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En riktigt skön comeback 

En studie om elevers uppfattningar av omständigheter som leder fram 

till och upprätthåller skolfrånvaro och skolnärvaro 

Martin Eriksson och Stefan Lucas 

Abstract 

The aim for the study is to identify high school students’ perceptions of absenteeism. More specific 

the aim is to investigate their perceptions of the situations before, during and after the time they were 

absent. The chosen method for the study is phenomenography which includes qualitative semi-

structured interviews. Six students currently in secondary school with a background of absenteeism 

have been interviewed. The interviews have been analyzed with an eight-step approach. The result of 

the study presents young students perceptions of circumstances that lead to and sustain their school 

absence and their return to school attendance. The findings in the analysis show that the informants 

perceive mental illness as a circumstance with major impact on leading to and sustaining school 

absence among the students. The mental illness is related to the students’ perceptions of social 

circumstances in and/or outside school and unmet needs in relation to school success. The perceptions 

of the circumstances that lead to and sustain attendance were related to a better mental health. Mental 

health was affected positively mainly by the circumstances related to social relationships and by the 

adaptations in the learning environment. However, the informants did not perceive better mental health 

as a key circumstance as explicitly as mental illness.  

Nyckelord/Keywords 
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Förord 
Föreliggande uppsats är ett examensarbete som skrivs i slutet av våra studier inom ramen för 

specialpedagogprogrammet vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Val av 

ämne inför detta arbete var relativt enkelt. En av de största utmaningarna som vi har erfarenhet av att 

möta som mentorer, lärare och specialpedagoger på grundskolenivå och gymnasienivå är när en elev är 

i en ihållande situation med problematisk skolfrånvaro. Vi upplever att arbetet mot att vända 

skolfrånvaro till skolnärvaro i enskilda fall ofta är så komplext att det vid förekommande fall upptar en 

förhållandevis stor andel av vår arbetstid och tankeverksamhet, inte sällan under längre perioder. 

Framför allt har vi sett detta arbete som en möjlighet att få en fördjupad förståelse för skolfrånvaro 

som fenomen och hur elever uppfattar situationen då de varit frånvarande från skolan, samt situationen 

då skolfrånvaron upphört.  

 

Vi vill tacka alla som har bidragit till att göra den här studien genomförbar. Tack till våra familjer som 

stöttat och haft tålamod under denna intensiva tid. Tack till våra rektorer som har låtit oss avvara den 

arbetstid som har krävts. Tack till rektorn på aktuell skola som har givit sitt godkännande. Tack till 

våra kursare, som har ingått i samma handledningsgrupp, för all konstruktiv kritik. Stort tack även till 

vår handledare, Eva Siljehag, som med sitt engagemang och skärpa har inspirerat oss och nyanserat 

vårt arbete. Våra informanter; som har avvarat tid och delat med sig av sina erfarenheter från både 

svåra och positiva perioder av sina liv; utan er hade den här uppsatsen inte varit möjlig. Tack!  

 

Martin Eriksson och Stefan Lucas 
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1 Inledning 

Det kändes som att jag gick runt med en ryggsäck full med vikter eller sten. Det var jättejobbigt för mig 

att ta mig upp på morgnarna. Det var jättejobbigt för mig att ta mig till skolan och det var ännu jobbigare 

för mig att börja skriva. 

 
Så beskriver en av våra informanter känslan inför skoldagarna under högstadiet och början av 

gymnasiet. I citatet liknas känslan inför skoldagen med att bära något som tynger och som gör det 

mödosamt att stiga upp, ta sig till skolan och prestera. Denna tyngd blir övermäktig en bit in på andra 

året av gymnasiet och kulminerar i en period av långvarig skolfrånvaro. Det informanten har 

gemensamt med de övriga informanterna i vår urvalsgrupp är att de har erfarenhet av långvarig 

skolfrånvaro men också att det där odefinierade “något”, som kan tydas i citatet ovan, och som hindrat 

eleven från att gå till skolan inte längre har samma inverkan: 

 
Nu har jag kommit tillbaks och jag märkte när jag kom tillbaks och började göra ämnena och jag fick 

hjälpen i skolan, som jag behövde, som jag aldrig någonsin hade fått innan, så kunde jag göra en riktigt skön 

comeback. 

 
Stödet i skolan uppfattas av eleven som en omständighet som ledde till en “riktigt skön comeback” till 

skolan. I skrivande stund är eleven ovan närvarande i skolan på heltid.  

 

Vår erfarenhet är att skolfrånvaro är ett komplicerat område bland annat sett till hur skolfrånvaro kan 

förebyggas, hur berörda individers situation kan förstås och hur situationen i förekommande fall ska 

lösas. Vad var det som gjorde att eleven ovan hamnade i skolfrånvaro? Hur såg situationen ut? Vad 

förändrades som ledde till att eleven återvände till skolan? Hur ser eleven själv på dessa frågor? Som 

specialpedagoger, och som företrädare för de specialpedagogiska perspektiven inom elevhälsan, 

uppfattar vi att det är av stor vikt att öka vår egen kunskap i området bland annat då det i skollagen 

(SFS 2010:800) betonas att elevhälsans arbete ska vila på vetenskaplig grund. Forskning om 

skolfrånvaro i svensk kontext är också eftersatt (Sveriges kommuner och landsting, 2013) vilket kan 

ses som ett incitament till att bidra med forskning i området. I vår litteraturgenomgång framgår även 

att forskning där eleven betraktas som objekt dominerar fältet (Southwell, 2006) vilket kan ses som ett 

skäl till att studera skolfrånvaro utifrån en syn på eleverna som sociala aktörer. Ytterligare ett 

argument att bedriva forskning utifrån ett elevperspektiv är att skolfrånvaro kan ses som ett fenomen 

som handlar om hur människan agerar i en livssituation. Ference Marton (1980), som tillsammans med 

ett forskarlag har utvecklat forskningsmetoden fenomenografi där uppfattningarna är centrala, lyfter 

att individens uppfattningar föranleder hennes handlingar, övertygelser, attityder och upplevelser. Av 

denna anledning kan det vara givande att göra studier med fenomenografisk ansats, exempelvis för att 

undersöka hur elever som är i en fungerande skolsituation men som tidigare har ingått i prevalensen 

uppfattar situationen innan, under och efter skolfrånvaron. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

I november 2015 var det 1700 elever som hade ogiltig sammanhängande frånvaro (frånvaro i minst en 

månad) från de obligatoriska skolformerna vilket motsvarar 1,7 promille av de skolpliktiga eleverna 

(Skolinspektionen, 2016). Detta är bland annat problematiskt sett till det som föreskrivs i 

barnkonventionen och i den svenska skollagen. I barnkonventionen, artikel 28, stipuleras att barn har 

rätt till utbildning och att åtgärder ska vidtas “för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och 

minska antalet studieavbrott” (UNICEF Sverige, 2009, s. 27). Sverige är ett av 196 länder som har 

ratificerat barnkonventionen (Ibid.) och i den svenska skollagen framgår att skolgång i de 
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obligatoriska skolformerna både är en rättighet och en skyldighet. Enligt 7 kap. av Skollagen (SFS 

2010:800) har barn som är bosatta i Sverige skolplikt och därmed rätt till utbildning och 

hemkommuner, huvudmän samt vårdnadshavare ansvarar för att barnen fullgör sin skolgång.  

 

Att elever närvarar och deltar i skolan är viktigt av flera anledningar. Det har forskats på samband 

mellan skolfrånvaro och variabler med negativa implikationer på individ- upp till samhällsnivå. 

Exempel på variabler som har funnits överrepresenterade bland prevalensen är sämre trivsel i skolan, 

upplevelse av mindre kontroll över skolsituationen, mobbning av andra och offer för mobbning 

(pojkar), kriminalitet samt högkonsumtion av bland annat tobak, alkohol och droger (Karlberg & 

Sundell, 2004). Skolfrånvaron kan också påverka elevernas möjlighet att uppnå fullständiga betyg i 

skolan (Gottfried, 2009) vilket också har ett samband med möjligheten att söka vidare utbildning och i 

framtiden säkra en plats på arbetsmarknaden. Elevernas frånvaro från skolan kan således leda till 

alienation och ett utanförskap i samhället. Detta är slutsatser som är förenade med stora kostnader för 

samhället och stort lidande för individerna (Friberg et al, 2017). Att vända skolfrånvaro till 

skolnärvaro är således en angelägen utmaning som av Sveriges kommuner och landsting (2013, s. 8) 

ses som “en social investering”. 

 

Något som komplicerar frågan om hur andelen elever med skolfrånvaro kan minskas är att elever som 

är frånvarande från skolan är en heterogen grupp både sett till bakomliggande faktorer och vilket 

beteende som uppvisas i samband med skolfrånvaron. De enskilda fallen är ofta komplexa och måste 

beaktas utifrån individens egen bakgrund och karakteristika (Inglés et al., 2015). Sáez (2005) beskriver 

också skolk som ett multifaktoriellt problem med en rad olika faktorer som kan ligga bakom 

handlingen, såsom personens attityd gentemot skolan, påverkan från hemförhållanden och 

vänskapsrelationer samt skolans arbete. Detta är också en av anledningarna till varför begrepp som 

avser prevalensen, som skolk och skolvägran, är svåra att avgränsa och varför forskare inom området 

sedan tidig forskning till idag har skilda meningar om vad som ska ingå som begreppskännetecken. 

Isra Broadwin (1932, s. 253) skriver exempelvis följande i inledningen till artikeln “A contribution to 

the study of truancy”: 

 
In general truancy is defined as “absence from school without proper leave.” This is the dictionary definition 

but this is not the complete definition contained in the child. The complete definition must be obtained from 

the child by the study of his unconscious psychic life, by the study of his instinctual strivings, their 

evolution and forms of expression.  

 

Broadwin understryker vikten av att utgå ifrån individen och menar att den fullständiga definitionen av 

skolk måste göras utifrån det enskilda barnet. Enligt detta synsätt finns det ingen fullständig generell 

definition utan endast situationsbundna definitioner som är gällande för individer. Skolfrånvaro är 

således ett komplicerat område vilket är rimligt med tanke på att enskilda fall kan ses som unika bland 

annat på grund av människans egenart avseende person, förutsättningar och beteende och de säregna 

omständigheter som råder i dess situation och sammanhang. 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att belysa elevers uppfattningar av situationen innan, under och efter tiden de var 

frånvarande under sin skoltid. 

 

• Vilka uppfattningar kan tolkas i elevers utsagor av de omständigheter som leder fram till och 

sedan upprätthåller skolfrånvaron? 

• Vilka uppfattningar kan tolkas i elevers utsagor av de omständigheter som leder fram till och 

sedan upprätthåller en återgång till skolan? 
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1.3 Uppsatsens disposition  

I den inledande delen av uppsatsen ovan har studiens bakgrund och problemformulering lett fram till 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor. I nästa avsnitt presenteras litteraturgenomgången i vilken 

centrala begrepp redogörs följt av en tematisering av tidigare forskning. Den teoretiska bakgrunden 

utgör det tredje avsnittet där den fenomenografiska ansatsen, barnperspektiv i elevhälsans arbete samt 

synen på barn som sociala aktörer i forskning behandlas. I avsnitt fyra presenteras studiens metod, 

forskningsdesign och etiska överväganden. Studiens resultat redovisas i tre delar i avsnitt fem. Avsnitt 

sex utgörs av resultatdiskussion, metoddiskussion, specialpedagogiska implikationer, etiska 

överväganden efter arbetets slut samt förslag till vidare forskning. 
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2 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt presenteras de begrepp som förekommer inom forskningsfältet, följt av en tematisering 

av forskning inom området skolfrånvaro. Syftet med begreppsgenomgången är att belysa 

forskningsområdets olika perspektiv och de begrepp som är knutna till dessa för att underlätta vidare 

läsning i litteraturgenomgången. De tre teman som utgör avsnittet är “orsaker till skolfrånvaro”, 

“faktorer som främjar skolnärvaro” samt “elevers perspektiv på skolfrånvaro”. 

 

2.1 Begrepp inom forskning om skolfrånvaro 
Forskning om skolfrånvaro är ett tvärvetenskapligt forskningsfält och det används olika begrepp med 

syftning på individer inom prevalensen, dess beteende eller om skolfrånvaro som fenomen. Nedan 

presenteras centrala begrepp inom forskningsområdet skolfrånvaro som påträffas i vetenskapliga 

skrifter.   

 

Skolfrånvaro (school absenteeism eller school non attendance på engelska) kan beskrivas som den 

företeelse då en elev inte är i skolan under skoltid eller är i skolan men inte deltar fysiskt i avsedd 

undervisning (Reid, 2005). Detta är således ett begrepp som täcker in hela prevalensen men även de 

elever med skolfrånvaro som inte är problematisk. I forskning om skolfrånvaro som är problematisk 

för individen har begreppet skolk använts som benämning för den företeelse då barn är frånvarande 

från skolan utan giltiga skäl. Skolk är ett begrepp med lång historia. Skulkare är en fornsvensk 

benämning för någon som smyger eller lurar och skulka användes under 1500-talet som term för att 

hålla sig undan (Hellquist, 1922). Den engelska motsvarigheten, truant, som härrör från 

medelfranskans truant, med betydelsen tiggare eller skurk, har använts i engelsk skrift från mitten av 

1700-talet för att ange en vagabond eller en person som tigger frivilligt (Oxford university press, 

2018). Hur begreppet skolk ska definieras inom forskning om skolfrånvaro har dock diskuterats av 

forskare under nästan ett helt sekel. Broadwin (1932) framhäver exempelvis hur skolk bör definieras i 

en artikel publicerad 1932 och Reid (2005) lyfter att forskare är oeniga. Andra forskare, exempelvis 

Christopher Kearney (2002) som är professor i psykologi, menar att begreppet skolk är irrelevant 

utifrån ett kliniskt perspektiv då ett frekvent använt begreppskännetecken är att vårdnadshavarna inte 

är medvetna om skolfrånvaron, vilket inte är fallet när barnet genomgår behandling.  

 

Skolvägran (school refusal på engelska), eller skolvägrande beteende, är begrepp som föredras av 

betydande forskare inom det psyko-medicinska området (Inglés et al., 2015). Warren (1948) är, enligt 

Khan och Nursten (1962), en av de första som gjort en studie med syfte att jämföra elever som skolkar 

med elever som vägrar att gå till skolan. Warren (1948, s. 266) refererar till Partridge (1939) studie, i 

en artikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Archives of disease in childhood, där skolk är 

studieobjektet och där resultaten avseende tio barn sticker ut: 

  
These ten children differed from the others: they were not undisciplined; they did not dodge simple 

difficulties; their behavior was not a compensation for some lack in environment; nor did they revolt 

against circumstances. Only one was a truant, from home; on the whole they liked their schools, and yet 

they refused to go. 

 

I utdraget beskrivs tio elevers beteenden och attityder som bryter mot det som forskarna ses som 

utmärkande egenskaper hos de barn som skolkar. Vidare i referatet framgår att Partridge (1939) 

identifierat att samtliga av dessa barn uppvisat symptom för något psykiatriskt tillstånd. Det är alltså 

under 1930-talet, i denna kliniska kontext, som begreppet skolvägran inträder i forskningsfältet 

(Flakierska & Lindström, 1986). Kearney har enligt Inglés et al. (2015) tagit fram det verktyg som 

används för att fastställa skolvägran som det har forskats mest på. Kearney (2002) framhåller att 

skolvägran är svårt att avgränsa på grund av den stora mängd symptom som uppvisas i samband med 

skolfrånvaro. Skolvägran beskrivs dock som en företeelse då barn uppvisar stark motvilja eller vägran 
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att gå till skolan eller att delta i undervisning under en hel dag, att begreppet omfattar elever som är 

helt eller delvis frånvarande från skolan och att de skolvägrande eleverna som går till skolan uppvisar 

upprördhet inför en skoldag. En mer fördjupad beskrivning om skolvägran och hur det skolvägrande 

beteendet bedöms ges i kommande avsnitt (2.1.1 Orsaker till skolfrånvaro). Skolfobi (school phobia) 

är en tidigare benämning för denna grupp inom denna psyko-medicinska forskningskontext 

(Flakierska & Lindström, 1986). 

 

Det tvärvetenskapliga begreppet problematisk skolfrånvaro (problematic school absenteeism på 

engelska) har också definierats av Kearney (2008) bland andra. Detta mer generella begrepp används 

inom flera forskningsområden som exempelvis psykologi, sociologi, juridik, medicin och psykiatri 

samt pedagogik och didaktik. Enligt Kearneys (2008) definition är det problematisk skolfrånvaro om 

eleven har: (1) 25 procent frånvaro de senaste två veckorna, (2) upplevt stora svårigheter att delta 

fysiskt i undervisningen i minst två veckor, med stor inverkan på barnets och familjens dagliga rutiner, 

eller (3) mer än tio dagar (eller 15%) frånvaro under en period på 15 veckor under läsåret. Grenlande 

(2015) framhåller att problematisk skolfrånvaro är frånvaro som kan leda till problem för individen 

och att all form av skolfrånvaro omfattas, det vill säga både giltig eller ogiltig frånvaro samt 

ströfrånvaro eller långvarig frånvaro.  

 

2.2 Orsaker till skolfrånvaro 
Studieobjektet i föreliggande uppsats är elevers uppfattningar av omständigheter som leder fram till 

och upprätthåller skolfrånvaro samt skolnärvaro. Även om begrepp som syftar på kausalitet, som 

orsak och verkan, inte ingår i vår kvalitativa begreppsanvändning så passar orsaker väl in i rubriken 

till detta avsnitt då majoriteten av de studier som redovisas är kvantitativa och undersöker samband 

mellan faktorer som relateras till skolfrånvaro.  

 

Inglés et al. (2015) redogör i artikeln “Current status of research on school refusal” för internationell 

forskning om elever med skolvägrande beteende. I metaanalysen presenteras en rad olika verktyg som 

direkt eller som en del i utredningen ämnar identifiera orsaker till skolvägrande beteende. Det verktyg 

som enligt Inglés et al. (2015) översikt har forskats mest på och som har visats ha hög validitet och 

reliabilitet är verktyget SRAS-R (School Refusal Assessment Scale-Revised). Detta verktyg är primärt 

utformat för att utreda orsaker till skolfrånvaro med fokus på det skolvägrande beteendets funktion och 

utgår ifrån fyra områden (Inglés et al., 2015): 

 

• Undvikande av negativ affekt som utlöses av stimuli från situationer relaterade till skolmiljön 

(exempel: Hur ofta får du negativa känslor när du tänker på skolan?) 

• Undvikande av social olust eller bedömningssituationer (exempel: Skulle det vara lättare för 

dig att gå till skolan om det var enklare för dig att skaffa vänner?) 

• Sökande efter uppmärksamhet från vårdnadshavare (exempel: Hur ofta skulle du föredra att 

dina föräldrar undervisade dig hemma istället för läraren i skolan?) 

• Sökande efter konkret positiv förstärkning utanför skolmiljön (exempel: Hur ofta är du ovillig 

att gå till skolan för att du vill ha kul någon annanstans?) 

 

De två övre punkterna är undvikande beteenden och de två nedre är beteenden som drivs av positiv 

förstärkning och sökandet efter gynnsamma situationer utanför skolan. Kearney, som har varit med 

och utformat verktyget, menar att barn och ungdomar kan vägra gå till skolan på grund av en eller 

flera av dessa anledningar.   

 

I en studie där 143 elever i åldrarna 5–17 år med långvarig frånvaro deltagit framlägger Kearney och 

Albano (2004) att över två tredjedelar av barnen uppfyller kriterier för någon form av diagnos. En 

tredjedel av barnen uppfyller även kriterier för en andra diagnos och omkring 10 procent en tredje 

diagnos. Enligt resultaten i undersökningen är de mest förekommande diagnoserna i urvalsgruppen 

(elever med hög frånvaro):  

• Separationsångestsyndrom (22,4 %)  

• Generellt ångestsyndrom (10,5 %).  
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• Trotssyndrom (ODD) (8,4 %).  

 

Vidare tolkar Kearney och Albano (2004) att ångestrelaterade diagnoser associeras med negativt 

förstärkt skolavvisningsbeteende (de två övre punkterna i SRAS-R ovan); separationsångestsyndrom 

associerades mer specifikt med uppmärksamhetssökande beteende (tredje punkten i SRAS-R); och 

trotssyndromstörning och beteendestörning associerades framförallt med strävan efter konkret 

förstärkning utanför skolan (fjärde punkten i SRAS-R) (Kearney & Albano, 2004). 

 

Havik, Bru och Ertesvåg (2015) redogör även dem i bakgrunden till artikeln “Assessing reasons for 

school non attendance” för orsaker till skolfrånvaro. De lyfter att cirka 80 procent av skolfrånvaron är 

förorsakad av legitima skäl och 20 procent av ogiltiga skäl. De legitima skälen kan exempelvis vara 

sjukdom, högtider och kris inom familjen. Havik et al. förtydligar dock att en andel av den anmälda 

(giltiga) frånvaron sker på grund av somatiska besvär och självupplevda hälsoproblem såsom 

huvudvärk, yrsel, muskelvärk eller mag/tarmbesvär och författarna flaggar för att elever som uppvisar 

dessa besvär tillhör en riskgrupp för ogiltig frånvaro. Havik et al. lyfter även en studie i vilken 66 

procent av elever som skolvägrar uppger att somatiska besvär är orsaken till skolfrånvaron (Stickney 

& Miltenberger, 1998).  

 

Havik et al. (2015) nämner verktyget SRAS-R i metodavsnittet och menar att det inte lämpar sig för en 

normalpopulation bland annat för att materialet är så omfattande. Havik et al. har istället tagit fram ett 

verktyg som utgår från att det finns fyra huvudområden i vilka orsaker till skolfrånvaro kan 

kategoriseras:  

• Somatiska orsaker,  

• orsaker relaterade till subjektiva hälsoklagomål,  

• orsaker relaterade till skolk och  

• orsaker relaterade till skolvägran.  

 

I artikeln framgår att det finns stöd för att samtliga studerade orsaker har koppling till prevalensen. 

Forskarna ställer även dessa variabler mot kön, årskurs och behov av särskilt stöd som eleven själv 

upplever. I studien framgår bland annat att elever som upplever att de är i behov av stöd är 

överrepresenterade bland den grupp elever som uppger orsaker som är relaterade till skolk och hos 

flickor som vägrar att gå till skolan (Havik et al, 2015).  

 

I artikeln “Elever med AST-diagnoser i den målstyrda skolan – konsekvenser av utbildningspolicy i 

svensk kontext” av Gårlin (2017) problematiseras de förändringar som genomförts i den senaste 

skolreformen LGR11 (Strand (2013) lyfter samma problematik). Förändringarna i läroplanen innebär 

en riktning från en mer faktabaserad kunskapssyn till en som efterfrågar behärskandet av olika 

förmågor. I LGR11 har större vikt lagts vid: reflektion, analys, se saker ur olika perspektiv, formulera 

och argumentera för ståndpunkter samt att kunna uttrycka och gestalta idéer. Dessa förändringar i 

policy och styrdokument medför ökade svårigheter för elever med autismspektrumtillstånd (AST). 

Gårlin hänvisar till en rapport från skolverket (2016) som visar att elever med AST har en 

genomsnittlig frånvaro på 46 procent från den ordinarie grundskolan. Dessa elever har också en 

minskad måluppfyllelse i grundämnen som matte, svenska och engelska. Gårlin menar att de 

förändrade kraven i skolan har gjort att elever med AST fått en mer utsatt och svår situation i skolan. 

En av de stora anledningarna till att AST-elever fått det allt svårare i skolan är att de nya mål- och 

resultatinriktade krav som efterfrågas i kunskapskraven och de svårigheter som AST-elever har i sin 

funktionsnedsättning sammanfaller. Förmågorna mentalisering, central koherens och exekutiva 

funktioner som är centrala i kunskapskrav för att uppnå betyget E brister hos många elever med AST. 

Autism och aspergerförbundet har i sin rapport (2013) jämfört vilka typiska svårigheter elever med 

AST har i relation till de kunskapskrav som ställs. Dessa är: analysförmåga, kommunikativ förmåga, 

metakognitiv förmåga, begreppsförmåga och förmågan att hantera information. Gårlin menar att en av 

huvudanledningarna till den höga frånvaron för elever med AST-diagnos är en saknad av kompetens 

om AST hos skolpersonal, en avsaknad av anpassningar av skolmiljön och brister i lärsituationer och 

sociala situationer (Gårlin, 2017). 
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2.3 Att vända skolfrånvaro till skolnärvaro 
Med komplexiteten som uppenbaras i studier om orsaker till skolvägrande beteende i åtanke är det 

rimligt att frågan om hur skolfrånvaron kan vändas till skolnärvaro inte är mindre problematisk: 

 
Problematisk skolfrånvaro har sällan bara en förklaring utan flera faktorer bidrar och påverkar varandra 

ömsesidigt. Vilka faktorer och hur de samverkar varierar från person till person. Ofta finns en utlösande 

faktor och sedan vidmakthålls frånvaron av andra faktorer. Det är avgörande att inte à priori bestämma sig 

för en orsak (och därmed lösning) utan att systematiskt använda kärnfrågor från samtliga kända 

riskområden: skola, individ, familj och kompisar (Grenlande, 2015, s. 18). 

 

Grenlande (2015) betonar att det i sökandet efter lösningar är viktigt att utgå ifrån att flera så kallade 

“riskområden” har betydelse för elevens situation. Skola, individ, familj och kompisar nämns som 

exempel på riskområden. Vad gäller skolan lyfter Ainscow et al. (2012) att undervisningsgruppernas 

sociala sammansättning är oerhört viktig för klimatet i klassrummet och har en stark koppling till att 

eleven skall känna sig inkluderad. Ainscow menar här att mångfalden i klassrummet är av betydelse 

för delaktighet. För att verka inkluderande måste också lärarna organisera undervisningen så att den 

anpassas för gruppen. I en amerikansk studie (Morningstar, Shogren & Born, 2015) där lärmiljöer 

observerats konstateras att elevernas engagemang för sitt lärande ökar vid ett positivt klassrumsklimat. 

Det är framförallt strukturerna som är viktiga där alla behöver känna att de kan vara delaktiga i 

undervisningen oavsett förmåga. Studien resultat visar även positiva fördelar med fler vuxna i 

elevernas skolmiljö. Morningstar, Shogren och Born (2015) menar också att en metod som fungerar 

och som behöver utvecklas och användas mer av lärarna är samarbete och interaktion mellan eleverna 

för att skapa ett positivt klassrum som engagerar. För att även elever med funktionsnedsättning och 

inlärningssvårigheter skall kunna bli engagerade och motiverade behöver lärarna gemensamt också 

anpassa instruktioner vid uppgifter. Graham och Harwood (2011) betonar att det framförallt är 

utvecklingen av lärares kompetens som är viktig då det är de som är i position att göra lärmiljön 

tillgänglig. 

 

Ainscow et al. (2012) framhåller också att skolor och politiker måste vara beredda att tänka utöver de 

rådande ramarna om man ska skapa “en skola för alla”. Skolorna bör vara mer engagerade och 

samarbeta även utanför skolgrinden för att skapa en bra relation mellan skolan och samhället. Detta 

kan vara olika samarbeten med andra aktörer utanför skolmiljön med social anknytning. Graham och 

Harwood (2011) argumenterar för att skolor bör agera för att väcka engagemang hos elever och 

vårdnadshavare som har en bakgrund av oppositionell inställning gentemot skolundervisning och de 

poängterar att både personal och elever kan utvecklas i processen. Skolor som ställer högre krav på 

elever som är lågpresterande tenderar att öka förmågan hos eleverna. Skolfrånvaro kan också hjälpas 

genom att man i skolan samarbetar med hemmen i större utsträckning (Graham & Harwood, 2011). 

Birioukov (2016) lyfter även, i en metaanalys där internationell forskning inom området skolnärvaro, 

skolfrånvaro och skolvägran på gymnasienivå granskats, att forskning om skolnärvaro ofta fokuserar 

på lösningar som är relaterade till eleven, föräldrarna och/eller skolan. En av metoderna för att komma 

tillrätta med skolfrånvaro är att man i skolan implementerar en anpassad studiegång som alternativ för 

elever med hög frånvaro. Andra forskare uppmuntrar inkludering i skolan genom stödpersonal. 

Kontakten med familjen framhålls som extra viktig där man genom olika typer av träning hjälper 

föräldrar att uppmuntra eleven att komma till skolan. På ett individuellt plan finns det olika metoder 

som framförallt förordar psykiatrisk konsultation och stöd för ångest och depression (ibid.). Inglés et 

al. (2015) framhäver att eleven, föräldrar och lärare behöver samverka med elevhälsan och eventuell 

extern kompetens för att finna verkningsfulla interventioner. I USA, Kanada och Storbritannien har 

man även försökt få bukt på frånvaroproblematik genom att kriminalisera skolk, men det har inte 

förbättrat situationen för de elever som skolkat. Resultatet har snarare blivit en förvärring av problemet 

med åtal och rättegångar som förhindrat elever att vara i skolan (Birioukov, 2016). 

 

Inom det psykomedicinska området fokuseras lösningarna på individen och vårdnadshavarna. Om ett 

barn är känt att vägra skolan för uppmärksamhetrelaterade beteende, så bör behandlingen fokusera på 

att föräldrarna belönar lämpligt beteende och straffar olämpligt uppmärksamhetssökande beteende 

enligt Kearney och Albano (2004). Upprättande av dagliga rutiner och tvingad skolnärvaro kan också 
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vara nödvändigt. Om ett barn är känt att vägra skolan för konkret positiv förstärkning utanför skolan, 

som exempelvis att spela TV-spel, bör behandlingen fokusera på familjebaserade rutiner som en ökad 

social samvaro med barnet och öka incitament för att sakna skolan genom till exempel minskad 

åtkomst till vissa vänner eller aktiviteter. Om barnet vägrar gå till skolan på grund av någon negativ 

förstärkning som ångest eller stress så kan eleven vara i behov av behandling inom psykiatrin med 

KBT. Ett mål är att minska den negativa känsloupplevelsen för skolan i behandlingen. Eftersom denna 

form av skolvägran ofta hänger ihop med ångest och depression kan en gradvis återgång till skolan 

vara att föredra (ibid.). I en annan studie av Kearney (2008) diskuteras medicinering av unga med 

skolfrånvaro. Studien visar att elever i skolfrånvaro kan behöva medicinering i form av läkemedel i de 

fall där det finns fastställda diagnoser som är kopplade till någon ångestproblematik. I en annan studie 

undersöks föräldrarnas uppfattningar av fördelar med ADHD-medicinering. 91 procent av föräldrarna 

uppger att medicinering bidragit till att förbättra skolresultaten och 89 procent uppger att barnen 

förbättrat sin interaktion med andra (Hoolbrock et al, 2017). 

 

2.4 Elevers perspektiv på skolfrånvaro 
Southwell (2006), som har skrivit artikeln “Truants on truancy - a badness or a valuable indicator of 

unmet special educational needs?”, menar att synen på politisk nivå, i skolan samt i den forskning som 

finns på området gällande skolkande, skolkande barn och familjer med skolkande barn i stor 

utsträckning utgår ifrån ett perspektiv där skolkande betraktas som något ont och där individerna 

och/eller dess familjer är bärare av problemet. Southwell menar att denna syn historiskt sett har lett 

till, och även idag leder till, strategier i skolan som ämnar minska den olovliga frånvaron genom 

repressalier, tvång och böter. Southwell argumenterar istället för att skolkande bör betraktas utifrån 

“en skolkares” perspektiv och uppfattningar. Det vill säga att skolkande är en signal om att det är 

något i skolan som inte fungerar som det ska och att det kan finnas behov av stöd som inte tillgodoses. 

I det perspektiv som Southwell argumenterar för ses inte skolkande endast som ett problem som 

individen eller vårdnadshavarna är bärare av utan snarare som en viktig signal om att skolan behöver 

göra anpassningar eller ändra sitt förhållningssätt gentemot elev och/eller vårdnadshavare. 

Artikelförfattaren menar att forskare intar detta synsätt när barn som skolkar öppet och fullt inkluderas 

i perspektivet.  

 

Atwood och Croll (2006) utgår ifrån elevers perspektiv i en del av en studie som de redogör för i 

artikeln “Truancy in Secondary School Pupils: Prevalence, Trajectories and Pupils Perspectives”. De 

har i studien intervjuat 17 elever, 15–16 år gamla, som har haft frekvent eller långvarig olovlig 

skolfrånvaro under nionde skolåret vidare under gymnasietiden. Atwood och Crolls resultat och 

slutsatser underbygger till viss del Southwells (2006) argumentation om att skolk kan vara en indikator 

om att det finns olösta problem i skolan. Samtliga elever i studien upplever att de har dåliga relationer 

med en eller flera lärare och att det finns två huvudteman i den kritik som eleverna har gentemot 

lärarna: Mot lärarens auktoritet samt mot att läraren inte lever upp till sin roll, att ge stöd och att hålla 

ordning. De flesta upplever att de har blivit mobbade och ungefär hälften av de intervjuade vittnar om 

att de tyckt illa om hur andra elever har betett sig generellt. Ett resultat som förvånat Atwood och 

Croll är att informanterna är relativt positiva gentemot läroplanen. De flesta ger blandade omdömen 

om skolans läroplan men nästan samtliga är positivt inställda gentemot något enskilt ämne. Det 

framgår även i deras material att elevernas omdöme av ämnet är starkt kopplat till elevens syn på 

relationen till den undervisande läraren och en slutsats som dras är att elevens syn på relationen till 

läraren i ett ämne kan ha större betydelse för elevens vilja att delta i undervisningen jämfört med 

elevens syn på kursplanens innehåll.  

 

Strand (2013) problematiserar i sin avhandling “Skolk ur elevernas och skolans perspektiv” de krafter 

som drar elever bort från skolan, respektive de krafter som drar eleverna mot skolan och delaktighet. 

Avhandlingen bygger på fyra delstudier under åren 2012–2013. Strand undersöker riskfaktorer i 

relation till skolfrånvaro och stödfaktorer som fungerar för att få tillbaka elever till skolan. Strand har 

ett underlag av skoldokumentation på 90 elever med skolfrånvaro i grundskolan. 15 av eleverna har 

intervjuats för att lyfta frågan ur ett elevperspektiv. Studien visar att majoriteten av de intervjuade 

själva har valt bort skolan. Det fanns några elever som uttryckte att de ville vara i skolan men av olika 
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omständigheter inte klarade av att gå dit. Av de 90 ungdomarna i studien fick en fjärdedel någon form 

av psykosocialt stöd i skolan av kurator, skolsköterska eller skolpsykolog. För hälften av eleverna 

uppstod skolk först i högstadiet efter årskurs sju. Endast hälften av de ungdomarna med 

lärandesvårigheter fick någon form av stöd. 

 

Strand särskiljer mellan push-faktorer som får eleverna till skolan och pull-faktorer som drar eleverna 

bort från skolan. Dessa kallar hon i sin avhandling för systemkrafter. De systemkrafter som är 

signifikanta för skolfrånvaro och som kan särskiljas i studien är en ”upplevelsebrist av 

meningsfullhet”, ”mobbning”, ”avsaknad av stöd” samt ”utstötning”. Eleverna med lärandesvårigheter 

var överrepresenterade bland de 90 i utfallsgruppen för skolfrånvaro. Dessa kan kopplas till gruppen 

”avsaknad av stöd”. Relationsproblemen som uppmärksammades i relation till skolk var framförallt 

kopplade mellan elev och lärare, men fann även till viss del även i relationen med jämnåriga. Studien 

visar vidare på att de elever som blivit placerade till särskild undervisningsgrupp gjort detta på frivillig 

basis. De utgjorde endast ett fåtal och deras frånvaro påverkades inte nämnvärt positivt av detta. Av de 

15 elever som intervjuats framträdde en brist på vänskapsrelationer. Flera av de 15 eleverna uttryckte 

en alienation i forma av isolering, ensamhet och rädsla. De beskrev också sina liv som fyllda av fysisk 

och psykisk smärta. Två av eleverna beskriver att de hade en bra relation med lärare men saknade 

vänner i och utanför skolan. Alla utom en student förklarade sin frånvaro med sådant som låg utanför 

elevens egen kontroll i form av brist på vänner och en dålig atmosfär i skolan. Två av de intervjuade 

ansåg att den stökiga klassrumsmiljön var den största bidragande orsaken till frånvaro.  Majoriteten av 

de intervjuade hade börjat sin frånvaro genom att skolka strötimmar under mellanstadiet. Det 

vanligaste var att dessa gick till skolsköterskan för att få tillåtelse att gå hem från skolan till följd av 

magont, huvudvärk eller liknande. Många av eleverna upplevde en avsaknad av förväntningar och 

krav från skolan. De upplevde att lärarnas attityder var en stark bidragande orsak till skolk och 

frånvaro. Tre av eleverna i studien lyckades vända sin skolfrånvaro. De upplevde att de blivit hjälpta 

tillbaka till skolan till följd av stöd de fått av vuxna i och utanför skolan. En viktig slutsats som Strand 

drar av elevernas perspektiv på sin frånvaro är vikten av att ha bra relationer med kamrater och lärare 

(Strand, 2013). 

 

2.5 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
Elever med skolfrånvaro är en mycket heterogen grupp och det finns en mängd orsaker som kan ligga 

bakom frånvaron. Forskningen utgår ifrån att det kan finnas faktorer inom skolan som eleverna 

undviker, faktorer utanför skolan som attraherar samt faktorer inom individerna; somatiska, subjektiva 

hälsoklagomål samt neuropsykiatriska; som utgör skäl för skolfrånvaro. Det framgår även att forskare 

betraktar orsaker till skolfrånvaro utifrån olika perspektiv. Havik et al (2015) fokuserar i större 

utsträckning på orsakernas form genom att identifiera vilka orsaker som motiverar frånvaron medan 

Kearny (2002) lägger vikt vid vilken funktion det skolvägrande beteendet har för individen. 

Gemensamt för dessa perspektiv är att de på förhand bestämmer vilka faktorer som de ska undersöka 

hos prevalensen med hjälp av riktade frågor och således undersöker de elevernas attityder men strikt 

utifrån forskarnas perspektiv. Southwell (2006) argumenterar för att forskare bör inta ett 

elevperspektiv samt att skolkande i högre grad ska ses som en signal om att skolmiljön behöver ses 

över och att det kan finnas behov som behöver tillgodoses. Atwood och Crolls (2006), samt Strands 

(2013) resultat understöder delvis Southwells argumentation om att skolk kan vara en indikator om att 

det finns olösta problem i skolan. Frågan om vad som konstituerar verkningsfulla interventioner är 

minst lika komplex som frågan om vad som föranleder skolfrånvaro. Grenlande (2015) framhåller att 

det är viktigt att utgå ifrån ett helhetsperspektiv, det vill säga att skola, individ, hem och 

vänskapsrelationer ska ses som riskområden och flera forskare (Ainscow et al, 2016, Birioukov, 2012, 

Inglés et al. 2015) argumenterar för vikten av att i både förebyggande och behandlande syfte 

samverkan mellan parter i och utanför skolan för att främja skolnärvaro. Det som kan argumenteras för 

att vara det viktigaste resultatet i Atwood och Crolls (2006) studie, som delvis utgår ifrån ett 

elevperspektiv, är att forskarna blir förvånade över resultatet att samtliga elever är förhållandevis 

positivt inställda till läroplanen. Detta talar för att när forskare är öppna för elevers perspektiv, i 

motsats till att studera prevalensen utifrån förutbestämda variabler, så ökar möjligheterna för att 

forskare ska göra nya insikter och få nya infallsvinklar.  
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3 Teoretisk bakgrund  

I det följande presenteras studiens teoretiska bakgrund. Vårt motiv att utgå ifrån en syn på barn som 

sociala aktörer ämnar framgå i detta avsnitt där den fenomenografiska ansatsen, elevhälsans arbete 

utifrån ett barnperspektiv samt barn som sociala aktörer i forskning redogörs. Det ska framgå hur 

fenomenografisk forskning förutsätter ett elevperspektiv, hur elevperspektivet delvis beskrivs som en 

central teoretisk utgångspunkt i den nationella styrningen av elevhälsans uppdrag (som ska vila på 

vetenskaplig grund) samt hur en syn på barn som sociala aktörer kan utmana vuxnas förutfattade 

meningar och öka förståelsen för det studerade fenomenet. 

 

3.1 Fenomenografisk ansats 
Den fenomenografiska ansatsen har utvecklats för att beskriva människors uppfattningar av fenomen i 

sin omvärld och har initialt tillämpats inom pedagogisk forskning. Det är den så kallade INOM-

gruppen (Inlärning och omvärldsuppfattning) vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet 

som har utvecklat ansatsen (Uljens, 1989).  

 

Begreppet uppfattning är centralt inom fenomenografin. Enligt Uljens (1989) ses en uppfattning inom 

fenomenografin som människans grundläggande förståelse av någonting och det här är en viktig 

distinktion som skiljer begreppsanvändningen från vardagligt bruk. I det vardagliga språkbruket 

används begreppet uppfattning synonymt med åsikt om ett fenomen. Inom fenomenografin är en 

uppfattning istället förståelsen av fenomenet. Vidare betraktas uppfattningar inom ansatsen som både 

tankeakter och tankeprodukter. Tankeakten kan förstås som hur-aspekten av en uppfattning och 

tankeprodukten som vad-aspekten. Hur vi ser, eller väljer att se ett objekt (tankeakt), avgränsar vad vi 

ser (tankeprodukt) (Uljens, 1989).   

 

Forskningsfrågor kan ställas utifrån olika perspektiv med syftning på olika studieobjekt. Marton 

(1981) lyfter två perspektiv utifrån vilka frågor kan ställas: Första ordningens perspektiv och andra 

ordningens perspektiv. I första ordningens perspektiv studeras världen med syfte att dra slutsatser om 

den. I andra ordningens perspektiv studeras människors idéer eller erfarenheter av världen och 

slutsatser dras därefter. Den fenomenografiska ansatsen bygger på teorin om värdet att ställa 

forskningsfrågor som utgår ifrån andra ordningens perspektiv. Marton (1981) framhåller två argument 

för varför andra ordningens perspektiv är relevant. Det första argumentet är att variationen av 

människors uppfattningar är intressanta i sig (bland annat utifrån ett pedagogiskt perspektiv) och det 

andra att kunskap om människors uppfattningar inte kan härledas från kunskaper som tillägnats genom 

första ordningens perspektiv. Det nämnda kan skönjas i ett exempel om lärandebegreppet som Marton 

(1981) framhåller. Om lärande betraktas som något som eleven bär på, snarare än något som ska 

överföras från en lärobok till ett tomt kärl, så är andra ordningens perspektiv att föredra om 

lärandebegreppet ska beskrivas, då det inte nödvändigtvis behöver finnas ett samband mellan tillägnad 

kunskap och korrekt kunskap. Lärande handlar snarare om den betydelse som eleven tillskriver 

kunskapsobjektet. Varför andra ordningens perspektiv föredras i detta sammanhang underbygger 

Marton med bland annat Bohms (1980) resonemang om att individens uppfattning av vad han eller 

hon vet, oavsett om det är korrekt kunskap, bland annat föranleder dess handlingar, övertygelser och 

attityder.  

 

I fenomenografisk forskning kan uppfattningar av olika typer av fenomen studeras. Uljens (1989) 

redogör för vad han benämner primära fenomen och sekundära fenomen. Primära fenomen är statiska, 

avgränsade och konkreta, som exempelvis en text eller en bild. Sekundära fenomen är fenomen som 

inte kan avgränsas innehållsmässigt, exempelvis utbildning, lärande (ibid.) eller skolfrånvaro. Uljens 

(1989, s. 21–22) lyfter följande angående de nämnda exemplen: 

 
Dessa exempel är fenomen som konstitueras genom en social verklighet och som uttrycks i en 

språkgemenskap. De är samtidigt beteckningar för olika typer av mänsklig aktivitet (de konstitueras av 

detta). /.../ Det vi då intresserar oss för är vad ifrågavarande personer förstår med [exempelvis] begreppet 

inlärning. Detta kan vi göra utan att konfrontera studeranden med någon strukturerad eller ostrukturerad 
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inlärningssituation. Individen kan i detta fall ge uttryck för sin uppfattning utan att forskaren kan jämföra 

denna utsaga med någon “korrekt” uppfattning. I och för sig kan detta betraktas som oproblematiskt; det är 

ju intressant att få kunskap om vilka kvalitativt skilda uppfattningar som förekommer om detta fenomen.  

 

Inom fenomenografisk forskning behöver således inte fenomenen, utifrån vilka uppfattningar 

studeras, vara innehållsmässigt avgränsade. Det är enligt Uljens intressant att studera skilda 

uppfattningar av fenomen som inte är innehållsmässigt avgränsade, inom sociala verkligheter 

och som utgörs av mänsklig aktivitet.  

 

3.2 Barnperspektiv i elevhälsans arbete 
“Hälsa och lärande förutsätter varandra. Elever som upplever sig ha god hälsa har också större 

möjlighet att lyckas i sitt skolarbete” (Skolinspektionen, 2015, s. 6). Så lyder Skolinspektionens syn på 

relationen mellan hälsa och lärande och det åligger framförallt skolans elevhälsa att värna om detta 

förhållande. Ett sätt (det enda sättet enligt fenomenografins teoretiska utgångspunkt) att 

uppmärksamma elevers upplevda hälsa är att lyssna till eleven vilket kan vara en av anledningarna till 

att barnperspektivet betonas som en viktig utgångspunkt i elevhälsans arbete. Detta behandlas i det 

följande.  

 

När den nya skollagen infördes slogs skolhälsovården, den särskilda elevvården och de 

specialpedagogiska insatserna ihop till en samlad elevhälsa som gäller för samtliga skolformer. I 

skollagen (SFS 2010:800) föreskrivs att elevhälsan ska omfatta medicinsk (skolsköterska och 

skolläkare), psykologisk (skolpsykolog), psykosocial (kurator) samt specialpedagogisk kompetens 

(exempelvis specialpedagog). Ett syfte med en samlad elevhälsa är att öka möjligheten för samverkan 

mellan företrädarna för de olika perspektiven samt för att skifta fokus mot ett mer förebyggande och 

hälsofrämjande elevhälsoarbete. Att elevhälsan ska arbeta förebyggande innebär att sjukdom, skada 

samt fysisk, psykisk och social ohälsa ska förhindras eller att förloppet ska påverkas. Det salutogena, 

hälsofrämjande arbetet ska sträva mot att främja individens fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande samt delaktighet och tilltro till den egna förmågan. Elevhälsans uppdrag är att utveckla 

miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa samt att bevaka att skolan ger förutsättningar för 

goda uppväxtvillkor. På individnivå ska elevhälsan verka för att undanröja hinder i utveckling mot 

kunskapsmål och kunskapskrav, främja utveckling och hälsa, utreda behov av särskilt stöd, ta fram 

åtgärder och anpassningar kring elever i behov av särskilt stöd samt uppmärksamma psykisk ohälsa 

(Skolverket & Socialstyrelsen, 2016).  

 

Elevhälsan ska utgå ifrån ett barnperspektiv vilket är ett samlingsbegrepp för de tre perspektiven 

barnperspektiv, barnets perspektiv samt barnrättsperspektiv. De som verkar inom elevhälsan ska leva 

sig in i barnets situation (barnperspektiv), lyssna till barnet (barnets perspektiv) samt ta hänsyn till 

barnets rättsliga status (barnrättsperspektiv). Barnperspektivet betonas exempelvis i samband med 

elevhälsans arbete med skolfrånvaro. Först och främst ska elevhälsan förebygga skolfrånvaro och 

främja närvaro. Insatserna på individnivå, som nämns i stycket ovan, ses exempelvis som 

förutsättningar för att främja motivation att delta i utbildningen. I mer komplex frånvaroproblematik 

ska dock en utredning genomföras och vidare ska åtgärder implementeras som utgår ifrån ett 

helhetsperspektiv som innefattar elevens skolsituation, sociala relationer, hemsituation, fritid samt 

fysiska och psykiska hälsa (ibid.). Skolverket och Socialstyrelsen (2016, s. 115) lyfter att det är viktigt 

att elevens röst får utrymme i processen: 

 
För att få tillbaka en elev med frånvaroproblematik till en meningsfull skolgång är det angeläget att eleven 

känner sig hörd /.../ En elev kan uppleva det som svårt att komma tillbaka och behöva svara på frågor om 

frånvaron. Skolan behöver därför tillsammans med eleven bestämma hur det kan bli lättare att gå tillbaka till 

skolan. 

 

I utdraget kan urskiljas att det är viktigt att eleven känner sig hörd för att det ska kännas lättare att 

komma tillbaka till skolan samt för att skolgången ska upplevas som meningsfull.  
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3.3 Barn som sociala aktörer i forskning 
Elevhälsans arbete ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skollag SFS 2010:800). 

Det som har beskrivits ovan om synen på förhållandet mellan elevens självupplevda hälsa och lärande 

och vikten att utgå ifrån ett barnperspektiv i elevhälsans arbete kring elever i frånvaroproblematik kan 

därför ses som motiv till att även utgå ifrån detta perspektiv i forskning inom de kompetensområden 

som finns representerade i elevhälsan. Att barn och dess röster får utrymme i forskning kan också ge 

en ökad förståelse för det studerade fenomenet.  

 

I forskning som rör barn finns andra begrepp för i vilken utsträckning barnet är delaktigt. Studier där 

svar på frågor om barn söks genom andra parter, exempelvis föräldrar eller lärare, kan benämnas 

barnet som objekt-forskning, enligt Aspán (2015), som också skriver att denna ansats hänger samman 

med synen att barn ska skyddas och/eller att barn på grund av sin mognad eller kompetens inte har 

förmåga att beskriva sina erfarenheter. När barnet får komma till tals, men samma barnsyn råder, det 

vill säga att barnets möjlighet till deltagande bedöms utifrån var barnet befinner sig i förhållande till 

utvecklingsstadier, betraktas barnet som subjekt (ibid.). När barnet ses som social aktör är barnets röst 

också central men frågeformuleringarna begränsas inte till “åldersadekvat” tematik, vilket innebär att 

barn kan få frågor som liknar dem som kan ställas till vuxna. Att betrakta barn som sociala aktörer i 

forskning handlar således om mer än att återge elevers uppfattningar av olika fenomen. Prout (2000) 

beskriver att synen på barn som sociala aktörer innebär ett skifte från att se barn som en produkt av 

samhället till att betrakta barn som aktörer som deltar i formandet av samhället. Inom detta perspektiv 

bekräftas att det finns skillnader mellan vuxna och barn men barn anses ha en mer aktiv roll i hur 

samhället formas. Halldén (2003) beskriver också denna åtskillnad när hon lyfter att en gemensam 

utgångspunkt inom barndomsforskning är att barn betraktas som sociala aktörer i en samhällelig 

kontext och inte som "becoming", det vill säga inte som blivande vuxna. "Barn studeras alltså inte som 

några på väg mot vuxendomen, men som intressanta i sin egen rätt." (Halldén, 2003, s. 15).  

 

Att se barn som sociala aktörer, istället för objekt eller subjekt, kan i forskning ha betydelse för vilken 

förståelse för det studerade fenomenet som studier kan leda fram till: 

 
Barn kan utmana våra förutfattade meningar om hur världen kan erfaras just för att de inte är samma. Om vi 

vuxna intresserar oss för det som är olika kan barn bidra till en vidare och mer generativ förståelse av 

fenomen som vi vill undersöka (Aspán, 2015, s. 17).  

 

Genom att utgå ifrån synen på barn som sociala aktörer kan således vuxnas förutfattade meningar 

utmanas och förståelsen för det studerade fenomenet öka i högre grad. 
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4 Metod 

I metodavsnittet presenteras vår förförståelse, intervjumetod, studiens design, uppläggning och 

genomförande, bearbetning, trovärdighet och tillförlitlighet samt etiska överväganden.  

 

4.1 Förförståelse 
Vi är båda legitimerade lärare med inriktning mot högstadiets senare år och gymnasiet. Vi har en 

lärarbakgrund inom gymnasieskolan och är i slutskedet av utbildningen mot specialpedagogexamen. I 

skrivande stund är Stefan Lucas heltidsanställd specialpedagog på en grundskola med stadierna 

förskoleklass till årskurs sex och Martin Eriksson är gymnasielärare, mentor och arbetar deltid med 

specialpedagogiska uppdrag. I våra roller som lärare, mentorer och specialpedagoger på våra tidigare 

och nuvarande skolor har vi erfarenhet av att vara en part som arbetar för att lösa situationer då elever 

är i skolfrånvaro, bland annat genom att se över lärmiljön (ledning och stimulans), ta fram och 

implementera anpassningar i och utanför klassrummet (extra anpassningar och särskilt stöd), leda och 

medverka i pedagogiska utredningar, ta fram handlingsplaner för ökad närvaro samt samverka med 

vårdnadshavare, med övriga kompetenser inom elevhälsan och övriga samhällsfunktioner. Det nämnda 

kan ha betydelse för studiens övergripande kvalitet. Uljens (1989) menar att forskaren i den 

fenomenografiska analysen tolkar materialet som en kulturell kontext och mot bakgrund av sin egen 

personhistoria. Att vara inom samma kulturella kontext innebär enligt Uljens att språket om fenomenet 

behärskas vilket ligger till grund för tolkningen av uppfattningarna. Dahlgren och Johansson (2015) 

framhåller även att inblicken, förförståelsen och erfarenheterna av det studerade ämnet är 

betydelsefullt vid utformningen av intervjuguide och vid analys av utfallsrummet. Att vara nära sitt 

forskningsfält och ha förståelse för fenomenet kan vara en fördel men kan samtidigt vara till nackdel 

då det finns en riska att forskarna blir för färgade av sina egna erfarenheter (Uljens, 1989). I studien är 

det således av stor vikt att vi med hög precision och transparens redovisar hur vi gör våra tolkningar av 

intervjuerna. Detta för att undvika att vi genom egna erfarenheter och eventuella fördomar gör 

godtyckliga tolkningar som inte har stöd i vår empiri. 

4.2 Kvalitativ intervju som fenomenografisk 

undersökningsmetod 
En vanlig datainsamlingsmetod inom fenomenografisk forskning är halvstrukturerade intervjuer 

(Dahlgren & Johansson, 2015) och det är den metod som används i föreliggande studie. Intervjuguiden 

består sammanlagt av nio huvudfrågor (se bilaga 1). Fyra av frågorna hör ihop med en tidslinje som 

omfattar hela elevens skolgång. Tidslinjen (se bilaga 2) symboliserar informanternas skolgång från 

lågstadiet i kronologisk ordning upp till gymnasietiden. Informanterna fick instruktioner att genom 

tidslinjen reflektera kring sin skolgång och hur den varit under respektive period. Tidslinjen fick 

informanterna ut innan intervjuerna. Idén är att tidslinjen och dess tillhörande frågor skapar en 

berättelse som sedan utgör underlag för vidare frågor om elevens uppfattningar. De individuella 

berättelserna som uppstår utifrån tidslinjen kan ses som projektioner. Det vill säga att forskaren bäddar 

in det studerade fenomenet i exempel (Dahlgren & Johansson, 2015). I vår studie så är informanten 

med och skapar projektionen. Tanken är att detta kan vara ett sätt att minska risken för att de svar som 

ges inte representerar elevens faktiska uppfattningar, ett problem som är förknippad med att endast 

ställa frågor av typen “vilka var skälen till att du inte gick i skolan?” (ibid., s. 165):  

 
Ett problem som är förknippat med att ställa frågor på detta sätt är att försökspersonen sannolikt ger ett svar 

som antingen är mer oreflekterat [---] eller, som i fallet med frågan om kunskapens innebörd, tillgriper ett 

svar som avspeglar den rådande uppfattningen i den offentliga debatten. 

 

Under intervjutillfället användes även så kallad probing för att borra djupare i frågeområden, det vill 

säga för att få respondenterna att utveckla sina svar. Både verbal probing i form av följdfrågor (hur 
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menar du då?) och icke-verbal probing som nickningar och hummande användes. Intervjuerna 

spelades in på dubbel inspelningsutrustning för att säkerställa att inspelningarna inte skulle avbrytas 

eller försvinna.  

 

4.3 Pilot 
Två pilotstudier genomfördes ungefär en vecka innan intervjuerna påbörjades. Syftet var att pröva vår 

intervjuguide och inspelningsutrustningen som införskaffats. De två pilotstudierna genomfördes med 

en före detta elev och en familjemedlem. Båda var myndiga med en ålder som låg nära urvalsgruppen. 

Efter pilotstudien korrigerades den tidslinje vi använde som underlag och tydliggjordes med att tillföra 

skolstadier. Vi märkte också svårigheterna med att inte ställa ledande frågor under intervjuerna. 

Intervjuguiden ändrades inte efter provintervjuerna.  

 

4.4 Urval 
Ett stort antal av de studier i vilka elever med långvarig skolfrånvaro deltar har skett utifrån ett 

behandlande medicinskt perspektiv. Eleverna som deltagit i dessa undersökningar har befunnit sig i 

olika typer av vårdinsatser (exempelvis Kearney & Albano, 2004). Vi intresserade oss istället för 

elever som framgångsrikt kommit tillbaka ur frånvaroproblematik eftersom elevers uppfattningar av 

omständigheter i lärmiljöer och av omständigheter som hämmar eller främjar närvaro (delaktighet och 

inkludering) är intressant utifrån specialpedagogiska perspektiv.  

 

Vi hade en föreställning om att potentiella informanter till denna studie kunde vara svåra att komma i 

kontakt med. Även om elever med tidigare långvarig frånvaro kunde identifieras fanns det en risk att 

eleverna inte ville delta bland annat då det kan kännas tufft att väcka plågsamma minnen till liv. Av 

denna anledning tillämpades ett bekvämlighetsurval vilket i detta fall innebar att studenter på skolor 

som vi kände till tillfrågades. Eftersom vi har valt att inrikta oss på elever i gymnasieskolan så 

koncentrerade vi oss på en av våra skolor. Skolan är en anpassad skola för elever med särskilda behov 

och har ett samhällsprogram och ett naturprogram. Vi gick ut till samtliga mentorer på skolan och 

rektor och ställde frågan om vilka elever som varit i en långvarig skolfrånvaro och nu är i en 

fungerande skolsituation sett till närvaro. Vår förhoppning var från början att intervjua 10–12 elever. 

Efter kontakt med mentorerna, eleverna och elevernas vårdnadshavare hade vi till slut nio 

respondenter. Två av eleverna började under denna period vara frånvarande igen och en av eleverna 

drog sig ur efter att ha fått frågorna och tidslinjen. Det gjorde att vi till slut hade sex informanter. Av 

dessa sex var två under 18 och därmed omyndiga. Vi fick av dessa medgivande från deras föräldrar.  

 

4.5 Uppläggning och genomförande 
I ett tidigt skede av arbetet med denna uppsats läste vi in oss på rapporter och forskning i svenska och 

internationella studier som gjorts om ungdomar med skolfrånvaro. Den forskning som vi fick tillgång 

till hade framförallt fokus på orsaker till elevernas skolfrånvaro utifrån ett medicinskt perspektiv. Vi 

fann elevperspektivet som relativt outforskat samt att detta var ett intressant forskningsområde. Vidare 

fördjupade vi oss i olika kvalitativa ansatser och kom fram till att en fenomenografisk studie med 

semistrukturerade intervjuer skulle vara tankevärd. Efter detta formulerades studiens syfte.  

 

Arbetet med intervjuguiden inleddes med att vi sammanställde en frågebank med cirka 20 frågor som 

efter hand begränsades till nio huvudfrågor och som sedan utgjorde grunden för vår intervjuguide. 

Eftersom vår studie är retrospektiv, samt för att minska risken för att elevernas utsagor inte skulle 

representera deras faktiska uppfattningar (läs om projektion ovan), arbetade vi fram en tidslinje som 

komplement till vår intervjuguide. På tidslinjen kan eleven välja ut specifika händelser och perioder 

och beskriva dessa utifrån hur eleven minns sin situation under specifika tidsintervall. Ett syfte var att 

denna tidslinje, tillsammans med frågorna skulle öka möjligheterna för informanterna att i förväg 

tänka tillbaka och förhålla sig till sina minnen om sin skolfrånvaro samt deras återgång till skolan.  

 

Efter detta arbetade vi fram ett missivbrev (bilaga 3) där studiens syfte och tillvägagångssätt framgick. 

Missivbrevet har utgått från forskningsrådets etiska aspekter (mer om detta i avsnitt 4.9 Etiska 
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överväganden). För de studenter som var omyndiga mailades brevet till föräldrar från elevernas 

mentorer och det skickades även med papperskopior till eleverna. Samtliga intervjuer genomfördes på 

skolan i slutna lokaler där eleverna förhoppningsvis skulle känna sig trygga. Intervjuerna gjordes 

under en fyraveckorsperiod och tog mellan 40 till 60 minuter. Intervjuerna spelades in på två stycken 

diktafoner för att säkerställa kvalité och för att inte riskera att förlora något material. Två av 

intervjuerna leddes allena av Eriksson och fyra av intervjuerna leddes av både Eriksson och Lucas (se 

tabell 1 nedan). 

 

Tabell 1 - Datum, intervjuer och intervjuare 

Datum 2018-02-15 2018-02-22 2018-03-08 

Intervju (nr) Intervju 1 Intervju 2, 3 och 4 Intervju 5 och 6 

Intervjuare Intervju 1: Eriksson Intervju 2 och 3: Eriksson och Lucas 

 

Intervju 4: Eriksson 

Intervju 5 och 6: Eriksson och Lucas 

 

När intervjuerna var genomförda inleddes arbetet med att transkribera varje intervju. När 

transkriberingarna färdigställts presenterades dessa för eleverna för en genomläsning. Eleverna fick 

möjligheten att dra sig ur studien och att ta bort information som de ansåg var felaktig eller för 

känslig. När detta var klart inleddes analysarbetet där vi genomförde två skilda analyser av varje 

intervju. Detta sammanställdes gemensamt till en resultatdel i arbetet.  

 

4.6 Bearbetning 
I Dahlgren och Johanssons (2015) kapitel “Fenomenografi” som ingår i Handbok i kvalitativ analys 

(Fejes & Thornberg, 2015) presenteras den analysmodell för fenomenografisk analys som vi primärt 

har utgått ifrån i arbetet med bearbetning av materialet. Analysmodellen består av sju steg och målet är 

att materialet ska bearbetas från kompletta transkriberingar till avgränsade kategorier.  Kategorierna 

kan beskrivas som slutgiltiga tematiseringar av informanternas uppfattningar. Vi har även lagt till steg 

8 som vi har valt att benämna formulera utfallsrummet. I utfallsrummet undersöks relationerna mellan 

kategorierna (Åkerlind, 2012). Vi använde också modellen förhandlad samstämmighet som går ut på 

att de inblandade forskarna (i det här fallet uppsatsskribenterna) bearbetar materialet fram till steg 5 

enligt analysmodellen på egen hand och sedan diskuterar fram de slutgiltiga kategorierna (ibid.). I det 

följande presenteras bearbetningsprocessen, steg för steg, utifrån Dahlgren och Johanssons (2015) 

exempel. Analysarbetet var inte linjärt vilket även redogörs nedan.   

 

Steg 1 - Att bekanta sig med materialet 

Vi började analysarbetet med att upprepade gånger läsa igenom samtliga transkriberingar på egen hand 

för att bekanta oss med materialet. Transkriberingen kan också ses som en del i detta steg då vi 

upplevde att vi var väl insatta i de intervjuer som vi ansvarat för att transkribera. Vi läste dock 

samtliga transkriberingar på nytt.  

 

Steg 2 -  Kondensation 

Efter att vi på varsitt håll bekantat oss med materialet inleddes analysen genom att skilja ut de mest 

betydelsefulla passagerna. Vi arbetade båda i egna elektroniska dokument och markerade uttalanden 

med färger för att göra distinktioner enligt uppsatsens syfte. I arbetet med kondensationen hade vi som 

gemensamt fokus att markera det som eleverna uttryckt som betydelsefulla omständigheter under 

situationen då de varit frånvarande från skolan samt vad eleverna uttryckt om betydelsefulla 

omständigheter under situationen då skolfrånvaron upphört. Vi använde olika färgkoder i detta arbete 

och kommenterade varje markerad passage med vad som kunde ses som kärnan i elevens uppfattning.  

 

Steg 3 och 4 - Jämförelse och gruppering  

I analysarbetets tredje steg, som i analysmodellen har benämningen jämförelse, jämfördes de olika 

passagerna med fokus på både likheter och skillnader i materialet. Dahlgren och Johansson (2015) 
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lyfter att ett primärt mål inom fenomenografin är att synliggöra skillnader mellan uppfattningar och att 

det är nödvändigt att forskaren även söker efter likheter i materialet. I det fjärde steget grupperades 

passagerna efter de likheter och skillnader som identifierats. Efter kondensationen gjordes jämförelser 

och grupperingar parallellt. I detta analysarbete skapade vi båda elektroniska dokument i vilka 

grupperingar fördes in. Eriksson använde sig av rubriker för grupperingar och Lucas av tabeller med 

rubriker som passagerna fördes in under. Vilken informant som uttalat vad noterades också. I tabellen 

nedan ges ett exempel på hur en gruppering såg ut i Lucas dokument.  
 

Tabell 2 - Exempel på gruppering med rubriken “Skolsköterskan var betydelsefull” 

Informant 

4 

“Jag fick en väldigt bra relation med skolsystern där så varje gång jag mådde dåligt eller så då gick jag till 

henne. Vi hade kontakt med henne. Till och med mamma och pappa hade kontakt med henne. Hon hjälpte oss 

jättemycket ända fram tills dess att jag slutade nian.”  

 Informant 

5 

“Ja skolsköterskan, det hade stor betydelse för vi kom jättebra överens. Hon lyssnade alltid sen sa hon att nu 

måste du nog gå tillbaka. Jag kom ihåg fast jag var ju liten då.” 

 

Exemplet ovan är Lucas gruppering “Skolsköterskan var betydelsefull”. Vad som tolkades som den 

avgörande likheten i elevernas uttalanden har i exemplet fetmarkerats för att illustrera vad i passagerna 

som låg till grund för sammanslagningen. När samtliga markerade passager jämförts och grupperats 

hade vi ca. 70 grupperingar var. Den stora mängden grupperingar berodde på att informanterna hade 

uttryckt något som i ett tidigt stadium i analysarbetet tolkades som en potentiellt skild uppfattning. 

Många av grupperingarna bestod således i ett tidigt skede av enskilda informanters passager.  

 

Steg 5 - Artikulera kategorierna 

Det var i detta steg i analysprocessen som vi möttes för att diskutera våra grupperingar och för att 

sammanföra dem till kategorier. Arbetet gjordes i ett gemensamt elektroniskt kalkylark och färgkoder 

användes för att markera vilka grupperingar som hörde till vilken kategori. Här gjordes bedömningar 

att det fanns likheter i vad som kunde ses som kärnan i grupperingarna, det vill säga essensen i 

elevernas uppfattningar, och dessa tillskrevs kategorier. Enligt Dahlgren & Johansson (2015, s. 162) 

bestäms i denna fas var gränsen mellan uppfattningar ska dras “det vill säga hur stor variation inom en 

kategori kan vara utan att man behöver etablera en ny kategori”. Kategorierna i vår studie kan 

beskrivas som breda. Det finns flera skäl till detta. Som tidigare nämnts består många av 

grupperingarna av enskilda informanters passager. En informant har exempelvis uttryckt att hen inte 

velat gå till skolan när hen varit påverkad av droger (gruppering: “Droganvändning”). Samma 

informant har även uttryckt att hen självmedicinerat på grund av sitt dåliga psykiska mående 

(gruppering: “Dåligt psykiskt mående”). Dessa två grupperingar tolkades ha “dåligt psykiskt mående” 

som gemensam nämnare och tillräknades en kategori med den benämningen tillsammans med fler 

andra grupperingar. Att elevens uppfattning av “droganvändning” kopplades till kategorin beror på att 

informanten även uttryckt att bruket av droger primärt skett på grund av det psykiska måendet. Här 

övervägde vi således om vi skulle ha en överordnad kategori (dåligt psykiskt mående) och en 

underordnad (droganvändning) eller om de skulle tillhöra samma kategori. Vi beslutade i fall som 

dessa att ha en kategori för att begränsa antalet kategorier. Skillnaderna i passagerna som tillskrivits 

kategorierna kan således vara många men i arbetet med att artikulera dessa gjordes bedömningen att 

kärnan i elevernas uppfattningar hörde ihop. När vi var klara med detta steg hade vi 18 kategorier. 

 

Steg 6 - Namnge kategorierna 

I arbetet med att artikulera kategorierna gav vi dem arbetstitlar som senare sågs över. Detta skedde 

kontinuerligt under både analys och skrivprocessen. Dahlgren och Johansson (2015, s. 170) lyfter att 

man vid namngivning av kategorierna “bör anstränga sig för att försöka fånga känslan i sättet att 

uppfatta något”. Det här var en stor utmaning då kärnan i en uppfattning kan vara abstrakt, och vi var 

tvungna att se bortom flera olikheter för att hitta det som tolkades som essensen av de uppfattningar 

som förts samman till flera av våra kategorier. Att använda abstrakta fackmässiga termer som 

beteckning för kategorier skulle vara förhållandevis enkelt. Svårigheten låg i att formulera rubriker 

som skulle representera och spegla elevernas uppfattningar och vara tillräckligt generella för att täcka 

in samtliga uttryck. Vi har i arbetet med detta steg exempelvis ändrat kategorirubriken “psykisk 
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ohälsa” till “dåligt psykiskt mående” då flera av eleverna just använt verbet att må för att beskriva sitt 

nedsatta psykiska välbefinnande.    

 

Steg 7 - Kontrastiv fas 

Ännu en anledning till att våra kategorier kan ses som breda är att kategorierna ska vara uttömmande. 

Ett mål är att kategorierna ska vara exklusiva vilket innebär att en passage inte ska kunna ingå i mer än 

en kategori. I detta steg är det vanligt att kategorier bryts upp och att antalet kategorier minskas (ibid.). 

Genom att minska antalet kategorier och se till så att underordnade kategorier ingår i mer överordnade, 

som i exemplet ovan om droganvändning och dåligt psykiskt mående, minskade vi risken för att vissa 

passager skulle kunna ingå i fler kategorier. Ett resultat av denna avvägning är att kategorierna är 

breda sett till de skillnader som finns i elevernas uttryck.  

 

Mycket av detta arbete gjordes när kategorierna artikulerades men även till viss del under skrivandet 

av resultatdelen, det vill säga när vi formulerade kategorierna. I skrivprocessen skedde följaktligen en 

parallell analytisk process som ledde till att vissa kategorier bröts upp. Exempelvis såg vi att 

grupperingarna inom kategorin “jobbigt i sociala sammanhang” kunde ingå i “problematiska relationer 

med jämnåriga”, “dåligt psykiskt mående” och “problematisk skolmiljö”. I slutet av analysarbetet 

bestod vårt resultat av 12 kategorier. 

 

Steg 8 - Formulera utfallsrummet 

I det sista analyssteget undersöktes relationer mellan kategorierna. Det var i detta steg som studiens 

utfallsrum formulerades. Kategori 6 (problematiska hemförhållanden) har exempelvis koppling till 

kategori 1 (dåligt psykiskt mående) då en elev explicit uttryckt att hemförhållandena bidrog till det 

negativa psykiska måendet. Även kategori 3 (problematiska relationer med jämnåriga) hade koppling 

till kategori 1 (dåligt psykiskt mående) då en elev explicit uttryckt att det psykiska måendet primärt 

påverkats negativt på grund av en misslyckad relation med en jämnårig. Här såg vi även en relation 

mellan kategori 6 och 3 då båda kategorierna rymde uppfattningar av sociala omständigheter med 

negativa implikationer för det psykiska måendet. Vi såg även att andra kategorier med uppfattningar 

av sociala omständigheter kunde kopplas till dåligt psykiskt mående. I en jämförelse mellan de sociala 

omständigheterna tolkade vi att det rörde sig om omständigheter i och/eller utanför skolan. Ett resultat 

som presenterades efter detta analysarbete var att eleverna uppfattade att deras psykiska mående 

påverkats negativt av sociala omständigheter i och/eller utanför skolan samt att dessa omständigheter 

lett fram till och upprätthållit deras skolfrånvaro.  

 

4.7 Trovärdighet och tillförlitlighet 
I forskningssammanhang är kvalitet ett överordnat begrepp för studiers trovärdighet, tillförlitlighet och 

rigorösitet. Om en studie är av god kvalitet betyder det att den är “noggrann, systematisk och väl 

genomförd i vilken ett elegant och innovativt tänkande balanserar väl med en kritisk analys” (Fejes & 

Thornberg, 2015). Begrepp som hör ihop med de nämnda är validitet och reliabilitet. Bedömning av 

en studies validitet görs utifrån frågan om metoden som använts verkligen undersökt det som avses. 

Reliabilitet avser studiens trovärdighet, det vill säga om de resultat som presenterats och de tolkningar 

som gjorts är trovärdiga (Bryman, 2011). I det följande diskuteras föreliggande studies kvalitet i 

korthet i förhållande till dessa begrepp.  

 

Syftet med vår studie är att belysa elevers uppfattningar av specifika delar av fenomenen skolfrånvaro 

och skolnärvaro. Våra informanter ger uttryck för deras kvalitativt skilda uppfattningar och i detta 

avseende är studiens resultat inte statistiskt generaliserbart men de som läser studien kan "identifiera 

en process i eller en kvalitet hos ett fenomen som han eller hon inte tidigare noterat, reflekterat eller 

varit medveten om" (Fejes & Thornberg, 2015, s. 272) vilket är en form av generalisering.  

 

Vi har gjort val med syfte att stärka resultatens validitet och reliabilitet. En pilotstudie gjordes för att 

upptäcka brister i den halvstrukturerade intervjuguiden. Efter denna kunde vi diskutera om svaren vi 

fick kunde tolkas för att besvara våra forskningsfrågor. Detta kan följaktligen ses som ett steg som 

togs med syfte att säkra studiens validitet. Intervjufrågorna gavs ut till informanterna ungefär en vecka 
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innan intervjuerna genomfördes för att de skulle ha möjlighet att initiera tankeakter kring det studerade 

fenomenet. Detta, samt att vi använde oss av en tidslinje, kan också ha haft betydelse för studiens 

validitet då det kan ha ökat informanternas möjlighet att uttrycka sina faktiska uppfattningar. I 

analysarbetet använde vi oss även av förhandlad samstämmighet vilket innebär att vi genomförde 

separata kondenseringar och grupperingar av materialet som sedan gemensamt sammanfördes till 

slutgiltiga kategorier. Syftet med gruppanalysen är att försöka validera resultatet (Dahlgren & 

Johansson, 2015). För ökad reliabilitet har även stor vikt lagts vid att återge elevernas exakta 

formuleringar i citat och våra tolkningar i anslutning till dessa.  

 

För att säkerställa analysens trovärdighet, det vill säga rimligheten i tolkningarna, i en 

fenomenografisk studie kan kategorierna brytas upp och intervjusvaren blandas och sedan kan en 

oberoende bedömare placera in intervjusvaren under studiens kategorier. Den oberoende bedömarens 

resultat kan sedan jämföras med det ursprungliga (Larsson, 1986). Vi gjorde bedömningen att den 

förhandlade samstämmigheten var ett tillräckligt stort steg, med samma syfte, inom ramen för detta 

arbete. Den här uppsatsen är även peer-reviewed vilket innebär att studenter inom samma utbildning, 

samt en examinator, granskat rimligheten i våra tolkningar.  

 

4.8 Etiska överväganden 
I Vetenskapsrådets (2017) skrift God forskningssed framhålls att forskning ska vara kvalitativt god 

med ett viktigt syfte. Att forskningen håller god kvalitet är viktigt av etiska skäl bland annat då de som 

deltar i forskningen avvarat tid. Av denna anledning är det delvis viktigt att syftet är preciserat och att 

den valda metoden kan leda fram till resultat som svarar på forskningsfrågorna (ibid.). I vårt 

missivbrev (se bilaga 2) informerades vårdnadshavarna och deltagarna om studiens syfte och metod. 

En etisk avvägning som vi var tvungna att göra skedde då vi i arbetet med uppsatsen, efter att 

vårdnadshavarna och deltagarna fått ta del av syftet, omformulerade syftet och forskningsfrågorna. 

Den ursprungliga syftesformuleringen var att vi skulle undersöka “elevers uppfattningar av skäl till 

långvarig skolfrånvaro och vilka faktorer som är framgångsrika för att återvända till skolan”. Det 

omarbetade syftet är att belysa elevers uppfattningar av situationen innan, under och efter tiden de var 

frånvarande under sin skoltid. Den nya formuleringen omfattar den tidigare, då elevernas explicita 

uppfattningar av skäl kan ses som uppfattningar av betydelsefulla omständigheter i en situation. Den 

nya formuleringen rymmer dock även elevernas uppfattningar av omständigheter, men som inte 

explicit uttrycks som skäl av eleverna. Det var etiskt viktigt att precisera syftet för att säkerställa 

kvaliteten samtidigt som det var etiskt problematiskt att omformulera syftet som vårdnadshavarna och 

deltagarna givit sitt samtycke utifrån. Efter avvägning valde vi att precisera och omformulera syftet då 

vår bedömning var att den nya formuleringen inte på ett betydande sätt avvek från den ursprungliga.  

 

Vetenskapsrådet (2017) framhåller även att de individer som deltar i forskningen ska skyddas, bland 

annat genom att värna om informanternas integritet. För att skydda våra informanters integritet har vi 

tagit hänsyn till krav på anonymitet i största möjliga mån. Vetenskapsrådet (2017, s. 40) framhåller att 

“Anonymisering eller avidentifiering förutsätter att kopplingen mellan prover eller svar på en enkät 

och en bestämd individ har eliminerats så att varken obehöriga eller forskargruppen kan återupprätta 

den”. På grund av att vi har tillämpat ett bekvämlighetsurval har informanternas anonymitet i 

förhållande till oss inte varit fullt möjlig. För två av informanterna, som givit önskemål om att endast 

intervjuas av den av oss som de har en relation till, råder anonymitet i förhållande till den andra 

uppsatsskribenten. Samtliga elevers identiteter är dock kända av en av oss. Flera åtgärder vidtogs med 

syfte att säkerställa att deltagarna inte for illa samt för att respektera deras autonomi. Inför och efter att 

deltagarna hade givit sitt samtycke lade vi stor vikt vid att informera informanterna om deras 

möjlighet att avbryta sitt deltagande. Det betonades först i missivbrevet att deltagande var frivilligt och 

att medverkan kunde avbrytas när som helst. Vidare, i inledningen av intervjuerna, fick informanterna 

samma information muntligt samt en upplysning om att de skulle få läsa igenom transkriberingen efter 

intervjun med möjlighet att stryka passager eller korrigera innehållet. De informerades även i detta 

skeende om att de inte behövde svara på frågor om de inte ville. När transkriberingarna var klara 

skickades dessa till informanterna med samma information på nytt. Ingen av informanterna valde att 

avbryta sin medverkan. I missivbrevet och i inledningen av intervjuerna informerades även 
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informanterna om att informationen som de delgav endast skulle användas i vårt examensarbete och 

inte spridas vidare (konfidentialitet) (ibid.). 

 

För att säkerställa deltagarnas anonymitet, i förhållande till obehöriga, valde vi att inte ge våra 

informanter alias, dels för att informanternas kön inte skulle framgå och dels för att det av oss 

upplevdes som etiskt problematiskt att ge informanterna ett alias som inte stämmer överens med deras 

kön. Av samma anledning valde vi även att hänvisa till eleverna könsneutralt genom att undvika 

pronomenen “han” eller “hon” i resultatdelen. Eleverna benämns istället elev 1-elev 6. Skolan som 

eleverna går på avidentifierades också. Det nämnda har beaktats för att minska risker för att 

informationen i uppsatsen ska kunna härledas till eleverna.  
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5 Resultat  
I följande avsnitt redovisas det bearbetade materialet från intervjuerna. Resultatet ska visa på likheter 

och variationer mellan de sex informanternas uppfattningar. Först presenteras de kategorier, som 

bildats i analysarbetet, i de två delarna “elevers uppfattningar av omständigheter som leder fram till 

och upprätthåller skolfrånvaro” och “elevers uppfattningar av omständigheter som leder fram till och 

upprätthåller en återgång till skolan”. Den tredje delen, “elevers uppfattningar av situationen inför, 

under och efter skolfrånvaron”, utgör studiens utfallsrum där kopplingar mellan kategorierna 

analyseras och slutsatser om variationen i elevernas uppfattningar presenteras.  

 

5.1 Kategorier avseende elevers uppfattningar av 

omständigheter som leder fram till och upprätthåller 

skolfrånvaro 
Nedan presenteras tolkningar av elevernas uppfattningar av omständigheter som leder fram till och 

upprätthåller skolfrånvaro. Kategorierna som har identifierats är “Dåligt psykiskt mående”, 

“problematisk skolmiljö”, “problematiska relationer med jämnåriga”, “låg motivation”, “trött på grund 

av sömnbrist”, “problematiska hemförhållanden” samt “aktiviteter i samband med skolfrånvaron”.  

 

5.1.1 Kategori 1 - Dåligt psykiskt mående  
Inom denna kategori har kärnan i elevernas uppfattningar tolkats vara att det psykiska måendet har 

varit dåligt i samband med den tid som eleverna varit frånvarande från skolan.  

 

Elev 2 och elev 3 har lagts in på sjukhus akut på grund av psykisk ohälsa under skolfrånvaron. Båda 

eleverna beskriver att de haft suicidala tankar och riskbeteenden: 

 
Och jag snackade om att jag skulle begå självmord och alla såna saker /.../ Men sen på morgonen så tog jag 

fyra, alltså resten av tabletterna och då visste jag att det var livsfarligt men… innerst inne så tror jag att det 

var ett rop på hjälp. /.../ Det var någon gång då, jag minns inte exakt men någon gång i samband med den 

där sjukhusvistelsen som jag slutade skolan helt, alltså jag slutade. (elev 2) 

 

Så jag blev allt mer stressad och jag gick på ånga och jag bröt ihop. Slutade komma till skolan. sömnen 

försvann, för jag hade inget intresse, jag ville inte vakna upp, jag längtade inte till någonting /…/ Jag blev 

allt mer deprimerad och tappade allt hopp och det gick så pass långt att jag stod i vardagsrummet med ett 

rep, och en pall, som var hängd upp i lampan och ett hopp och jag hade varit död. (elev 3) 

 

Elevernas utsagor ger en inblick i hur dåligt de mådde under tiden de var frånvarande från skolan. Elev 

2 tog en överdos av ett receptbelagt läkemedel och tolkar i efterhand handlingen som ett rop på hjälp. 

Det var i samband med sjukhusvistelsen som följde som eleven slutade gå i skolan helt. Elev 3 hade 

mått dåligt under en längre tid. Framförallt på grund av stress som eleven uppfattar var relaterad till 

skolan och prestationskrav. När eleven fick ADHD-medicin ökade de egna förväntningarna på 

skolprestationer vilket gjorde att eleven blev mer stressad. I utdraget framgår att eleven uppfattar att 

det psykiska måendet var så dåligt att det nästan ledde till handling; att avsluta livet.  

 

Elev 4 beskriver att den fysiska hälsan var dålig under högstadietiden men uppfattar i efterhand att det 

var inbillat:  

 
Det började med att jag var sjuk en del…. asså jag är osäker men det kanske började i femman. Min hjärna 

har liksom fejkat sjukdom, men jag har medvetet trott att eller omedvetet trott att jag var sjuk. Alltså trott 

att jag haft feber fast jag egentligen inte hade det. /.../ jag var långvarigt sjukskriven helt i nian då började vi 

gå till BUP och så fick jag antidepressiva. Då hade vi gått till läkaren och kollade om det var något fel med 

mig eftersom jag ofta kände att jag inte mådde bra. Men så hade de inte hittat någonting på mig (elev 4) 

 

Enligt utdraget har elev 4 under perioden mellan årskurs fem och nio inbillat sig själv om att vara 

fysiskt sjuk, vilket läkare dementerat. Eleven berättar också om en långvarig sjukskrivning under 

vilken antidepressiva läkemedel skrivits ut. 
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Elev 5 uppfattar också att det psykiska måendet var dåligt under den tid då skolfrånvaron inleddes och 

under skolfrånvaron: 

 
Ja då hade jag ett stort kontaktnät, sen så på vårterminen där så hände det en grej och då mådde jag 

jättedåligt och då var jag hemma i tre månader. /.../ Jag tror att det var i 8:an då märkte mina kompisar att 

jag inte mådde så bra, då tog mina kompisar med mig till skolsyster. Jag snackade med henne och socialen 

blev inkopplad och sen så gick det väl värre ut därifrån. Jag mådde så dåligt då så jag orkade inte åka till 

skolan. Först gick jag dit för att slippa vara hemma, och för att vara med mina kompisar o så. Men till slut 

orkade jag inte ens vara det så då var jag hemma bara och pappa var ju inte hemma då. /.../ Jag var arg och 

ledsen hela tiden. (5) 

 

Enligt elev 5 hände något som påverkade det psykiska måendet så pass negativt att det inte fanns 

någon ork att ta sig till skolan. Frånvaron varade i tre månader och eleven var arg och ledsen hela 

tiden. 

 

Flera av informanterna uppfattar dåligt psykiskt mående som en omständighet som leder till 

skolfrånvaro eller till andra omständigheter, exempelvis självmedicinering och överdos, som senare 

resulterar i skolfrånvaro.  

 

5.1.2 Kategori 2 - Problematisk skolmiljö 
Elevernas beskrivningar rymmer uppfattningar av en icke fungerande skolmiljö: 

  
Jag kunde ju inte vara med dom andra det funkade inte för mig. /.../ jag hade inte funkat i en större grupp. 

Det hade varit för mycket intryck för mig för att jag skulle orka (elev 1) 

  

Jag tyckte att det var obehagligt i den här skolan för den är ju stor. Jag vet inte hur många det är men den är 

väldigt stor. Och sen var det snack om att hålla tal i skolan och jag ville inte göra det alls. (elev 2) 

 

[på frågan om vad som kändes svårast i skolan] Matsalen kanske iså fall, där brukar det vara ganska mycket 

folk. Man kan lägga märke till mig jag tittar runt som någon jävla hund när vi sitter och äter. Jag märker 

liksom allting /.../ Jag kan ju bli väldigt trött efter en skoldag” (elev 4) 

 

[Vad hade du behövt från skolan för att det skulle fungera bättre?] Mer stöd och extrahjälp, som nu finns en 

elevassistent. Men så sen så kan ju inte dom [skolan] rå för vad som hände hemma. (elev 5) 

  
I de tre övre utdragen kan uppfattningar av svårigheter att vistas i större sammanhang skönjas. I det 

sista citatet uttrycker informanten att mer stöd hade behövts tidigare, exempelvis i form av en 

elevassistent .  

 

Eleverna beskriver även att de haft svårt att fokusera och koncentrera sig i skolan: 

  
Varje dag... jag hade söndagsångest varje vecka för att jag skulle gå till skolan. Började gråta och mådde 

dåligt från klockan tre sen klarade jag inte av att göra nånting… För måndagar var alltid värst, det var en 

helt ny vecka man behövde fokusera. Det var innan jag hade fått min diagnos ADHD som gjorde att jag inte 

kunde sitta still. Det var väldigt tufft för mig och jag fick nästan ingen hjälp i skolan med min ADHD för de 

visste inte att jag hade det. Så det var tufft för mig där. (elev 3) 

   

Jag kunde inte göra två saker samtidigt. Om någon sa någonting i SO:n så satt min lärare och snackade om 

nån kung och så sa han nåt namn och så fort någon tappade någon en penna, då tappade jag fokus direkt. 

/.../ då bara gav jag upp. Vad var det ens för idé liksom. (elev 5) 

  

[Så du upplevde att du kunde mer än vad du lyckades prestera?] Ja. Och det tror jag gjorde att jag blev rätt 

så /…/ Även om jag inte tyckte illa om skolan så kände jag att jag blev mer och mer frustrerad desto fler 

betyg jag fick tillbaka. Och speciellt där på högstadiet då man ska få meritpoäng och så för att komma in på 

ett gymnasium. (elev 6) 

  
Samtliga utdrag innehåller beskrivningar om koncentrationssvårigheter men det finns en viss variation. 

Elev 3 uppfattar att det psykiska måendet var dåligt inför skolveckor och skoldagar på grund av att 

eleven skulle behöva fokusera och att lärarna inte gav någon hjälp för att kompensera för svårigheter 
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relaterade till ADHD. Elev 5 uppfattar att fokuset påverkades negativt av händelser i klassrummet 

vilket föranlett en känsla av uppgivenhet och för elev 6 gav känslan av underprestation i högstadiet, på 

grund av koncentrationssvårigheter, upphov till frustration. Elev 6 ger även uttryck för vad som har 

tolkats som en uppfattning av att dåligt organiserad lärmiljö och koncentrationsproblem påverkat 

viljan att gå till skolan: 

  
Så det var väldigt dåligt organiserat och det var väldigt dåligt om man har koncentrationsproblem. Extremt 

mycket distraktioner. Så det var verkligen den sämsta miljön någonsin som jag kunde komma in i för vid 

det här laget så var jag fortfarande odiagnostiserad /…/ Jag ville verkligen inte gå till skolan. Jag tyckte inte 

om den skolan överhuvudtaget. (elev 6) 

  
Vidare uppfattar elev 3 att kontakten till skolsystern var väldigt bra men att deras relation också var 

problematisk: 

  
Skolsystern hade jag en väldigt bra kontakt med, som jag gick och pratade med några gånger ibland. Hon 

försökte hjälpa mig men jag vågade knappt gå till henne också på grund av att jag låg efter med många 

sprutor och jag var spruträdd också. Så det gjorde att jag inte heller kunde lita på henne jätte mycket så det 

fanns inte någon säkerhet hos mig på skolan. (elev 3) 

  
Enligt informantens utsaga vågade elev 3 knappt vända sig till skolsystern på grund av sin 

spruträdsla, även om kontakten dem emellan beskrivs ha varit god. Informantens tillit till 

skolsköterskan var låg enligt eleven som uppfattar att det av denna anledning inte fanns någon 

säkerhet i skolan. Elev 5 samtalade också frekvent med skolsystern, även under lektionstid: 

  
[När du skolkade var du med de kompisarna?] Ja, annars så gick jag ner till skolsyster och pratade med 

henne. (elev 5) 

  

Elev 5 beskriver att samtalen med skolsystern var en form av skolk. Skolsystern fungerade som en 

plats dit eleven kunde gå istället för att vara på lektionen.  

 

Elevernas beskrivningar om problematisk lärmiljö har tolkats blottlägga uppfattningar av 

omständigheter med premisser som avgörs av deras eget sätt att vara (koncentrationssvårigheter) 

och/eller deras omgivning (exempelvis dåligt organiserad lärmiljö). I kategorin finns även 

uppfattningar av att dessa omständigheter påverkar deras psykiska mående negativt, deras känslor 

(uppgivenhet, frustration, otrygghet, ovilja att gå till skolan) och handlingar (gå till skolsyster under 

lektionstid).  

 

5.1.3 Kategori 3 – Problematiska relationer med jämnåriga 
Flera informanter beskriver att de har haft problematiska relationer med jämnåriga. Elev 1 uttrycker 

det på följande vis: 

  
[Vilka var de största orsakerna enligt dig att du var hemma från skolan?] /.../ det var nog en blandning av 

omotivation och att det inte funkade med de andra i klassen. /.../ Om jag hade gått med de andra i klassen 

hade jag fått lära mig mer och förmodligen fått bättre betyg. Men jag kunde ju inte vara med dom andra det 

funkade inte för mig. (elev 1) 

  

Elev 1 beskriver att det inte fungerade med de andra eleverna i klassen och att eleven inte kunde vara 

med de andra. Detta uppfattar eleven som en betydande omständighet som föranlett skolfrånvaron.   

 

Elev 2 berättar om en misslyckad relation med en jämnårig. Denna omständighet fick eleven att stanna 

hemma från skolan och söka sociala kontakter via internet. Eleven inledde en ny relation på nätet, ett 

långdistansförhållande med en individ som levde i en annan tidszon, och berättar om hur relationen 

upptog allt mer tid, även på nätterna:  

 
Jag stannade uppe hela natten för att snacka med henne men hon kunde inte stanna uppe för att snacka med 

mig. Då var det så att det hände att jag bokstavligen inte sov en enda natt och då orkade jag liksom inte [gå 

till skolan]. (Elev 2) 



   

 

23 

 

 

 

Elev 2 beskriver att dygnsrytmen rubbats på grund av långa konversationer under nattetid och att 

sömnen var obefintlig under perioder. Eleven uppfattar att detta påverkade orken att gå till skolan. 

Efter en tid så upphör långdistansförhållandet vilket enligt elev 2 hade stor inverkan på det psykiska 

måendet: 

 
Jag vill ändå låtsas om att det faktiskt var så att hon skulle komma tillbaka. Och jag tror att det var på julen 

som hon slutade prata och då började jag. Jo jag minns det exakta datumet. Jag började prata om att 

självmedicinera. (Elev 2) 

 

Elev 2 beskriver att uppbrottet togs hårt vilket ledde till tankar om självmedicinering.  

  

Elev 4 beskriver också att en problematisk relation med en jämnårig verkat som en utlösande faktor till 

skolfrånvaro: 

 
[Vilken var den utlösande faktorn till skolfrånvaron tror du?] Det var väl dels stress och att det var jobbigt 

när det var mycket folk runt omkring mig. Men så hade jag också hamnat i bråk med en tjej som jag var 

tillsammans med. Hon höll på att försöka få folk tro att jag var en idiot… (Elev 4) 

 

Elev 4 uppfattar att ett bråk inom en kärleksrelation samt att den andra parten försökt påverka andras 

uppfattning av elev 4 föranlett skolfrånvaron.  

 

Flera av informanterna uppfattar problematiska relationer med jämnåriga som en omständighet som 

verkat som utlösande faktor till skolfrånvaro. En elev uppfattar också att en relation med en jämnårig 

och upprätthållandet av denna prioriterades högre än skolnärvaro. När relationen upphör beskrivs detta 

som en omständighet som leder till dåligt psykiskt mående (och självmedicinering). 

 

5.1.4 Kategori 4 - Låg motivation 
Några av eleverna uttrycker att de haft låg motivation eller att de inte tagit skolan seriöst under tiden 

de varit frånvarande: 

 
[Vilka var de största orsakerna enligt dig att du var hemma från skolan?] /.../ Det var nog en blandning av 

omotivation och att det inte funkade med de andra i klassen. (elev 1) 

 

Visst det hände att man skolkade… Jag skolkade ibland bara för att jag inte tog skolan seriöst. (elev 2) 

 

Det var efter jullovet efter en lång ledighet så kunde jag bara inte hitta motivationen att gå till skolan igen 

för det var inte roligt och jag kunde inte koncentrera mig. /.../ lite mot slutet så började jag få lite mer 

frånvaro för det var som sagt ingen bra skola för mig och det var en timmes pendling varje morgon så det 

var väldigt svårt att hitta motivationen att gå till skolan. (elev 6) 

 

Elev 1 och 6 uttrycker att omotivation var en av anledningarna till att eleven var hemma. Elev 2 

beskriver att denne skolkat på grund av att skolan inte togs “seriöst”. Elev 6 framhåller även att den 

låga motivationen påverkats av att skolan inte var bra, bristande koncentration samt lång resväg. Elev 

6 beskriver också att det var svårt att hitta motivationen att gå till skolan.  

 

Elevernas beskrivningar har tolkats rymma uppfattningar om att låg motivation är en omständighet 

som föranleder skolfrånvaro (elev 2 och 6) och upprätthåller skolfrånvaro (elev 1).  

 

5.1.5 Kategori 5 - Trött på grund av sömnbrist 
Flera av eleverna uppfattar att de varit trötta på grund sömnbrist under tiden de varit frånvarande från 

skolan. En av eleverna spelade dataspel sent på nätterna innan skolan och var ofta trött på morgonen:  

 
jag var ju trött efter att jag satt uppe och spelade men jag kunde ju fortfarande gått dit fast jag vore trött 

men jag orkade inte. (elev 1) 

 

En annan elev beskriver sina sömnsvårigheter som ett besvär som bidragit till en dålig dygnsrytm men 

uppfattar inte detta som en huvudorsak till sin skolfrånvaro:  
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Jag sov jättedåligt men jag gick ändå upp tidigt på morgonen...Jag har problemet att jag har kunnat somna 

pladask så fort jag lagt huvudet på kudden så har jag däckat. Men så har jag vaknat 10 gånger på natt.” 

(elev 4) 

 

Elev 2 chattade under en period med en vän på andra sidan jorden. På grund av tidsskillnaden skedde 

detta under nattetid vilket påverkade sömnen: 

 
Då var det så att det hände att jag bokstavligen inte sov en enda natt och då orkade jag liksom inte [gå till 

skolan]. (elev 2) 

 

Eleverna uppfattar sömnbrist och trötthet som omständighet som varat under perioderna då de haft 

frånvaroproblematik. Det finns en variation mellan uppfattningarna. Trötthet ses både som en 

omständighet som föranlett skolfrånvaro och som en omständighet som inte haft en inverkan på 

elevens frånvaroproblematik.  

 

5.1.6 Kategori 6 - Problematiska hemförhållanden 
Elevernas hemförhållanden dyker upp i olika sammanhang under intervjuerna. Elev 4 beskriver att 

föräldrarna inte kände till frånvaron under en period då eleven själv kunde sjukanmäla sig: 

 
Nej för jag anmälde mig själv frånvarande på schoolsoft som vi hade. Skolan fick notiser om att mina 

föräldrar hade frånvaroanmält men det var jag som gjorde det för jag hade kommit på deras lösenord. (elev 

4) 

 

Elev 4 hade kommit på lösenordet till skolans system för sjukanmälningar och kunde själv anmälas sig 

utan föräldrarnas kännedom. Det här var i årskurs 5.   

 

Informant 5 uppfattar relationen med sin pappa som en stor svårighet i hemmet: 

 
då var det massa grejer hemma också som påverkade grejer. (8:an) /.../ det hade med skolan att göra också, 

när jag fick hem grejer som läxor då skulle pappa hjälpa mig med dom. Jag och min pappa har haft problem 

sen 5:an. Det har alltid varit lite tjaffsigt mellan oss, nu går det bra, men det var ett tag när han inte fick bo 

hemma. Då skickade mamma ut han. (elev 5) 

 

Elev 5 beskriver att det under en längre period varit problematiskt i relationen till pappan och att läxor 

från skolan har haft betydelse i sammanhanget då det var pappan som hjälpte elev 5 med skolarbetet. 

Elev 5 beskriver att hemförhållandena påverkat det psykiska måendet men inte explicit att de 

hemförhållandena var ett skäl till skolfrånvaro.  

 

Ingen av eleverna uttrycker en direkt koppling mellan dåliga hemförhållanden och skolfrånvaro. Det 

finns dock uppfattningar av informanterna av att hemförhållandena påverkar deras mående negativt 

som i sin tur påverkat orken att gå till skolan. Det finns också en uppfattning av att handlingar utan 

föräldrarnas kännedom underlättade skolfrånvaro.  

 

5.1.7 Kategori 7 - Aktiviteter i samband med skolfrånvaron 
Informanterna beskriver att de har sysslat med olika aktiviteter under skolfrånvaron. Flera nämner att 

de spelade data-/tv-spel, tränade eller sysslade med annat under skolfrånvaron: 

 
när jag var hemma satt jag och spelade tv-spel. (elev 1) 

 

Jag ville bara spela. Jag flydde in i spelen. Fifa bland annat. /.../ Jag flydde in i spelen för att dämpa 

ångesten. (elev 3) 

 

Ja då satt jag och spelade… alltså från åtta på morgonen till 10 på kvällen. Men då höll jag upp min träning. 

Jag vaknade sex på morgonen och drog till gymmet. Jag drog till gymmet tränade en timme typ och sen 

kom jag hem och satte mig och spelade hela dagen.” (elev 4) 
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[Vad gjorde du istället?] Inte jättemycket. Satt hemma vid datorn och läste nyheter och spelade spel. /.../ Jag 

tyckte om att läsa nyheter. Det är en konstig sak att få glädje av med tanke på att nyheter är väldigt 

destruktivt. (elev 6) 

 

Spelandet beskrivs som en flykt och för att dämpa ångest men även som en sysselsättning, liksom 

träning. En elev beskriver att nyhetskonsumtion gav glädje. 

 

Eleverna uttrycker även att de hittade andra platser än skolan att vistas inom som gav en positiv 

känsla. Detta gestaltas i följande citat av elev 2: 
 

då brukade jag åka iväg på morgonen, som vanligt, för att mina föräldrar inte skulle fatta att det var något 

fel. Så jag satte mig på pendeltåget som skulle till gymnasie X, så åkte jag dit och gick till en Selecta-

automat och köpte något snacks, satte mig på tåget och bara satt där, typ hela dagen och följde med det. 

Åkte och köpte kebab eller någonting. Jag tyckte det var jättemysigt. Jag vet inte varför. Det var tomt på 

tåget och jag kunde sitta längst bak och käka godis och jag tyckte det var skönt. 

 

Att sitta på ett tomt tåg och följa detta hela dagen gav elev 2 en skön känsla.  

 

Eleverna har skilda uppfattningar av vad aktiviteter utanför skolan har för betydelse. Aktiviteterna 

utgör omständigheter som fungerar som flykt men också som ren sysselsättning. Det finns också 

uppfattningar av att aktiviteterna gav positiva känslor. Aktiviteterna kan tolkas som omständigheter 

som upprätthåller skolfrånvaro.  

 

5.2 Kategorier avseende elevers uppfattningar av 

omständigheter som leder fram till och upprätthåller en 

återgång till skolan 
Här presenteras elevernas uppfattningar av omständigheter som leder fram till och upprätthåller en 

återgång till skolan. De kategorier som har identifierats är “bättre psykiskt mående och mediciners 

verkan”, “positiv skolmiljö”, “bra relationer med jämnåriga”, “skolan viktig för framtiden” samt 

“positiva hemförhållanden”.  

 

5.2.1 Kategori 8 - Bättre psykiskt mående och mediciners verkan 
Bättre psykiskt mående beskriv av informanterna som en central omständighet under tiden då de 

återvände till skolan. Medicinering uppfattas också ha haft positiv inverkan på mående och skolgång. 

 

Elev 5 beskriver att måendet förändrades liksom vänsakpsrelationerna: 

 
Det som fungerar nu är att jag mår mycket bättre och att jag har kompisar jag vill träffa. (elev 5) 

 

Elev 5 uppfattar att det bättre måendet och kompisrelationerna bidrar till att de fungerar bättre. 

 

En likhet i några av elevernas uppfattningar är att de genom medicinering av olika slag börjat må 

bättre eller att skolan har gått bättre: 

 
[Du fick antidepressiva mediciner. Hjälpte det med ditt mående?] Ja, det skulle jag säga. Det var Fluxetin 

och jag är fortfarande på den. Jag trappar av den nu. /.../Då var jag inte nedstämd eller något sådant heller 

för Fluxetin fungerade rätt så bra för mig. Under jullovet så skrev de ut en antidepressiv medicin men sen 

under våren, den fungerade rätt bra så då mådde jag inte särskilt dåligt. Så då väntade jag egentligen bra till 

att sommarlovet skulle vara slut och det var nästan ett helt halvår som jag inte gjorde någonting. (elev 6) 

 

Elev 6 beskriver att antidepressiva mediciner fungerade rätt bra för måendet och att eleven väntade på 

att terminen och lovet skulle ta slut så att skolan kunde börja. 

 

Elev 2 uppfattar att medicin för ADHD har haft positiv verkan:  
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Jag tror att det var Concerta jag fick bara för koncentrationen och det var innan jag fick någon diagnos. Det 

fungerade väldigt bra. Det var delvis därför som det gick bra i skolan. Concerta tror jag också av någon 

anledning gjorde mig… Jag var mer energisk och därför orkade jag… Sociala situationer kräver mycket 

energi från mig men har jag energi så går det bättre. (elev 2) 

 

Enligt elevens beskrivning gjorde medicinen att eleven fick ökad koncentrationsförmåga samt kunde 

hantera sociala sammanhang bättre på grund av ökad energi. Detta beskrivs vara anledningar till att det 

gick bättre i skolan.  

 

Elev 3 beskriver en intervention som inleddes när självmordstankarna yttrats: 

 
Jag började lägga upp planeringar. /.../ Det är BUP, det är jag själv, det är mamma och pappa. Det är en stor 

krets. När jag väl kom dit så var det tre läkare, pappa, två psykologer, och så var den en stor jäkla tavla med 

planering, så man kände sig speciell. Så det var ju härligt, att man inte var bortglömd. (elev 3) 

 

Insatsen, som eleven benämner planeringar, uppfattar eleven som något positivt. Planeringarna 

beskrivs inte i detalj men de sträcker sig mellan hem och skola. Vidare beskriver eleven att 

planeringarna fortfarande gäller och att det är en av anledningarna till att eleven mår och fungerar 

bättre. Elev 3 tog även antidepressiva läkemedel i samband med denna period.  

  

Ingen av eleverna har en uppfattning av att de idag mår på det sätt de gjorde när de var långvarigt 

frånvarande. Eleverna uppfattar idag sitt psykiska mående som mycket bättre. Det finns även 

uppfattningar av att mediciners verkan är omständigheter som har haft betydelse för inställningen till 

att återgå till skolan samt för hur det går i skolan. Det finns även uppfattningar av att ett engagerat 

nätverk runt eleven samt en planering som sträcker sig mellan hem och skola har haft positiv verkan.  

 

5.2.2 Kategori 9 - Positiv skolmiljö 
En positiv skolmiljö är en kategori som rymmer de uppfattningar som eleverna uttrycker av 

skolmiljöns positiva inverkan. Det är framförallt anpassningar och särskilt stöd som ges i 

undervisningen som är centralt i elevernas beskrivningar men också relationen till och samtalen med 

skolsköterskan.  

 
De kunde även anpassa, de sa att de kunde anpassa lite granna. /.../ De sa att de kunde anpassa skolgången 

lite för jag ville inte gå där hela dagen. (elev 2) 

 

Nu har jag kommit tillbaks och jag märkte när jag kom tillbaks och började göra ämnena och jag fick 

hjälpen i skolan, som jag behövde, som jag aldrig någonsin hade fått innan, så kunde jag göra en riktigt 

skön comeback/.../jag fick hjälp av många och jag fick även strukturen att kunna planera upp det. /.../ Och 

den här lilla skolan gjorde så att jag fick mer och mer självförtroende och jag fick fler och fler vänner. /.../ 

Jag får hjälp här i skolan men jag tror att, på grund av att jag har självförtroendet, jag tror på mig själv, och 

jag känner att jag klarar av att göra texter själv, så är det ju betydligt lättare /.../ det är det att man får 

känslan av att läraren tror på en vilket egentligen alla elever behöver tror jag. /.../ Läraren märker att man är 

där och tror på en. För personer som hade väldigt dåligt självförtroende, som till exempel jag, behöver sån 

hjälp. De behöver någon som tror på en för de tror inte att någon tror på en. De trycker bara ner sig själva. 

(elev 3)  

 

Det här med anpassade scheman fungerade väl i nian till viss del. Jag kände inte någon stress och ångest 

över att jag missade lektioner som jag inte hade orkat gå på. Det var bara att acceptera att det var som det 

var. Det löser sig alltid liksom /…./ så som jag har det idag med eget arbetsrum och så det funkar ju för 

mig. Jag vet ju inte hur andra funkar och så men det är skönt att slippa alla intryck. Jag är ju social men jag 

föredrar ofta att vara själv för att slippa att bli utbränd. (elev 4) 

 

Så vi hittade den och sen så gick jag på en rundtur här och det gjorde att mycket av oron att jag inte skulle 

kunna komma in i tempo igen blev bättre för jag visste att den här skolan hade ett mer anpassat studietempo 

så när jag kom tillbaka till skolan så var det egentligen ingenting dåligt /.../ Bra studiemiljö. Att man får 

sitta vid ett skrivbord isolerat från alla andra, man får sitt eget utrymme. Vanligtvis så sitter man ju i ett 

klassrum med 35 andra personer där det ofta brukar vara högljutt och det är omöjligt för en lärare att hålla 

koll på hela klassrummet och hjälpa någon medan de försöker hålla en lugn miljö (elev 6) 

 

Flera elever lyfter skolans anpassningar i form av anpassad studiegång, hjälp med struktur, avgränsad 

arbetsmiljö, mindre sociala sammanhang, anpassat tempo som omständighet med positiv inverkan på 
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självförtroende, stressnivå och grad av oro. Även lärarnas engagemang beskrivs ha betydelse, bland 

annat för känslan av att någon tror på en.  

 

Två av eleverna nämner skolsyster/skolsköterskan som ett viktigt stöd i skolan: 

 
Jag fick en väldigt bra relation med skolsystern där så varje gång jag mådde dåligt eller så då gick jag till 

henne. Vi hade kontakt med henne till och med mamma och pappa hade kontakt med henne. Hon hjälpte 

oss jättemycket ända fram tills dess att jag slutade nian. (elev 4) 

 

Ja skolsköterskan, det hade stor betydelse för vi kom jättebra överens. Hon lyssnade alltid sen sa hon att nu 

måste du nog gå tillbaka. Jag kom ihåg fast jag var ju liten då. (elev 5) 

 

Skolsköterskan har haft stor betydelse och har varit till hjälp enligt elevernas beskrivningar. Här kan 

tilläggas att relationen till skolsystern varade under perioder där eleverna var i problematiska 

skolsituationer eller då det psykiska måendet beskrivs ha varit dåligt och även innan de var långvarigt 

frånvarande från skolan.   

 

När elev 2 började på en ny gymnasieskola och i och med det bytte skolmiljö så hände något positivt: 

 
Ja och sen en nystart. När man väl har fått en stämpel eller någon slags roll så sitter den så det är svårt att 

komma tillbaks när man har varit borta från skolan några månader. Klassen vet ju knappt vem man är så det 

är väldigt svårt att komma tillbaka. (elev 2) 

 

Att börja på en ny skola beskrivs av elev 2 som en möjlighet att bryta en roll. Eleven beskriver det 

som att få “en nystart” vilket uppfattas av eleven som en positiv omständighet under tiden då 

skolfrånvaron upphörde.  

 

Kategorin rymmer uppfattningar av positiva omständigheter i och utanför klassrummet som har 

betydelse för elevernas självförtroende, stressnivå, grad av oro och känslan av att någon tror på en. Det 

finns uppfattningar av att anpassningar i lärmiljön var en omständighet som möjliggjorde en positiv 

återgång till skolan (skön comeback), samt för att upprätthålla en återgång (slippa bli utbränd).  

 

5.2.3 Kategori 10 -  Bra relationer med jämnåriga 
Flera av våra informanter beskriver att deras relationer till jämnåriga var bättre under tiden då 

skolfrånvaron upphörde samt att vännerna var en tillgång när situationen var som värst. I utdragen 

framgår bland annat att informanterna hade problematiska relationer som bröts och som inte längre 

hade någon negativ inverkan: 

 
[Vi har ju pratat om skälen till att du började gå i skolan igen, var det det vi pratade om att du hade glömt 

den där tjejen och att du fick en ny start på GYMNASIETS NAMN, eller hur skulle du själv se på det?] Det 

var i samband med att jag började förstå det där med tjejen att, det var någon gång i slutet av skiftet mellan 

2014-2015 som jag faktiskt insåg det [att förhållandet var slut] tillslut. Då kunde jag släppa det. (elev 2) 

 

Ja alltså när vi gick från mellanstadiet till högstadiet mixade de ihop klasserna så man hade fem eller sex 

personer från den klassen man gick i innan. Så hon var inte en av de som jag hamnade med. Så då gick det 

jättebra i sjuan. (elev 4)  

 

Båda informanterna ovan uppfattar att relationen till en person var problematisk och att deras situation 

blev bättre när de antingen kom över relationen eller slapp vara i samma sammanhang som den andra 

personen. Detta ska enligt informanterna ha varit betydelsefullt för deras skolnärvaro.  

 

En annan informant uppfattar att nya bekantskaper i gymnasieskolan hade stor betydelse för närvaron:  

 
Tills jag träffade en person. Vi var väldigt bra vänner och vi höll ihop i ettan och det gav mig 

självförtroende. Väldigt mycket självförtroende som gjorde att jag verkligen orkade. Det var en person som 

var lik mig och som hade gått på samma sätt. Och det var det som höll mig kvar trots att jag ville byta på 

grund av att det inte fanns jättemånga andra personer. Men jag kände mycket gemenskap med honom trots 

att vi inte hade så många andra intressen gemensamt så kände vi igen varandra och det kom en trygghet i 

det /.../ Jag skaffade nya vänner där men jag saknade de kompisarna som var där och det var också en av 
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anledningarna till varför jag tog mig tillbaks för att jag ville umgås med dem. /.../ Jag har ju självförtroende 

vilket är hur skönt som helst. Jag har kompisar. Jag är en annan person, jag ger mina kompisar 

komplimanger vilket jag har märkt att de också mår bättre av.  (elev 3) 

 

Elev 3 uppfattar att den nya vännen som erhölls i början av gymnasiet hade positiv inverkan på 

självförtroendet och orken samt att den och andra vänner var betydelsefulla för närvaron.  

 

Elev 5 uppfattar också att vänner var en tillgång:  

 
Jag har väldigt bra vänner. /.../  [Det låter som om vännerna varit en stor tillgång för dig i det här?] Men det 

har jag haft. Vännerna har varit en stor tillgång när jag hade det som sämst. (elev 5) 

 

Elev 5 uppfattar att vännerna var en stor tillgång när situationen var som jobbigast. I intervjun framgår 

att det är vänner i och utanför skolan.   

 

Elevernas beskrivningar rymmer uppfattningar av att problematiska relationer till jämnåriga är en 

omständighet som upphört och att detta har betydelse för elevens skolgång. Skillnaderna mellan 

elevernas uppfattningar är att denna omständighet kan upphöra mentalt (då kunde jag släppa det) och 

fysiskt (hon var inte en av dem som jag hamnade med). Andra elever beskriver positiva 

vänskapsrelationer och de ger uttryck för uppfattningar av att relationen till vänner är en omständighet 

som har lett till ökat självförtroende eller att vännerna har varit ett stöd. 

 

5.2.4 Kategori 11 - Skolan viktig för framtiden  

En uppfattning som finns bland våra informanter är att skolan är viktig för framtiden och att denna 

inställning kan vara ett skäl till att de återvände till skolan: 

 
Det är nog framförallt betygen och framtiden [som fått mig att komma tillbaka till skolan]. /.../ om jag ska 

få ett bra jobb måste jag ha bra betyg nu.” (elev 1) 

 

Det som var skälet [till att jag började gå i skolan igen] var att jag inte ville sabba min framtid. Jag ville inte 

bli en uteliggare. (elev 3) 

 

Jag har aldrig haft en negativ syn på skolan så därför tycker jag inte att den är… Det finns ett värde att gå i 

skolan. Jag vet att det finns många som inte tycker det. Många tycker att det bara är ett slöseri med tid men 

att de måste gå här. Jag har inte riktigt den åsikten /.../ jag har aldrig givit upp på skolan. (elev 6) 

 

Elev 1 och 3 uppfattade att skolan var viktig för att få ett bra jobb eller för att undvika att hamna på 

gatan i framtiden. Elev 6 beskriver att den egna synen på skolan, som institution, aldrig var negativ 

och att det fanns ett värde i att gå i skolan.  

 

Det finns en nyansskillnad i elevernas uppfattningar av vikten att gå i skolan. Elev 1 uppfattar att 

skolan och betygen är viktiga för att få ett bra jobb (strävan efter något positivt), elev 2 uppfattar att 

skolan är viktig för att inte bli uteliggare (strävan efter att undvika något negativt) och elev 6 har en 

vidare uppfattning av att skolgång har ett värde.  

 

5.2.5 Kategori 12 - Positiva hemförhållanden 
Informanternas utsagor innehåller beskrivningar om stöd från föräldrar och problematiska relationer 

som blivit bättre. Elev 3 berättar att föräldrarna har haft stor betydelse för elevens skolnärvaro: 

 
Ja, mamma och pappa fick ibland slita in mig i bilen och mamma och pappa var även tvungna att skjutsa 

mig (elev 3) 

 

Elev 3 beskriver att föräldrarna med fysiskt tvång fått iväg eleven till skolan. Elev 3 framhåller också 

att föräldrarna använde både mutor och bestraffningar för att få elev 3 till skolan och för att elev 3 inte 

skulle spela dataspel på nätterna.  

 
De var ju starkare än mig och så lyckades de muta mig för jag älskade till exempel många saker då: Fotboll, 

spel eller kompisar och då kunde de straffa mig. /.../ Spelade jag på nätterna så blev jag av med mitt spel. 
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Alltså av föräldrarna. Där var de väldigt hårda. /.../ [Och det funkade på dig?] Ja. Det var för att jag var rädd 

för att bli av med den enda tryggheten som jag hade kvar. (elev 3) 

 

Eleven lyfter vidare hur föräldrarna reagerade när eleven försökt simulera sjukdom: 

 
Föräldrarna gick ju inte på det jättemycket, men det hände. Och nu har de fortfarande lite trust issues än 

idag om jag skulle må dåligt. Men det är kul att veta att mamma och pappa verkligen vill ha mig i skolan 

och att det ska gå bra för mig. (elev 3) 

 

Elev 3 framhåller att föräldrarnas vilja att deras barn ska gå i skolan är kul att veta. 

 

Elev 5 uppfattar att hemsituationen är mycket bättre nu jämfört med tiden då eleven var frånvarande 

från skolan: 

 
Sen dess är jättemycket [förändrat], nu bor ju pappa hemma, vi har inte alls samma problem. (elev 5) 

 

Elev 5, som uppfattar att relationen till pappan var en omständighet som ledde till att eleven inte 

orkade gå till skolan, beskriver att de inte längre har samma problem.  

 

Elevernas beskrivningar rymmer uppfattningar av att stöd från föräldrarna i form av fysiskt tvång att 

gå till skolan, mutor och bestraffningar har varit omständigheter som har haft positiva implikationer 

för skolnärvaro. En elev som varit hemma, bland annat på grund av problematiska hemförhållanden, är 

nu i skolan och hemförhållandena beskrivs vara bättre.    

 

5.3 Studiens utfallsrum avseende elevers uppfattningar av situationen 

inför, under och efter skolfrånvaron 
Studiens utfallsrum undersöker relationen mellan de olika beskrivningskategorierna. Det är 

variationerna som finns i elevernas utsagor som blir intressanta när de sätts in i en gemensam kontext. 

Det finns en bred variation i elevernas uppfattningar av vilka omständigheter som har varat under 

skolfrånvaron samt då skolfrånvaron upphört samt om vilka omständigheter som leder till och 

upprätthåller skolfrånvaro samt skolnärvaro. I det följande presenteras dessa relationer och variationer.  

  

Kategori 1 (dåligt psykiskt mående), som av eleverna har beskrivits som en betydande omständighet 

som lett fram till och upprätthållit skolfrånvaron, har flera kopplingar till andra kategorier. Kategori 2 

(Problematisk skolmiljö), avseende svårighet att vistas i större sociala sammanhang, kategori 3 

(problematiska relationer med jämnåriga) och kategori 6 (problematiska hemförhållanden) rymmer 

beskrivningar om omständigheter som har föranlett eller förstärkt det dåliga psykiska måendet hos 

olika individer. Elev 4 har beskrivit omständigheter som rymmer inom samtliga ovanstående 

kategorier men har inte explicit beskrivit någon av dessa som utlösande faktor i relation till dåligt 

psykiskt mående. En likhet mellan kategori 2, 3 och 6 är att de rör sociala omständigheter, det vill säga 

omständigheter som rör relationer eller sociala sammanhang, men det finns skillnader: 

Omständigheterna har varat i skolan (kategori 2), både i och utanför skolan (kategori 3) eller utanför 

skolan (kategori 6). En annan koppling mellan dåligt psykiskt mående (kategori 1) och problematisk 

skolmiljö (kategori 2) handlar om skolprestation. I elevernas beskrivningar finns både uppfattningar av 

låg tilltro till den egna förmågan att prestera i skolan och prestationsångest samt om frustration på 

grund av underprestation. Eleverna relaterar dessa omständigheter till bristande stöd i undervisningen 

eller otillräckliga anpassningar. Detta ämnas illustreras i bild 1 nedan. 
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Bild 1 – Elevers uppfattningar av omständigheter i och/eller utanför skolan som påverkar det psykiska 

måendet negativt och som leder till samt upprätthåller skolfrånvaro.  

  

 

Eleverna har således uppfattat att deras psykiska mående primärt har påverkats negativt av sociala 

omständigheter i och/eller utanför skolan samt på grund av att deras behov inte har tillgodosetts i 

undervisningen och att dessa omständigheter har lett fram till eller upprätthållit deras skolfrånvaro. 

 

Omvänt så har det psykiska måendet påverkats positivt när de sociala omständigheterna förbättrats och 

deras förutsättningar att lyckas i skolan uppvägts. Kategori 8 (bättre psykiskt mående och mediciners 

verkan) har kopplingar till kategori 9 (positiv skolmiljö), avseende mindre sociala sammanhang, 

kategori 10 (Bättre relationer med jämnåriga) samt kategori 12 (positiva hemförhållanden). De elever 

som har uppfattningar inom kategori 2, 3 och 6 av omständigheter som har föranlett deras dåliga 

psykiska mående beskriver också att deras psykiska mående blivit bättre på grund av omständigheter 

som beskrivs i kategori 9, 10 och 12. Eleverna som har beskrivit dessa omständigheter har också 

uttryckt att de mått bättre när lärmiljön anpassats eller lärarna anpassat undervisningen (kategori 9) så 

att tilltron till den egna förmågan samt elevernas förutsättningar att lyckas ökat. Det nämnda illustreras 

i bild 2 nedan: 

 

Bild 2 – Elevers uppfattningar av omständigheter i och/eller utanför skolan som påverkar det psykiska 

måendet positivt och som leder till samt upprätthåller en återgång till skolan.  

 
 

Eleverna uppfattar följaktligen att deras psykiska mående har blivit bättre när de tidigare 

problematiska sociala omständigheterna i och/eller utanför skolan har förändrats till oproblematiska 

samt när de har fått stöd i undervisning och lärmiljön har anpassats efter deras behov. Elevernas 

uppfattningar av att deras psykiska mående har lett till eller upprätthållit deras återgång till skolan är 

inte lika explicita som det negativa måendets betydelse för skolfrånvaron men kategori 9, 10 och 12 

rymmer uppfattningar av omständigheter som leder fram till och upprätthåller skolnärvaro.  

 

Kategori 8 (bättre psykisk mående och mediciners verkan) rymmer även elevers uppfattningar av 

mediciners verkan. I kategorin finns en uppfattning av att det efter medicinering med 

centralstimulerande läkemedel (ADHD-medicin) har fungerat bättre i skolan. I kategori 1 (dåligt 
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psykiskt mående) finns dock en uppfattning av att medicinering med ADHD-medicin ledde till ökade 

somatiska besvär. Eleverna har således skilda uppfattningar av hur ADHD-medicin påverkat deras 

mående och skolsituation. Vi har dock tolkat att elevernas uppfattningar av att medicinering med 

psykofarmaka endast har haft positiva effekter för elevernas mående och inställning till att återgå till 

skolan.    

 
Det finns fler uppfattningar av omständigheter med både positiva och negativa implikationer. Samtliga 

elever i urvalsgruppen har uppfattat att skolmiljön har varit problematisk (kategori 2) i samband med 

tiden då de haft frånvaroproblematik och alla förutom en elev beskriver positiva omständigheter i 

skolmiljön (kategori 9) när deras skolfrånvaro upphört. Mellan dessa kategorier finns dock komplexa 

samband. Både kategori 2 (problematisk skolmiljö) och kategori 9 (positiv skolmiljö) rymmer 

uppfattningar av skolsysters funktion. I kategori 2 relateras skolsystern till känsla av otrygghet, på 

grund av spruträdsla, samt till skolk då skolsysters kontor var en plats en elev kunde gå under 

lektionstid för att slippa undervisningen. I kategori 9 uppfattas relationen till skolsystern som mycket 

betydelsefull och positiv. Förhållandet mellan eleverna och skolsystern uppfattas således både som en 

problematisk och en positiv omständighet i skolmiljön med betydelse för elevernas närvaro, känsla av 

trygghet och upplevelse av stöd.   
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6 Diskussion 

Studiens syfte har varit att genom intervjuer undersöka uppfattningar av skolfrånvaro utifrån ett 

elevperspektiv. I intervjuerna har elevernas uppfattningar av omständigheter som leder fram till och 

upprätthåller skolfrånvaro samt en återgång till skolan. Vi har redogjort för variationer och likheter i 

uppfattningar av betydande omständigheter enligt våra forskningsfrågor. Resultatdiskussionen är 

uppdelad i två olika delar. I den första delen diskuteras “elevernas uppfattningar av omständigheterna 

som leder fram till och upprätthåller skolfrånvaro” och i den andra delen diskuteras “elevernas 

uppfattningar av omständigheter som leder fram till och upprätthåller en återgång till skolan”.   

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen relateras våra tolkningar av elevernas uppfattningar till tidigare forskning. Här 

vill vi betona att det inte är elevernas uppfattningar i sig som diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning av den anledningen att informanternas uppfattningar är kvalitativt skilda och inte kan 

generaliseras. Då vårt syfte är att belysa elevernas uppfattningar om skeenden och relationen mellan 

omständigheter och det studerade fenomenet är vår intention att föra denna typ av resonemang. Vi ska 

således i det följande diskutera våra tolkningar och försöka förstå hur informanterna erfar och 

uppfattar omständigheter i relation till skolfrånvaro och skolnärvaro samt vilken betydelse eller 

innebörd dessa omständigheter har för individen. 

6.1.1 Elevernas uppfattningar av omständigheterna som leder fram till 

och upprätthåller skolfrånvaro 

 

Våra tolkningar av elevernas uppfattningar av de omständigheter som har lett till och upprätthållit 

deras skolfrånvaro, och kategorisering av dessa, stämmer i hög grad överens med teman som 

behandlas i forskning om skolfrånvaro, exempelvis kategorin dåligt psykiskt mående. Kearney och 

Albano (2004) framhåller att majoriteten av elever med långvarig skolfrånvaro mår psykiskt dåligt och 

lider i större utsträckning än snittet av somatiska besvär som depression, ångest och stress. Havik et al 

(2015) utgår även från att somatiska besvär är ett huvudområde sett till vilka orsaker som kan 

föranleda skolfrånvaro.  

 

I vårt utfallsrum presenteras resultatet att eleverna uppfattat att deras psykiska mående har lett till och 

upprätthållit skolfrånvaro samt att det dåliga psykiska måendet primärt har påverkats negativt av 

sociala omständigheter i och/eller utanför skolan. Att dåligt psykiskt mående och problematiska 

relationer med jämnåriga kan ha betydelse för skolfrånvaro lyfts också i Strands (2013) avhandling. 

Elevernas sociala liv, det vill säga bland annat relationer till jämnåriga och hemförhållanden, verkar 

således ha stor betydelse för elevernas mående och skolnärvaro. Forskningen visar också att långvarig 

skolfrånvaro kan försvåra sociala problem eftersom eleven förlorar viktiga kontakter med andra elever 

i skolan (Skolverket, 2010). Det kan således föreligga en risk för att eleven hamnar i en negativ spiral 

där sociala omständigheter leder till skolfrånvaro som i sin tur påverkar elevens sociala situation 

negativt. I vårt resultat finns uppfattningar som tyder på denna typ av förhållande när eleverna 

beskriver isolering och flykt som omständigheter i samband med skolfrånvaron.  

 

En problematisk skolmiljö uppfattas av eleverna som betydande för skolfrånvaron. Det är både 

kognitiva svårigheter och sociala sammanhang som upplevs påfrestande. Gårlin (2017) och Strand 

(2013) menar att elever i behov av särskilt stöd fått det svårare i den senaste skolreformen (LGR11 och 

GY11) eftersom den i högre grad än tidigare efterfrågar färdigheter som kommunikativ förmåga, 

analysförmåga och förmåga att hantera information. I resultatet som nämns ovan ingår även att det 

dåliga psykiska måendet primärt har påverkats negativt på grund av eleverna inte fått sina behov 

tillgodosedda i undervisningen. Att psykisk hälsa skulle påverkas av elevens möjligheter att lyckas och 
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att vara delaktig i lärmiljön kan tolkas i Skolinspektionens (2015) anförda syn på kopplingen mellan 

hälsa och lärande, där det ena förutsätter det andra. En tankegång utifrån denna relation, samt det som 

Grenlande (2015, s. 18) framhåller om att det i samband med skolfrånvaro är “flera faktorer som 

bidrar och påverkar varandra ömsesidigt /.../ [och att det] ofta finns en utlösande faktor och sedan 

vidmakthålls frånvaron av andra faktorer”: Reducerade förutsättningar att lyckas i skolan kan leda till 

misslyckanden som kan påverka måendet negativt vilket i sin tur kan ha negativ inverkan på elevens 

lärande vilket kan leda till fler misslyckanden och försämrat mående. Skolfrånvaro skulle kunna ses 

som en situation som uppstår i ett senare led av denna negativa spiral. I vårt resultat ser vi också att 

denna negativa spiral kan leda till andra omständigheter som uppstår när eleven hanterar sitt dåliga 

mående på olika sätt, exempelvis med självmedicinering eller aktiviteter utanför skolan. Enligt detta 

resonemang kan skolfrånvaroproblematik inledas i klassrummet men leder senare till omständigheter 

utanför skolan som försvårar situationen och upprätthåller skolfrånvaron; en slutsats som stämmer 

överens med Southwells (2006) tes om att skolk kan vara en signal om att något inte står rätt till i 

skolan.  

6.1.2 Elevernas uppfattningar av omständigheter som leder fram till och 

upprätthåller en återgång till skolan 

Samtliga informanter i studien hade vänt sin skolfrånvaro till skolnärvaro vid intervjutillfällena. Denna 

del av diskussionen diskuterar tolkningar av elevernas uppfattningar av omständigheter som leder fram 

till och upprätthåller en återgång till skolan. 

  

Ett resultat som presenteras i utfallsrummet är att eleverna uppfattar att deras psykiska mående har 

blivit bättre när de tidigare problematiska sociala omständigheterna i och/eller utanför skolan har 

förbättrats samt när deras förutsättningar att lyckas i skolan uppvägts. Flera kategorier som har 

koppling till det psykiska måendet rymmer uppfattningar av omständigheter som leder till eller 

upprätthåller en återgång till skolan men elevernas uppfattningar av relationen mellan det positiva 

psykiska måendet och skolnärvaro är inte lika explicit. Detta är intressant eftersom eleverna uppfattat 

att det dåliga psykiska måendet har haft stor inverkan på skolfrånvaron. Det nämnda kan relateras till 

Gadamers (2003) syn på hälsa. Gadamer framhåller att det framförallt är när det finns en brist i 

välbefinnandet som människan reflekterar kring hälsan. Enligt denna syn är följaktligen god hälsa 

något som inte medvetandegörs. Det här kan vara en anledning till att eleverna inte tillskriver det goda 

måendet betydelsen som central omständighet som leder till eller upprätthåller en återgång till skolan.  

 

Eleverna i vår studie har således inte uttryckt lika explicita uppfattningar av att det goda psykiska 

måendet har haft betydelse för deras återgång till skolan. Det finns dock forskningsstöd som visar att 

antidepressiva läkemedel kan vara effektiva för att hjälpa elever med ångestproblematik tillbaka till 

skolan (Kearney, 2008). ADHD-läkemedlets positiva effekter framhålls också i forskning, däribland 

ökad social interaktion och en förbättrad koncentration i skolan (Hoolbrock et al 2017). Detta bör 

diskuteras i förhållande till våra resultat om mediciners verkan. Ett par av eleverna som idag fått en 

ADHD-diagnos var enligt dem själva vid tillfället för frånvarons start odiagnostiserade. De beskriver 

en sorts lättnad av att få ett svar på varför skolmiljön varit problematisk. Eleverna menar att deras 

psykiska mående lindrades efter medicinsk behandling. De beskriver minskad ångest, minskad stress 

för skolan, en förbättrad koncentrationsförmåga i studiesituationer och en förbättrad förmåga att klara 

av sociala sammanhang. Eleverna uppfattar att medicineringen också fick dem att må bättre vilket 

ledde till en mer positiv inställning till skolan. Den ena eleven fick antidepressiva läkemedel och 

beskriver att den tidigare nedstämdheten upphörde vilket medförde att eleven efter ett halvt års 

studieuppehåll orkade börja skolan igen. Den andra eleven fick centralstimulerande läkemedel som 

används för ADHD. Eleven ökade efter medicinering sin koncentrationsförmåga och uppfattade en 

högre tolerans och uthållighet för att delta i sociala situationer, vilket tidigare ansågs som 

problematiska och energikrävande. Elevernas utsagor överensstämmer med Hoolbrocks et al (2017) 

resultat. En annan av våra informanter beskriver dock att de egna förväntningarna på 

skolprestationerna ökade när AHDH-medicinen skrevs ut vilket gjorde att stressen tilltog och senare 

ledde till att måendet försämrades så kraftigt att eleven slutade gå till skolan. I samband med den 

intervention som gjordes efter att eleven var nära att ta sitt liv skrevs antidepressiva läkemedel ut. 



   

 

34 

 

 

Eleven har inte explicit uttryckt att medicinen haft inverkan men eleven berättar att medicinen 

fortfarande tas. Elevernas beskrivningar verkar således stämma överens med Kearneys (2008) slutsats 

om att antidepressiva läkemedel kan hjälpa elever med ångestproblematik tillbaka till skolan. Våra 

informanter har dock olika erfarenheter av ADHD-mediciners verkan. Informanten som nämns strax 

ovan vittnar om att medicinering med centralstimulerande läkemedel kan ge negativa effekter om inte 

tillräcklig hänsyn tas till komorbiditet.  

  

En av eleverna uppfattar att stöd från föräldrar och vårdinsatser i form av psykologbehandling var en 

hjälp för att förbättra måendet och komma tillbaka till skolan. Eleven fick även stöd från vården i att 

organisera en struktur för skoldagar och fritid. Denna typ av stöd lyfts av Kearneys och Albano (2004) 

som menar att upprättandet av rutiner och struktur är en insats som har positiva inverkningar på 

skolnärvaro. Även Birioukovs (2016) metastudie visar att skolans stöd i att strukturera och anpassa 

studiegången kan vara nödvändigt för att komma till bukt med problemet. Birioukov framhåller även 

familjestödet och kontakten med psykiatrin som gynnsamt i detta. Även de tre elever i Strands studie 

(2013) som återvände till skolnärvaro förklarade stödet från vuxna som den enskilt viktigaste 

omständigheten. Engagemanget hos lärarna är en viktig del för att ge eleverna en bekräftelse och ett 

stöd. En informant uppfattade sin tidigare skolmiljö som rörig och oorganiserad med lärare som 

lämnade eleverna på egen hand. När informanten efter en tids skolfrånvaro bytte till en mindre skola 

med ökat stöd förbättrades skolnärvaron. En annan informant uppfattar att självförtroendet i skolan är 

en av huvudanledningar till att skolan fungerar. Eleven beskriver hur bekräftelse och stöd från lärarna 

gjorde att självförtroendet stärktes vilket främjade motivationen. Graham och Harwood (2011) betonar 

lärarnas engagemang i eleverna och menar att man måste våga ställa krav på även svagare elever för 

att nå framgång resultatmässigt och för att få eleverna att gå till skolan. Det verkar följaktligen vara 

viktigt att läraren reflekterar kring kraven och utvärderar situationen för eleven.  

 

En av informanterna uppfattar skolans organisation av lärmiljöerna och andra ramfaktorer som 

problematiska. När skolan kunde anpassa dessa ramar genom förändringar i scheman och kortare 

skoldagar minskade stressen. Även den fysiska skolmiljöns anpassningar uppfattades ge positiva 

effekter i form av färre intryck. En mer tillgänglig lärmiljö i skolan där skolor kan tänka utöver de 

rådande ramarna är en nödvändighet för att få elever med långvarig skolfrånvaro tillbaka till skolan 

(Ainscow et al, 2012). De flesta menar att man ska sträva efter återgång till den ursprungliga 

skolmiljön efter en långvarig skolfrånvaro. Det kan dock vara bra för vissa elever att byta skolmiljö 

och starta om. När man funderar på ett miljöombyte eller en förändring för en elev måste alltid de 

sociala delarna vägas in. Det är inte givet att miljöombyte är det bästa för elever med skolfrånvaro. För 

vissa elever är de sociala omständigheterna, som relationer till vänner eller lärare, ibland viktigare än 

själva miljöombytet. Detta dilemma lyfts av Büler et al (2018). Om man funderar att placera elever i 

en mindre undervisningsgrupp bör det pedagogiska syftet i första han undersökas. Det får inte bli en 

snabb lösning på ett problem som inte är tillräckligt kartlagt (Büler et al, 2018). 

 

6.1.3 Specialpedagogiska implikationer 

Ett viktigt resultat i föreliggande studie är att det finns elever som uppfattat att deras behov inte har 

tillgodosetts i undervisningen och att detta har koppling till deras dåliga psykiska mående och 

skolfrånvaro. Detta är problematiskt sett till det som föreskrivs i skollagen (SFS 2010:800) om skolans 

uppdrag att uppväga elevers olika förutsättningar att lyckas i skolan:  

 
/.../ hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
 

Eleverna ska således få det stöd som de behöver utifrån sina förutsättningar och lärmiljöerna ska 

organiseras så att barnet kan utvecklas så långt som möjligt. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016) och i relation till lagtexten ovan samt vårt 

resultat så kan det ses som att elevhälsan ska vara delaktiga i att se till så att lärmiljöerna är utformade 

så att elever inte riskerar att hamna i situationer som våra informanter beskriver. Detta kan ses i 
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förhållande till Morningstar, Shogren och Borns (2015) resonemang om att det i fråga om elevernas 

engagemang för sitt lärande framförallt är strukturerna i klassrummen som är viktiga, där alla behöver 

känna att de kan vara delaktiga i undervisningen oavsett förmåga. I elevhälsan är det personal med 

specialpedagogisk kompetens som ska ansvara för detta perspektiv (Skollagen, SFS 2010:800). Vårt 

resultat antyder att förebyggande arbete av den som företräder de specialpedagogiska perspektiven i 

elevhälsan är av mycket stor vikt då elever, enligt vårt tidigare resonemang, kan hamna i en negativ 

spiral av misslyckanden och dåligt mående och vidare råka in i en situation med omständigheter som 

ligger utanför skolans kompetensområde (barnpsykiatri). Om det går så långt att en elev hamnar i 

långvarig skolfrånvaro kan det därför vara svårt för skolan att på egen hand vända situationen (Inglés 

et al. 2015) vilket kan ses som ett incitament för att specialpedagogisk kompetens engageras i att 

utveckla skolornas lärmiljöer för att verka förebyggande och hälsofrämjande.   

 

En central fråga utifrån ovan nämnda är hur strukturerna i lärmiljöerna som Morningstar, Shogren och 

Born (2015) betonar borde se ut. Detta är en mångbottnad fråga men ett svar utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv bör handla om hur väl lärmiljöerna främjar delaktighet och inkludering. 

Det finns resultat i vår studie som motiverar en problematisering av begreppet inkludering och vad det 

innebär i relation till våra informanters beskrivna situationer. Flera av de intervjuade eleverna 

uppfattar att när deras fysiska och sociala skolmiljö avgränsades så uppfattade de att en del av de 

tidigare problemen med överbelastning av intryck och stress minskade. En uppfattning som flera 

informanter delar är att när skolan kunde erbjuda en egen arbetsplats och en mindre grupp 

klasskamrater så skapades en mer gynnsam skolmiljö. Andra forskare har uppmärksammat denna 

aspekt. Mindre grupper kan exempelvis enligt Friberg et al (2017) göra att eleverna känner sig mer 

bekräftade i skolan av lärare och annan personal vilket kan uppmuntra eleverna att gå till skolan. För 

eleverna som har den nämnda uppfattningen kan ett mindre sammanhang och en mer avgränsad 

lärmiljö ses som något som främjar delaktighet. Men hur kan detta ses utifrån etablerade 

inkluderingsperspektiv? Svaret beror på hur inkludering definieras. Nilholm och Göransson (2013) 

redogör för tre olika definitioner av inkludering: Den gemensamhetsorienterade, den 

placeringsorienterade och den individorienterade. En aspekt som ingår i den 

gemensamhetsorienterade definitionen är att det ska finnas ett skolsystem som ansvarar för alla elever 

utan segregerande lösningar. Enligt denna definition innebär pedagogisk delaktighet att eleverna ingår 

i en lärandegemenskap och att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt utifrån de egna 

förutsättningarna (ibid.). Utifrån denna definition skulle de nämnda eleverna inte betraktas som 

inkluderade då de ingår i en särskild lärmiljö. Enligt den placeringsorienterade definitionen är eleverna 

inkluderade om de befinner sig i ett "vanligt" klassrum (ibid.), vilket inte är fallet för eleverna i fråga. 

Utifrån denna definition skulle således eleverna inte heller ses som inkluderade. Enligt den 

individorienterade definitionen är inkluderingen beroende av hur den enskilda individens situation ser 

ut. Kriterier som ska uppfyllas för att en elev ska vara inkluderad är om eleven trivs, har goda sociala 

relationer och når målen (ibid.). Detta skulle kunna ses som en definition som ligger nära elevernas 

beskrivningar och följaktligen kan det tolkas som att eleverna är inkluderade utifrån den 

individorienterade definitionen.  

 

Resonemang kan föras om specialpedagogens funktion i relation till det nämnda samt till synen på 

barn som blivande vuxna kontra barn som sociala aktörer. När en specialpedagog utgår ifrån den 

gemenskapsorienterade definitionen ska denne handla med en föreskriven avsikt om att en elev som 

har hamnat utanför gemenskapen, exempelvis en elev i frånvaroproblematik, ska återgå till den 

gemensamma lärmiljön och samhörigheten. Om eleven istället strävar efter en särskild lärmiljö sker en 

konflikt mellan specialpedagogens och barnets intentioner. I detta fall, och utifrån denna 

inkluderingsdefinition, kan inte inkludering uppstå om barnets perspektiv hörsammas fullt ut. 

Specialpedagogen kan då ses som den som ämnar skydda barnet vars mognad och vetande är 

begränsat enligt utvecklingsstadier. Om specialpedagogen utgår ifrån den individorienterade 

definitionen av inkludering kan elevens röst utgöra en central utgångspunkt och riktgivare i hur 

lärmiljön ska utformas. Utifrån detta perspektiv ökar elevens inflytande och specialpedagogen intar en 

hållning som mer stämmer överens med synen på barn som sociala aktörer.  
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6.2 Metoddiskussion 

Fenomenografin är en induktiv forskningsmetod och det centrala begreppet i metoden är 

uppfattningar. Uppfattningarna och tolkningen av dessa formar teorin. Det är framförallt variationer i 

intervjuer som metoden undersöker. Vi övervägde andra metoder innan vi valde för fenomenografi. 

Det optimala valet hade varit att finna en metod som både kunde undersöka variationer av 

skolfrånvaro kvantitativt och kvalitativt. Det finns dock problem när man undersöker uppfattningar i 

större skala. Ett är att hitta ett lämpligt urval av respondenter eftersom det inte finns något register att 

vända sig till. Ett annat problem är svårigheten att förstå resultaten. Vid en kvantitativ studie finns en 

risk att respondenterna svarar på frågor som de inte förstår. Risken finns också vid intervjuer men 

skillnaden är att intervjuaren kan ställa följdfrågor för att säkerställa att man uppfattat informanten på 

rätt sätt. Intervjuaren kan också be informanten att utveckla svar som inte är tillräckligt klarlagda. En 

svaghet med fenomenografin är att den inte kan ge svar som går att generalisera på en större 

population. Fördelen med metoden är att den ger en ökad förståelse av hur fenomenet uppfattas i olika 

nyanser hos specifika individer. Detta ger oss en unik inblick i vad som fenomenografer beskriver som 

"andra ordningens perspektiv". Den stora behållningen är förståelsen för hur individer uppfattar 

fenomenet. Användandet av annan forskningsmetod skulle gett oss andra svar.  

 

En svaghet i studien är att endast 6 informanter intervjuats. Inom fenomenografin är det optimalt att 

man fortsätter att intervjua personer tills man uppnår en sort "analytisk mättnad". Det kunde varit 

fruktbart att intervjua fler informanter för att få en bredare empiri. I fenomenografiska studier om 

sekundära fenomen, liksom vår studie, finns heller ingen konkret gemensam nämnare som 

informanterna har uppfattningar av. Det krävs stor skicklighet av intervjuaren för att i intervjun 

identifiera vilka trådar i informanternas utsagor som är väsentliga i förhållande till studiens syfte och 

ställa rätt typ av följdfrågor för att sätta igång tankeakter som ska leda till tankeprodukter som är av 

relevans. Av denna anledning hade det möjligtvis varit fruktbart att intervjua informanterna vid ett par 

tillfällen för att vid ett andra tillfälle ställa viktiga följdfrågor.  

 

Det faktum att informanterna fick ut frågorna i förväg gav dem möjlighet att förbereda sig och tänka 

kring fenomenet skolfrånvaro. Detta förberedande arbete kan sätta igång fler tankeakter vilket 

teoretiskt kan öka möjligheten för informanterna att uttrycka mer utvecklade tankeprodukter. Att 

skicka ut frågor i förväg kan även uppfattas vara en svaghet i metodgenomförandet. Detta eftersom 

informanterna då kan förbereda sig på att svara på ett specifikt vis för att tillfredsställa intervjuaren. 

Om informanterna inte fått frågorna är det troligt att de svarat på ett mer spontant vis. Under vår pilot 

noterade vi att det var svårt att inte skjuta in ledande frågor. Trots att vi medvetandegjort detta skedde 

det vid ett par tillfällen under intervjuerna. En förklaring till att ledande frågor ställdes var att vi 

använde oss av spegling för att bekräfta eleverna och för att få vidare beskrivningar. Här är ett 

exempel: "[Det låter som om vännerna varit en stor tillgång för dig i det här?] Men det har jag haft. 

Vännerna har varit en stor tillgång när jag hade det som sämst.". Frågan är ställd som ett konstaterande 

och innehållet är en spegling av elevens utsaga. Eleven svarar med samma ord som intervjuaren valt 

vilket är en signal om att eleven har påverkats av frågeställarens formulering. Ett exempel på en mer 

välformulerad fråga hade varit "Hur skulle du beskriva det stöd som du nämner att du fått av dina 

vänner?".  

6.3 Etiska reflektioner efter arbetets slut  

Att prata om personliga och tragiska minnen kan vara problematiskt. Vi har utgått från en syn på barn 

som sociala aktörer och därför har inte frågorna anpassats efter någon åldersaspekt. Flera informanter 

beskrev känslosamma och gripande minnen från sin tid i skolfrånvaro. De delar av berättelserna som 

innehöll exempelvis psykisk ohälsa beaktades med extra försiktighet. Efter överväganden så valde vi, 

enligt vår tolkning av ansatsen, att återge även känsliga delar av materialet som berörde dessa delar. 

Att lyfta fram informanternas röster, utan filter, ansågs vara viktigt för att öka förståelsen för vårt 

fenomen.  
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Det är inte självklart att informanterna skulle tolka sina uppfattningar på samma vis som vi gjort. De 

vuxnas tolkningsföreträde kan problematiseras. Vi som vuxna, lärare och snart färdiga 

specialpedagoger har förutsättningar att tolka informanternas uppfattningar mot en helt annan 

bakgrund. Detta betyder inte att de tolkas på "rätt" sätt men det visar på en möjlig tolkning. För att 

barn och ungdomar ska få göra sin röst hörd på bästa möjliga vis har vi återgivit citat i vår empiri. 

Detta gör det möjligt att få del av ungdomarnas röster och deras uppfattningar genom våra glasögon. 

Johansson (2000), som bedrivit barnforskning inom skolan, betonar att detta sätt att framföra barnens 

röst som talande subjekt kan utjämna maktbalansen mellan forskare och barn. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

I vår diskussion förs resonemang om specialpedagogens funktion i relation till inkluderingsbegreppets 

definition samt till synen på barn som blivande vuxna kontra barn som sociala aktörer. 

Utgångspunkten för dessa resonemang är våra resultat om barns uppfattningar av lärmiljöns betydelse 

för deras hälsa, lärande och skolnärvaro som strider mot två etablerade definitioner av begreppet 

inkludering. Tanken att det i situationer där elever är i frånvaroproblematik kan uppstå en konflikt 

mellan elevers och specialpedagogers intentioner beroende på hur inkludering definieras är en 

iakttagelse som kan studeras närmre då en hypotes är att specialpedagogers syn på 

inkluderingsbegreppet påverkar hur den specialpedagogiska kompetensen verkar inom elevhälsan. En 

sådan studie skulle utifrån en fenomenografisk ansats kunna belysa specialpedagogers uppfattningar 

av elevers inkludering utifrån fallbeskrivningar av elever med tidigare frånvaroproblematik som har 

återgått till olika typer av lärmiljöer.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

1. Tidslinje: 

a. När mådde du som bäst i skolan?  

b. När mådde du som sämst i skolan?  

c. När började du vara hemma från skolan?  

d. När kom du tillbaka till skolan? 

2. Vilka var skälen till att du inte gick i skolan? 

3. Vad gjorde du när du inte var i skolan?  

4. Vilka var skälen till att du började gå i skolan igen?  

5. Vilken hjälp eller stöd skulle du behövt för att undvika att vara hemma från skolan?  

6. Hur skulle skolan kunna arbeta för att förhindra att elever blir långvarigt frånvarande från 

skolan? 
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Bilaga 2 - Tidslinje 
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Bilaga 3 - Missivbrev 

 

 

Informationsbrev om deltagande i intervju 

Hej vårdnadshavare, 

Vi heter Martin Eriksson och Stefan Lucas och läser vår sista termin på specialpedagogiska programmet vid 

Stockholms universitet och specialpedagogiska institutionen. Vi genomför en studie som ingår i vårt 

examensarbete som handlar om elever med tidigare skolfrånvaro. Uppsatsen går ut på att undersöka elevers 

uppfattningar av skäl till långvarig skolfrånvaro och vilka faktorer som är framgångsrika för att återvända till 

skolan. I Sverige finns det lite forskning i ämnet och särskilt forskning utifrån ett barnperspektiv. Ditt barns 

medverkan kan ge nya infallsvinklar i hur barn med skolfrånvaro uppfattar skäl till skolfrånvaro och vad som 

främjar skolnärvaro vilket inte minst kan gynna oss i våra framtida gärningar som specialpedagoger.  
 
Våra intervjuer följer forskningsrådets etiska principer om anonymitet, samtycke och konfidentialitet. 

Medverkan är frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan. I vår studie innebär anonymitet 

att vi inte använder ditt barns namn i transkriberingar eller i vår uppsats. Vi lämnar inte heller ut information 

som någon kan koppla till ditt barn. När vi transkriberar ditt barns intervju gör vi det på så sätt att ditt barns sätt 

att tala inte framgår. Denna information förklaras för ditt barn inför intervjun.  
 
Intervjuerna uppskattas ta cirka 60 minuter. Intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras för respektive 

deltagare innan de används i uppsatsen med möjlighet att revidera eller stryka innehåll. Resultaten kommer att 

behandlas i vårt examensarbete.  
 

• Ja, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien 

• Nej, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i studien 

 

  
--------------------------------------------------                                     ---------------------------------------------------- 
Vårdnadshavare 1                                                          Vårdnadshavare 2 
 
-------------------------------------------------------- 
Ort och datum 
  
Med vänliga hälsningar                  Vid frågor kontakt: 
Martin Eriksson och Stefan Lucas   martin.eriksson@mimersgymnasium.se 
 
Handledare: Eva Siljehag 
eva.siljehag@specped.su.se 
 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 

mailto:martin.eriksson@mimersgymnasium.se

