 

forskningsöversikt till min studie då mitt syfte har varit att undersöka om det finns ett 

samband mellan yrkesprofession och vad de anser är orsak till elever frånvaro och vad som 

kan öka elevernas närvaro i skolan. Många av de studier jag har tagit del av på påtalar 

svårigheter med skolans närvarofrämjande arbete, men visar på att det finns mycket som 

skolan kan göra för att öka elever närvaro. Jag har en förhoppning att genom denna studie 

kunna bidra till en diskussion om hur måluppfyllnaden inom skolornas närvarofrämjande 

arbete inom elevhälsan ska kunna förbättras och utvecklas genom adekvata 

utvecklingsinsatser för personal.  
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Teoretiska utgångspunkter  

 

Inför valet av design för studien utgår jag från tre överväganden och frågeställningar: Vad är 

syftet med studien, hur tänker och resonerar jag kring ett fenomen samt vilken grad av 

kunskap utvecklas inom området som är föremål för undersökningen (De Poy m.fl., 1999). 

 

Denna studie bygger på olika professioners uppfattning om orsaker till frånvaro och insatser 

för att främja närvaro. Jag har valt att utgå från ett systemteoretiskt perspektiv så som Strand 

(2013) utgår från detta perspektiv i sin avhandling Skolk ur elevernas perspektiv. Strands 

forskning utgår inte från den enskilda elevens beteende utan istället från skolan som system 

och dess möte med elever under deras tid i grundskolan. I min studie avser jag undersöka om 

yrkesprofession påverkar synen på orsak till frånvaro och vilka insatser som är framgångsrika 

för att öka närvaro i skolan. Jag har valt att utgå från skolan som ett helhetssystem och 

organisationen.  

 

Wachs (2000) beskriver att det förekommer två huvudlinjer inom systemteorin, en dynamisk 

och en generell. Den generella systemteorin kan användas för att förklara hierarkiska system, 

som till exempel skolans verksamhetsområde, där eleven finns i ena ändan och 

utbildningsförvaltningen i andra och mitt emellan finns skolan. Vissa delar i detta system är 

viktigare än andra för att hela systemet ska fungera tillfredställande. Den dynamiska kan 

användas för att beskriva slutna system, och för att förklara oförutsägbara och snabba 

förändringar i icke-hierarkiska system till exempel olika vädersystem. 

 

I Laszlo och Bertalanffy (red.1972) beskrivs utvecklingen av den generella systemteorin. 

Bertalanffy var den som först ringade in teorin. Han utgick från bilden av levande organismer 

i syfte att visa, att även organisationer fungerar på olika sätt och att delarna i organisationen 

eller systemet, på olika sätt är beroende av och påverkar varandra. Systemteoretiskt perspektiv 

innebär därmed att varje del, individ och företeelse är en del av ett större sammanhang eller 

system. Varje del påverkar och påverkas av andra delar i systemet (Öquist, 2008). Öquist 

beskriver också att systemteorin till skillnad från rationalismens tanke om ”lika orsak – lika 

verkan”, utgår från att både stora, men också mycket små insatser kan få stora effekter. Han 
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tar som exempel metaforen om ”fjärilseffekten”. Uttrycket kommer från klimatforskaren 

Lorenz som upptäckte att små störningar i vädret på en plats på jorden kan utveckla stora 

effekter på klimatet någon helt annanstans. Lorenz uttryckte det med följande citat: ”Är det så 

att vingslagen från en fjäril i Brasilien kan sätta igång en tornado i Texas?” (Öquist, 2008, sid 

46).  På samma sätt har jag som utgångspunkt att elevhälsans professioner påverkar skolans 

inriktning och utveckling i olika riktningar. Varje professions syn på orsak till frånvaro och 

främjande insatser för ökad närvaro innebär ett handlande som kan dra eleverna till eller från 

skolan såsom Strand (2013) beskriver. Det helhetstänkande som är utgångspunkten i 

systemteorin passar bra för studier som handlar om frånvaro och närvaro i skolan, eftersom 

forskningsöversikten visar på att problemområdet är komplext och elevers frånvaro sällan 

beror på en orsak. Flera forskare delar in orsakerna till frånvaro så som individuella faktorer, 

familjerelaterade faktorer och skolrelaterade faktorer. Det innebär att skolan som 

organisation inte enbart kan utgå från den egna verksamheten i arbetet med frånvaro och 

närvaro utan måste se eleven ur ett helhetsperspektiv där olika faktorer utanför skolan 

påverkar eleven och därmed även skolan som organisation och system. 

Metod  

Inom ramen för denna uppsats har jag genomfört en kvantitativ studie i form av 

enkätundersökning med efterföljande analyser. 

 

Bryman (2002) beskriver enkät som kvantitativ metod. Han jämför den med en strukturerad 

intervju och skriver ”En strukturerad intervju är i många, kanske de allra flesta, avseenden en 

sorts enkät som administreras av en intervjuare” (sid 145). Han påtalar dock att den stora 

skillnaden mellan dessa båda metoder är att det i samband med enkäter oftast inte finns någon 

person närvarande som ställer frågorna. Det innebär att enkäten måste vara lätt att förstå och 

besvara. Risken finns annars att respondenterna missförstår frågan och svarar utifrån sin egen 

förförståelse, vilken kanske inte överensstämmer med forskarens. Det kan också vara så att 

respondenten hoppar över de frågeställningar som hon inte förstår vilket kan leda till ett 

onödigt bortfall och försämrad reliabilitet (Trost, 2001). 

 

Ejvegård (2009) tar precis som Bryman (2002) upp för- och nackdelar med enkät samt gör en 

jämförelse med intervju som metod. Han diskuterar även vikten av att utforma enkäten på ett 

lämpligt sätt. Ejvegård påtalar vikten att begränsa dess omfattning och att inte fråga om sådant 
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som går att samla in på annat sätt. Han påtalar att man noga ska tänka igenom 

frågeställningarna och undvika ledande frågor samt lägger stor tyngd på enkätens 

svarsalternativ och vikten av att ange svarsalternativ som inte skapar tolkningssvårigheter vid 

analys av svaren. 

 

Enligt författarna är det lämpligt att använda enkät när jag har begränsad möjlighet att avsätta 

tid för intervjustudier och när jag vill nå många respondenter. Det är emellertid viktigt att 

tänka på risken med stort bortfall. Det är något som går att undvika genom t.ex. använda sig 

av det Trost (2001) benämner som gruppenkäter eller genom att belöna de respondenter som 

svarar. Enkät kan enligt författarna även kombineras med andra metoder så som intervjuer. 

Enkäter är dock mer kostnadseffektiva och billigare att administrera och ibland lättare att 

analysera, än t.ex. intervjuer. 

 

Studiens frågeställningar utgår från att jag vill undersöka om yrkesprofession påverkar synen 

på orsak till elevers frånvaro och vilka insatser som är framgångsrika för att främja 

närvaro.  Det innebär att jag söker svar på frågeställningar som inte kan besvaras med hur 

ofta, hur många eller hur vanligt. Jag har trots det använt mig av den kvantitativa metoden 

enkät. Jag har i denna studie valt att inte ställa upp en hypotes utan har istället valt två 

frågeställningar som skall besvaras. För att, utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, undersöka 

samband och relationer mellan olika professioners synsätt har jag i enkäten valt att ställa upp 

ett antal fallbeskrivningar där respondenten ska ta ställning till huruvida olika faktorer har en 

påverkan på elevers frånvaro. Enkäten innehåller även en öppen frågeställning där 

respondentens personliga åsikter framkommer. På detta sätt kan jag genom efterföljande 

analyser få svar på studier frågeställningar. 

 

Urval 

Min avsikt har varit att undersöka en specifik skolkoncern. Det innebär en totalundersökning 

där samtliga skolors skolledning och elevhälsoteam samt studie- och yrkesvägledare erbjuds 

att delta i undersökningen.  Jag har i denna studie valt att inte ta med skolläkaren och 

skolpsykologer då dessa inte kontinuerligt arbetar på skolorna.  
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Totalundersökning innebär att jag avser att fråga en hel population inom det område jag har 

för avsikt att uttala sig om. Mejladresser till den valda populationen har jag fått från 

koncernens hemsida. Varje skolas rektor har fått information om att en enkät kommer att 

skickas via mejl och har därför fått bekräfta att den personal som finns angiven på hemsida 

också är anställd idag och nåbar via den angivna mejladressen. 

 

Koncernen har 33 skolor som är geografiskt spridda från Ystad i söder till Luleå i norr. 

Huvudkontoret är placerat i södra Sverige där ledning och administrativ personal finns. 

Skolorna i den utvalda friskolekoncernen är i de flesta fall små. Antalet elever varierar mellan 

ca 100 - 250 elever. Varje skola har en rektor och flera skolor har även en biträdande rektor. 

Dessa utgör tillsammans skolans ledning. Varje skola har ett elevhälsoteam som består av 

skolsköterska, kurator, specialpedagog samt skolledning i form av rektor och/eller biträdande 

rektor. Varje skola har dessutom en studie- och yrkesvägledare kopplat till elevhälsan. 

Totalt har enkäten skickats ut till 101 respondenter. 

 

Operationalisering och enkätkonstruktion  

Bjereld m.fl. (2009) beskriver operationalisering som ett sätt att precisera och översätta en 

problemställning och studiens innehållande begrepp till konkreta och mätbara frågor.  

I enkäten operationaliseras begreppsförståelsen av de faktorer som forskning visar på är 

orsaker till frånvaro. Enkätens frågeställningar har som syfte att fånga in det som anses vara 

centralt för de begrepp studien avser mäta, dvs om det finns samband mellan yrkesprofession 

och synsätten kring orsaker till frånvaro. 

 

Enkätens första del inleds med två frågor om kön och yrke/profession. Syftet med dessa 

frågeställningar var att kunna se eventuella samband mellan dessa faktorer, och synen på 

orsak till frånvaro och insatser för att främja närvaro. Det är två kvalitativa variabler som mäts 

på en nominalskala, vilket innebär att det sker en kategorisering av värdena, men dessa kan 

inte rangordnas (Djurfeldt m.fl., 2010). 

 

I del två (frågeställning tre, fyra, fem och sex) tar respondenten del av fyra fallbeskrivningar. 

Fallbeskrivningarna är konstruerade av mig och är kortfattade fiktiva fall utifrån min 

erfarenhet som rektor på en gymnasieskola. Utifrån fallbeskrivningarna tar respondenten 
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ställning till ett antal faktorer som av forskningen anses vara orsak till frånvaro. Dessa är 22 

stycken. För varje angiven faktor tar respondenten ställning till i vilken grad denna kan vara 

orsak till frånvaro.  Graden av påverkan rangordnas ingen påverkan – låg grad av påverkan – 

hög grad av påverkan, vilket innebär att de rangordnas på en ordinalskala. Det går att vända 

på skalan, men vi kan inte ändra den inbördes ordningen av dessa (Djurfeldt m.fl., 2010). I 

fråga tre, fyra, fem och sex är faktorerna utvalda utifrån de tre kategorier av frånvaroorsaker 

som är återkommande i olika studier: skolrelaterade, individrelaterade och familjerelaterade. 

I enkäten är svarsalternativen placerade i bokstavsordning för att presenteras på ett neutralt 

sätt. 

 

Del tre i enkäten (frågeställning sju) är en öppen fråga där respondenten anger de fyra insatser 

som hen anser är framgångsrika för att öka elevernas närvaro. Svaren kommer att 

kategoriseras och därefter matas in i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) som är 

ett datorprogram för statistisk analys.  

 

I enkätens nästa del finns en fråga om respondenten anser att skolans personal har god 

kunskap om metoder som i forskningen anses framgångsrika för att främja närvaro. 

Svarsalternativen är angivna på ordinalskala ingen kunskap – lite kunskap – mycket kunskap.   

 

Slutligen finns en öppen fråga där respondenten kan berätta eller lägga till text som berör 

skolans arbete med att öka elevers närvaro. Dessa behandlas inte inom ramen för studiens 

analysarbete, men kan finnas med i en avslutande diskussion.  

 

Enkäten har skickats till en testgrupp och korrigeringar har gjorts utifrån deras synpunkter och 

idéer. 

 

I samband med att enkäten skickats ut får alla respondenter ett informationsbrev via e-post, 

där studiens syfte beskrivits. Enkäten är webbaserad och jag har använt programvaran Survey 

and Report för att konstruera enkäten. Verktyget gav mig möjlighet att på ett enkelt sätt 

distribuera enkäten till utvalda respondenter. Programvaran har också hjälpt till att samla in 

analysmaterialet på ett lättöverskådligt sätt genom att exportera materialet till SPSS. 
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Bortfallsanalys 

Enkäten är skickad till 101 respondenter genom Survey and Reports mejlsystem. Det inkom 

47 svar. Det innebär en svarsfrekvens på 47 procent och därmed ett externt bortfall på 53 

procent.  Trost (2001) beskriver att synen på externt bortfall har förändrats över tid. På 

femtiotalet ansåg man att det gick att bortse från ett bortfall på fem procent. Idag är en 

svarsfrekvens på 50–75 procent godtagbart. 

 

Genom en översikt i Survey and Report går att utläsa antalet enkäter som påbörjats men inte 

skickats in. Det är ca 25 respondenter som valt att inte avsluta och skicka in enkäten.  

Orsak till det externa bortfallet och varför respondenter påbörjat, men inte skickat in enkäten, 

kan ha flera orsaker. Tänkbara anledningar till det externa bortfallet kan vara att 

enkätfrågorna har varit svårtolkade och att antalet faktorer att ta ställning till i varje 

fallbeskrivning har varit för många och dessutom snarlika. En respondent har i sina 

kommentarer uttryckt att det varit svårt att ta ställning till olika faktorers påverkan på elevens 

frånvaro, då hen anser att det var för lite bakgrundsinformation i fallbeskrivningen. 

 

Studien har inget internt bortfall då enkäten var konstruerad så att frågorna var obligatoriska 

och det gick inte att gå vidare förrän respektive fråga var besvarade.  

 

Valda analyser och analysförfarande 

Univariata analyser 

Arbetet inleds med en univariat analys där fördelning av kön och yrket presenteras. Den 

deskriptiva statistiken ger en översiktlig bild av studiens respondenter. 

 

Nästa steg är en univariat analys av svaren för frågeställning tre, fyra, fem och sex genom 

frekvenstabeller. En sammanställning av dessa redovisas i en gemensam tabell där 

medelvärdet och standardavvikelsen redovisas för varje fallbeskrivning och frånvaroorsak. 

Standardavvikelsen för respektive medelvärde visar på om värdena ligger spridda eller nära 

medelvärdet. (Djurfeldt m.fl., 2010). Ett medelvärde med siffran två motsvarar svarsalternativ 

Låg grad av påverkan. Om värdet är högre än två så innebär det att respondenterna som grupp 

anser att orsaken har en högre grad av påverkan för elevens frånvaro. 
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Fråga sju är en öppen fråga där respondenten anger de fyra insatser som hen anser är mest 

framgångsrika för att främja närvaro. För att kunna bearbeta materialet i SPSS har jag flyttat 

över materialet till Excel för att kategorisera svaren. Bearbetningen utmynnande i nio olika 

svarskategorier, där kategori ett, tre och sex handlar om samverkan och relationer, kategori 

två, fem, sju och åtta handlar om skolans organisation och rutiner och kategori fyra handlar 

om lärarnas undervisning. I kategori nio återfinns de svar som inte kunnat placeras inom 

övriga kategorier. Kategorierna i tabell 1 har därefter matats in i SPSS. 

 

Tabell 1: Kategorier över respondenternas svar utifrån enkätfråga sju 

Kategorier Innehåll 

1  Ha nära kontakt med hemmet/vårdnadshavaren 

2 Tydliga rutiner kring frånvaro 

3 Skapa goda relationer elev-personal 

4 God undervisning (allt som är kopplat till undervisningsfrågor) 

5 Tidigt uppmärksammande av frånvaro och snabb uppföljning EHT 

6 Skapa trygg skolmiljö 

7 CSN varningar och allt som är kopplat till studiebidraget 

8 Bra schema utan inga håltimmar etc 

9 Vet ej samt övrigt 

 

 

Några respondenter har svarat Vet ej och Få dem att sluta vara missbrukare (1 respondent) 

samt SYV i grundskolan ska inte skicka elever med trasslig skolbakgrund till vår skola (1 

respondent). Dessa svar har placerats i kategori nio under Vet ej/övrigt. De är inte av intresse 

för studiens frågeställningar och det har därför beslutats att kategorin inte kommer att vara 

med i det fortsatta analysarbetet. 

 

Nästa steg var frekvenstabell över svaren i frågeställning sju. I SPSS har denna frågeställning 

blivit uppdelad som fyra olika ”svarsrader”, vilket begränsat möjligheten till en gemensam 

frekvenstabell. Jag har därför först gjort en frekvenstabell för varje frågeställning. 

Frekvenstabellen visar de insatser respondenterna som grupp anser är framgångsrika för att 

öka närvaro. Resultatet presenteras i tabell över de insatser som flest respondenter angett som 

framgångsrika. 

 

Bivariata och multivariata analyser 
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Pearson korrelationstest ger mig i nästa steg en indikation om ett samband verkar mellan 

orsaksvariablerna. Genom Pearsons test kan jag ta reda på styrkan i ett samband, dvs i vilken 

grad x och y samvarierar. Korrelationsvärdet kan variera mellan -1 till + 1. Om värdet närmar 

sig 1 så kan det tolkas som att sambandet mellan variablerna är starkt. Ju närmare noll värdet 

är desto svagare är sambandet (Djurfeldt m.fl., 2010).  

 

För att fortsätta undersöka hur skolledning och elevhälsan ser på orsaker till elevers frånvaro 

har jag gjort ett index för frånvaroorsaker i frågeställning tre, fyra, fem och sex.  

 

Orsaksfaktorerna i frågeställning tre till sex har bildat tre index: 

- Individuella-orsaks-index 

- Skol-orsaks-index 

- Familje-orsaks-index 

 

För att veta vilka variabler som bör ingå i respektive index så har jag genom Cronbach’s alpha 

undersökt den ömsesidiga korrelationen mellan variablerna. Det beskrivs av Djurfeldt m.fl. 

(2009) som att indexet har hög grad av intern konsistens (sid 100). Värdet för Cronbach´s 

alpha bör enligt Djurfeldt m.fl. (2010) överstiga 0,7 om indexet är lämpligt utformat. 

 

Nästa steg har sedan varit att sätta indexen mot bakgrundsvariabeln yrke en envägs 

variansanalys (ANOVA) för att på så sätt svara på studiens första frågeställning. 

Variansanalys i form av envägs ANOVA är en lämplig metod att använda när jag vill jämföra 

medelvärden i flera grupper. ANOVA testar hypotesen att ingående medelvärden är lika 

(Djurfeldt m.fl., 2009) 

 

För att kunna besvara frågeställning, Vilka samband finns mellan yrkesprofession och de 

insatser som de anser främjar närvaro, har jag valt att göra korstabell mellan variabeln yrke 

och framgångsrika faktorer.  

 

Nästa steg har sedan varit Pearson korrelationstest mellan variabeln yrke och kategorierna för 

framgångsfaktorer som framkommit vid ombearbetning av respondenternas svar.  
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Validitet och reliabilitet 

Validitet mäter i vilken grad man undersöker det som avses undersökas. Studiens reliabilitet 

eller tillförlitlighet handlar om i vilken grad studien mäter det som ska mätas och att 

mätningen är stabil. Det innebär att frågorna ska ställas på samma sätt till alla respondenter 

och undersökningen ska kunna ge samma resultat om den genomförs flera gånger (Trost, 

2001). Validiteten är överordnad reliabiliteten i den bemärkelsen att en undersökning kan ha 

hög reliabilitet, det vill säga, vara genomförd på ett tillförlitligt sätt, men ändå sakna validitet 

(Bjereld, 2015). 

 

Denna studie har genomförts i form av en webbaserad enkät vilket i sig anses innebära en hög 

standardisering. Jag har tidigare beskrivit för och nackdelar med enkät som metod samt 

resonerat kring hur valet av konstruktion och genomförande kan påverka studiens reliabilitet 

och validitet.  

 

Enligt Trost (2001) är reliabiliteten i en undersökning viktig för att mätningen ska vara stabil, 

tillförlitlig och inte ha varit utsatt för slumpen. Han skriver också att genom att använda 

negationer, krångliga ord eller ordvändningar kan frågeställningen missuppfattas och därmed 

får studien en låg grad av reliabilitet. Om respondenten missuppfattat frågorna kan studiens 

validitet påverkas på ett negativt sätt. Validitet handlar om i vilken utsträckning studien 

undersöker det som avses undersökas. Trost (2001) skriver vidare att om frågor och begrepp 

kan tolkas olika av respondenterna, om de termer som används missar målet när det gäller 

verklighetsanknytning och kan tolkas tvetydigt, minskar undersökningens giltighet. 

 

Studien har en svarsfrekvens på 46 procent. Det är att betrakta som lågt då Trost (2001) anger 

att en godtagbar svarsnivå ligger på mellan 50–75 procent. Flera respondenter har påbörjat 

enkäten, men inte slutfört och skickat in. Skäl till detta kan vara flera. Dels kan lång och 

krånglig frågeformulering för fråga tre, fyra, fem och sex ha försvårat för respondenten att 

veta vad den ska svara på, dels kan ett allt för stort antal frånvarofaktorer att ta ställning till 

(22 stycken), påverkat respondentens lust och ork att gå vidare i enkäten för att svara på 

frågeställningarna till alla fyra fallbeskrivningar. En respondent har dessutom uttryckt att det 

är för lite bakgrundsinformation i fallbeskrivningen, vilken hen anser gör det omöjligt att ge 

ett seriöst svar.  
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Ovanstående delar har med mycket stor sannolikhet minska studiens validitet och reliabilitet. 

Djurfeldt m.fl. (2010) anser att ovanstående hade kunnat undvikas genom grundligare 

förarbete redan i planeringsfasen. Även Trost (2001) påtalar vikten av att lägga mycket tid på 

det förberedande arbetet – innan enkäten skicka ut till respondenterna. 

 

Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska fyra forskningsetiska krav implementeras i utformandet av 

en enkät. Informationskravet innebär att frågekonstruktören informerar respondenten om 

enkätens syfte på ett grundläggande sätt. Dessutom innebär kravet att respondenten ska ha 

ställt upp frivilligt. Samtyckeskravet innebär att respondenterna ger ett samtycke till sin 

medverkan i enkäten. Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna inte ska kunna 

identifieras av någon. Nyttjandekravet innebär att informationen i enkäten endast får användas 

för det ändamål som respondenterna fått information om (Ejlertsson, 2005).  

 

Jag har tillgodosett ovanstående krav genom ett missivbrev där respondenterna informerades 

om enkätens och studiens syfte, frivilligheten att svara på enkäten och samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet är uppfyllt genom att enkäten är anonym. Jag har skickat ut två 

påminnelser och har i dessa varit noga med att inte försöka övertala respondenterna. Det är en 

svår avvägning att be någon svara på enkäten utan att känna sig tvingad. Nyttjandekravet 

uppfylls då materialet jag samlade ska användas för forskningsändamål.  
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Resultat 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om yrkesprofession påverkar skolledares och 

elevhälsans syn på orsak till skolfrånvaro och insatser för att öka närvaro. I detta avsnitt 

kommer jag att redovisa resultatet av utförda analyser utifrån följande frågeställningar. 

 

- Vilka samband finns det mellan yrkesprofession och vad de anser är orsak till elevers 

frånvaro? 

 

- Vilka samband finns mellan yrkesprofession och de insatser som de anser ökar elevers 

närvaro? 

 

Redovisning av bakgrundsvariabler 

Enkäten har två bakgrundsfrågor, kön och yrke och genom en frekvenstabell för fråga ett och 

två erhålls fördelningen mellan av dessa. Av 101 respondenter svarade 47 stycken på enkäten 

och av dessa är 36 kvinnor vilket motsvarar 77 procent och elva stycken är män, vilket 

motsvarar 23 procent. 

  

Figur 1 visar fördelningen mellan yrkesgrupperna som svarat på enkäten. Det är övervägande 

rektorer som valt att svarat, följt av kuratorer och specialpedagoger. Ingen studie- och 

yrkesvägledare har valt att delta i undersökningen. 

 

 

Figur 1: Fördelning av respondenter utifrån yrke 
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Deskriptiv statistik 

Resultatet av gjorda frekvenstabeller visas i tabell 2. Tabellen ger en översiktlig bild av 

medelvärdet för de olika svarsalternativen för frågeställning tre, fyra, fem och sex. 

 

Högsta genomsnittliga medelvärde (2,84) anges för Psykisk ohälsa, där medelvärdet för 

fallbeskrivning fyra är 2,98. Det innebär att respondenterna anser att Psykisk ohälsa kan ha 

hög grad av påverkan för frånvaro.  

 

Det lägsta medelvärdet, 2,23 återfinns för Håltimmar och andra schematekniska orsaker. I 

fallbeskrivning fyra är medelvärdet 2,09 för samma orsak. Det visar på att respondenterna 

anser att denna orsak har en lägre grad av påverkan för elevens frånvaro. Det lägsta 

medelvärdet, 2,06 anges i fallbeskrivning tre och frånvaroorsak Konflikter i hemmet. Det 

genomsnittliga värdet för denna frånvaroorsak är 2,28. 

 

Det högsta värdet för standardavvikelsen är för Håltimmar och andra schematekniska orsaker 

är 0,807 och det lägsta för Konflikter i hemmet, 0,146. Det visar på att spridningen på 

respondenternas svar är större för den förstnämnda jämfört med den sistnämnda. 

 

Tabell 2: Medelvärde (m) och standardavvikelse (std) för alla orsaker till frånvaro. Högsta och lägsta 

värdet för de enskilda faktorerna, de genomsnittliga värden samt standardavvikelserna är markerat 

med gult. 

 

Orsak till frånvaro Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Genomsnittligt  

medelvärde (m) 

 m  std m  std m  std m  std  

Individuella faktorer 

Bristande motivation 2,66  0,668 2,85  0,465 2,70  0,507 2,70 0,623 2,73 

Bristande självkänsla 2,72  0,452 2,62  0,644 2,57  0,617 2,79  0,508 2,68 

Eleven känner press och höga krav 2,47  0,620 2,43  0,683 2,32  0,726 2,36  0,792 2,40 

Fysisk ohälsa 2,45  0,653 2,32  0,783 2,23  0,758 2,45  0,653 2,36 

Psykisk ohälsa 2,81  0,449 2,85  0,416 2,72  0,579 2,98  0,146 2,84 

Påverkan av kamrater som skolkar 2,74  0,488 2,40  0,771 2,62  0,644 2,30  0,805 2,52 

Trötthet 2,72  0,498 2,66  0,562 2,57  0,651 2,72  0,540 2,67 

Skolrelaterade faktorer 

Arbetsmiljön i klassrummet 2,66  0,522 2,40  0,771 2,81  0,495 2,57  0,683 2,61 

Bristande uppmärksamhet på närvaro 2,64  0,605 2,51  0,718 2,91  0,282 2,49  0,777 2,64 
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Bristande pedagogiskt stöd 2,72  0,452 2,57  0,683 2,68  0,515 2,72 0,615 2,67 

Bristande stimulans och utmaning 2,64  0,486 2,32 0,695 2,51 0,585 2,43 0,715 2,48 

Dålig relation till skolans personal 2,68 0,515 2,49 0,748 2,60 0,648 2,53 0,654 2,58 

Eleven känner ingen delaktighet 2,51 0,342 2,49 0,386 2,60 0,420 2,38 0,589 2,47 

Håltimmar och andra schematiska saker 2,26 0,642 2,09 0,803 2,47 0,747 2,09 0,830 2,23 

Otrygg miljö utanför klassrummet 2,66 0,522 2,49 0,621 2,43 0,715 2,51 0,655 2,52 

Utsatt för kränkning av elever 2,81 0,398 2,49 0,748 2,49  0,718 2,47  0,747 2,56 

Utsatt för kränkning av personal 2,62  0,644 2,45  0,802 2,49  0,718 2,40 0,742 2,49 

Valt fel gymnasieprogram 2,74 0,488 2,34  0,788 2,28  0,772 2,40  0,771 2,44 

Familjerelaterade faktorer 

Eleven arbetar 2,32  0,760 2,53  0,687 2,15  0,807 2,19  0,770 2,30 

Eleven måste hjälpa till hemma 2,15  0,691 2,57  0,715 2,51  0,718 2,72 0,540 2,49 

Konflikter i hemmet 2,68  0,594 2,23  0,729 2,06  0,734 2,15  0,722 2,28 

Otrygga familjeförhållanden 2,77  0,520 2,62  0,644 2,55  0,653 2,64  0,640 2,65 

 

 

Frågeställning sju är en öppen fråga där respondenterna anger de fyra mest framgångsrika 

insatserna för att öka närvaro.   

 

Tabell 3 visar fördelningen mellan de olika framgångsfaktorerna. Insatsen Skapa goda 

relationer elev-personal fått högst svarsfrekvens. Det innebär att respondenterna som grupp 

anser att det är den insats som är mest framgångsrik för att öka elevernas närvaro. Resultatet 

visar att Skapa goda relationer elev-personal är den insats som flest anser framgångsrik i 

syfte att öka närvaro. 

 

Tabell 3: De fem mest framgångsrika insatserna för ökad närvaro. Insatserna är presenterade i 

fallande ordning där den översta insatsen (1) är den som flest respondenter ansett är framgångsrik.  
 
 Framgångsrika insatser 

1. Skapa goda relationer elev-personal 

2. God undervisning (allt som är kopplat till undervisningsfrågor) 

3. Tidigt uppmärksammande av frånvaro och snabb uppföljning EHT 

4. Ha nära kontakt med hemmet/vårdnadshavaren 

5. Tydliga rutiner kring frånvaro 

 

 

Genom frekvenstabell går det inte att urskilja vilken yrkesprofession som angett respektive 

insats. Det innebär att jag måste göra fler analyser för att kunna svara på studiens andra 

frågeställning. 
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 Besvarande av frågeställningarna 

- Vilka samband finns det mellan yrkesprofession och vad de anser är orsak till elevers 

frånvaro? 

Studiens första frågeställning handlar om samband mellan yrke och orsak till frånvaro. 

Frågeställningen kan besvaras genom enkätfråga två, tre, fyra, fem och sex. 

 

Tabell 2 visade att det finns skillnader i vilken grad respondenten anser att den angivna 

orsaken har en påverkan på elevens frånvaro. Genom tabellen kan vi dock inte utläsa vem 

som angett vad och jag har därför valt att gå vidare i mitt analysarbete. 

 

De orsaksfaktorer som prövats att ingå i respektive index är samma som finns angivna i tabell 

2. För att undersöka respektive index reliabilitet, genomförs test enligt Cronbach´s alpha.  

Testet beräknar en koefficient av tillförlitligheten, ett värde mellan 0 och 1 (Djurfeldt m.fl., 

2009). Tabell 4, 5 och 6 visar resultatet av genomförda test. 

 
Tabell 4: Cronbach´s alpha för individuella-orsaker-index 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

,918 28 

 
Tabell 5: Cronbach´s alpha för skol-orsaker-index 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

,966 44 

 
Tabell 6: Cronbach´s alpha för familje-orsaker-index 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

,927 16 

 

Pearsons korrelationstest syftar till att indikera om det kan finnas ett samband mellan 

bakgrundsvariabeln yrke och respektive index som skapats. Testerna visar på ett mycket 

begränsat samband mellan respektive index och variabeln yrke.  Det högsta värdet finns 

mellan yrke och familje-orsaks-index (tabell 7). Signifikansen är 0,276 vilket innebär att det 

inte finns något statistiskt samband mellan variablerna och index. 

 

Tabell 7: Korrelationstest mellan yrke och familjerelaterade orsaker för frånvaro. 



 

 

26 

 

 

 

Yrke (din funktion 

på skolan) Familjeorsaksindex 

Yrke (din funktion på skolan) Pearson Correlation 1 ,162 

Sig. (2-tailed)  ,276 

N 47 47 

Familjeorsaksindex Pearson Correlation ,162 1 

Sig. (2-tailed) ,276  

N 47 47 

 

 

ANOVA-test yrke och individuella-orsaks-index (tabell 8 och 9) visar i den deskriptiva 

analysen att biträdande rektorer (medelvärde 2,7) och specialpedagoger (medelvärde 2,7) i 

något högre grad än övriga yrkesgrupper har angett att de individuella orsaksfaktorerna 

påverkar elevens frånvaro. Lägst medelvärde finns inom gruppen skolsköterskor (medelvärde 

2,3). Testet visar ingen signifikans då värdet är 0,104 

 

Tabell 8: Beskrivande statistik för ANOVA-test yrke och individuella-orsaks-index  

Individuellaorsakerindex   

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound Upper Bound 

Rektor 14 2,4643 ,42811 ,11442 2,2171 2,7115 1,86 3,00 

Biträdande 

rektor 
5 2,7286 ,21958 ,09820 2,4559 3,0012 2,39 2,96 

Kurator 12 2,6667 ,26610 ,07682 2,4976 2,8357 2,00 2,96 

Skolsköterska 6 2,3988 ,29487 ,12038 2,0894 2,7083 1,93 2,71 

Specialpedagog 10 2,7571 ,28362 ,08969 2,5543 2,9600 2,32 3,00 

Total 47 2,5980 ,34252 ,04996 2,4975 2,6986 1,86 3,00 

 
 

 

Tabell 9: Variansanalys, ANOVA, av skillnader i yrkesprofession för individuella-orsaker-index 

Individuellaorsakerindex   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,883 4 ,221 2,055 ,104 

Within Groups 4,513 42 ,107   

Total 5,397 46    
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För ANOVA-test mellan skol-orsaks-index och variabeln yrke (tabell 10 och 11) framkommer 

att specialpedagogerna angett att dessa har en högre påverkan på elevens frånvaro, än övriga 

professioner (medelvärde 2,7). Skolsköterskorna har det lägst medelvärdet (2,2). 

Signifikansvärdet är 0,252 vilket innebär att det inte finns något statistiskt samband mellan 

variablerna och index. 

 

 

Tabell 10: Beskrivande statistik för ANOVA-test yrke och skol-orsaks-index 

Skolorsaksindex   

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Rektor 
14 2,3945 ,55273 ,14772 2,0753 2,7136 1,66 3,00 

Biträdande 

rektor 
5 2,5591 ,21417 ,09578 2,2932 2,8250 2,30 2,77 

Kurator 
12 2,6080 ,29840 ,08614 2,4184 2,7975 1,84 2,93 

Skolsköterska 
6 2,2917 ,43632 ,17813 1,8338 2,7496 1,61 2,82 

Specialpedagog 
10 2,7023 ,36339 ,11491 2,4423 2,9622 1,84 3,00 

Total 
47 2,5189 ,42326 ,06174 2,3946 2,6431 1,61 3,00 

 

 
Tabell 11: Variansanalys, ANOVA, av skillnader i yrkesprofession för skol-orsaker-index 

Skolorsaksindex   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,966 4 ,242 1,394 ,252 

Within Groups 7,275 42 ,173   

Total 8,241 46    
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För det tredje ANOVA-testet för familje-orsaks-index och variabeln yrke (tabell 12 och 13) 

går det i de deskriptiva värden att utläsa de lägsta medelvärdena för alla variansanalyser. Det 

högsta värdet återfinns för gruppen specialpedagoger (medelvärde 2,6), och det lägsta för 

skolsköterskor (medelvärde 1,9). Signifikansvärdet är 0,118. 

 

Tabell 12: Beskrivande statistik för ANOVA-test mellan familje-orsak-index och yrke 

Familjeorsaksindex   

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound Upper Bound 

Rektor 14 2,4509 ,53382 ,14267 2,1427 2,7591 1,31 3,00 

Biträdande 

rektor 
5 2,4125 ,16887 ,07552 2,2028 2,6222 2,25 2,69 

Kurator 12 2,4740 ,36293 ,10477 2,2434 2,7046 1,63 2,88 

Skolsköterska 6 1,9792 ,50570 ,20645 1,4485 2,5099 1,31 2,69 

Specialpedagog 10 2,6250 ,49301 ,15590 2,2723 2,9777 1,50 3,00 

Total 47 2,4295 ,47467 ,06924 2,2902 2,5689 1,31 3,00 

 

 

Tabell 13: Variansanalys av skillnader i yrkesprofession för familje-orsak-index 

Familjeorsaksindex   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,631 4 ,408 1,960 ,118 

Within Groups 8,734 42 ,208   

Total 10,364 46    

 

 

ANOVA visar att på ett icke-signifikant resultat vilket innebär att jag inte går vidare för att 

undersöka eventuella skillnader mellan enskilda grupper. Skillnaden mellan grupper visar i 

respektive ANOVA, ingen signifikans. Alla värden är över 0,05 

 

Resultat för frågeställning Vilka samband finns det mellan yrkesprofession och vad de anser 

är orsak till elevers frånvaro?  - utifrån studiens resultat går att se vissa kopplingar mellan 

yrke och synen på orsak till frånvaro. Specialpedagogerna har som yrkesprofession, i högre 

grad än övriga, angett att de angivna orsakerna för frånvaro, i hög grad påverkar elevens 
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frånvaro. Vi kan även se att skolsköterskorna har ett lägre medelvärde än övriga grupper i alla 

tre variansanalyser. Det resultat som framkommit är inte är signifikant.  

Resultatet visar inte på samband mellan yrkesprofession och vad de anger som orsak till 

elevers frånvaro. 

 

 

Frågeställning 2 

- Vilka samband finns mellan yrkesprofession och de insatser som de anser ökar elevers 

närvaro? 

Genom analys av samband mellan svaren i enkätfråga två och fråga sju kan jag besvara 

frågeställningen.  

 

Pearson korrelationstest mellan variabeln Yrke och Framgångsrika faktorer visar på någon 

form av relation mellan yrke och de framgångsrika faktorer som angetts i enkätens tredje 

svarsrad för fråga sju. Vi kan dock inte utläsa vilken insats som avses (tabell 14). 

 

Tabell 14: Pearson´s korrelationstest över framgångsrika insatser för ökad närvaro. 

 

 Yrke  

Framgångsrika 

insatser 

Framgångsrika 

insatser 

Framgångsrika 

insatser 

Framgångsrika 

insatser 

Yrke (din funktion på skolan) Pearson Correlation 1 ,122 -,246 ,288* -,090 

Sig. (2-tailed)  ,415 ,096 ,050 ,548 

N 47 47 47 47 47 

Framgångsrika insatser Pearson Correlation ,122 1 -,144 ,121 ,043 

Sig. (2-tailed) ,415  ,335 ,418 ,772 

N 47 47 47 47 47 

Framgångsrika insatser Pearson Correlation -,246 -,144 1 -,177 ,016 

Sig. (2-tailed) ,096 ,335  ,234 ,915 

N 47 47 47 47 47 

Framgångsrika insatser Pearson Correlation ,288* ,121 -,177 1 -,015 

Sig. (2-tailed) ,050 ,418 ,234  ,921 

N 47 47 47 47 47 

Framgångsrika insatser Pearson Correlation -,090 ,043 ,016 -,015 1 

Sig. (2-tailed) ,548 ,772 ,915 ,921  

N 47 47 47 47 47 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Resultat för frågeställning Vilka samband finns mellan yrkesprofession och de insatser som 

de anser ökar elevers närvaro?  - utifrån studiens resultat, att det går att se skillnader i vad 

yrkesprofessionerna anger som framgångsrika faktorer för att ökad närvaro. Vi kan utifrån de 

analyser som gjorts, inte utläsa mellan vilken yrkesprofession eller vilka insatser eventuella 

samband finns.  

Det kan finnas någon form av relation mellan yrkesprofession och vad de anser är 

framgångsrika insatser för ökad närvaro, men det går inte att vidare få information om det i 

vårt aktuella material.  

Resultatet visar inte på signifikanta samband mellan yrkesprofession och vilka insatser de 

anser är framgångsrika för att främja närvaro. 
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Diskussion 

 

Diskussionsavsnitt kommer att bestå av två delar. Dels kommer jag att diskutera min valda 

metod och dels kommer jag att diskutera studiens resultat och göra återkoppling till studiens 

syfte, uppsatsens forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkt. 

Metoddiskussion 

Jag har för studien valt att undersöka olika professioners uppfattning om orsaker till frånvaro 

och insatser för att främja närvaro. Jag har studerat en verklighet som motsvarar den jag 

arbetar i och min utgångspunkt har varit ett systemteoretiskt perspektiv. Utifrån det 

systemteoretiska perspektivet, att varje del påverkar och påverkas av andra delar i ett system 

(Öquist, 2010), är det svårt att exakt ta reda på vilka krafter som påverkar respondentens syn 

på orsak till frånvaro. Beror det på yrkesbakgrund, erfarenhet, inhämtade kunskaper eller 

annat?  

 

Den kvantitativa ansatsen har begränsat min möjlighet att fördjupa kunskapen om hur 

respondenten ser på sitt eget synsätt på orsaker till elevers frånvaro. Utifrån frågeställningens 

karaktär hade det varit intressant att göra denna studie utifrån en kvalitativ metod i form av till 

exempel intervju.  

 

Bryman (2002) påtalar dock att en strukturerad intervju i många fall är en sorts enkät som 

administreras av en intervjuare, och det är enligt Trost (2001) inte helt enkelt att renodla 

skillnaden mellan en kvantitativ och en kvalitativ undersökning.  

Undersökningens reliabilitet handlar om hur undersökningen genomförs (Hartman, 2004). För 

att nå en hög reliabilitet skriver Bjereld m.fl. (2009) att undersökningen ska kunna 

genomföras flera gånger på samma sätt och med samma förutsättningar. Resultatet av 

undersökningen bör vara oberoende av vem som har genomfört den.  

Reliabiliteten i den studie jag gjort är låg. Enkät som metod ökar reliabiliteten, men då 

svarsfrekvensen är på 47 procent, vilket Trost (2001) betraktar som oacceptabel nivå, minskar 

studiens tillförlitlighet. Bland respondenterna återfinnes också representanter från många 

olika yrkeskategorier, med få svar från varje yrkesgrupp, vilket försvårat analysarbetet. Det 

hade varit bättre att koncentrera respondenterna till två eller tre yrkesgrupper och istället för 
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att begränsa urvalet till den undersökta friskolekoncernen, söka svar från en bredare 

population. 

 

Jag är mycket självkritisk då det gäller den enkät som studien utgår ifrån. Jag påbörjade 

enkätkonstruktionen i ett sent läge. Efter att jag lämnat en testenkät till ett antal 

testrespondenter så gjordes förändringar, för att i ett senare skede kunna genomföra analyser 

på bivariat och multivariat nivå.  

 

Då jag kände tidspress på grund av flera skollov, så valde jag att lämna ut enkäten till mina 

respondenter, innan den fysiska handledningen som erbjöds under kursen. Om jag hade valt 

att lämna ut enkäten efter handledningstillfället, så hade flera av de problem som senare 

uppstod, kunnat undvikas. De problem jag syftar på är, dels den låga svarsfrekvensen som 

minskat studiens reliabilitet och validitet, dels ovissheten om respondenterna uppfattat 

frågeställningen till fallbeskrivning ett till fyra på det sätt som avsågs. Frågeställningen I 

vilken grad anser du att nedanstående faktorer kan påverka och vara orsak till elevens 

frånvaro, är lång och formulerad som två frågor i en, vilket kan ha försvårat respondentens 

tolkning av vad som avsågs skulle besvaras. En respondent har även påtalat att 

fallbeskrivningarna av alltför kortfattade för att ge underlag till att kunna besvara 

frågeställningarna.  

 

För att få en studie med hög validitet och reliabilitet påtalar Djurfeldt m.fl. (2010) vikten av 

ett grundligt förarbete redan i planeringsfasen, vilket är en viktig lärdom.  

 

Resultatdiskussion 

När jag påbörjade detta arbete hade jag ett personligt antagande att det finns samband mellan 

yrkesprofession och synen på orsak till frånvaro, och åtgärder för att främja närvaro. Mitt 

antagande bygger på min erfarenhet som rektor inom gymnasieskolan och de undersökningar 

och rapporter, från till exempel Skolinspektionen, som jag i min yrkesutövning kontinuerligt 

tar del av. Många skolor får dessutom påpekande från myndigheten att skolans arbete för att 

minska frånvaron brister (Skolinspektionen, 2016).  
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Jag har stort intresse att söka svar på vad detta kan bero på och vad jag bör göra för att 

förändra situationen. Det systemteoretiska perspektivet är min utgångspunkt då skolan som 

system består att många olika krafter som verkar åt olika håll.  

 

Syftet med denna studie har därför varit att undersöka om det finns samband i hur skolledning 

och elevhälsopersonal ser på orsak till skolfrånvaro och vilka insatser som är framgångsrika 

för att främja elevers närvaro. Studiens resultat kan inte visa på signifikanta samband mellan 

yrkesprofession och orsaker till frånvaro eller insatser för att öka närvaro. Det kan naturligtvis 

bero på att det inte finns några samband. Jag har i metoddiskussionen påtalat studiens 

svagheter och att dessa påverkar resultatets giltighet. Om studien genomförs igen med samma 

frågeställningar, men med de korrigeringar i genomförande som jag tidigare påtalat, finns en 

möjlighet att resultatet blir ett annat. 

 

Frånvaro i skolan beror sällan på en orsak. Ofta handlar det om komplexa situationer där flera 

olika orsaker bidrar (Arvidsson m.fl., 2012).  Utifrån medelvärdestabellen (tabell 2) kan man 

se att orsaksfaktorn Psykisk ohälsa får ett högt medelvärde (2,84). Det visar att 

respondenterna som grupp anser att faktorn har en hög grad av påverkan för frånvaro. 

Standardavvikelsen i fallbeskrivning fyra är dessutom låg, vilket visar på en samstämmighet 

mellan respondenterna. Psykisk ohälsa indexerades till gruppen individuella-orsaker-index 

och ANOVA-test visade att specialpedagoger och biträdande rektorer var de yrkesgrupper 

som i något högre grad än övriga angett att orsaken har hög påverkan för frånvaro.  

Flera studier tar upp psykisk ohälsa som en orsak till frånvaro och avhopp från skolan. 

Eleverna i Strands studie (2013) anger psykisk ohälsa som en orsak till frånvaro, men säger 

samtidigt, i andra studier, att det i slutändan är förhållandena i skolan som får dem att inte gå 

dit (Arvidsson m.fl., 2012). Wood m.fl. (2012) påtalar dessutom att psykisk ohälsa kan leda 

till frånvaro, men omvänt kan också frånvaro leda till psykisk ohälsa. Min erfarenhet är att vi 

inom elevhälsan ofta diskuterar elevers psykiska ohälsa på individnivå och erbjuder 

samtalsstöd hos skolans kurator, men vi lyfter inte problemet till en övergripande nivå där vi 

diskuterar skolan som organisation eller hur vi kan arbeta långsiktigt för att minska frånvaro 

på grund av psykisk ohälsa.  
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Psykisk ohälsa är ett vitt och brett begrepp som inte kan beskrivas i en form, utan som består 

av många komponenter och visar sig i olika uttryck. Alla de orsaker som respondenterna i 

denna studie tagit ställning till kan bero på eller utmynna i psykisk ohälsa.  

Det är därför inte förvånansvärt att stor del av respondenterna angett att orsaksfaktorn har hög 

påverkan på frånvaro. Studiens forskningsöversikt visar på att forskare (Strand, 2013 och 

Friberg m.fl., 2015) delar in i orsaker till frånvaro i tre grupper av faktorer, individuella-, 

familjerelaterade-, och skolrelaterade faktorer. Det visar på att skolan som organisation inte 

bara behöver arbeta utifrån de faktorer som ingår is skola verksamhet, utan också ta hänsyn 

till och samverka med aktörer utanför skolan. I ett systemteoretiskt perspektiv utgår man från 

en holistisk syn på organisationen vilket är viktigt i arbete med elevers frånvaro och insatser 

för ökad närvaro.  

Studiens andra frågeställning handlar om vilka insatser som är framgångsrika för att öka 

närvaron. Jag valda i detta fall att låta respondenten svara på egna ord. Insatserna 

kategoriserades och det visade sig att den kategori som fick högst svarsfrekvens var Skapa 

goda relationer mellan elev och personal.  Det är ett glädjande resultat eftersom det 

samstämmer med resultatet i Strands studie (2013), att dåliga relationer mellan elev och 

skolpersonal är en av huvudanledningarna till frånvaro.  

 

Resultatet visar på att det är endast är rektorer och biträdande rektorer som anger 

Sammanhängande schema som en framgångsfaktor i arbetet med att öka närvaro. Det är inte 

så förvånade eftersom det är en administrativ arbetsuppgift som med stor sannolikhet, sällan 

diskuteras inom elevhälsan. Något som förvånar mer är att så stor andel av svaren berör 

undervisningens innehåll. I denna undersökning är det totalt 34 av 188 svar som berör 

undervisningens kvalitet och innehåll. Det som förvånar är också att sex av svaren kommer 

från skolsköterskor, vilket enligt mig, är den grupp inom elevhälsan som i begränsad 

omfattning är delaktiga i skolans undervisning. Skolsköterskorna träffar alla elever i ett 

hälsosamtal under åk 1 i gymnasieskolan och det kan vara så att de i dessa möten får ta del av 

elevernas upplevelser av vad som sker i klassrummet.  

 

Avslutande ord och framtida forskning  

I Törnsén (2014) framkommer att rektorer som grupp ser svårigheter att leda elevhälsans 

arbete fullt ut. Svårigheten beror på flera faktorer, men det som framkommer mest utmanade 



 

 

35 

 

är dels organisationen av elevhälsan som innebär att rektor inte alltid är chef över elevhälsans 

personal, och dels så är elevhälsan en heterogen grupp där alla har sin profession. De olika 

professionerna är, enligt rektorerna i Törnséns studie, vana att styra sig själva och inte 

bekväma i att ledas av rektor. Problemet bottnar sig också i olika syn på utgångspunkten för 

elevhälsopersonalens arbete, ett professionsperspektiv eller ett skoluppdragsperspektiv 

(Törnsén, 2014).  

 

Jag har liksom rektorerna i Törnéns studie, en utmaning i att få till ett fungerande, långsiktigt 

och hälsofrämjande elevhälsoarbete. Arbetet är ofta på individbasis och elevhälsans personal 

arbetar med ohälsa – inte med hälsa. En rektor i Törnséns studie säger att det är inte är lätt att 

styra och leda den heterogena grupp som elevhälsan är. Det är många viljor och rektorn i 

studien upplever det svårt att styra över personalens prioriteringar.  

 

Enligt skollagen framgår att rektor ansvarar för hela skolans verksamhet. Rektor ansvarar för 

skolans resultat både när det gäller elevernas lärande mot kunskapsmål och sociala mål. Det 

innebär att rektor ansvarar för skolans elevhälsoarbete. Genom läroplanen framkommer 

dessutom att all personal tillsammans ska stödja alla elever i deras måluppfyllnad.  

Elevhälsan ska enligt styrdokumenten främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, vilket 

enligt Törnsén (2014) ställer krav på samarbete. Jag anser att grunden för ett fungerande 

samarbete är att alla har god förförståelse och samma syn på uppdraget. Inför denna 

magisteruppsats valde jag att fördjupa mig i denna ovan beskrivna problematik.  

 

Min avsikt har varit att undersöka om yrkesprofession påverkar synen på frånvaro. Om så är 

fallet, är mitt antagande att det också påverkar synen på vilka insatser som bör genomföras för 

att öka närvaron på skolorna. Om synen på orsak till frånvaro och framgångsrika insatser 

skiljer sig åt mellan skolans professioner, så behöver vi påbörja ett utvecklingsarbete för att 

skapa en gemensam grund för skolans viktiga arbete med att öka närvaron och för att uppnå 

de krav på hälsofrämjande arbete som Skolinspektionen anser brister på många skolor 

(Skolinspektionen 2016). 

 

Studiens resultat visar inte på att det finns tydliga samband mellan yrke och synen på orsak 

till frånvaro och framgångsrika insatser för ökad närvaro i skolan, men faktum kvarstår att 

arbetet med elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande uppdrag inte fungerar fullt ut.  
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Det vore intressant att fortsätta undersöka skolans närvarofrämjande arbete. Jag önskar att få 

fortsätta studera de krafter som Strand (2013) beskriver drar eleven bort, istället för att leda 

dem till skolan och hur rektorer kan leda skolans utveckling, utifrån de krafter som finns inom 

och utom organisationen och som påverkar skolans verksamhet. 

 

Trots denna studies brister går det ändå att se hur elevhälsan som grupp anser att relationen 

mellan skolans personal och elev är en viktig faktor för att eleverna ska komma till skolan. 

Det stärker mig i att skolledning och elevhälsan därmed har en gemensam utgångspunkt i det 

fortsatta arbetet. 

 

Detta arbete har varit en stor utmaning, men gett mig ny kunskap inom flera områden. Jag 

hade på egen hand aldrig tagit beslut om att genomföra en kvantitativ studie med enkät som 

metod, men är i efterhand väldigt glad att jag genomfört denna. Det har gett mig många nya 

insikter och värdefull kunskap som jag kommer ha stor nytta av i mitt arbete som skolledare.  
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Bilaga 1 – Försättsblad till enkät  

 

Hej. 

Jag heter Karina Margenberg och arbetar som rektor på Praktiska gymnasiet i 

Linköping. Jag studerar även på Magisterprogrammet i Utbildningsledning och 

skolutveckling vid Karlstad universitet. 

 

Inom ramen för programmets avslutande kurs genomför jag en 

enkätundersökning om problematisk skolfrånvaro. Syftet med mitt arbete är att 

ta reda på om yrkesprofession påverkar synen på orsaker till problematisk 

skolfrånvaro och vilka insatser som är framgångsrika i arbetet med att öka 

elevers närvaro och minska frånvaron. 

 

I min studie använder jag mig av begreppet frånvaro.  

Jag särskiljer inte den giltiga från den ogiltiga frånvaron. All frånvaro innefattas i begreppet. 

 

Vid genomförandet av min studie tar jag hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Det innebär att deltagandet är frivilligt. Det är bara 

jag som kommer att hantera enkätsvaren och dessa kommer att bearbetas i ett 

statistiskt program som heter SPSS. 

 

Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och dina svar kommer 

enbart att användas i mina pågående studier. Allt i enlighet med de 

forskningsetiska principerna. 

 

Genom att fylla i enkäten så har du medgett samtycke till att medverka i studien. 

 

Resultatet av enkäten kommer endast att användas för den undersökning jag gör 

i mina studier vid Karlstads universitet och när studien är klar kommer 

enkätsvaren att raderas. 

 

När uppsatsen är klar kommer skolans rektor att få möjlighet att ta del av den i 

sin helhet. 

 

Jag hoppas du vill delta i studien och på så sätt bidra till skolutveckling. 

 

Tack för din medverkan 

 

Hälsningar 

Karina Margenberg 
 



 

 

 

 

Bilaga 2 - Enkätfrågor 

 

 

1. Kön 

 Kvinna 

 Man 

 

2. Yrke (din funktion på skolan) - om har du flera funktioner på skolan så ange vilka 

dessa är i kommentarsfältet. 

 Rektor 

 Biträdande rektor 

 Kurator 

 Skolsköterska 

 Specialpedagog 

 Studie- och yrkesvägledare 

 Annat: ange ditt yrke i kommentarsfältet 

 

Kommentar: 

 

 

3. Fallbeskrivning 1: 

Erik är en elev på Elprogrammet åk 1. Han kommer från en liten ort 3 mil från skolan. 

Han kände ingen när han började på gymnasiet för 5 månader sedan. Den första tiden 

var han ganska ensam under skoldagen, men efter några veckor så började han umgås 

med flera elever på samma program. Han hade den första tiden full närvaro och var 

aktiv i all undervisning. Till senaste EHT-mötet så har mentor lämnat in en ”anmälan 

till rektor” och anger att Erik har så hög frånvaro att han riskerar att inte uppnå 

kunskapskraven för betyg E i de gymnasiegemensamma ämnena. 

 

Fråga: I vilken grad anser du att nedanstående faktorer kan påverka och vara orsak 

till elevens frånvaro? 

 

Arbetsmiljön i klassrummet tex bristande studiero: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande motivation: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande pedagogiskt stöd i undervisningen: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande självkänsla: 



 

 

 

 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande stimulans och utmaning i skolans undervisning: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande uppmärksamhet på närvaro och frånvaro - "ingen bryr sig": 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven upplever att relationen till en eller flera av skolans personal är "dålig": 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Håltimmar och andra schematekniska orsaker: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Fysisk ohälsa: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven arbetar istället för att delta i skolans undervisning: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven känner press och har höga krav att prestera: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven måste hjälpa till hemma: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Konflikter i hemmet: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 



 

 

 

 

 Hög grad av påverkan 

 

Otrygga familjeförhållanden: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Otrygg skolmiljö utanför klassrummet: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Psykisk ohälsa: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Påverkan av kamrater som skolkar: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Trötthet: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Utsatt för mobbing/kränkande behandling av andra elever: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Utsatt för mobbing/kränkande behandling av skolpersonal: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Valt fel gymnasieprogram: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Kommentar:  

Ange gärna annan orsak som inte finns angiven ovan 

 

 

4. Fallbeskrivning 2: 

Emilia går andra året på Restaurang och livsmedelsprogrammet på din skola. Hon har 



 

 

 

 

extra anpassningar i flera kurser och har genom detta stöd klarat att få lägst betyg E i 

de flesta kurser. När höstterminen börjar det tredje skolåret ringer Emilia och 

sjukskriver sig den första veckan. Hon sjukskriver sig sedan ett par dag varje vecka 

under höstterminen. Efter jullovet ökar frånvaron och i februari tar Emilia kontakt med 

rektorn och meddelar att hon vill ”hoppa av” utbildningen. 

 

Fråga: I vilken grad anser du att nedanstående faktorer kan påverka och vara orsak 

till elevens frånvaro? 

 

Arbetsmiljön i klassrummet tex bristande studiero: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande motivation: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande pedagogiskt stöd i undervisningen: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande självkänsla: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande stimulans och utmaning i skolans undervisning: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande uppmärksamhet på närvaro och frånvaro - "ingen bryr sig": 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven upplever att relationen till en eller flera av skolans personal är "dålig": 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Håltimmar och andra schematekniska orsaker: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 



 

 

 

 

Fysisk ohälsa: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven arbetar istället för att delta i skolans undervisning: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven känner press och har höga krav att prestera: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven måste hjälpa till hemma: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Konflikter i hemmet: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Otrygga familjeförhållanden: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Otrygg skolmiljö utanför klassrummet: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Psykisk ohälsa: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Påverkan av kamrater som skolkar: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

 

 

 



 

 

 

 

Trötthet: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Utsatt för mobbing/kränkande behandling av andra elever: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Utsatt för mobbing/kränkande behandling av skolpersonal: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Valt fel gymnasieprogram: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Kommentar:  

Ange gärna annan orsak som inte finns angiven ovan 

 

 

5. Fallbeskrivning 3: 

Ali går på Introduktionsprogrammet. Han är en glad kille med många kompisar. Han 

har haft en trasslig skolgång och saknar flera betyg från grundskolan. Han är i skolan 

varje dag. Lärarna klagar över att Ali plötsligt lämnar klassrummet utan att säga till. 

De anser också att han stör andra elever. Enligt lärarna så är vissa elever rädda för Ali. 

Enligt Ali själv har han ADHD vilket han enligt honom själv innebär att han inte klarar 

av att sitta still hela lektionen. Ali lämnar ofta skolan efter ett par lektioner och kommer 

inte tillbaka. 

 

Fråga: I vilken grad anser du att nedanstående faktorer kan påverka och vara orsak 

till elevens frånvaro? 

 

Arbetsmiljön i klassrummet tex bristande studiero: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande motivation: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

 

 



 

 

 

 

Bristande pedagogiskt stöd i undervisningen: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande självkänsla: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande stimulans och utmaning i skolans undervisning: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande uppmärksamhet på närvaro och frånvaro - "ingen bryr sig": 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven upplever att relationen till en eller flera av skolans personal är "dålig": 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Håltimmar och andra schematekniska orsaker: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Fysisk ohälsa: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven arbetar istället för att delta i skolans undervisning: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven känner press och har höga krav att prestera: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven måste hjälpa till hemma: 

 Ingen påverkan 



 

 

 

 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Konflikter i hemmet: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Otrygga familjeförhållanden: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Otrygg skolmiljö utanför klassrummet: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Psykisk ohälsa: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Påverkan av kamrater som skolkar: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Trötthet: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Utsatt för mobbing/kränkande behandling av andra elever: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Utsatt för mobbing/kränkande behandling av skolpersonal: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Valt fel gymnasieprogram: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 



 

 

 

 

Kommentar:  

Ange gärna annan orsak som inte finns angiven ovan 

 

 

6. Fallbeskrivning 4: 

Kalle går i åk 1 på VVS-programmet. Han började på din skola senare än övriga elever 

eftersom han bytte skola någon månad in på höstterminen. Kalle hade hög frånvaro på 

högstadiet. Det har nu gått tre månader sedan Kalle började på skolan. Kalle blir 

sjukskriven genom skolans digitala frånvarorapporteringssystem ett par dagar varje 

vecka. Rektor meddelar på elevhälsans möte att han fått ett samtal från Kalles kontakt 

på BUP att hon vill boka ett möte för att diskutera Kalles skolgång. 

 

Fråga: I vilken grad anser du att nedanstående faktorer kan påverka och vara orsak 

till elevens frånvaro? 

 

Arbetsmiljön i klassrummet tex bristande studiero: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande motivation: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande pedagogiskt stöd i undervisningen: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande självkänsla: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande stimulans och utmaning i skolans undervisning: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Bristande uppmärksamhet på närvaro och frånvaro - "ingen bryr sig": 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven upplever att relationen till en eller flera av skolans personal är "dålig": 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 



 

 

 

 

 Hög grad av påverkan 

 

Håltimmar och andra schematekniska orsaker: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Fysisk ohälsa: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven arbetar istället för att delta i skolans undervisning: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven känner press och har höga krav att prestera: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Eleven måste hjälpa till hemma: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Konflikter i hemmet: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Otrygga familjeförhållanden: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Otrygg skolmiljö utanför klassrummet: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Psykisk ohälsa: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 



 

 

 

 

Påverkan av kamrater som skolkar: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Trötthet: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Utsatt för mobbing/kränkande behandling av andra elever: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Utsatt för mobbing/kränkande behandling av skolpersonal: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Valt fel gymnasieprogram: 

 Ingen påverkan 

 Låg grad av påverkan 

 Hög grad av påverkan 

 

Kommentar:  

Ange gärna annan orsak som inte finns angiven ovan 

 

 

 

7. Ange de fyra insatser/åtgärder som du tror är mest framgångsrika i syfte att främja 

närvaro och minska frånvaro. 

1.________________________________________ 

 

2.________________________________________ 

 

3.________________________________________ 

 

4.________________________________________ 

 

 

8. Hur god kunskap anser du att skolans personal har om metoder som i forskning anses 

framgångsrika i syfte att minska frånvaro? 

 

 Ingen kunskap  

 Lite kunskap  

 Mycket kunskap 

Kommentar: 



 

 

 

 

 

9. Finns det något du vill berätta eller lägga till om ert arbete med att främja närvaro - 

så går det bra att skriva det här. 

 

Tack för din medverkan! 

 


