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Sammanfattning 

Hög skolfrånvaro och akademiskt misslyckande, även om det är ett komplicerat problem, kan 

inte ses som en följd av individens brister eller oförmåga. Forskningen bekräftar att 

skolsystemet som bär huvudansvaret kan göra mycket för de elever som riskerar att inte uppnå 

utbildningsmålen, som är långt ifrån skolan och som lider av psykisk ohälsa. Individen är inte 

en isolerad enhet utan ingår i ett ekologiskt multirelationellt sammanhang. För att skolan ska 

lyckas med sitt uppdrag är det nödvändigt att identifiera de problematiska faktorerna på olika 

nivåer som individ, skola, familj och samhällsnivå. Med kunskap om orsaksfaktorer kan 

implementeringar och förebyggande arbete drivas fram så att fenomenen skolfrånvaro och 

skolavhopp kan undvikas. Undersökningen av dessa kausalfaktorer och förebyggande åtgärder 

utgör uppsatsens huvudsakliga syfte. När det gäller metodologin, har en systematisk översyn 

av det aktuella forskningsläget genomförts. Således har 20 nationella och internationella 

vetenskapliga artiklar, framtagna inom området problematisk skolfrånvaro, undersökts. 

Resultatet av dessa visar att de bakomliggande orsaksfaktorerna till elevernas 

avståndstagande från skolan är multidimensionella och komplexa. På skolnivå är några viktiga 

aspekter som leder till att elever ger upp med skolan är exempelvis, akademiska misslyckanden, 

dåliga betyg, negativt skolklimat, oengagerade lärare, brist på elevinflytande och delaktighet, 

mobbning och vantrivsel. Dessa aspekter innebär att skolans effektivitet och förmåga att stödja 

elever i riskzonen för skolavhopp bör ifrågasättas. På familje- och samhällsnivå anges flera 

olika bakomliggande orsaksfaktorer till problematisk skolfrånvaro och som interagerar i ett 

socio-ekologis samspel, såsom: fattigdom, familjens ekonomiska förhållanden, föräldrarnas 

utbildningsnivå, tragiska livshändelser, diskriminering och psykisk ohälsa. Därmed, borde det 

frånvaroförebyggande och närvarofrämjande arbetet i skolan ta hänsyn till dessa referensramar. 

En fördel med forskningsöversikten är att den visar att evidensbaserad kunskap och aktuell 

forskning kan bidra till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, viktigt för den 

specialpedagogiska kompetensen beträffande skolans utvecklingsarbete med skolmiljöer, 

elevernas utbildningsmål, elevhälsa och skolaktörernas bättre förståelse för de processer som 

leder till skolavhopp. 

Nyckelord 

Problematisk skolfrånvaro, skolavhopp, inkludering, systematisk forskningsöversikt, eleverna 

psykiska ohälsa, Bronfenbrenners socio-ekologisk interaktion, socialt klimat. 

 



 

 

Abstract 

The absenteeism in school and academic failure, although it is a complicated problem, cannot 

be seen as a series of individual deficiencies or inabilities. The research confirms that the school 

system that bears the main responsibility can do much for anyone who risks not achieving 

educational goals, who are far from school and who suffer from mental illness. The pupil is not 

an isolated entity, it is part of an ecological multi-relational context and in order for the school 

to succeed in the educational mission, it is urgent to identify problematic factors at different 

levels such as individual, school, family and community level. With knowledge of causal 

factors, implementation and prevention work can be pushed forward so that the phenomenon 

of school absenteeism and school failure can be avoided. The study of these causal factors and 

preventive measures is the main purpose of the thesis. As a methodology in this study, a 

systematic review of the current research has been done. Thus, 20 national and international 

scientific articles, developed in the field of problematic school absenteeism, have been 

investigated. 

The result of these shows that the underlying causes of student's exclusions from school are 

multidimensional. At the school level: academic failure, poor rates, negative school climate, 

unjustified teachers, lack of student influence and participation, bullying and psychical illness. 

These aspects mean that the effectiveness of the school and its inability to support students at 

risk for school dropout should be questioned. At the family and community level, several 

different underlying causes are identified which interact in a socio-ecological dependency: 

poverty, family economic conditions, parental education attainment, tragic life events, 

discrimination, and mental health. Therefore, the work of preventing absenteeism and 

improving school attendance should take into account these frameworks. 

An advantage of the research overview is that it shows that evidence-based knowledge and 

current research can help develop a scientific strategy, important for the special educational 

competence regarding the school's development work with school environments, students 

'educational goals, student health, quality of teaching but in general,  better understanding of 

the processes that lead to dropping out of school. 

Keywords 

Problematic school absence, school drop-out, inclusion, systematic research review, pupil’s mental 

health, Bronfenbrenner’s socio/ecological interaction, social climate. 
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Inledning 

Jag minns tydligt när en skolmentor bad mig gå och hälsa på eleven i sitt hem. Mentorn viste 

att jag hade en bra relation med eleven och trodde att hen skulle våga ut ur sitt rum och ställa 

upp på ett samtal. Jag, liksom andra som hade försökt, lyckades inte nå eleven.  Däremot gick 

det bra att ha ett telefonsamtal efter några dagar. Jag erbjöd eleven stöd åtminstone inom mitt 

ämne, hen skulle få material av mig så att hen kunde genomföra uppgifterna hemma i lugn och 

ro. Med provet som specialutformades kunde hen använda hjälpmedel. Det handlade om texter 

som eleven kunde tolka och kunde bidra med sitt eget resonemang. Hen var språkligt begåvad 

och klarade kunskapskravet i mitt ämne. Allt låg i mentorns åtaganden, det fanns ingen plan att 

få eleven tillbaka till skolan eller hur hen skulle få tillräckliga meritpoäng för att söka till 

gymnasium, hen gick i åk 9.  Vid personalrummet hördes en lärare säga om hen ”en till som 

går förlorad! …för de finns det ingen framtid”, ansvaret lades på eleven. 

Kort därefter befann jag mig i en liknande situation, det var på gymnasiet och jag minns att jag 

mötte eleven i korridoren när hen gav skåpdörrarna hårda slag. Hen hade förvisats från 

klassrummet, och förklarade: "det händer alltid sådär när jag kommer till skolan ... det är ingen 

idé att komma hit". Efter att ha lyssnat på hens berättelse lovade jag att undersöka möjligheten 

att hen kunde byta klass och prova på mina lektioner eftersom vi var två lärare som undervisade 

i samma ämne. Jag var orolig att bli osams med denne lärare men fick bara höra ”Tack, ...och 

lycka till med eleven”.  

Så småningom gick jag dock ett nytt namn i min elevlista. Det hände att eleven var frånvarande 

då och då och värst var när hen hade en tändare med sig och försökte bränna utskrifterna under 

skrivbordet. Emellertid stannade jag ibland efter lektionen för att hjälpa hen att genomföra 

uppgifterna tillsammans. Efter ett tag märkte jag att studenten klippte sig, började raka sig och 

klädde sig elegant och genomförde väl genomtänka presentationer. Hen klarade kursen med bra 

betyg. 

Erfarenheter från dessa och andra fall fick mig att förstå att en enskild lärare kan åstadkomma 

mycket positivt och för att leva upp till idealet ”en skola för alla” där inget barn exkluderas, 

krävs det lärarengagemang, empatisk lyssnande och tro på elevens styrkor.  Däremot, trots den 

goda viljan, saknade jag beprövade vunnit mycket kunskapsverktyg och framför allt den 

specialpedagogiska blicken för att se helheten. Eleverna hade v och kunnat nå sina studiemål i 

alla ämnen om det hade funnits fler engagerade skolaktörer som samverkade kring dem.  

Som specialpedagog är det viktigt att arbeta så att skolnärvaro främjas och studiemisslyckandet 

undviks. Därmed, visar den här forskningsöversikten ett stort utbud av beprövade erfarenheter 

och interdisciplinär värdefull kunskap som kan ge inspiration och bredare insikt kring ämnet 

problematisk skolfrånvaro.  
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Bakgrund 

”Inkluderande undervisning bör ses som en princip som underlättar för alla barn att klara av 

skolan och uppfylla målen i ett system där alla får möjlighet till lärande, i stället för att man 

koncentrerar sig på placeringsfrågor och kompensation”. (EASNIE, 2017 s. 12). 

Fenomenet problematisk skolfrånvaro och skolavhopp har det sista decenniet uppmärksammats 

internationellt inom den sociologiska forskningen under beteckningen ”Geography of failure” 

inom utbildning och som ett växande problem i västerländerna (Smyth och Hättan, 2001). 

Följaktligen, startades ett genomgripande projekt inom EU genom Agency for Special Needs 

and Inclusive Education EASNIE (2014-2017) med syftet att undersöka de omständigheter som 

försvårar de ungas motivation och förmåga att klara av sina studier så att skolavhopp kan 

förebyggas. 

Begreppet ”frånvaro” förknippas ofta med skolk som leder till studieavbrott eller skolavhopp 

(drop-out). Bakgrunden till fenomenen kan vara varierad och komplex. Det har varit tabu att 

tala om att elever inte går till skolan och kritik kan dock riktas mot hanteringen av 

problematiken eftersom det har funnits en tendens hos de ansvariga, att beskylla och belägga 

ansvaret hos eleverna själva. Därför har mer fokus har lagts på att förändra individen än att 

fokusera på det sociala klimatet (Smyth och Hättan, 2001; Gren Landell, 2018, Allodi, 2000b). 

Enligt en tidigare rapport från EASNIE (2016), sker uteslutningsmekanismen bakom 

problematisk skofrånvaro och elevers skolavhopp genom fyra steg: a) problem hemma eller i 

skolan, b) ett misslyckande i skolan som leder till avhopp, c) dålig status på arbetsmarknaden 

och uteslutning från arbetet d) social utslagning där eleven blir en del av en avvikande 

subkultur, brottslighet eller droger. På skolnivå kan det finnas praktiker och inställningar som 

påverkar elevens problematiska skolfrånvaro. Därmed är det ansvar som skolan och lärarna har 

gentemot eleven väsentligt för att förebygga, stödja och locka tillbaka eleverna så att den 

destruktiva spiralen kan undkommas (EASNIE, 2016, s. 8-9).  

Ytterligare en rapport från European Centre for the Development of Vocational Training 

(Cedefop, 2016), efter en kartläggning från 2014, visar att 4,4 miljoner ungdomar inom EU, 

inte fullbordade gymnasieutbildningen. Eftersom bristande utbildning leder till fattigdom och 

socialt utanförskap, är en viktig prioritering för de europeiska länderna att minska skolavhoppen 

fram till 2020. I rapporten nämns att detta mål enbart kan uppnås genom bättre förståelse om 

de orsakande mekanismerna och genom att tidigt uppmärksamma signalerna från studenter i 

riskzonen, vilket ofta kräver enkla insatser (Cedefop, 2016. s. 1-2). Att eleverna misslyckas 

med sin skolgång innebär en skadlig situation för både individen, familjen och samhället i stort. 

Enligt Stalans och Seng (2007), det finns visa samband mellan misslyckande och 

gängkriminalitet och drogmissbruk. Trots behandlingar, sociala insatser och kostsamma 

ingripanden, finns det en risk för att ungdomarna återgår till den destruktiva spiralen (Stalans 

och Seng, 2007). I det avseendet är elever med olika sorters funktionsnedsättningar mer utsätta.  

Utbildningsystemet, har historiskt sett, inte varit rättvist och har innefattat sortering och 

ranking av barn och ungdomar (Gerrbo, 2012, s.15). Ett modernt utbildningsystem borde vara 

en del av kampen för social rättvisa och arbeta för idealen om en bra utbildning för alla.  Den 

strävan berör exempelvis att beslutsfattarna investerar i utbildning som minskar elevernas 
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akademiska misslyckande som driver dem borta ifrån skolan. Ett ökat samarbete och lagarbete 

mellan myndigheterna och andra styrande enheter behövs på lokal nivå så att effektivt stöd kan 

ges till elever i riskzonen och deras familjer. Enligt EASNIE, 2017, ska policys, läroplan, och 

bedömningssystem (summativ och formativ) vara tydliga och främja även elever med kognitiva 

funktionsnedsättningar (s. 12-13).  I det arbetet spelar forskningen en betydande roll i skolans 

utvecklingsarbete och praxis. Den uppmuntrar till reflektion kring lärandeprocesser och bidrar 

med kunskap för att förbättra elevernas prestation och psykiska välmående. 

I Sverige, fanns det år 2016 ca 20 000 elever med ogiltig frånvaro enligt rapporten Omfattande 

frånvaro (2016) från skolinspektionen. Rapporten grundades i en granskning av elva 

hemkommuner och elva skolor där det uppmärksammades att elever med omfattande frånvaro 

inte fick den hjälp som behövdes för att fullborda sin utbildning. I rapporten lyftes systemfel 

upp och de granskade kommunerna och skolorna kritiserades för att de inte tog problemet på 

allvar och visade brister i rapportering, analys av orsaker, uppföljning och förebyggande 

insatser (Skolinspektionen Omfattande frånvaro, 2016, s. 6-7). Samma år, 2016, genomfördes 

en statlig utredning ”Saknad!” som uppmärksammade elevers frånvaro och föreslog att 

Skolverket borde samla statistik om elevernas problematiska skolfrånvaro (SOU 2016:94). I 

samma utredning kritiserades även att rektorerna och huvudmannen förlitade sig på elevhälsan 

för att hantera problemet utan inblick i elevhälsoaktörens professionella bakgrund. Även 

Statistiska Central Byrån (SCB) angav att tre av tio som skulle börja gymnasiet hösten 2011, 

fortfarande saknade gymnasieexamen 2016 och inte kunde söka sig till högskolestudier (SCB, 

2017).  

Under 2017 beräknades att 127 600 unga i åldern 15-19 år utanför studier och arbete i 

Sverige, och aspekter som segregering och diskriminering baserad på etnicitet och 

funktionshinder sågs som ett allvarligt problem inom utbildning och yrkeslivet (SOU 2018:11, 

s. 74). I den rapporten föreslogs även att Skolinspektionen borde ha en mer aktiv roll och utöva 

kontinuerliga kvalitetsgranskningar av landets kommuner avseende uppfyllelse av de uppsatta 

målen om utbildning och andra insatser för att inkorporera unga till samhället. Det omfattar 

bland annat gymnasieskolornas rapportering vid betydande frånvaro och studieavbrott och 

samarbete med kommunernas ansvariga så att ungdomarna får stöd och deltar i olika 

aktivitetsinsatser (SOU 2018:11, s. 223). Under läsåret 2018/2019, gick 339 000 

gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Av dessa var 64% pojkar (SCB, 

2019). 

Barnens och de ungas rätt till utbildning är fastlagd i den svenska skollagen (2 kap. 18 § 

regeringsformen och 7 kap. 3 § skollagen), i den europeiska konventionen angående skydd för 

de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen, artikel 26 i FN) och konventionen om barnets 

rättigheter (Barnkonventionen).  Skolavhopp och misslyckad utbildning är en motgång i strävan 

efter social rättvisa och de globala målen om en inkluderande och jämlik utbildning av god 

kvalitet för alla (FN:s globala mål nr. 4). 

Efter situationen som beskrivits ovan, framkommer det att det finns ett visst samband mellan 

fenomenet på en nationell och internationell nivå när det gäller skolans ansvar eftersom ett 

förebyggande arbete med insatser i ett tidigt stadium i skolan är av avgörande viktig för 

individen, men också är ett sätt att använda de samhälleliga resurserna mer effektivt.  
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Utifrån bakgrunden och genom en forskningsöversikt av vetenskapliga forskningsartiklarna 

är förhoppningen att kunna bidra med en bättre förståelse och kunskap som kan leda till 

förbättringar för elever med problematisk skolfrånvaro, eller som riskerar eller har hoppat av 

från skolan.   

Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i ovanstående beskriven problematik, syftar den här studien till att undersöka 

det aktuella forskningsläget kring företeelsen problematisk skolfrånvaro. Det görs en översikt 

av bakomliggande orsaksfaktorer, processer och konsekvenser som ska leda till 

frånvaroförebyggande och närvarofrämjande arbete på såväl individ-, skola-, familj- och 

samhällsnivå. 

Den här undersökningen utgår från följande två föreställningar: 

- Vilka är de orsaksfaktorerna/orsaker som genererar frånvaro och skolavhopp? 

- Vilka implementeringar kan genomföras för att förebygga detta fenomen? 

-  

Teoretiska utgångspunkter 

Enligt Niholm (2005), har den specialpedagogiska forskningen drivits fram genom att beröra 

två dikotomier eller inritningar: ett individualistiskt perspektiv med rötter i medicin och 

psykologi och ett sociologiskt perspektiv som ser en koppling mellan sociala faktorer och 

skolproblem (Niholm, 2005). Niholm påpekar att den specialpedagogiska forskningen och 

praktiken behöver andra perspektiv såsom ett ”interaktivt perspektiv”, som innebär identifiering 

av de problematiska faktorerna på olika nivåer som inte kategoriserar och bedömer individen 

och som främjar mångfald och olikheter (Niholm, 2005, s. 130 - 135, 139).  Därför kan 

Bronfenbrenners ekologiska teori användas som en generell inramning vid analysen av 

interaktionen mellan individ, grupp och samhället. 

Den ekologiska modellen 

Begreppet Humane Ecological Theori (1977) beskrivs av Bronfenbrenner som en teoretisk 

uppfattning av miljön som sträcker sig utöver individers beteende för att omfatta både 

funktionella system inom och mellan de kontextuella system som omger individen. Han 

förklarar att kännedomen om dessa ekologiska strukturer öppnar ”blindheten” hos 

behavioristernas determinism då de ser att individen kan förändras om de omgivande 

strukturerna modifieras och utvidgas (Bronfenbrenner, 1996, s. 7). Bronfenbrenners ekologiska 

teori utgår från en humanistisk dimension och strävan efter social rättvisa. Individen är inte en 

isolerad enhet, hans kognitiva, moraliska och sociala utveckling formas och förändras i samspel 

med de kontextuella strukturerna. För klassificeringen av materialet används därmed 

Bronfenbrenners fem nivåer eller systemstrukturer såsom: Individ, mikrosystem, mesosystem, 

exosystem och makrosystem (Bronfenbrenner, 2005, s. 96). Dessa strukturer innebär: a) 

individen i centrum b) mikrosystemet eller den närmaste miljön är det lager som eleven har 

direkt kontakt med såsom skola, familj, grannar och vårdpersonal och präglas av erkännande 
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och ömsesidighet c) mesosystemet är nästa lager och berör relationerna mellan de olika 

aktörerna runt barnen som lärare och föräldrar d) exosystemet är nästa lager där barnen inte är 

involverade direkt men som påverkar både mesosystemet och mikrosystemet positivt eller 

negativt, såsom  ekonomin, lagar, det geografiska området e) makrosystemet är det yttersta 

lagret och omfattar lagar, värderingar, ekonomin, ideologier, kultur som kommer att påverka 

både skolan, föräldrar och de andra aktörerna i elevens lärmiljö (Bronfenbrenner, 2005, s. 96, 

115-119).   

Teorin berör aspekter som process-person.context-time (PPCT) där den dynamiska  

relationen mellan dessa påverkar de biopsykologiska egenskaperna hos individens utveckling, 

och i vilken den tidsmässiga faktorn också är viktig, d.v.s den historiska tiden och mognadens 

stadium (Bronfenbrenner, 2005, s. 6-7). Teorin han blivit kritiserar från bland annat anhängare 

av ett mer ”biologiskt perspektiv” som lyfter fram det genetiska arvet, men Bronfenbrenner 

använder denna syn eftersom en förbättring av hela kontexten, med alla lagren, kan reducera 

dysfunktionaliteter och utveckla en individ fulla kompetens och potential (Bronfenbrenner, 

2005, s. 191-192). Efter den insikten, fokuserar den här studien på förebyggande åtgärder med 

hänsyn till dessa strukturer och med fokus på förebyggande insatser så att skolfrånvaro och 

skolavhopp minimeras och åtgärdas. 

 

 

Figur 1: Bronfenbrenner ecological system (1995). 

 

Allodis analysmodell för den psykosociala miljön  

Inspirerad av Bronfenbrenner ekologiska perspektiv med fokus på individen i centrum och i 

svenskt sammanhang, har även Allodi (2010a) utvecklat en modell som är mer inriktad på 

analysen av det psykosociala klimatet och lärandemiljön för att skapa goda förutsättningar för 
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lärande, men också för förebyggande av skolmisslyckande, frånvaro och skolavhopp 

(Skolverket). 

 

 

Figur 2: Allodis analysmodell av den psykosociala lärmiljön (2010a). 

 

Allodis analysmodell för utveckling av lärmiljön och de psykosociala aspekterna består av olika 

begreppssystem som befinner sig inom ramen för förändring och tradition eller självhävdelse 

och altruism. Inom dessa ska en elev uppleva en rad värdekoder för att prestera och må bra 

såsom: hjälpsamhet, kontroll, säkerhet, kompetens, lärande, stimulans, kreativitet, inflytande, 

ansvar och delaktighet. 

Begrepp 

Om begreppet Social rättvisa menar Ramberg, (2015) att det borde definieras först och främst 

gentemot begreppet ”orättvisa”, en sådan diskussion är viktiga för strävan efter rättvisa och för 

att åstadkomma förändringar i riktning mot en mer likvärdig, demokratisk och inkluderande 

skola. Vidare, enligt Ramberg, kan begreppet rättvisa som en social konstruktion beskrivas som 

ett flerdimensionellt ideal som har att göra med erkännande och omfördelning av möjligheterna. 

I praktiken handlar det om hur elever placeras i olika skolor, olika utbildningsprogram som 

erbjuds, kvalitet och relevans av den kunskap som förmedlas, specialpedagogiksstöd och 

lärmiljön. Dessa påverkar i högsta grad elevernas motivation, akademiska prestationer, 

utbildning- och yrkeskarriärer och därmed livsschanser gentemot konkurrensen (Ramberg, 

2015, s. 55-56). I skolornas specifika sammanhang, finns även en kritik där social rättvisa och 

elevensolikheter tolkas som ”individers rätt att vara en del av den »normala» praktiken” 

(Niholm, 2005, s. 128). Att det finns en outtalad förväntan av en ”standardiserad individ” eller 

en ”idealtyp” som kan undergräva visionen om en skola för alla. Därmed borde strävan efter 

verklig rättvisa analyseras ur ett ”socialkonstruktivistiskt dilemmaperspektiv”, en etisk 

synvinkel som kritiserar kategoriserande, som inte tillskriver individen essentiella egenskaper 

(Niholm, 2005, s. 139, 235).   
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Ett annat begrepp är termen inkludering, vilket enligt Gerrbo (2012), kommer från engelska 

”inclusion” eller ”inclusive education” och enligt Salamanca deklarationen tolkas som 

”integration” men som också kopplats till idén ”en skola för alla” (Gerrbo, 2012, s. 26). 

Historiskt, har inkluderande utbildning vuxit fram ur systemet med specialundervisning som 

själv växte fram i Europa, Amerika och andra utvecklade länder. Syftet var att tillhandahålla 

grundläggande utbildning som behövts för arbetarklassens fabriker och jordbruksarbetare sedan 

den industriella revolutionen. Sedan började av 1900-talet har det funnits ett försök att hantera 

lärandet av barn som har ett brett spektrum av förmågor, färdigheter och motivation och 

skapandet av olika skolor för olika typer av barn var en lösning på den breda frågan om vad 

man ska undervisa.  Elever som inte kunde passa in i de förväntade ramarna var inrymda i 

skolor för svaga, sinnesslöa och ojusterade barn. Dessa utvecklades så småningom till 

specialskolor och specialenheter. Detta var inkluderande eftersom många barn får utbildning 

för första gången. Avsikten var att standardisera, eliminera skillnader och göra "normala" 

individer (Armstrong och Spandagou, 2010, s. 20-25). 

Efterkrigstidens inkluderande utbildningsfilosofi utvecklades i en politisk kontext som hade 

välfärd och nyliberalism som ledstjärna och där utbildningen för alla fördes fram med 

utilitaristiska argument exempelvis när multinationella företag behövde utveckla mänskligt 

kapital tillsammans som en del av ekonomiska investeringarna (Armstrong et. al., 2010, s. 7-

10; Gerrbo, 2012, s. 54). Följaktligen kunde inkluderande utbildning och elevernas resultat och 

även argument som ansvar och personlig val ”kopplas till marknadens behov av effektivitet och 

lönsamhet”. Därför, menar Gerrbo (2012), borde den rådande tystnad gentemot bristen i 

utbildningens utilitaristiska mål brytas om den ska vara mer ”inkluderande”, så att den utvecklas 

bortom de strikt ekonomiska incitamenten.   

Tidigare forskning 

Eftersom skolfrånvaroproblematiken är ett nationell och internationellt omfattande fenomen, är 

den här studien baserad på forskningsöversikter som empiri och berör ett urval av tidigare 

publicerade och granskade forskningsartiklar. Dock kan exempelvis nämnas forskarna 

Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) som påpekar att den moderna diskursen om skolans 

effektivitet och kvalitet kan tolkas som ett svar till sjunkande studieresultat och skolmisslyckade 

för många ungdomar i fattiga områden. Efter en serie kvalitativa studier genomförda under 20 

års tid, anser de ovan nämnda forskarna, att investeringar i skolan måste göras i relation till de 

lokala externa omständigheterna. Om Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) inser vikten 

i att utforska skolproblematiken i relation till externa faktorer, finns annan forskning som lyfter 

fram vikten av att se över interna aspekter såsom organisationen, ledarskapet, relationerna och 

pedagogiken inom skolorna. Forskarna Şahin et al. (2016), visar i deras artikel Causes of 

Student Absenteeism and School att deras forskning, såsom många andra studier och statistik, 

att individer som lämnar skolan har fler hälsoproblem, har en ökad risk för engagemang i brott, 

arbetar på ett jobb med låg inkomst, lever tio år kortare än genomsnittet och utför sina sociala 

skyldigheter som att rösta i val i mindre utsträckning än de andra (Sahlin et al., 2016). 

Med fokus på skolansansvar, anser de ovan nämnda forskarna att högfrånvaro måste leda till 

att de ansvariga omedelbar måste ställa frågorna: "Vad är fel i den här utbildningen?" och 
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"Händer det något i våra skolor och klassrum som avlägsnar eleverna från utbildningen? ” 

(Sahlin et al., 2016). Dessutom, påverkar frånvaro inte bara studentens akademiska framsteg, 

utan också motivationen hos andra eleverna och kan även orsaka svårigheter hos lärarna att 

följa planeringen eller avsätta extra tid för att erbjuda extra hjälp till frånvarande elever. Att 

problemet, trots flera decennier av studier, inte kunnat åtgärdas, bland annat beror på att det har 

funnits en tendens hos de ansvariga att beskylla eleverna och därmed lägga ansvaret på dem 

själva (Smyth och Hättan, 2001, s. 2). 

I linje med ovanstående så genomförde Morningstar et al. (2015), en kvalitativ studie i sex 

skolor där lärande, studentdeltagande, inklusive elever med funktionsnedsättningar, och även 

personalens olika roller observerades. Syftet var att identifiera de strategier som ett 

inkluderande klassrum applicerade i praxis angående elevernas tillgänglighet, deltagande och 

engagemang. Deras slutsats är att klassrumstöd och extra anpassningar är nödvändiga men att 

däremot, bortsorteringen av kunskapen eller delar av kursplaner och kunskapskraven inte kunde 

beskrivas som fördelaktig för eleverna. Likaså blir det skadligt för likvärdigheten när 

exempelvis eleverna med funktionsnedsättningar arbetar med individualiserat innehåll, 

isolerade från kamrater eller med alltför lätta uppgifter (Morningstar et al., 2015, s. 204, 206-

207). De ovannämnda studierna visar att trots de goda insatserna byggs, 

exkluderingsprocesserna succesivt upp med felaktiga oreflekterade metoder som i längden kan 

skada elevernas rätt till en likvärdig utbildning. Den här studien, genom valet av 

forskningsöversikten som empiri, visar att evidensbaserad kunskap och aktuell forskning kan 

bidra till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Det är viktigt för att förbättra den 

specialpedagogiska kompetensen och skolans utvecklingsarbete, och framförallt bidra till en 

bättre förståelse för de processer som leder till skolmisslyckande och skolavhopp, så att dessa 

kan förbyggas. 

Metod 

Vetenskapliga undersökningar anknyter till olika vetenskapsteoretiska idéer såsom filosofiska 

frågor som berör epistemologi, om kunskapens karaktär, d.v.s en positivistisk (kvantitativ) eller 

en interpretationistisk kunskapssyn (kvalitativ) där vi observerar verkligheter och tar fram 

slutsatser induktivt (Fejes och Thornberg, 2015, s. 116-117). Under den reflektionen, så är den 

här studien kvalitativ och induktiv. Den befinner sig inom ramen för litteraturstudier och har 

som avsikt att integrera den empiriska forskningen som berör problematisk skolfrånvaro och 

skolavhopp. Därmed, handlar den kvalitativa textanalysen om att läsa, förstå och skapa mening 

ur texter genom exempelvis att ställa frågor om författare, textens innehåll och vilka innebörder 

som texter får i relation till kontexten (Fejes och Thornberg, 2015, s. 178). Genom att ta del av 

och undersöka artiklarnas innehåll och resultat har den här studien som mål att skapa kunskap 

som kan berika det specialpedagogiska yrkeskunnandet inom ramen för skolutveckling så att 

elevernas studieliv förbättras. Den tematiska identifieringen har utvecklats genom analysen av 

generella, delvis förutbestämda drag till mer specifika genom kodningsklassificering och 

sortering i form av tabelluppställningar för jämförelse. Tematiseringen har gjorts efter att ha 

undersökt respektive artikels syfte och resultat och ha sorterat fynden i individ-, skola-, familj- 

och samhällsnivå. 
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Systematisk forskningsöversikt  

I denna kvalitativa studie har metoden systematisk forskningsöversikt använts. Detta koncept 

definieras som en sammanställning av tillgänglig forskning inom ett område baserat på de 

förutbestämda kriterierna som beskrivs i syftet och som visas i resultatet (Hesser och 

Andersson, 2015, s. 10). En metaanalysis med mätbara kvantitativa data, har inte genomförts i 

den här studien utan den har avgränsats till tematisk analys.  

De fenomen som undersöks inom samhällsvetenskapliga ämnen är mycket komplexa och 

varierade, så det krävs teoretiska redskap som kan kopplas till de frågor som behandlas i studien 

(Lind, 2014, s. 17-18). Artiklarnas varierade resultat har emellertid kunnat integreras under det 

teoretiska paraplyet av både Bronfenbrenners generella ekologiska metod men också Allodis 

modell för utveckling av det psykosociala klimatet i skolan. Många av de studerade artiklarna 

berör exempelvis elevernas psykosociala hälsa men också vikten att eleverna upplever 

delaktighet och bättre kontroll över sina studier. Forskningsöversiktsmetoden tillåter att 

undersöka olika perspektiv och infallsvinklar som avspeglar fenomenens mångfald och 

komplexitet av fenomenen. Eftersom skolans utbildning ska utgå från ”vetenskaplig forskning 

och beprövad erfarenhet”, en anlys av forskningsresultaten kan bidra, på både ett kreativt sätt 

och vetenskapligt angreppsätt, till bättre förståelse av elevernas minskade skolointresse och 

avståndstagande från skolan.  

Bearbetning av materialet 

Materialet består av 20 internationella forskningsartiklar om ämnet publicerade de senaste sex 

åren. För bearbetning av materialet har boken Introduktion till metaanalys och systematiska 

översikter av Hesser och Andersson (2015) men också boken Systematic reviews and meta-

analysis av Littell och Pillai (2008), varit till hjälp när det gällde tillvägagångsättet med korrekt 

hantering av forskningsartiklarna. Den andra boken ger förslag på hur variationen och 

mångfalden av artiklarnas syfte och resultat kan organiserad stegvis (Littell och Pillai, 2008, s. 

31-34).  Enligt Hesser och Andersson (2015) är det avgörande vid systematisk översikt att 

klargöra vilka studier som ska inkluderas i granskningen, det är viktig med så kallade 

”inklusionskriterier” som visar huruvida studien i fråga verkligen undersöker ett relevant 

fenomen (s. 43-44). Med tanke på detta, har undersökningens arbetsmetod genomförts i 

följande steg (se figur 3):  
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Figur 3: Övergripande strategi vid forskningsöversikten inspirerad av Hesser & Andersson, 2015. 

 

Det första steget, efter att ha valt ämnet för studien, definierades syftet och frågeställningarna. 

Det andra steget var att söka i olika databaser via Stockholms Universitetsbibliotek, och göra 

ett preliminärt val av artiklar enligt sökkriterier såsom år, land, utbildningsnivå, publicering och 

vetenskaplig granskning. Det tredje steget var att se över tidigare forskning, tidigare översikter 

och andra studier om ämnet. I det fjärde steget gjordes en mer avgränsad lista av de studier som 

skulle inkluderas. Dessa lästes, tolkades och översattes och kopplades till annan litteratur. Det 

femte steget var att sammanfatta och kodifiera resultatet tematiskt i kategorierna individ, skola, 

familj och samhälle. Sammanfattningen åskådliggjordes genom klassificering i tabellform; 

varje artikel i egen tabell (se exempel i tabell 3 och tabell 4 samt bilagan). Det sjätte steget var 

att ta fram ett eget resultat som sedan diskuterades genom en kritisk reflektion i den avslutande 

delen av uppsatsen. 

Urval och datainsamling  

Urvalet av de 20 artiklarna har gjorts i relation till valda frågeställningar och följer, enligt deras 

syfte och resultat en tematisk ordning. Datainsamlingen består av artiklarna från elektroniska 

databaser som ERIC, EBSCO, PubMed, SAGE Knowledge och Taylor och Francis Online, 

DIVA tillgängliga genom Stockholms Universitets Bibliotek. Med hjälp av sökord som 

”abseenteism” ”dropout” ”fail at school” ”prevent dropout” genererades ett antal granskade 

artiklar vilka även filtrerades efter datum, d.v.s de som var publicerade under åren 2014 till 

2019. 

Vidare är aspekter att identifiera a) de orsaksfaktorer som genererar frånvaro och skolavhopp 

b) förslag om förebyggande åtgärder och implementeringar angående skolfrånvaro. 

Forskningsartiklarna analyseras utifrån Bronfenbrenners teoretiska modell och därmed ses 
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interaktionen mellan mikronivån (individnivå), mesonivån (skolnivå), exonivån (familjnivå) 

och makronivån (samhällsnivå) och hur dessa domäner interagerar med varandra och skapar 

och förändrar individen. En översikt av de 20 artiklarna som inkluderades, enligt syfte, metod 

och urval visas i följande tabeller (se tabell 1och 2). 
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Validitet och Reliabilitet 

Validitetsbegreppet kan ses som ett mätinstrument som belyser om undersökningen mäter det 

som avses att mätas (Ejlertsson, 2019, s. 119). I det avseende, är den här studien beroende av 

kvaliteten av de inkluderade studierna. Därför har dessa granskats och deras respektive syfte, 

metod och urval har stämts av så att validiteten kan säkras (se tabell 1 och 2, ovan). 

 Dessa olika forskningsartiklars resultat har kartläggs i en mer omfattande tabell. Resultatet i 

dessa stämmer överens med artiklarnas respektive syfte. Dessa behandlar olika perspektiv av 

fenomenen problematiska skolfrånvaro och skolavhopp.  

Angående den externa validiteten, så är det undersökta fenomenet mångsidigt, 

kontextbaserat och berör specifika omständigheter. Därför är det inte generaliserbart. 

Reliabilitetsbegreppet speglar tillförlitligheten och att det i undersökningen har försökts med 

noggrannhet lyfta fram de olika infallsvinklar och analyser som presenteras i varje 

forskningsartikel. Läsningen, bearbetningen och klassificeringen av artiklarna har hanterats 

konsekvent, de tematiska beteckningarna har angivits i både texten och i tabellform (se bilagan). 

Forskningsetiska aspekter 

Enligt de etiska principerna ska forskaren förhålla sig till de människor och sammanhang som 

studeras. Det ligger i samhällets kunskapsintressen att forskare aldrig får påverka de individer 

som medverkar i undersökningen. Det gäller därmed att behålla maximal neutralitet (Lind, R. 

2014, s. 133). Därför har i genomförandet av den här studien alltid funnits en medvetenhet om 

att följa de forskningsetiska riktlinjerna för korrekthet, källkritik och integritet i hanteringen av 

de olika forskningsartiklarna. Även om studien följer syftet och de ställda frågeställningarna, 

har arbetet med materialet utgått från innehållet av de undersökta artiklarnas respektive resultat. 

I sin tur, är de forskningsartiklar som ingår i den här studien vetenskapligt granskade för 

internationell publicering och därmed följer även dessa de humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsetiska principerna. De undersökta artiklarna följer de etiska principerna och de 

människor som har deltagit i intervjuer, enkäter eller observationer har informerats om 

undersökningens syfte. Dessa människor har förblivit anonyma i texterna och deras personliga 

uppgifter såsom etnicitet, politiska eller religiösa åsikter, uppgifter som rör hälsa, kön, etc. ska 

ha hanterats på ett respektfullt sätt.  

Resultat 

Även om det finns ”en röd tråd” i de valda artiklarna som är kopplad till undersökning av 

problematisk skolfrånvaro, kan det utskiljas en mångfald av perspektiv och 

forskningsinriktningar. Det geografiska området har innefattat några EU-länder såsom 

Tyskland, Turkiet, Nederländerna, Sverige, Österrike och Spanien samt dessutom USA. Alla 

studier har genomförts i utvecklade länder där marknadsekonomi och dessa länder har elever 

och föräldrar med migration som bakgrund. De berör länder som har infört PISA-
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standardmätningar för i jämförelse länder sinsemellan. Alla artiklarna är publicerade, inom en 

period av 6 år och befinner sig inom den vetenskapliga forskningstraditionen och är 

vetenskaplig granskade. De fokuserar på en viss problematik och är tydlig avgränsade till den. 

Alla forsknings artiklarna hanterar både kvantitativ och kvalitativa metoder och lämnar 

öppenhet för ytterligare forskning.  

Kunskapsvetenskapligt så ingår, de studerade forskningsartiklarna i en postmodernistisk 

forskning där problematisering uppstår, men sociala konstruktioner och motsättningar och 

kategorier mellan individ, skolan, familjen och samhället lyfts också. 

 

1.Orsaksfaktorerna till skolfrånvaro och skolavhopp 

Det här avsnittet berör tio undersökta forskningsartiklar som anger olika möjliga orsaker till 

frånvaro och skolavhopp. De berör individ, grupp, familj och samhällsnivå (se tabell 3). 

 

 

Tabell 3: Exempel på samanställning av resultat berörande orsaksfaktorerna 

 

Efter en översikt av resultatet från nationell och internationell forskning är orsaksfaktorerna till 

skolfrånvaro och skolavhopp varierade och multifaktoriella. Det finns sällan en enda orsak, utan 

flera i bakgrunden som leder till att en elevs intresse av att gå till skolan kolliderar. I 

överensstämmelse med Bronfenbrenners socio-ekologiska modell, finns det en ömsesidig 

påverkan mellan individ, skolan och familj såsom samhälleliga faktorer. 
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1.1 Orsaksfaktorer utifrån en individnivå 

 

Enligt de undersökta forskningsartiklarna finns det flera orsaksfaktorer som verkar i 

bakgrunden och som håller individen borta från skolan såsom: 

Dåligt betyg och låg skolprestation 

Akademiskt misslyckande och Inlärningssvårigheter kan leda till eleven förlorar meningen med 

att gå till skolan (Şahin et al., 2016). Låga betygspoäng och inlärningssvårigheter och att inte 

vara insatt i utbildningsinnehållet eller kunskapskravet kräver skicklighet av läraren för att 

stödja eleven och vända den negativa spiralen (Gil et al., 2019). 

Låg poängsnivå i PISA-mätningen innebär låg prestationsnivå och dåliga kunskaper då 

eleven utvecklar en känsla av misslyckande, men det motsatta: hög eller godkänd poängsnivå 

har betydelse för individens motivation att fortsätta i skolan (Mahuteau och Mavromaras, 2014).  

Enligt Görlitz och Gravert (2016) forskning, hade läroplanen mest negativ påverkan på flickor 

jämfört med pojkar. Flickorna rapporterade ett ökat ångesttillstånd oftare, särskilt när det gällde 

matematik. Eleverna upplevde att de inte fick individuell uppmärksamhet eller hjälp med 

färdigheter och kompetenser (Görlitz och Gravert, 2016; Lunneblad och Dance, 2014). 

Studenten kanske inte ser relevansen hos en examen för deras liv, och skolan har brustit med 

att uppmuntra och stödja eleven så att eleven tar sin examen (McDermott et al., 2019).  

Elevens habitus och social status 

Studenthabitus definieras utifrån klass, kön, etnicitet och olika sorts kapital (ekonomiskt, 

kulturellt). Elever med en bakgrund av immigration och inskrivna i specialundervisning möts 

av låga förväntningar; de riskerar att misslyckats med skoluppgifterna och testerna p.g.a 

språkiga svårigheter. Det leder även till en känsla av exkludering eller att inte tillhöra skolan 

eftersom migrationsbakgrund kan vara stigmatiserande (Lunneblad och Dance, 2014; Nairz-

Wirth och Feldmann, 2017; Şahin et al., 2016). Därmed uppvisar denna grupp en högre risk för 

frånvaro och skolavhopp. De förlorar motivationen och förtroendet för skolan och personalen 

när de känner sig diskriminerade och deras engagemang för olika skolaktiviteter sjunker (Sahin 

et al., 2016; Voyer, 2019).  

Psykisk hälsa och emotionella aspekter 

Enligt Şahin et al. (2016), kan en bristande lärmiljö orsaka stress och psykiska besvär hos 

eleven. Känslan av maktlöshet, att inte höras och inte kunna påverka undervisning och att känna 

ett beroende till lärarens godkännande kan skapa stress hos eleven. Oro, ångesttillstånd och 

försvagat självförtroende efter låga studieresultat leder till ett obehag att finnas i skolan 

(Lunneblad och Dance, 2014; Nairz-Wirth och Feldmann, 2017; Şahin et al., 2016). Mobbning 

och aggression från andra är ett betydande bekymmer i barnens liv som leder till fysiska och 

psykiska skador såsom depression, gripande panik, skam, raseriutbrott och isolering på grund 

av avvisande (Sterling Honig och Zdunowski-Sjoblom, 2014). 

Enligt Brolin Låftman et al. (2019), leder bristen på meningsfulla fritidsaktiviteter eller att 

inte ha något att göra till spelmissbruk. Resultatet i deras forskning visade att individer med en 
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pessimistisk framtidstro var mer benägna att bedriva spel och riskspel jämfört med dem med en 

positiv framtidstro. Dessutom associeras förlorande i spel med 

hopplöshet, ett destruktivt och impulsivt beteende och ett sökande efter belöning och omedelbar 

tillfredsställelse; ”här och nu” skadar individens förmåga att anpassa sig i ett skolsammanhang 

(Brolin Låftman et al., 2019).    

Tidigare erfarenheter av skolfrånvaro 

Enligt forskningen av McDermott et al. (2019), har elevens tidigare kort- och långvariga 

erfarenheter av skolmisslyckande och skolfrånvaro i tidigare stadier skapat ett återkommande 

bettendemönster och därför hoppas forskning och analys av elevens vändpunkt öppnar nya 

vägar till förståelse för att finna åtgärder. Säkerligen har elever som lämnat skolan upplevt att 

de inte övervakas eller att skolan inte har reagerat på tidiga varningssignaler och därmed inte 

heller hjälpt eleven med negativa skolresultat eller sett till att eleven inte ger upp gentemot 

motgångar (Gil et al., 2019; McDermott et al., 2019). 

 

1.2 Orsaksfaktorer utifrån en skolnivå  

Enligt Nairz-Wirth och Feldmann (2017) råder det okunskap om problematisk skolfrånvaro i 

skolorna. Att det finns flera skolrelaterade orsaker till skolavhopp ignoreras och skolfrånvaro 

kopplas inte till skolans ansvar som förmedlare av ämneskunskap.  Att det saknas reflektion om 

hur makt, revir och status i relationerna påverkar skolmiljön (Nairz-Wirth och Feldmann, 2017). 

Skolans lärmiljö, relationerna och maktförhållanden 

Enligt Şahin et al. (2016) skapar en negativ skolatmosfär och brister i lärmiljön vantrivsel, 

vilken i sin tur påverkar elevernas förmåga till skolnärvaro. Att skolan åsidosätter vikten av att 

hjälpa eleven med att upprätta goda ömsesidiga relationer med sina vänner, lärare, 

skoladministratörer men att också hjälpa till med att skapa ett socialt nätverk. Dessutom saknas 

flexibla nya former av studentgrupper och strategisk blandning av eleverna (Şahin et al., 2016; 

Nairz-Wirth och Feldmann, 2017).  

När det gäller ledarskap och skolorganisation, hämmar dåliga byråkratiska strukturer som 

saknar logisk praxis, utvecklingen av professionellt relationellt arbete mellan olika skolaktörer 

(Nairz-Wirth och Feldmann, 2017). I den vardagliga undervisningspraxisen saknas en 

reflektion över vad maktmissbruk och undertryckande attityder hos administratörer, 

skolledning eller lärare kan få för konsekvenserna på eleverna (Şahin et al., 2016). En kritik 

som framkommer är att lärare inte reflekterar kritiskt över sin egen habitus, maktuttryck, eller 

inte har tid för kollegialt fördjupad analys av deras professionella praktik och dess effekter på 

studenterna (Nairz-Wirth och Feldmann, 2017). 

Lärarnas professionella kompetens 

Lärarna är avgörande för elevernas akademiska resultat och skolframgång och därmed skadar 

lärarnas negativa beteenden i klassen elevernas intresse (Gil et al., 2019; Şahin et al., 2016). 

Bristande mentorskap och otränade lärare som saknas kunskap om elevernas process för att 
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lämna skolan brister i att agera professionellt och rapporterar istället frånvarande elever som 

problemelever (Nairz-Wirth och Feldmann, 2017, McDermott et al., 2019). 

För att hantera olika problem relaterade till skolmiljön krävs det att lärare får coaching och 

utbildning om de faktorer som kan påverka eleven negativt och hur de kan arbeta förebyggande. 

Därför borde, redan vid lärarutbildningen, lärare tränas att ta itu med frågor som är direkt 

relaterade till problematisk skolfrånvaro, men också t.ex. interkulturell utbildning och 

klassrumsledarskap (Gil et al., 2019). Vidare behövs det att lärarna ständigt uppdaterar sina 

kunskaper, men problemet är att en del av lärarkåren visar ointresse för professionell utveckling 

eller undviker pedagogisk forskning (Gil et al., 2019; Nairz-Wirth och Feldmann, 2017).  

Eftersom det finns ett samband mellan lärarnas arbetsmiljö och elevernas skolresultat och 

attityd till skolan, enligt studien av Lunneblad och Dance (2014), har prestationskravet hos 

lärarna, en testcentrerad pedagogik, minskat lärarnas kontroll, flexibilitet och kreativitet över 

sitt arbete. De upplevde även osäkerhet i sin roll, kände sig utpekade som att inte betraktas som 

"bra" lärare eller arbeta på "bra". Dessutom försvårade alltför stor press deras kollegiala 

samarbete. Enligt studiens resultat, kände lärarna också stress när deras elever misslyckades 

med sina prov och tester (Lunneblad och Dance 2014). 

Psykisk ohälsa och mobbning 

Känslan av att vara värdelös, att bli ignorerad eller utfryst från andra, att vara föremål för hån 

eller mobbning kan ha allvarliga konsekvenser för elevernas psykiska ohälsa. Enligt Sterling 

och Zdunowski-Sjoblom (2014), råder det okunskap om motverkande av mobbningens effekter 

och relationell aggression. Enligt deras studie hade de undersökta skolorna brustit med: 

-att vara proaktivt hjälpsamma  

-att etablera starka anti-mobbningsprogram där konsekvenserna för mobbningen klargörs 

-att införa klassrumsaktiviteter som främjar prosocial interaktion och undervisar empati och 

omtänksamhet. 

-att speciella kunskaper och hjälp för att arbeta med mobbade barn behövs 

- att det saknades strategier som kan säkerställa säkra skydd för elever och skapa ett klimat för 

vård i skolan 

-att ge information och varna föräldrarna om möjliga symtom av mobbningen  

- att satsa för bättre skolmedverkan med föräldrar för att hantera barns mobbningssituation. 

Akademisk måluppfyllelse och elevstöd 

En annan orsaksfaktor som framkommit i forskningen är att det saknas en analys om de brister 

som kan finnas i utbildningskvalitet och att det därmed finns en tendens att lägga ansvaret för 

låga kunskapsresultat hos eleverna. Dåligt betyg och otillräckliga kunskaper i olika ämnen leder 

i sin tur till skolmisslyckande och skolavhopp (Mahuteau och Mavromaras, 2014) 

Bristande undervisningskvalitet kan inte heller kompenseras genom att låta eleven göra extra 

uppgifter eller läxor, eftersom studenter som inte kan göra de tilldelade läxorna på grund av 

flera skäl inte vill inte gå till skolan dagen för klassen (Şahin et al., 2016). När eleven hade 

missat för många lektioner hade det skapats kunskapsluckor och lärarna fick inte tid för 

individuell uppmärksamhet eller för att få ikapp dessa elever (Lunneblad och Dance 2014; 

McDermott et al., 2019).  
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En annan orsaksfaktor, enligt forskningen av Görlitz och Gravert (2016), är att elevernas 

beslut av hoppa av skolan har ökat efter läroplansreformen 2011 i Sverige och att 

läroplanensreformen minskade studenternas möjlighet för att få examen från exempelvis 

högskoleförberedande gymnasieskolor (Görlitz och Gravert, 2016). Ytterligare en faktor enligt 

forskningen, trots goda intentioner, är den starka tendensen till allt mer standardiserade tester, 

elevmätningar och nationella prov som orsakar stress men som också tar mycket tid för 

förberedelser och träning (Lunneblad och Dance 2014) Men samtidigt kan resultatet av dessa 

tester, exempelvis PISA-poäng, kan användas som en tidig varningsindikator för framtida 

skolavhopp (Mahuteau och Mavromaras, 2014) 

Skolsegregation och diskriminering  

Enligt svensk studie av Voyer (2019), skapar valfrihetens baksida ett olikvärdigt skolsystem 

med stora klyftor mellan skolorna och eleverna. Dessutom, finns det heterogenitet och variation 

i status mellan både de akademiska programmen och de olika gymnasieskolorna. I Sverige 

konkurrerar studenter om antagningen till ett gymnasieprogram på ett visst gymnasium baserat 

på de akademiska meritpoängerna från åk 9 och på gymnasiets förmåga att marknadsföra sig. 

Rektorerna ansåg att invandring i Sverige har skapat segregation med den allmänna 

föreställningen att en bra skola förmodar preferenser för svenskhet. Skolvalet uppmuntrar 

därför att rektorerna blir fångade i ekonomiska intressen som konkurrerar med deras 

utbildningsuppdrag, d.v.s de borde se mångfald och variation i kulturell bakgrund som något 

positivt. I stället anpassar de sig efter vad ”kunderna vill ha”. Att rektorerna valde att 

”marknadsstrategiskt” vända sig till svenska studenter och lyfta fram att deras skolor är 

”svenska” med få invandrare (Voyer, 2019). På det viset visas de dominerande uppfattningarna 

såsom att ”invandrarskolor” är dåliga skolor och "Svenska" skolor är bra.   

Barn och ungdomar som har anlänt till Sverige befinner sig i en annan verklighet än svenska 

infödda elever; språkliga krav kan vara ett förhinder att uppfylla kunskapskravet. Enligt 

(Lunneblad och Dance, 2014), i deras studie, uttryckte lärare oro över lägre studentresultat och 

många invandrarstudenter som misslyckats med testerna. Fokusering på ett nationellt språk 

uppvisar att det saknas insikt att språk varierar i olika sammanhang och det språket som används 

i vanliga klassrum tenderar att vara mer abstrakt och formellt än det språk som används av 

ungdomarna i daglig kommunikation (Lunneblad och Dance, 2014). Enligt undersökningen, 

finns det okunskap om samband mellan stigmatisering av elever i svårigheter och skolavhopp. 

Fattiga underprivilegierade elever eller elever som tillhör olika etniska grupper bedöms på ett 

negativ och moraliserande sätt vilket skapar en risksituation för avståndstagande från skolan 

(Nairz-Wirth och Feldmann, 2017; McDermott et al., 2019).  

Datorspel och riskspel 

Enligt Brolin Låftman et al., 2019, det saknas kunskap och forskning om sociala mediers 

betydelse i skolprestation och skolfrånvaro. De menar att spelande i form av datorspel och 

riskspel bland ungdomar har negativa effekter på skolprestationen, att motivationen att studera 

minskar och även framtidstron. Därför poängteras vikten av att skolan borde ta till sig forskning 

som undersöker: 
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- hur olika typer av skolegenskaper, skolmiljöer och skolegenskaper kan främja eller förhindra 

ungdomars engagemang i spel och riskspel. 

-hur sökande efter omedelbar tillfrestelse och satsningar för ”här och nu” hos datorspelande 

elever påverkar skolprestationen 

-om datorspelande kan kopplas till kunskap i skolsammanhang 

 

1.3 Orsaksfaktorer utifrån familj- och samhällsnivå  

Kommunikation mellan skolan och föräldrar 

Enligt forskningsundersökning av Şahin et al. (2016) råder det ofta bristande kommunikation 

mellan föräldrarna och skolan vilket resulterar i icke deltagande föräldrar. Dessutom saknas 

flexibilitet för att finna nya former av föräldrasamarbete (Gil et al., 2019; Nairz-Wirth och 

Feldmann, 2017  ̧ Sahin et al. 2016). Det behövs mer forskning, exempelvis vid fall av 

mobbning. I studien utförd av Sterling Honig och Zdunowski-Sjoblom (2014) rapporterade 

skolan inte att deras barn blev mobbade i skolan, ibland var de ovetande eller att de fick 

information av barnen långt senare. Att kommunicera och ge stöd för familj och skolor är 

avgörande för att hjälpa ett barn att hantera utmaningarna att bli mobbade och trakasserade av 

kamrater). 

 

Föräldrarnas utbildning och arbetsförhållande 

Det finns även ett visst samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas intresse av 

att utbilda sig, och därmed har graden av föräldraengagemang och förväntningar runt barnens 

skolgång och skolprestation stor betydelse (McDermott et al., 2019).  Studenter där minst en 

förälder har tagit examen från gymnasiet eller studenter där minst en förälder hade en 

universitetsexamen har bättre resultat och mindre skolavhopp bland elever (Görlitz och Gravert, 

2016).  

Lågutbildade föräldrar tenderar att åsidosätta vikten av utbildning, vilket exempelvis kan 

leda till att föräldrarna accepterar deras barns misslyckande eller inte stödjer elevernas 

akademiska framsteg och skolnärvaro (Görlitz och Gravert, 2016; Sahin et al., 2016).   

Men oavsett föräldrarnas utbildningsnivå kan bristande hjälp eller brist på övervakning av 

barnets skoluppgifter och läxor bidra till att eleven själv måste klara av mer vilket kan innebära 

ett allt för stort ansvar för elevens ålder (Sahin et al., 2016).  Å andra sidan, alltför auktoritära, 

förtyckande eller stränga föräldrar som pressar eleven att prestera i skolan kan vara 

psykologiskt påfrestande eller resultera i motsatta resultat (Şahin et al., 2016).  

 

Konkurrerande aktiviteter utanför skolan 

Förälder-barn-relation är viktiga och deras inblandning i barnens aktiviteter och fritid samt 

kunskap om barnens vänner och deras påverkan på exempelvis barnens eller ungdomarnas 

värderingar och intressen kan vara avgörande McDermott et al. (2019). Dessutom kan 

aktiviteter som att shoppa, begravningar, bröllop, utflykter och gäster hemma vara en anledning 

till att eleverna inte vistas i skolan (Şahin et al., 2016). Det behövs även mer forskning och 

kunskap om sambandet mellan orsaksfaktorer för skolmisslyckande eller skolfrånvaro och 
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datorspel och riskspel bland unga. Det är även nödvändigt att se över intensiv marknadsföring 

av spelindustrin och tydliga regler i samhället om spelande och åldersgrupper: Ungdomar deltar 

i spelverksamhet trots att det är olagligt för minderåriga (Brolin Låftman et al.,2019). 

 

Familjeolyckor eller svåra familjeförhållanden 

Personliga och familjerelaterade orsaker eller händelser som inträffar i familjen såsom 

föräldraledighet, övergrepp, en förälders död, föräldrar i fängelse, förlorade familjemedlemmar, 

ej fast bostad, skolbyte och hemlöshet har en enorm betydelse för barnens och ungdomarnas 

skolgång eftersom de måste stanna hemma för att vårda en förälder eller närstående eller arbeta. 

(McDermott et al., 2019; Nairz-Wirth och Feldmann, 2017; Sahin et al., 2016). Ekonomiska 

faktorer, där föräldrar har dåliga inkomster påverkar ungdomarna eftersom de exempelvis 

upplever stress på grund av saknad av skolmaterial, studiemiljön hemma, brist på fickpengar 

och resepengar. Det leder till beslut att hoppa av skolan och arbeta i stället (Görlitz och Gravert, 

2016; Sahin et al., 2016).  Å andra sidan, i studien utförd av Mahuteau och Mavromaras (2014), 

visas att även om det finns ett visst samband mellan PISA-resultat och de ekonomiska 

faktorerna i familjebakgrunden stämmer det inte alltid att fattigdomen leder till problematisk 

skolfrånvaro eftersom elever med svagare ekonomiska förhållande tenderar att studera som ett 

sätt att lämna utsattheten.  

Familjernas migrantstatus 

Familjens kulturella kapital påverkar skolans förväntningar på föräldrar (Nairz-Wirth och 

Feldmann, 2017). Elevernas immigrationsbakgrund har betydelse för elevernas skolresultat, att 

gå till en skola som associeras med segregation eller diskriminering sänker invandrarelevernas 

motivation att gå till skolan. Invandrarföräldrar som inte hunnit etablera sig i det nya landet, 

men även föräldrar med låga inkomster, kan påverka elevernas vilja att utbilda sig (Lunneblad 

och Dance, 2014; Mahuteau och Mavromaras, 2014). I exempelvis Sverige finns det skillnader 

mellan infödda och icke-infödda studenter. Invandrarfamiljens ekonomiska begränsningar kan 

ha betydelse när barnen behöver arbeta för att bidra ekonomiskt till familjen ellerta hand om 

yngre syskon medan föräldrarna arbetar (McDermott et al., 2019). Däremot finns det också 

motstridiga resultat eftersom det finns studier som visar att vissa barn till migranter, särskilt de 

som inte är engelsktalande, är mer benägna att slutföra skolan (Mahuteau och Mavromaras, 

2014). 

 

Marknadsekonomi 

Ekonomiskt intresse inom utbildning och skolorganisation som ett globalt fenomen är 

detsamma i många länder. Marknadsekonomi som en del av en nyliberal ideologi påverkar 

likvärdighet i undervisningen (Lunneblad och Dance, 2014). Bostadssegregation kan också 

kopplas till skolsegregation och stadsdelar och skolor klassificeras i rikas eller fattigas områden.  

I Sverige och USA bor ett stort antal invandrarungdomar som upplever stigmatisering på grund 

att de bor i stadsdelar som beskrivs som ”problemområden”. Deras boendeplacering som 

utvecklas till avancerad marginalitet påverkar negativt elevernas framtidstro eller incentiv att 

ta sig upp i samhället genom utbildning (Lunneblad och Dance, 2014). 
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Marknadsekonomin leder till att en effektiv skolekonomi som håller budget är baserad på 

antalet elever och deras akademiska prestation. Elever som hoppar upp blir därmed en 

ekonomisk förlust för skolan med risk att social rättvisa och skolans humanistiska uppdrag 

ersätts av att reducera eleven till ekonomiska objekt. Voyer (2019) diskuterar i sin studie 

att marknadsföringen riktades till de svenska studenterna och inte de med immigrantbakgrund 

vilket leder till bristande likvärdighet. 

Skolvalet kan ha skapat ojämlikhet och segregation i skolsystemet eftersom föräldrar väljer 

skolan på grundval av ras, etnicitet, klass och skolans rykte om kvalitet (Voyer, 2019). I det 

avseendet visar kontexten runt familjer med migrantbakgrund en situation där 

”invandrarbakgrund är devalverad” och ”svenskhet önskvärd” vilket delar ungdomarna i ”vi” 

och ”dom” och som motverkar samhällets ideal om social rättvisa. 

 

2. Förebyggande implementeringar  

Det här avsnittet berör ytterligare tio forskningsartiklar som föreslår olika förändringar och 

implementeringar för att förebygga problematisk skolfrånvaro och skolavhopp. Dessa förslag 

är också indelade på individ, grupp, familj och samhällsnivå (se tabell 4). 

 

Tabell 4: Exempel på samanställning av resultat berörande förebyggande implementeringar 

 

2.1 Förebyggande insatser på individnivå  

Förebygga psykisk ohälsa och problematiskt beteende  

Aggressivt och störande beteende i grundskolan förutser akademiska problem och skolavhopp.  

Enligt Pas et al. (2014), leder störande och aggressivt beteende i grundskolan till konflikt med 

lärare och lägre akademiska prestationer. Därmed finns verktyg baserade på beprövad 

forskning, men även coachings- och konsultationsmodeller som stöd till lärare för att förbättra 

studenternas beteende, socioemotionella, psykisk hälsa och det akademiska resultatet (Pas et 
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al., 2014).  Enligt Aho et al. (2017), är traumatiskt stressyndrom vanligt bland ungdomar 

(84,1%) och ¾ uppvisade peritraumatisk syndrom (ett pågående tillstånd av stress). 

Peritraumatisk stressyndrom var genusrelaterat, de flesta var män och de vanligaste 

reaktionerna var ökad hjärtfrekvens, snabbare andning och svettning. Detta symtom behövs 

behandlas och följas upp (Aho et al. 2017).  

Det finns en tydlig koppling mellan olika engagemangsfaktorer (t.ex. sociala, emotionella 

och akademiska) och skolavbrott. Med ”studentengagemang” menas ett ”meningsfullt 

engagemang genom lärandemiljön”. Det karakteriseras som en flerdimensionell konstruktion 

bestående av positiv interaktion mellan individen och utvecklande skolupplevelser i skolmiljön. 

Emellertid behövs det mer forskning, särskilt om studier från elever som har närvaroproblem 

eller som redan har fallit ur skolan. Därför att fånga deras uppfattningar och åsikter är viktiga i 

det förbyggande arbetet (Stevenson et al., 2019).  

Individen är en del av ett ekologiskt sammanhang 

Enligt Lavrijsen och Nicaise (2015), är individens studiemotivation och studieframgång 

beroende av familjeomständigheterna, men också av socioekonomiska faktorer och 

ojämlikheter utanför skolans sfär. Individen ingår i ett brett system av relationer till skolan och 

i ett bredare samhälle är kvaliteten i systemet av relationer viktig. Därmed borde dessa 

strukturer vara rättvisa och främja utbildning och arbete (Downes, 2016; Lavrijsen och Nicaise, 

2015). I förebyggande syfte är det nödvändigt att inse att individens kommunikativa, rumsliga 

relationer och dynamiska samspel med sin omgivning återspeglar (diametric mirror) de 

omgivande strukturerna. Därför borde dessa ses över för att förebygga individens 

avståndstagande och avhopp från skolan (Downes, 2016). 

Eleven ska känna sig delaktig och kunna påverka 

Delaktighet tillåter eleven att delta i utvecklingen av sociala interaktioner, attityder till lärande 

och självförtroende för att uttrycka sin egen personlighet. Delaktighet kan hjälpa eleven att 

uppnå positiva inlärningsresultat och en allmän känsla av välbefinnande i skolans sammanhang; 

att eleven får utrycka sin åsikt om aktiviteterna och lärande metoder och innehåll påverkar 

motivationen positivt (Batini et al., 2019). Engagerade elever deltar aktivt i 

klassrumsammanhang och deltar även i frivilliga aktiviteter (Tarabini et al., 2019). 

Blazer och Gonzalez Hernandez (2018) lyfter genom deras studie upp, fördelarna med 

exempelvis ”Active Learning”-metoden eller ”aktivt lärande” där eleven och lärare skapar en 

undervisningsupplevelse tillsammans vilket bidrar till att öka studentens engagemang. När 

eleverna engagerar sig och kan påverka den egna inlärningen får de insikt om hur viktigt 

skolarbetet är för deras eget liv (Blazer och Gonzalez Hernandez, 2018).  

Förbättra undervisningskvaliteten och ge stöd för bra betyg 

Dåliga resultat och akademiskt misslyckande minskar elevens motivation och engagemang i 

skolan. Därför uppfattar sig eleven som har kämpat under hela skoltiden utan bra betyg som en 

"dålig student" och riskerar ge upp (Tarabini et al., 2019). Eleverna får bättre självuppfattning 

och höjer sin utbildningsmotivation om han/hon får stöd, hjälp och uppmuntran från lärare. 
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Skapa flexibla undervisningsformer  

Enligt studiet, uppvisar elever med inlärningssvårigheter och autism bättre akademiska resultat 

i ett inkluderande klassrum och individualiserade utbildningsprogram (Morningstar et al., 2015; 

Swain-Bradway, et al., 2015). Men flexibiliteten främjar även andra elever som exempelvis 

uppvisar skoltrötthet, oro eller annat. Det finns även verktygsmodeller som kan hjälpa lärarna 

att bättre hantera beteendeproblem såsom SWPBIS, som utgår från teamets problemlösningssätt 

och evidensbaserade åtgärder och implementeringar för att tillgodose studentens individuella 

behov (Swain-Bradway et al., 2015). Dessutom visar forskning att skolavhopp kan förebyggas 

om eleven får stöd dagligen för akademiska och sociala prestationer från början till dess att 

eleven tar sin examen. 

 

2.2 Förebyggande insatser på skolnivå 

Stöd till lärare, kompetensutveckling och kollegialt samarbete 

Lärarna väsentliga i hanteringen av skolfrånvaro, därför behöver de coaching, professionell 

vägledning, återkoppling och konstruktiv feedback för konflikthantering, men också för 

utveckling av undervisningen med målet att förbättra lärarpraxis, göra implementeringar, träna 

en viss teknik eller förbättra ledarskapet (Enligt Pas et al., 2014). Lärare måste ha förmågan att 

tillgodose elevernas akademiska behov, men också värna för elevernas sociala och mentala 

hälsa. Därför kan forskningen och beprövad evidensbaserad erfarenhet i skolan tillhandahålla 

ett utbud av metoder och verktyg för att effektivt förebygga bettendemässig eller mental ohälsa 

och stödja elever med akademiska problem (Pas et al., 2014). 

Lärarutbildning behöver utökas med moment som berör mental hälsa och psykosociala 

faktorer som påverkar problematisk skolfrånvaro (Pas et al., 2014). Lärarnas deltagande i 

hälsofrämjande program leder till optimering av förebyggande insatser, men också att 

tidsmässiga och ekonomiska resurser kan tilldelas till det ändamålet. Det är också av stor vikt i 

det förebyggande arbetet att lärarna kan reflektera över sin praxis och sträva efter förbättringar 

samt ges tidsmässiga förutsättningar för kollegialt samarbete. Enligt Morningstar et al. (2015), 

behöver speciallärare och lärare ge stöd som främjar elevens framsteg enligt läroplanen. 

 Flexibilitet och utökandet av varierade utbildningsformer  

Enligt forskningen av Lavrijsen och Nicaise (2015), behövs det mer flexibla och ett större utbud 

av utbildningsformer. Att öppna alternativa utbildningsmöjligheter för dem som har upplevt det 

formella utbildningssystemet som svårt, skrämmande eller utestängande (Downes, 2016; 

Lavrijsen och Nicaise (2015). Exempelvis kan skolsystemet implementeras genom kvalitativa 

yrkesutbildningar med koppling till goda arbetsmöjligheter vilket fungerar som ett säkerhetsnät 

att erbjuda för de studenter som lutar mindre åt det akademiska. Att erbjuda kvalitativa kortare 

utbildningar med attraktiva arbetsmarknadsutsikter kan uppmuntra unga människor att stanna 

kvar i skolan (Lavrijsen och Nicaise, 2015).   
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Främja god lärmiljö och goda relationer  

Det är viktigt att utveckla lärmiljön och erbjuda stöd till elever i riskzonen som hjälper dem att 

utveckla goda relationer med kamrater och lärare i sin omgivning. Goda relationer hjälper 

eleven att känna förtroende för skolan och utbildningssystemet. Att hjälpa eleverna att utveckla 

de spatiala relationerna hos sig så att de utvecklar förmågan att uppfatta omvärlden på 

konstruktivt sätt (Downes, 2016). När eleven förbättrar kommunikationsförmågan kan symtom 

för psykisk ohälsa och skolproblem förebyggas. 

Lärmiljön är viktig; forskning visar att individer som har upplevt ett bra klimat i grundskolan 

innebär ett minskat obehag och lägre ångestnivåer under övergången till gymnasiet (Batini et 

al, 2019). Skolan kan förbättra lärmiljön och elevernas välbefinnande genom att främja 

inlärningssituationer där elever kan delta med sina färdigheter och potential. 

Samhörighetskänsla, aktivt lärande i projektgrupper där eleverna är aktiva förbättrar de sociala 

relationerna mellan studenter och mellan elever och lärare. Ett positivt relationsklimat förbättrar 

skolprestanda när det gäller inlärning och deltagande. Om studenter är aktiva och utbyter 

kunskap och tankar om aktiviteter som föreslås, utvecklas deras motivation, självkänsla och 

förmåga till reflektion, de kan uppleva effektivitet, minskad tristess och mindre känslor av 

ensamhet (Batini et al., 2019). 

Delaktighet och elevinflytande  

Delaktighet tillåter eleven att delta i utveckling av de sociala interaktionerna och lärandet vilket 

ger ett bättre självförtroende så att eleven kan uttrycka sin egen personlighet. Om eleven får en 

känsla av välbefinnande i skolans sammanhang, kan det vara lättare för eleven att uppnå 

positiva inlärningsresultat (Batini et al., 2019). I en god skolorganisation med trygga vuxna 

tillåts eleverna delta i beslutsprocessen, lyfta upp sina synpunkter om aktiviteterna, 

lärandemetoder och innehåll och lärarnas lyhördhet ökar motivationen för lärande (Batini et al., 

2019). När eleverna görs delaktiga och det skapas utrymme för elevernas röster utvecklas deras 

förmåga till demokratiskt deltagande men också toleransen för andras åsikter. Särskilt från 

elever från socioekonomisk marginaliserade bakgrunder.  

Det leder till förbättrade sociala relationer mellan studenter och mellan elever och lärare. Om 

eleven får en känsla av bättre kontroll på sina studier utvecklas även en reflexiv attityd om ens 

eget lärande (Batini et al., 2019). Om studenter är aktiva och arbetar i grupper, delar kunskap 

och tankar om aktiviteter som föreslås, kan de få en känsla av effektivitet, minskad tristess eller 

känslor av ensamhet. En notering som görs i samma artikel är att om en elev har upplevt ett bra 

klimat i grundskolan bidrar det till ett minskat obehag och sänkt ångestnivå under övergången 

till gymnasiet (Batini et al., 2019). 

Psykisk hälsa och elevens välmående i skolan 

Lärarna i skolan borde ha kännedom om peritraumatiska reaktioner och följa upp symtom för 

att få en förståelse för elever som drabbas av detta (Aho et al., 2017). Psykisk ohälsa i form av 

skolrelaterad peritraumatiska stressyndrom är vanlig mellan ungdomar och då är det viktigt att 

skolan arbetar förebyggande eftersom det finns ett samband mellan traumaexponering och 

psykosocial missanpassning, inklusive depression, ensamhet, globalt låg självkänsla, dålig 
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självuppskattning, ångest och sociala svårigheter (Aho et al., 2017). Enligt studien, är 

peritraumatisk stress genusrelaterad, de flesta var män och vanliga reaktioner var ökad 

hjärtfrekvens, snabbare andning och svettning (Aho et al., 2017). Även om skolan har stort 

ansvar, ingår det i det förebyggande arbetet mot skolfrånvaro och avhopp att alla organ i 

familjen och samhället arbetar aktivt för barnens och ungdomarnas psykiska välbefinnande.  

Resurser borde tilldelas för förebyggande av psykisk ohälsa. 

Det behövs insatser för att öka elevengagemanget hos eleverna så att de utvecklar en trygg 

anslutning till skolmiljön, bildande av positiva student–lärarrelationer, och inkludering i sociala 

grupper. Dock uttrycks skolengagemang inte bara i dess mer observerbara dimensioner men 

också i de mer subjektiva som är förknippade med känslomässiga, affektiva och kognitiva 

faktorer (Stevenson et al., 2019; Tarabini et al., 2019).  

Skolsegregation och arbete med inkludering  

Enligt Tarabini et al. (2019), är skolans sätt att hantera mångfalden och heterogeniteten bland 

studenterna samt lärarnas förväntningar och engagemang de mest avgörande faktorerna för 

elevernas skolframgång. Effektivt inkluderande praxis uppstår när lärarna och andra skolaktörer 

utformar, implementerar och utvärderar resultaten av undervisningen (Morningstar et al., 

2015). Ett bra verktyg för arbete med inkludering är exempelvis UDL-metoden (Universal 

design for learning) för planering, genomförande och utvärdering av undervisning som omfattar 

alla elever, även de med eller utan behov av stöd. 

Använd forskning och beprövad kunskap för förebyggande strategier 

Enligt Swain-Bradway et al. (2015) finns det många verktyg som kan användas för att utveckla 

skolan och förebygga elevernas skolmisslyckande och avhopp, exempelvis: SWPBIS 

(Schoolwide positive behavior interventions and supports) som kan användas för att förbättra 

skolklimatet, minska exkluderande attityder och förbättra. Modellen följer tre steg på alla 

skolnivåer: a) Primära (kontextuella/Generella):  arbete i små grupper på skolnivå b) Sekundära 

(vald / riktad/individuellt): utformade åtgärder på skolnivå och c) Tertiära (individuella): 

individer (Swain-Bradway, et al., 2015). Modellen berör i sin tur följande aspekter: a) 

skolomfattande förväntningar och regler för lämpligt beteende b) direkt och aktiv undervisning 

av förväntningar och regler c) erkännande av studenter som engagerar sig i lämplig skola c) 

konsekvenser för brott mot regler d) användning av data för att vägleda beslutsframställning e) 

administrativt stöd vid skolans nivå f) stöd i familjen och stadsdelen. Denna modell, bland 

andra, kräver att skolpersonal mobiliserar, förankrar arbetssättet och är beroende av villigheten 

hos personal att åta sig att delta i omorganisationen med mål att påverka studentens resultat 

positivt. 

Stöd för att undvika akademiskt misslyckande 

Enligt Blazer och Gonzalez Hernandez (2018), är det är viktigt att agera vid tidig varning och 

designa flera olika strategier för att stödja elever i riskzonen. För att få en bättre förståelse och 

kunna erbjuda stöd, är det viktigt att samla maximalt med data och information om eleven, 

exempelvis studenternas kursbetyg, testresultat, närvaron och disciplinära överträdelser (Blazer 

och Gonzalez Hernandez, 2018). 
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Vidare, enligt Stevenson et al. (2019), finns det tre underdomäner i skolengagemang som 

kan vara användbara för hjälpinsatser för elever som har förlorat motivationen att gå till skolan: 

(a) akademisk / kognitiv (b) beteende och (c) socioemotionell. Skolan har ansvar att varna för 

att dessa tre faktorer förbättras så att eleven fullföljer sin undervisning. Lärare borde anpassa 

sig till elevernas unika inlärningsstilar och tillhandahålla alternativa undervisningsmetoder, 

men också ge studenterna ett ökat akademiskt stöd eftersom akademiskt misslyckande och 

dåliga betyg skapar frustration och ökar risken för skolavhopp (Blazer och Gonzalez 

Hernandez, 2018). 

Lärarengagemang är avgörande för att främja elevernas utbildningsmöjligheter för att lyckas 

i skolan. Därmed måste lärarna acceptera sitt ansvar gentemot alla elever. Den överskrider det 

strikt akademiska området; detta ansvar är förknippat med den personliga, sociala och 

emotionella utvecklingen hos de unga som de arbetar för. Speciallärare och andra lärare behöver 

ge stöd som främjar elevens framsteg enligt läroplanen, eleverna kan klara sin undervisning om 

läraren engagerar sig i dem (Tarabini et al., 2019; Morningstar et al., 2015). 

 

2.3 Förebyggande insatser på familj- och samhällsnivå  

Förebyggande verktygsmodeller och coaching program 

I forskningen utförd av Pas et al. (2014); Stevenson et al. (2019) och Morningstar et al. (2015) 

anges flera verktygsmodeller och coachningsprogram som kan användas för utveckling av 

elevernas lärmiljö så att problematisk skolfrånvaro förebyggs. Exempelvis:  

- PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports) är en förebyggande coachningsmodell, 

som syftar till att förändra hela skolmiljön, inklusive klassrum och icke klassrumsförhållanden, 

främja positiva förändringar i personal och omgivning som påverkar studentens beteende. 

Modellen hjälper till med att förebygga problembeteenden baserad på negativ, exkluderande 

skolpraxis som leder till skolavhopp och i stället engagera eleverna och skapa trivsel i 

klassrummet. PBIS behöver tränare eller externa experter såsom skolpsykologer eller kuratorer 

som kan stödja skolan och hälsoteamet vid identifiering av stöd anpassad till studenternas 

behov. 

-  CCU (Classroom Check-Up) är en coachningsmodell utformad för att tillhandahålla stöd för 

klasslärare och dess agerande i klassrummet. CCU modellen är evidensbaserad och noggrant 

testad familje Check-up som används effektivt för familjer med barn med problematiska 

beteenden. Det går på att lyfta fram styrkor som främjar studenternas framgång för att utveckla 

de svagare färdigheterna. 

-  MTP (MyTeachingPartner) är en konsultmodell som använder teknik, inspelningar, filmande, 

etc för professionell utveckling fokuserat på att förbättra interaktionen mellan lärare och elever 

i klassrumsmiljöer. 

-  CBC (Conjoint Behavioural Consultation) innebär att konsulten hittar lösningar för elevens 

beteendeproblem som berör lärare, föräldrarna och elevens relationer med föräldrarna. 

-  UDL (Universal Design for Learning) modellen behöver mer forskning för att se 

resultatskillnader i olika miljöer och skolkulturer (Morningstar et al, 2015).  

-  HSSSE (High School Survey of Student) som innefattar elevintervjuer. 
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Socioekonomiska insatser i samhället är viktiga  

Enligt forskningen av Lavrijsen och Nicaise (2015), är socioekonomiska insatser i samhället 

viktiga då minskade sociala ojämlikheter påverkar skolan: barn från lågutbildade föräldrar är 

långt mer benägna att falla bort när fattigdomen är hög. Därför kan att bekämpa fattigdom vara 

nödvändigt för att undvika skolavhopp. Fattigdomen skadar redan missgynnade familjer som 

saknar nödvändiga resurser för att ge barnen rättvis chans i skolan (Lavrijsen och Nicaise, 2015; 

Swain-Bradway, et al., 2015). 

Enligt den ovannämnda forskningen, verkar inte alltid en hög ungdomsarbetslöshet vara 

förknippad med skolavhopp och inte heller med missgynnade studenter.  Enligt studien behövs 

åtgärder och insatser på en större politiskt strukturell nivå i samhället. Exempelvis: förbättra 

villkor för familjer med immigrationsbakgrund. Elever med familjer som upplever ekonomisk 

balans och välstånd har bättre förutsättningar för ungdomarnas arbete och studier.  

Tider av ekonomisk kris och med hög ungdomsarbetslöshet skadar utbildningsförsöken, 

särskilt från missgynnade studenter. Genom exempelvis Lifelong Learning program kan 

föräldrar uppmuntras att utbilda sig eftersom utbildande föräldrarna bättre stödjer sina barn att 

utbilda sig. Dessutom är högutbildade föräldrar mindre känsliga för kortsiktiga ekonomiska 

fluktuationer (Lavrijsen och Nicaise, 2015). 

Satsningar på en flexibel arbetsmarknad och Longlife Learning  

Satsningar på en mer flexibel arbetsmarknadspolitik, skapande av okvalificeradt arbete med 

möjlighet till kompetensutveckling och ett Longlife Learnings-program skulle hjälpa till med 

att integrera de skolavhoppade och arbetslösa ungdomarna på arbetsmarknaden och även hjälpa 

dem bygga sig en utbildning på lång sikt (Downes, 2016; Lavrijsen och Nicaise, 2015). 

Lärlingsutbildning eller en omvandling av kunskaper som förvärvats genom arbete till 

meritpoäng skulle uppmuntra avhoppade studenter att höja sina kvalifikationer. 

Familjestöd och sociala relationer 

Det finns ett behov av förbättring från ett ”diametriskt” till ett ”koncentriskt relationellt 

utrymme” d.v.s att se individen i ett ekologiskt nätverk av systematiska relationer. Det innebär 

förändringar inte bara på individnivå utan även på de kontextuella, relationella och hierarkiska 

strukturerna som formar individen kopplat till utbildningssystemet. Det är viktigt att erbjuda 

familjestöd, inklusive stöd för känslomässig och mental hälsa (Downes, 2016; Swain-Bradway, 

et al., 2015). Detta är relevant för att förebygga att elever lämnar skolan.  

Satsningar i barn- och ungdomarnas psykiska hälsa 

Enligt Aho et al. (2017), är det viktigt att det i samhället arbetas med förebyggande av psykisk 

ohälsa bland ungdomar eftersom det finns ett samband mellan traumaexponering och 

psykosocial missanpassning, inklusive depression, ensamhet, global låg självkänsla, dålig 

självuppskattning, ångest och sociala svårigheter (Aho et al., 2017). Alla organ i samhället både 

från familjen och omgivningens vuxna borde arbeta aktivt för barnens och ungdomarnas 

psykiska välbefinnande.  Resurser borde tilldelas för förebyggande av psykisk ohälsa 
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Bekämpa segregation och utanförskap i samhället 

Enligt Tarabini et al. (2019), är det skadligt för samhället om det finns ungdomar som faller i 

destruktivt utanförskap, därför borde insatser göras för att bekämpa både bostadssegregation 

och skolsegregation och sträva efter likvärdighet. Klasskillnader i samhället påverkar skolan, 

därför är viktigt att överskrida skillnaderna mellan skolor. I den nämnda studien visade det sig 

att medelklasskolorna uppvisade mer engagemang och högre förväntningar än skolorna med 

studenter med lägre social bakgrund (Tarabini et al., 2019). Negativ självuppfattning efter 

dåliga resultat är starkare och mer stigmatiserande hos studenter med den lägsta 

socioekonomiska och kulturella statusen jämfört med hos studenter med högre status (Tarabini 

et al., 2019). Den sociala bakgrunden spelar roll i utformningen av elevidentiteten. 

Uppmuntra meningsfulla fritidsaktiviteter 

Enligt Blazer och Gonzalez Hernandez (2018) är det viktigt att uppmuntra studenter att delta i 

fritidsaktiviteter. Skolan, familjen och kommunen och kommunen kan samarbeta i skapande av 

exempelvis sport, klubbar, fältresor efter skolan; detta ökar studenternas skolengagemang, 

lyfter upp självförtroendet, skapar nätverk och förebygger fysisk och psykologisk ohälsa. 

Diskussion 

Enligt resultatet av den genomförda forskningsöversikten, är avståndstagande från skolan en 

mångfacetterad och multifaktoriell företeelse. Det svar som framkommit är att orsaksfaktorerna 

berör många nivåer. I linje med Bronfenbrenners socio-ekologiska perspektiv, finns det en 

interaktion mellan den individuella, akademiska, skolrelaterade, familjerelaterade och 

sociokulturella domänen.  

Syftet med den här studien var att undersöka det aktuella forskningsläget för fenomenet 

problematisk skolfrånvaro och skolavhopp. Därmed användes två frågeställningar som berörde 

orsakerna och insatserna för att förebygga fenomenet. 

Den första frågeställningen handlar om orsaksfaktorerna som genererar frånvaro och 

skolavhopp på individ-, skola-, familj- och samhällsnivå. 

Resultaten visar att ett brett antal faktorer är involverade i skolavhopp. Efter översynen av 

kunskapsläget finns det flera olika orsaksfaktorer som fungerar i ett socio- ekologisk samspel: 

a) individuella faktorer relaterade till eleven, psykologiska och beteendefaktorer b) skolfaktorer 

såsom typ av skola, resursstruktur, social och akademisk miljö, lärarpersonalens kvalitet och 

undervisning c) familjefaktorer och familjesammanhang eller familjens egenskaper kommer i 

tredje hand och är inte alltid avgörande för elevens förutsättningar eftersom mycket ligger på 

skolans ansvar d) samhällsaktörer, sociokulturella och politiska faktorer, marknadsekonomi, 

jobbmarknad, etc.  

Den andra frågeställningen berör de implementeringar som kan göras för att förebygga 

problematisk skolfrånvaro på individ-, skola-, familj- och samhällsnivå. När det gäller 



27 

 

insatserna för att förebygga problematisk skolfrånvaro och skolavhopp, anses på individnivå 

(Mikronivå) att individen är en del av ett ekologiskt multirelationellt sammanhang. Individens 

studiemotivation och studieframgång är beroende av familjeomständigheterna men också av 

socioekonomiska faktorer och ojämlikheter utanför skolans sfär.  

Det är också viktigt att arbeta med insatser som förebygger psykisk ohälsa och problematiskt 

beteende som aggressivitet, depression och peritraumatiskt stressyndrom. För att eleven ska bli 

engagerad i skolan behöver den känna sig delaktig, ha inflyttande i beslut och kunna påverka 

och uppleva kontroll över sin skolsituation. Elevstöd behövs så att eleven får godkända betyg. 

Dåliga resultat och akademiskt misslyckande minskar elevens motivation och engagemang i 

skolan men skadar också dennes egen självuppfattning. Positivt beteendestöd (KBT) kan 

erbjudas till eleverna för att bearbeta rädslor och negativism. På skolnivå (Mesonivå) är det 

viktigt att ge stöd till lärare, kompetensutveckling och kollegialt samarbete. Detta så att de 

utvecklar sin undervisning men också får kännedom om peritraumatiska reaktioner, följer upp 

symtom och får förståelse för elever som drabbas av dessa (Aho et al., 2017). En viktig åtgärd 

är att bekämpa skolsegregation. I det uppdraget kan ett bra verktyg exempelvis vara UDL-

metoden (Universal design for Learning) för planering, genomförande och utvärdering av 

undervisning så att den inkluderar alla elever.  

När det gäller användning av forskning och beprövad kunskap i förebyggande av 

problematisk skolfrånvaro nämns i artiklarna användbara modeller såsom: SWPBIS 

(Schoolwide positive behavior interventions and supports) för att förbättra skolklimatet och 

minska exkluderande praktiker i skolan. Andra verktyg är exempelvis CCU (Classroom Check-

Up) coaching modell för stöd av klasslärare och deras agerande i klassrummet. MTP 

(MyTeachingPartner) som använder teknik, inspelningar, filmande, etc. för utveckling av 

interaktionen mellan lärare och elever. CBC (Conjoint Behavioural Consultation) för elevens 

beteendeproblem. UDL(Universal Design for Learning) och HSSSE (High School Survey of 

Student) som omfattar elevintervjuer. För att få en bättre förståelse och kunna erbjuda stöd till 

eleven behövs dokumentation och insamlande av information om eleven, exempelvis 

studenternas kursbetyg, testresultat, närvaro och disciplinära överträdelser (Blazer och 

Gonzalez Hernandez, 2018). 

Lärarengagemang har en avgörande roll för eleverna med problematisk skolfrånvaro. De 

behöver acceptera sitt ansvar, inte enbart inom det akademiska området men också ansvar 

förknippad med den personliga, sociala och emotionella utvecklingen hos alla elever som de 

arbetar för. Kännedom i specialpedagogik kan hjälpa lärare att stödja elever i svårigheter 

(Tarabini et al, 2019; Morningstar et al., 2015). 

Att utveckla skolorna genom koppling till den regionala verkligheten är ett sätt att göra 

skolsystemen mer rättvisa så att ojämlikheter och bristande likvärdighet minimeras, därmed blir 

skolorna en del av den nationella strävan efter att skapa ett rättvisare samhälle (Ainscow et al., 

2012, s. 1-3). Därför är, på familj- och samhällsnivå (Makronivå) de socioekonomiska 

insatserna i samhället och skolan viktiga, särskilt när det gäller att minska de sociala 

ojämlikheterna. Att arbeta för att minska de sociala klyftorna och förbättra villkoren för fattiga 

familjer och föräldrar med immigrationsbakgrund som har svårt att etablera sig i det nya landet 

kan vara nödvändigt för att undvika skolavhopp.  Nationell och internationell forskning visar 
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att elever som tillhör familjer i välstånd och ekonomisk balans har bättre förutsättningar till 

fullföljande av sina studier. Det är också viktigt med satsningar i skapandet av meningsfulla 

fritidsaktiviteter som sportklubbar, fältresor, etc. De är viktiga för att skapa sociala nätverk och 

förebygga fysisk och psykologisk ohälsa (Brolin Låftman et al., 2019; Blazer och Gonzalez 

Hernandez, 2018).   

Elevens utveckling och prestation är kopplad till studentens lärmiljö och det kontextuella 

sammanhanget utanför skolan (Swain-Bradway, et al., 2015). I det avseende är Allodis (2010a) 

modell för utveckling av den psykosociala lärmiljön är viktig för elevens välbefinnande och 

trivsel i skolan. För att höja elevengagemanget i skolan behöver eleverna få hjälp med att 

uppleva solidaritet, kontroll och ansvar över sina studier, vara delaktiga och utöva inflytande i 

beslut och undervisningen, känna sig kompetenta, kreativa, få stimulans och framförallt: få 

hjälp med att nå sitt utbildningsmål och få godkända betyg. 

I undersökningsresultatet påpekas att en hög ungdomsarbetslöshet inte verkar vara 

förknippad med skolavhopp och inte heller med missgynnade studenter, utan att istället de 

generella förhållandena i samhälle har större inverkan på bortsorteringen av ungdomarna från 

arbetsmarknaden och utbildningsystemet. Därför behövs enligt studien förebyggande insatser 

på en större socioekonomisk nivå i samhället. Därmed ger ”ekonomisk balans och välstånd” i 

ett land bättre förutsättningar till arbete och studier. Tider av ekonomisk kris med hög 

ungdomsarbetslöshet skadar utbildningsförsöken, särskilt för missgynnade studenter.   

En marknadsekonomisk inriktning i samhället där valfrihet och ekonomisk konkurrens är 

eftersträvbart, leder till att rektorerna med ansträngt budgetansvar kan tona ned deras 

utbildningsuppdrag om att lyfta fram mångkulturalitet som positiv och istället ger vika för 

elevernas och föräldrarnas preferenser om en enhetlig svenskhet (Voyer, 2019). Denna situation 

skapar skolsegregation och diskriminering där uppfattningar som ”svenskhet” och ”icke 

svensk” styr skolans rykte eller grad av popularitet. Dessa kategorier påverkar elevernas 

självkänsla och motivation; eleverna delas i vinnare och förlorare och därmed bryts skolans 

inkluderande uppdrag och idealen om social rättvisa. Vidare så handlade den andra 

frågeställningen om vilka förändringar och implementeringar som behöver genomföras för att 

förebygga den problematiska skolfrånvaron eller elevens beslut att avbryta studierna eller 

hoppa av skolan. Den här frågan bygger vidare på förståelsen av de bakomliggande 

orsaksfaktorerna till problematisk skolfrånvaro som ska leda till åtgärdsinsatser för att främja 

skolnärvaro och fullföljande av skolgången. 

Avslutningsvis kan nämnas följande utgångspunkter att reflektera över för att förebygga 

problematisk skolfrånvaro och skolavhopp (a) inkluderande klassrum som stöder alla elever att 

delta fullt ut b) använda olika undervisningsmetoder och ta bort hinder för lärande så att alla 

elever har lika möjligheter att lyckas c) stöd som behövs för att delta i lärande och 

kunskapskravet. 

d) Inkluderande individualiserade insatser och metoder, ändringar, implementeringar, lämpligt 

material, tydliga instruktioner och andra anpassningar kring eleven e) Samarbete vid planering, 

samundervisning förbättrar olika undervisningsmetoder f) Positivt beteendestöd (KBT) till 

eleverna g) vuxenengagemang, samt möjligheter för studenter att visa vad de kan. Därmed visar 

de undersökta forskningsartiklarna. 
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Reflektion och metoddiskussion 

Avslutningsvis, lyfter forskningens kunskapsbidrag fram behovet av en större medvetenhet om 

att utbildningens kvalitet och resultat påverkas av de socioekonomiska ojämlikheterna utanför 

skolans räckvidd. För att förhindra skolavhopp och driva förbyggande interventioner på 

skolnivå, är det därmed viktigt att se fenomenet som starkt förknippat till ett antal 

makronivåfunktioner. Detta gäller till exempel från formulering av tydliga och enhetliga 

styrdokument, läroplanen och kunskapskraven till utbildningssystemets organisation och 

framför allt politiskt engagemang och stöd till pedagogisk forskning, utbildning och kunskap. 

Utifrån en genomgång av resultatet från de undersökta artiklarna finns det ett glapp mellan 

skolans uppdrag och vision och elevernas vardagliga verklighet. Elevdelaktighet och möjlighet 

till inflyttande i både undervisningen och skolfrågor behöver utvecklas avsevärt. När 

barnkonventionen blir lag i Sverige (2020), blir det angeläget för skolor, lärare och 

specialpedagoger att utgå från elevernas perspektiv och skapa utrymme för deras röster, 

erfarenheter och tankar. När eleverna blir delaktiga, uttrycker sina åsikter och blir involverade 

i beslutsfattande, blir de demokratisk medvetna, deras självkänsla höjs och deras ansvar som 

medlemmar i samhället stärks.  

En annan aspekt som kan reflekteras över i de undersökta forskningsartiklarna är de språkliga 

effekterna. Enligt Gerrbo (2012) borde det ständigt uppmärksammas vid forskningsarbete 

problematiken i den språkliga överföringen från ett fenomen så som det ter sig i verkligheten 

till skriven text, att verkligheten inte låter sig avbildas (Gerrbo, 2012, s. 31). Den etablerade 

termen "problematisk skolfrånvaro" (Absenteeism) med beteckningar som "problem" och 

"frånvaro" har en negativ, förvrängd framtoning som antyder att det finns en aktör som äger 

fenomenet.  Det finns då en risk att reproducera en bild av individen som avviker från det 

normala, en rebell som distanserar sig från en institution som trots den goda viljan, är ett 

orättvist system som klassificerar och skapar hierarkier bland barn och ungdomar genom 

exempelvis betygssystemet. Individernas prestanda är mätbar men förväxlas med att individen 

är mätbar. Ur den skolfrånvarande elevens perspektiv, kan denne uppleva förödmjukelse att stå 

i kontrast till de elever som uppfyller kraven och som enligt prognoserna kan vara mer 

framgångsrika och därmed lönsamma. 

Därmed blir det relevant att när det gäller elever som har distanserat sig från skolan är det 

viktigt att undvika stereotyper, till exempel "problematisk elev", ”svag elev” eller 

"hemmasittare". Istället handlar det om olika anledningar som skolansvariga och lärare bör 

undersöka för att förstå eleven. Att se den specifika och individuella verkligheten som ett 

resultat av inlärningsmiljön och andra kategorier i det ekologiska systemet kan vara avgörande 

för att hjälpa eleven med effektivare ansträngningar. 

Det kan påpekas att i de undersökta forskningsartiklarna, saknas reflektion om metodologiska 

”biaser” och huruvida forskarens egna reflexivitet har påverkat undersökningen. Språket och 

sättet att ställa frågorna, platsen, tid och relationen till informanterna kan ha påverkat resultatet. 

Det redovisas inte alltid utförligt hur urvalet gick till, och hur deltagarnas egenskaper baserade 

på exempelvis demografi, släkt, intressen, etnicitet eller erfarenheter kan ha präglad deras 

livssyn. 
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Om korrelationen mellan vetenskaplig forskning och skolornas praxis: i svensk skollag 

(2010: 800) anges att hela skolverksamheten ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. I några av forskningsartiklarna anges förslag till många beprövade pedagogiska 

modeller för utveckling av exempelvis elevernas trivsel, lärmiljön, konflikthantering, 

undervisning, elevernas och föräldrainflytande. Däremot kan det finnas ett glapp mellan de 

framtagna teoretiska utvecklingsmodellerna och skolans resurser och möjligheter att stödja 

lärarna och skolpersonal med att applicera dessa verktyg i skolans vardag. Det kan exempelvis 

vara på grund av tidsbrist, ekonomi, motstånd eller investeringar i träning och 

kompetensutvecklingsinsatser. 

Trots dessa överväganden är det viktigt att, inom det specialpedagogiska uppdraget, att 

undersöka vidare med hjälp av vetenskaplig forskning, fenomenet skolavhopp, orsaker, 

processer och framförallt förebyggande strategier. Ett exempel som behöver relevans, är att ge 

stöd till skolornas uppmaning att hantera mångkultur, mångspråkighet och heterogenitet på ett 

positivt och inkluderande sätt. Forskningen kan ge djupare kunskap om exkluderingsprocesser 

och även verktyg så att ”alla elever” inkluderas och når utbildningsmålen oavsett etnisk, 

religiös, språklig, ekonomisk bakgrund eller med funktionsnedsättningar. Skolsegregationen, 

diskriminering, migration och mobbning betraktas som några av orsakerna till skolavhopp från 

skolan, enligt forskningsöversynen. Ytterligare en aspekt som anges i Hesser och Andersson 

(2015) är att det kan finnas en hög grad av överenstämmelse mellan olika artiklar eftersom det 

finns tendensen att endast forskningsresultat publiceras, medan andra aspekter kan sorteras bort, 

d.s.k ”grå litteraturen” som skulle kunnat påverka resultatet och varit intressanta (s. 47). Att det 

engelska språket dominerar, kan ha som effekt att studier i andra språk sorteras bort (Littell, et 

al., 2008). 

Den använd metod i uppsatsen är en forskningsöversikt av 20 publicerade och därmed 

granskade nationella och internationella vetenskapliga artiklar. Urvalet av dessa artiklar gjordes 

med avgränsningen till åren 2014-2019 och som berörde området problematisk skolfrånvaro 

och skolavhopp i både grundskolan och gymnasium. Enligt Lind (2014), samhällsvetenskaplig 

forskning kännetecknas av ämnesmässig, teoretisk och metodologisk mångfald och där de 

enskilda forskningsundersökningar utgör ”röster” i det vetenskapliga samtalet, och där 

kunskapen utvecklas, prövas och förändras (Lind, 2014, s. 18-19). Med den reflektion i åtanke, 

har en systematisk forskningsöversikt valds som metod eftersom den lokalisera och 

sammanfattar den aktuella forskningsläge i ämnet. Artiklarnas ämnen återspeglar olika 

forskningsfrågor och ändå deras heterogenitet kring ämnet är relaterade till varandra (Littell 

och Pillai, 2008, s. 33). I den har studie har sammanfattats deras resultat genom sortering, 

kodifiering och fokusering på de varierade bakomliggande aspekter som orsakar skolfrånvaro 

men också de aspekter som kan förbygga den. För analysen har gjort samanställningar i 

tabellform för varje artikel, dessa utförts med noggrann läsning och saklighet för att minimera 

fel och partiskhet. 

Etiska aspekter 

De undersökta forskningsartiklarna innefattar olika forskningsmetoder där intervjuer, 

observationer och frågeformulär har använts enligt respektive syfte. Det kan inte nå fullständig 
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objektivitet; det finns alltid etiska dilemman med studier av forskningsöversikter eftersom 

texterna kan tolkas på olika sätt beroende tolkares erfarenhet. I detta avseende har risken för 

missförstånd minimerats genom upprepade noggranna avläsningar och genomförandet av nya 

justeringar. Däremot är de studerade forskningsartiklarna vetenskapligt granskade och 

dessutom publicerade i vetenskapliga tidskrifter och internationella akademiska databaser. 

Således följer de, med stor säkerhet, de etiska principerna för vetenskaplig forskning såsom 

informationskravet, anonymitet och frivillighetskravet. 

Inom ramen för det specialpedagogiska uppdraget syftade den här studien på att undersöka 

de sista fem årens forskningsläge beträffande problematisk skolfrånvaro och skolavhopp. 

Belysande kunskap har extraherats från en översikt av 20 forskningsartiklar som berör 

orsaksfaktorer, processer och konsekvenser till företeelsen problematisk skolfrånvaro, men som 

ska leda till förslag på förändringar och implementeringar. Dessa implementeringar ska ingå i 

förebyggande arbete. men med fokus på förebyggande åtgärder så att skolavhopp kan undvikas. 

Sammanfattningsvis kan förebyggande av elevens avståndstagande och avhopp från skolan: 

a) skapa förtroende för skolan b) skapa goda relationer mellan föräldrar och lärare c) skapa 

förutsättningar för föräldraengagemang, särskilt med mer marginaliserade föräldrar d) skapa en 

dynamisk rumslig interaktion som är central för att förstå systemrelationer för tidig skolavgång. 

I linje med Bronfenbrenners ekologiska insikt, framkommer i artiklarna att elevernas 

akademiska framgång inte ska behandlas som en isolerad variabel. 

Enligt Tarabini et al. (2019), är det viktigt för att minska riskerna för att eleverna lämnar 

skolan att förstå att skolengagemang inte handlar om studenternas vilja, meriter eller individuell 

ansträngning, utan istället är kopplat till: a) lärarnas förväntningar b) skolans sociala 

sammansättning och kontext c) elevers socioekonomiska och kulturella bakgrund. 

I forskningen av exempelvis Batini et al. (2019), resoneras att ”skolan är inte bara en individs 

fråga” och det räcker inte enbart med åtgärder på individnivå för att förebygga och undvika 

skolavhopp. Det är väsentligt att driva interventioner på skolnivå. Det är viktigt att se fenomenet 

som starkt förknippat med ett antal makronivåfunktioner på samhällsnivån (Lavrijsen och 

Nicaise, 2015). Det borde finnas en medvetenhet att kvalitet och resultat på utbildningen 

påverkas av socioekonomiska ojämlikheter utanför skolans räckvidd. Det räcker inte enbart 

med åtgärder på individnivå. 

Resultatdiskussionen utgår från de teman som blivit framträdande i resultatet de olika 

forskningsartiklarna. I dem exponeras flera sammanhängande och ackumulerade faktorer som 

sorterades i olika kategorier. Socio-ekologisk, efter Bronfenbrenner. Finns det interrelation 

mellan olika bakomliggande orsakskategorier till problematisk skolfrånvaro och kan därmed 

förbättringar genomföras på flera nivåer såsom: a) Den kognitiva och akademiska prestationen 

med praktiska, didaktiska och pedagogiska åtgärder b) Den emotionella som kan förbättra 

elevernas  fysiska och psykiska hälsa, den individuella motivationen eller skolengagemang, 

självbild och självkänsla, mental disciplin, tekniker för hanteringen av stress och omvändningen 

av en negativ framtidstro till en mer positiv c) Den sociala aspekten med åtgärder såsom 

förbättringar i elevens relationer med skolkamrater, lärarna och övrig skolpersonal och familj 

d) Den kontextuella, d,v,s de sociopolitiska, ekonomiska och kulturella omständigheterna i 

vilka skolan, familjen och eleven är förankrade i, som organismer i ett föränderligt ekologiskt 
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sammanhang. Den sistnämna nivån kan förändras via demokratiskt deltagande, politiskt 

engagemang, aktivism eller skapande av opinion i samhälle. 

Eftersom fenomenet problematisk skolfrånvaro och skolavhopp är ett mångsidigt och 

fleraxlat fenomen, kunde vid undersökningen två teoretiska infallsvinklar användas: 

Bronfenbrenners ekologiska modell som var till stor hjälp för att kartlägga materialet i olika 

domäner såsom mikro (Individ), meso (skola) och både familj och samhälle (makro) 

perspektiven.  

Det andra teoretiska verktyget var Allodis (2010a) modell av den psykosociala lärmiljön som 

berör de kognitiva aspekterna vid inlärningen, men också elevens emotionella tillstånd eller 

elevens självhävdelse och tro på altruism i skolkontexten. Det finns därmed flera skadliga 

faktorer i skolmiljön som kan hämma elevernas förmåga intresse för att gå till skolan. Eleven 

som aktör mår bättre om hen får en känsla av bättre kontroll, ansvar, delaktighet och inflytande 

över sina studier och sitt lärande. Eleven ska känna sig säker och uppleva stimulans, vara kreativ 

och ha förtroende för de vuxna som arbetar och driver skolan. 

Utifrån studien kan det dras slutsatsen att lärarnas roll är viktig och avgörande för 

förebyggande av skolmisslyckande och skolavhopp. Lärarna som professionellt strävar efter 

att utveckla kvaliteten i sin undervisning, som ger stöd och engagerar sig i eleverna och som 

möter de med höga förväntningar, kan skapa en positiv lärmiljö där eleverna känner sig sedda 

och kapabla. 

Därmed är eleverna mindre benägna att lämna skolan när de upplever relationer med lärarna 

och skolkamraterna som positiva. Detta kan kompensera för andra negativa aspekter i kontexten 

utanför skolan såsom fattigdom eller en ansträngd familjesituation. Allvarliga sociala problem 

kan uppstå om eleven skaffar ett liv utanför skolan förknippat med engagemang i destruktiva 

gäng, droganvändning och kriminell aktivitet.  

Vidare forskning 

I de undersökta artiklarna visas att forskningen inte bara är viktig för de svar som ges, utan 

snarare för att forskningen ställer frågor (I Sokratisk tradition). Den kunskap som genereras 

öppnar en dörr för ställandet av nya frågor. Elevernas avståndstagande från skolan är 

fortfarande ett viktigt fenomen att forska vidare i. 

Skolavhopp är det komplexa resultatet av samverkan mellan miljöförhållanden och 

händelser, inklusive kön, fattigdom och möjlighetskostnader. Faktumet att eleverna bestämmer 

sig för att lämna skolan är i sig ett socialt misslyckande, vilket kräver ett ifrågasättande av 

skolans effektivitet och oförmåga att behålla och återintegrera elever i riskzonen för skolavhopp 

(Gil et al., 2019).  I det avseende, och inom fältet specialpedagogik behövs mer forskning om 

elevernas kortvariga och långvariga frånvaro. Den korta och sporadiska frånvaron kan vara en 

varningssignal i processen som leder till att eleven kan ta ett långvarigt avstånd från skolan. Det 

behövs även forskning som syftar till att åter inkorporera eleverna som redan har hoppat av. 

Dessa elever har varit borta en längre period och behöver en plan för att återhämta den förlorade 

kunskap som förmedlades genom undervisningen.  
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Bilagor (Inkludering/tematisk sortering) 
 

Tabell för:  Orsaksfaktorerna som orsakar frånvaro och skolavhopp 

Art.Nr. Författare 

Pub.år 

Titel Individ Skola Familj/Samhälle 

Art. 1 Şahin et al. 

(2016). 

Causes of Student 

Absenteeism and 
School Dropouts. 

Sjukdom och 

hälsoproblem  
Akademiskt 

misslyckande och 
Inlärningssvårigheter  

Inskrivna i 

specialundervisning en 
högre risk för frånvaro  

Negativa aspekterna av 

skolan och dess 
Lärmiljön kan orsaka 

stress, dåligt 

Självförtroende och 
psykiska besvär  

Bristande känsla för att 

tillhöra skolan,  

Bristande förtroende 

för skolan, för 

personalen 
Bristande engagemang 

för olika skolaktiviteter 

Svårigheter att upprätta goda 

relationer med sina vänner, 

lärare och skoladministration, 

som inte gillar skolan och 

ämnena 

Negativt beteende och 

undertryckande attityder hos 

administratörer eller 

skolledning gentemot elever. 

Lärarnas negativa beteenden 

i klassen förstör elevernas 

intresse  

Studenter som inte kan göra 

de tilldelade läxorna på grund 

av flera skäl vill inte gå i 

skolan dagen för klassen. 

Negativ skolatmosfär, känsla 

att vara värdelös, att vara 

föremål för hån, mobbning, 
utestängning,  

 

Bristande kommunikation med 

skolan  

Icke deltagande föräldrar,  

Ingen övervakning av barnets 

skoluppgifter/ läxor,  

Inget stöd av barnets 

akademiska framsteg och 

närvaro i skolan.  

Förtryckande föräldrar som har 

accepterat deras barns 

misslyckande 

Alltför stor press på barnet att gå 

i skolan 

Att shoppa, begravningar, 

bröllop, utflykter, gäster hemma 

Föräldrarna i fängelse, förlorade 

en familjemedlem, Barn som 

missbrukas av en förälder och 

måste hjälpa hemma men även 

vård av närstående hemma 

Föräldrarnas brist på utbildning 

och åsidosättande av vikten av 

utbildning.  

Fattigdom saknad av 

skolmaterial, studiemiljö 

hemma, brist på fickpengar och 

resepengar 

Art. 2 Mahuteau 

and 
Mavromaras 

(2014) 

An analysis of the 

impact of 
socioeconomic 

disadvantage and school 

quality on the 
probability of school 

dropout, Education 

Economics, 22:4, 389-
411 

 Låg poängsnivå i PISA 

mätning innebär låg 

nivå i prestation och 

dåliga kunskaper. 

Känsla av 

misslyckande och 

dåligt resultat 

PISA-poängen har 

betydelse för individens 

motivation att fortsätta i 
skolan. 

Brister i utbildningskvalitet, 

Bristande kunskaper i olika 

ämne leder till 

skolmisslyckande och 

skolavhopp. 

PISA-poäng kan användas 

som en tidig 

varningsindikator för framtid 

skolavhopp. 

 

Det finns samband mellan 

PISA-resultat och de 

ekonomiska faktorerna. 

Elever med svagare ekonomiska 

förhållande tenderar att studera 

som ett sätt att lämna 

utsattheten. 

Elever som har dåliga PISA-

poäng tillhör familjer med svag 

socioekonomisk ställning. 

Migrantstatus har betydelse för 

resultatet. 

Det finns skillnader mellan 

infödda och icke-infödda 

studenter. 

Migranternas barn, särskilt de 

som inte är engelsktalande, är 

mer benägna att slutföra skolan 

De socio-demografiska aspekter 

påverkar skolresultatet. 

 

Art. 3 Nairz-Wirth 

and 

Feldmann 

(2017)  

Teachers’ views on the 

impact 

of teacher–student 

relationships on school 

dropout: a Bourdieusian 
analysis of misreco 

Studenthabitus 

definieras utifrån klass, 

kön, etnicitet. 

Studentens kulturella 

kapital  

Känsla av maktlöshet  

att inte höras 

inte kunna påverka 

undervisning 

är beroende av lärarens 

habitus 

 

Skolrelaterade orsaker till 

skolavhopp ignoreras  

oreflekterade habitus-fält-

revir-förhållandena inom 

skolan 

otillräckliga erkännandet av 

de underprivilegierade 

eleverna 

elever bedöms på ett 

moraliserande sätt 

bristande mentorskap 

 Student-förälderrelationer 

Personliga och familjära orsaker 

och bortfall 

Förväntningar på föräldrar 

Familjens kulturella kapital 

Saknas nya former av 
föräldrasamarbete med skolorna 
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skolfrånvaro kopplas inte till 

förmedlande av 

ämneskunskap. 

dåliga byråkratiska strukturer 

som hämmar utvecklingen av 

professionellt 

relationellarbete  

saknas flexibla nya former av 

gruppstudenter, ej skapar 

nätverk 

begränsad logik för praxis 

och skolorganisation 

lärarnas ointresse för 

professionell utveckling 

lärare undviker pedagogisk 

forskning  

lärare reflekterar inte kritiskt 

över sin egen habitus och 

dess effekter på studenter  

saknas reflektion över 

attityder och vardagliga 

undervisningspraxis och 

konsekvenserna på eleverna 

 

Art. 4 Görlitz and 

Gravert 

(2016).  

The effects of the high 

school curriculum on 

school dropout, Applied 
Economics, 48:54, 

5314-5328 

Läroplanen hade mest 

negativa påverkan på 

kvinnor än män 

skolavhopp från 

gymnasiet var 

elevernas egna val och 

inte på grund av icke 

godkänt examination 

flickor rapporterade 
ökad ångesttillstånd 

oftare. särksild när det 
gällde matematik 

Beslutet av hoppa av skolan 

ökade efter 

läroplansreformen 2011. 

Läroplanensreformen 

minskade studenternas 

möjlighet för att få examen 

från högskoleförberedande 

gymnasium. 

 

Familjeförhållande påverkade 

och föräldrarnas 

utbildningsnivå.  

studenter där minst en förälder 

har tagit examen från gymnasiet 

eller Studenter där minst en 

förälder som hade en 

universitetsexamenhar bättre 

resultat och mindre elevens 

skolavhopp.   

den socioekonomiskt index av 

föräldrarnas arbetsstatus 

påverkade ungdomarnas 

utbildning. 

föräldrar med dålig ekonomi  

ungdomarnas beslut att hoppa av 

skolan och arbeta i stället. 

 

Art. 5 Lunneblad 
and Dance 

(2014).  

Performativity pressures 
at urban high schools in 

Sweden and the USA, 

Ethnography and 
Education, 9:3, 298-312 

Oro och stress 

försvagat 

självförtroende efter 

lågstudieresultat 

invandrarstudenter 

riskera att misslyckats 

med testerna p.g.a 

språket 

mycket tid att träna för 

de nationella testerna 

eleven får inte 

individuell 

uppmärksamhet,  

eleven inte får hjälp 

med färdigheter och 

kompetenser  

elevens 

migrationsbakgrund 

kan vara 

stigmatiserande.  

möts med låga 

förväntningar 

språkiga svårigheter 

Mångkultur och 

mångspråkighet skapar 

utmaning i skolan  

stark tendens till alltmer 

standardiserade tester. 

Saknas insikt att språk 

varierar i olika sammanhang.  

Språket som används i 

vanliga klassrum 

tenderar att vara mer abstrakt 

och formell än det språk som 

används i daglig 

kommunikation. 

Prestationskrav: testcentrerad 

pedagogik minskade lärarnas 

kontroll, flexibilitet och 

kreativitet över deras arbete 

Stor press försvårar kollegialt 

samarbetet  

Osäkerhet att inte betraktas 

som "bra" lärare eller arbeta 

på "bra" 

skolor om deras elever 

misslyckades testen 

Invandrare och 

låginkomstsamhällen 

typiskt märkt som "i riskzonen" 

i USA eller "i riskzonen" i 

Sverige, och skolor som de går 

på anses ofta vara "i kris 

Båda länderna är 

marknadsstyrda 

skolreformer som sätter högt 

värde på att testa prestanda och 

ansvar 

Sverige och USA bor ett stort 

antal invandrarungdomar i 

stadsdelar där 

beskriver som stigmatiserad 

placerad om avancerad 

marginalitet 

Performativitet som en del av 

en nyliberal ideologi påverkar 

undervisningen 

systemeffektivitet, ekonomiskt 

intresse inom utbildning och 

skolorganisation som ett globalt 
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oro över lägre studentresultat 

och många 

invandrarstudenter som 

misslyckats med testerna 

mycket tid att träna för de 

nationella testerna 

inte tid för individuell 

uppmärksamhet,  

inte tid för elever som 

behöver hjälp  

 

 

fenomen är detsamma i Sverige 

och USA. 

 

Art. 6 Sterling 
Honig and 

Zdunowski-

Sjoblom 
(2014).  

Bullied children: 
parent and school 

supports, Early Child 

Development and Care, 
184:9-10, 1378-1402 

Oempati gentemot barn 

känslor och upplevelser  

aggression från andra är 

ett betydande 

bekymmer i barnens liv 

mobbning skadar 

barnen fysisk och 

psykisk 

barn kan drabbas av 

depression, 

gripande panik 

undvikande av skolan 

känslor av skam 

raseriutbrott 

isolering på grund 

avvisande 

Okunskap i motverkning av 

mobbningens effekter och 

relationell aggression 

skolor har brustit med: 

-att vara proaktivt 

hjälpsamma  

-att etablera starka anti-

mobbningsprogram där 

konsekvenserna för 

mobbingar klargörs 

-att införa klassrumaktiviteter 

som främjar prosocial 

interaktion och undervisar 

empati och omtänksamhet. 

-att speciella kunskaper och 

hjälp för att arbeta med 
mobbade barn behövs 

 saknades strategier som kan 

säkerställa säkra skydd för 

elever och skapa ett klimat 

för vård i skolan 

-att ge information och varna 

föräldrarna om möjliga 

symtom av mobbningen  

Bristande skolmedverkan 

med föräldrar 

för att hantera barns 

mobbningssituation. 

 

Vad slags mobbning som barnet 

rapporterade, , 

 Hur föräldrar fick reda på och 

svarade på att veta att deras 

barn utsätts för om mobbning 

föräldrar kontaktade och sökte 

hjälp hos skolorna 

Den genomsnittliga 

föräldrautbildningen 

var åtminstone en 

kandidatexamen.  

Familjen etnicitet var främst vit 

/ kaukasiska  

Stöd för familj och skolor är 

avgörande för att hjälpa ett barn 

att hantera 

utmaningarna att bli mobbade 

och trakasserade av kamrater. 

Bristande insikt att alla 

vuxna måste medverka i att 

skapa en skolatmosfär där 

barnen känner sig trygga och 

inte  

blir offer på grund av upplevda 

trakasserier från andra. 

 

Art. 7 McDermott 
et al (2019)  

Why do students drop 
out? Turning points and 

long-term experiences 

The Journal of 
Educational 

Research 112:2, 270-

282.   

Individens tidigare 
kort- och 

långvariga erfarenheter 

av skolfrånvaro har 
delvis samband med 

skolavhopp beslutet. 

Den kortsiktiga orsaken 
till att lämna skolan i 

relation till 

sammanflödet av 
faktorer 

Att analysera elevens 

vändpunkt hoppas 
öppnar nya vägar till 

förståelse och 

Åtgärder 
Bronfenbrenners 

ecologiska modell 

hjälper i undersökning 
av 

rollerna som förälder, 

skola, lärare och peer 
ekologier har i 

den unga individens 

beslut att lämna bort 
skolan. 

Negativa skolresultat 

och att ge upp gentemot 
motgångar 

Okunskap om samband 

mellan stigmatisering av 

elever som tillhör olika 

etniska grupper eller som är 

fattiga ochunderbetalda 

lärare, otränade lärare eller 

lärare som saknas kunskap 

om elevernas process att 

lämna i skola och i stället 

rapporterar dessa elever som 

problemelever. 

Skolengagemang och 

skolmiljö är viktiga faktorer 

som påverkar 

skolengagemang och närvaro 

såsom dålig akademisk 

prestation t.ex. låga 

testresultat, låg betyg, svåra 

och ogörda läxor, varningar, 

straff, kvarhållning, 

avstängning, utvisningar och 

framförallt avvisande 

attityder och låga 

förväntningar av vuxna.  

Familjefaktorer som är 

förknippade med skolan 

Som graden av 

föräldraengagemang och 

förväntningar runt barnens 

skolgång och skolprestation har 

stor betydelse. 

Ekonomiska begränsningar i 

familjen och evenemang inom 

Förälder-barn-relation 

Kunskap om barnens vänner 

och deras påverkan 

Familjens ekonomiska 

begränsningar kan ha betydelse 

när barnen behöver arbeta för 

att bidra ekonomisk till familjen 

eller 

ta hand om yngre syskon medan 

föräldrarna arbetar 

Händelser som inträffar i 

familjen som föräldraledighet, 

övergrepp, en förälders död, ej 

fast bostad och skolbyte, 

hemlöshet. 
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Studenten kanske inte 

ser relevansen 

av examen till deras liv. 
Viktigt att skolan 

uppmuntrar och stödjer 

eleven så att eleven tar 
sin examen. 

Elever som lämnat 

skolan inte har upplevt 

att de övervakas eller 

att skolan har reagerat 

på tidiga 

varningssignaler. 

 

Omedelbara faktorer som 

påverkar skolgång kan vara 

relaterade till bettende 

mönster och kumulativa 

upplevelser tidigare i livet 

kring individens olika 

ekologier. 

Den vanligaste kategorin för 

skolavhopp var skolrelaterad: 

förlorat skolengagemang 

efter negativ skolresultat och 

dålig skolmiljö  

Den vanligaste 

underkategorin var att eleven 

missade för många lektioner 

och har halkat efter. 

 

Genus: Den främsta 

anledningen bland kvinnorna 

var vård av närstående, mental 

hälsa, fysisk hälsa och 

graviditet eller föräldraskap. 

Bland männen var att tjäna 

pengar till familjen. 

 

Art. 8 Voyer (2019)   ‘If the students don’t 

come, or if they don’t 

finish, we don’t get the 

money.’ Principals, 

immigration, and the 

organisational logic of 

school choice in 

Sweden, Ethnography 

and 

Education, 14:4, 448-

464  

 

Studenter med 

immigrantbakgrund 

förlorar motivationen 

och förtroende för 

skolan när de känner 

sig diskriminerade. 

Rektorer anser att invandring 

i Sverige har skapat 

segregation med allmänna 

föreställningar att en bra 

skola  

Förmodar preferenser för 

svenskhet. 

I Sverige konkurrerar 

studenter antagningen till ett 

gymnasieprogram på ett vist 

gymnasium. Det finns 

heterogenitet mellan 

akademiska program och 

antagningen sker efter 

meritpoäng 

Strategiskt för att utforma de 

inkommande kohorterna 

valde rektorer att vädjavända 

sig till svenska studenter och 

lyfta fram att deras skolor är 

”svenska” med få invandrare. 

Skolval uppmuntrar att 

rektorerna blir 

fångade i ekonomiska 

intressen som konkurrerar 

med deras 

utbildningsuppdrag som ser 

variation i kulturellbakgrund 

som något positiv. 

Dominerande av 

uppfattningar som att 

”invandrarskolor” är dåliga 

skolor och 

"Svenska" skolor är bra - 

som leder dem till att 

utveckla skolor i linje med 

preferensen 

för svenskhet. Vilken 

reproducera rasistiska 

orättvisa sociala strukturer 

som bygger på individuella 

fördomar. Sena orättvisa 

motsätter strävan efter 

likvärdig utbildning för alla.  

 

Skolval kan ha skapat 

ojämlikhet och segregation i 

skolsystemet 

Föräldrar väljer skolan på 

grundval av ras, etnicitet, klass, 

skolans rykte om kvalitet. 
Kontexten visar ett kulturellt 

sammanhang där 

invandrarbakgrund är 
devalverad och svenskhet 

Önskvärd. 

Marknadsföringen riktade till 
svenska studenterna och inte de 

med immigrantbakgrund vilket 

leder till bristande likvärdighet. 
Marknadsekonomi leder till att 

en effektiv skolekonomi som 

håller budget är baserad på 
antalet elever och deras 

akademiska prestation. Elever 

som hoppar upp blir därmed en 
ekonomisk förlust för skolan 

med risk att social rättvisa och 

skolans humanistiska uppdrag 
ersätts av att reducera eleven till 

ekonomiska objekt. 

Art. 9 Gil et 

al (2019)   

School dropout factors: 

a teacher and school 

manager 

Viktig med forskning 

och strävan att skaffa 

förståelse och kunskap 

Bland de faktorer son leder 

till skolavhopp kan nämnas: 

(1) faktorer relaterade till 

Skolavhopp som det komplexa 

resultatet av samverkan mellan 

miljöförhållanden och 
händelser, inklusive kön, 
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perspective, Educational 

Studies, 45:6, 756-770. 
om fenomenent 

skolavhopp. 

inlärningssvårigheter  

Resultaten visar att ett 

brett antal faktorer är 

involverade i 

skolavhopp av skolan. 

Som viktiga faktorer är 
elevens atityd och 

egenskaper men åckså 

skolans ansvar. 
Familjesammanhang 

kommer i tredje hand. 

Låg betygspoäng, 

utbildningsinnehåll,  

lärarens skicklighet.  

Repeterade mönster av 

skolmisslyckande   

i tidigare stadier. 

 

eleven, psykologiska och 

beteendefaktorer 

och demografiska faktorer; 

(2) familjefaktorer, familj 

egenskaper och andra 

underliggande 

frågor (till exempel sociala 

relationer eller föräldrarnas 

kulturella nivå); (3) typ av 

skola, resursstruktur, social 

och akademisk miljö, 

lärarpersonalens kvalitet och 

undervisning och (4) 

samhällsfaktorer, 

grannskapskarakteristika, 

jobbmöjligheter etc. 

Skolan och lärarpersonalen är 

avgörande för elevernas 

akademiska beteende. 

För att hantera problemet 

relaterat till skolmiljön 

kräver att lärare får coaching 

och utbildning om de faktorer 

som kan påverka eleven 

negativ och hur kan arbeta 

förebyggande. Lärare skulle 

redan vid lärarutbildningbör 

lära sig att ta itu med frågor 

som är direkt relaterade till 

problematisk skolfrånvaro 

men också t.ex. interkulturell 

utbildning och 

klassrumsledarskap. 

fattigdom och 

möjlighetskostnader. 

Faktumet att eleverna 
bestämmer sig för att lämna 

skolan är i sig är ett socialt 

misslyckande, vilket kräver 
ifrågasättande av skolans 

effektivitet och 

återintegrering av elever som 
har drabbats av problematisk 

skolfrånvaro eller skolavhopp. 

Art. 10 Brolin 

Låftman et al 
(2019).  

Future orientation, 

gambling and risk 
gambling among youth. 

A study of adolescents 

in Stockholm. 

International Journal of 

Adolescence and Youth.  

 
 

 

Att inte ha något att 

göra leder till 

spelandemissbruk 

förlorande i spel 

associeras med 

hopplöshet, destruktivt 

och impulsivt beteende 

Sökande efter belöning, 

satsa på ”här och 

nu”och omedelbar 

tillfredsställelse. 

Samband med 

utilitaristisk brottslighet 

Resultatet visade att 

individer med en 
pessimistisk framtidstro 

var mer benägna att 

bedriva spel och 
riskspel jämfört med 

dem med en positiv 

framtidstro. 

Det saknas kunskap och 

forskning om sociala medier 

betydelse i skolprestation och 

skolfrånvaro. 

Spelande i form av dataspel 

och riskspel bland ungdomar 

påverkar skolprestationer, 

motivation att studera och 

framtidstro. 

Skolan borde ta till sig 

forskning som undersöker: 

- hur olika typer av 

skolegenskaper, skolmiljöer 

och skolegenskaper kan 

främja eller förhindra 

ungdomars engagemang i 

spel och riskspel. 

-hur sökande efter omedelbar 

tillfrestelse och satsningar för 

”här och nu” hos 

dataspelande elever påverkar 

skolprestation 

-om dataspelande kan 

kopplas till kunskap i 

skolsammanhang 

 

Vikten av att öka  

kunskap för att förebygga 

riskfaktorer förknippade med 

dataspel och riskpel bland unga. 

Det behövs forskning om hur 

socialt 

sammanhang kan främja eller 

förhindra riskspel bland 

ungdomar. 

Se över hur intensiv 

marknadsföring av 

spelindustrin. 

Tydlyga regler i samhället om 

spelande och åldersgrupp: 

Ungdomar deltar i 

spelverksamhet trots att det är 

olagligt för minderåriga.  

har fokuserat på föreningar 

mellan individuella och 

familjegenskaper och spel och 

riskspel.  
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Tabell för: Förebyggande förändringar och implementeringar 

Art.Nr. Författare 

Pub.år 

Titel Individ Skola Familj/Samhälle 

Art. 11 Pas et al 

(2014).  

Coaching 

Classroom-Based 

Preventive 
Interventions. In: 

Weist M., Lever N., 

Bradshaw C., 
Owens J. (eds) 

Handbook of 

School Mental 
Health. Issues in 

Clinical Child 

Psychology. 
Springer, Boston, 

MA. 

Aggresivt och störande 

beteende i grundskolan 

förutser akademiska 

problem och skolavhopp.  

Störande och aggressiv 

beteende i grundskolan 

leder till konflikt med 

lärare och lägre 

akademiska prestationer. 

Forskningen, coachings- 

och 

konsultationsmodeller 

erbjuder  

stöd till lärare för att 

förbättra studenternas 

beteende, 

socioemotionella, 

psykisk hälsa 

och akademiska resultat.  

 

Coaching, professionell 

vägledning, återkoppling och 

konstruktiv feedback till lärare 

för utveckling av 

undervisningen och 

konflikthantering. 

Coaching till lärare med målet 

att förbättra  

lärarpraxis, göra 

implementeringar, träna en 

viss teknik eller förbättra 

ledarskapet. 

Lärare måste ha förmågan att 

tillgodose elevernas 

akademiska behov men också 

värna för elevernas sociala och 

mentala hälsa. 

Använda sig av forskningen 

och beprovat evidensbaserad 

erfarenhet i skola för att 

effektivt förebygga 

bettendemässiga, mental 

ohälsa och akademiska 

problem. 

Lärare och nyexaminerade 

lärare behöver utbildning i hur 

man kan hantera störande 

beteenden. 

Införa mental hälsa och 

psykosociala faktorer inom 

lärarutbildning. 

Lärarnas deltagande i 

hälsofrämjande program leder 

till optimeringen av 

förebyggande insatser. 

I själva verket har forskning 

funnit att när det är 

professionellt 

Tidsmässiga förutsättningar för 

kollegialt samarbete och tid 

läggs på att låta lärare 

att reflektera över sin praxis 

som ett medel för 

förbättring, 

Förebyggande skolbaserade 

coaching program: 

1.PBIS (Positive Behavioral 

Interventions and Supports) är en 

förebyggande coachningsmodell, 

som syftar till att förändra hela 

skolmiljön, 

inklusive klassrum och icke 

klassrumsförhållanden, 

främja positiva förändringar i 

personal och omgivningen som 

påverkar studentens beteende. 

PBIS tränare är externa experter 

som skolpsykologer eller 

kuratorer. De  

Stödjer skolan och hälsoteamet 

vid identifiering av stöd anpassad 

till studenternas behov. 

2. CCU (Classroom Check-Up) 

är en 

klassrummet coaching modell 

utformad för att tillhandahålla 

stöd för klasslärare. CCU 

modellen är evidensbaserad och 

noggrant testad familj Check-up 

som används effektivt med 

familjer av barn med 

problematiska beteenden. Det går 

på att lyfta fram styrkor som 

främjar studenternas framgång 

för att utveckla de svagare 

färdigheter. 

3. MTP (MyTeachingPartner) är 

en konsultmodell som använder 

teknik, inspelningar, filmande, 

etc för professionell utveckling 

fokuserat på att förbättra 

interaktion mellan lärare och 

elever 

i klassrumsmiljöer. 

4. CBC (conjoint Behavioural 

Consultation) innebär att 

konsulten hittar lösningar för 

elevens beteendeproblem som 

berör lärare, föräldrarna och 

elevens relationer med 

föräldrarna. 
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Art. 12 Lavrijsen 

and Nicaise 

(2015)  

Social Inequalities in 
Early School Leaving: 
The Role of 
Educational 
Institutions and the 
Socioeconomic 
Context, European 
Education, 
47:4, 295-310. 
 

 Individens 

studiemotivation och 

studieframgång är 

beroende av 

familjeomständigheterna 

men också av 

socioekonomiska 

faktorer och ojämlikheter 

utanför skolans sfär. 

Därför är det viktigt att 

de strukturerna utanför 

individen är rättvisa och 

främjar utbildning och 

arbete. 

 

 

-att yrkesutbildning fungerar 

som ett säkerhetsnät, vilket 

uppmuntrar unga 

människor att stanna kvar i 

skolan på grund av den 

attraktiva avkastningen på 

arbetsmarknaden i 

yrkesexamen 

-att erbjuda mindre akademiskt 

lutande studenter 

ett värdefullt alternativ med 

relativt attraktiva 

arbetsmarknadsutsikter. 

-skolan i skolan inte bara var 

en individ fråga, 

 för att förhindras skolavhopp 

och driva interventioner på 

skolnivå, är det viktigt att se 

fenomenet som stark 

förknippas med ett antal 

makronivåfunktioner på 

samhällsnivån. 

-det borde finnas medvetenhet 

att kvalitet och resultat på 

utbildningen påverkas av 

socioekonomiska ojämlikheter 

utanför skolans räckvidd. Det 

räcker inte enbart med åtgärder 

på individnivå. 

. 

 

En hög ungdomsarbetslöshet inte 

verkar vara förknippad med 

skolavhopp och inte heller med 

missgynnade studenter.  Enligt 

studien behövs åtgärder och 

insatser på en större 

socioekonomisk nivå i samhället. 

-det finns en stark 

interaktionseffekt mellan 

ungdomsarbetslöshet och 

föräldrabakgrund. 

-ekonomisk balans och välstånd 

ger bättre förutsättningar till 

arbete och studier. Tider av 

ekonomisk kris, med hög 

ungdomsarbetslöshet skadar 

utbildningsförsöken särskilt från 

missgynnade studenter. Elever 

med högutbildade föräldrar är 

mindre känsliga för kortsiktiga 

ekonomiska fluktuationer 

-socioekonomiska insatser i 

samhället är viktiga.  

-minska sociala ojämlikheter 

påverkar skolan: barn från 

lågutbildade föräldrar är långt 

mer benägna att falla bort när 

fattigdomen är hög. 

-fattigdom skadar redan 

missgynnade familjer som saknar 

nödvändiga resurser för att ge 

barnen rättvis chans i skolan. 

Därför att bekämpa fattigdom 

kan vara nödvändigt för att 

undvika skolavhopp. 

-arbetsmarknadens borde arbeta 

särskild för att skapa 

okvalificerade arbete och 

integrera skolavhoppade och 

arbetslösa ungdomarna på 

arbetsmarknaden. 

 

Art. 13 Downes 
(2016) 

Developing a 
Framework of 
System Change 
between 
Diametric and 
Concentric Spaces 
for Early School 
Leaving Prevention, 
Educational 
Philosophy and 
Theory, 48:9, 899-
914. 
 

 Eftersom individen ingår 

i en bredd system av 

relationer till skolan och i 

en bredare samhället är 

kvaliteten i systemet av 

relationer viktig 

 

Individens 

kommunikativa, rumsliga 

relationer och dynamiska 

samspel med sin 

omgivning återspeglar 

(diametric mirror) de 

omgivande strukturerna, 

därför dessa borde ses 

över för att förebygga 

individens 

avståndstagande och 

avhopp från skolan. 

- att se hur de 
diametriska rumsliga 

dragen skapar separering 

(delning), stängning 
(icke-interaktion mellan 

vikten av relationella stöd för 

att hålla studenter inom 

utbildningssystemet 

-skapa förtroende för skolan 

- skapa förutsättningar för  

föräldraengagemang särskilda 

med de mer marginaliserade 

föräldrar 

att skapa dynamisk rumslig 

interaktion som är central för 

att förstå systemrelationer för 

tidig skolavgång. 

 

-att se över och förändra de 

spatiala-relationer, 

kontextuella verkligheter och 

den dynamiskt samspel i 

skolan för att undvika 

skolmisslyckande och 

skolavhopp 

-skapa förtroende mellan 

föräldrar och lärare  

- öppna alternativa 

-Uppmuntra och skapa 

förutsättningar för livslångt 

lärande 

-erbjuda familjestöd inklusive 

stöd för känslomässig och mental 

hälsa är relevant för att förebygga 

att elever lämnar skolan 

 

-det finns ett behov av 

främja koncentriska systemiska 

relationer och förändringar inte 

bara på individnivå utan på de 

kontextuella, relationella och 

hierarkiska strukturerna som 

formar individen 

 

människorna i lokalsamhället 

skulle ha tillgång till livslångt 

lärande genom utbildningscenter 

som också 

erbjuder ett fysiskt för interaktion 

och relationskapande särskild för 

marginaliserade grupper  
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individer av olika 

bakgrund).  
utbildningsmöjligheter för dem 

som har upplevt det formella 

utbildningssystemet som svår, 

skrämmande eller 

utestängande 

-förbättra skolan som 

organisation med anslutning 

till studenternas röster, till 

röster från föräldrar och 

särskild från elever och 

föräldrar med socioekonomiskt 

marginaliserade bakgrunder  

- öppna skolutrymmen med 

koncentrisk interaktion med 

lokala samhällen och civila 

samhällsorganisationer för att 

göra skolan till en 

samlingspunkt för 

samhällsutbildning 

- ett koncentriskt relationellt 

utrymme är en bakgrund som 

inramar förutsättningen för 

förtroende, vård och röster i 

relation till barn och 

ungdomar. 

 

-skapande av icke-stränga eller 

alltför formella 

miljöer som kan erbjuda icke-

formella utbildningskurser 

att koppla de interpersonella 

relationer som en del av de socio-

kulturella, rumsliga dimensioner 

och sociala hierarkier i 

utbildningen. 

 

- Den rumsliga-relationella ramen 

erbjuder en omdefiniering av de 
sociala processerna i 

utbildningssystem men också en 

väg mot förändring och 
förbättring från en diametrisk till 

koncentrisk relationell utrymmen 

för förebyggande och 
förhindrande av skolavhopp från 

skolan. 

Art. 14 Aho et al 

(2017).  

Peritraumatic 
reactions in relation 
to trauma exposure 
and symptoms of 
posttraumatic stress 
in high school 
students. European 
Journal of 
Psychotraumatology, 
8(1).  
 

 

Traumatiskt 

stressyndrom är vanlig 

mellan ungdomar 

(84,1%). Av de ¾ 

uppvisade peritraumatisk 

syndrom (pågående 

tillstånd av stress). 

-peritraumatisk stress var 

genusrelaterad, de flesta 

var män 

- vanliga reaktioner var 

ökad hjärtfrekvens, 

snabbare andning, 

svettning 

Därför är det angelägen 

att känna och följa efter 

om symtom för att söka 

behandlingen 

 

Lärarna i skolan borde ha 

kännedom om peritraumatisk 

reaktioner och följa efter om 

symtom för att få förståelse för 

elever som drabbas av detta. 

Traumatiskt stressyndrom 

påverkar skolgången 

Pojkar och unga killar drabbas 

mest än flickorna 

- Eftersom 34.6 drabbas på 

teoretiska program 

 41.4 på praktisk och 

yrkesprogram  

och på introduktionsprogram 

drabbas 9.8, är det viktigt att 

psykologisk kunskap eller 

psykolog finns i skolan  

 

Det är viktigt med att i samhället 

arbetas med förebyggande av 

psykisk ohälsa bland ungdomar 

eftersom det finns et samband 

mellan traumaexponering och 

psykosocial missanpassning, 

inklusive depression, ensamhet, 

global låg självkänsla, dålig  

självuppskattning, ångest och 

sociala 

svårigheter. 

Inom den Globala målen 2030, 

FN målen för hållbar utveckling 

ingår ingår bekämpning av 

barnets fysiska och sexuella 

övergrepp, förebyggande av 

missbruk och försummelse av 

barn. Inklusive det globala 

ambition för att avsluta  

alla former av våld mot barn. 

Alla organ i samhället både från 

familjen och omgivningens 

vuxna borde arbeta aktiv för 

barnens och ungdomarnas 

psykiska välbefinnande.  

Resurser borde tilldelad för 

förebyggande av psykisk ohälsa 

 

Art. 15 Batini et al 
(2019).  
 

I Feel Good at 
School! Reducing 
School Discomfort 
Levels through 
integrated 
Interventions. 
ATHENS JOURNAL 
OF EDUCATION. 6. 
209-222. 
10.30958/aje.6-3-3. 
 

Delaktighet tillåter 

eleven delta i utveckling 

av sociala interaktioner, 

attityder till lärande och 

självförtroende för att 

uttrycka sin egen 

personlighet 

- delaktighet kan hjälpa 

elevens att uppnå 

positiva 

inlärningsresultat och en 

Lärmiljön, delaktighet och 

aktiv lärande:  

-Genom aktivt lärande och 

aktiviteterna i projektet var 

eleverna aktiva och denna 

aktivering kunde ha förbättrat 

sociala relationer mellan 

studenter och mellan elever och 

lärare.  

-uppmärksamhet på 

studenternas aktiva och 

centrala roll och skapade ett 
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allmän känsla av 

välbefinnande i skolans 

sammanhang 

-att eleven får utrycka sin 

åsikt om aktiviteterna 

och lärande metoder och 

innehåll, påverkar positiv 

motivationen 

 

 

starkt engagemang av eleverna 

utvecklar en reflexiv attityd om 

ens eget lärande.  

-när eleverna blir delaktiga, 

utrycker sina åsikter och var en 

del i beslutsprocessen, stärks 

deras självkänsla och upplevd 

själveffektivitet.  

-ett positivt relationsklimat 

förbättrar skolprestanda när det 

gäller inlärnings- och 

deltagandegrader vilket 

minimerar risken för obehag 

och försummelse.  

-om studenter är aktiva och 

arbetar i grupper, delar kunskap 

och tankar om aktiviteter som 

föreslås, kan känna en känsla 

av effektivitet, minskad tristess 

eller känslor av ensamhet. 

-att ha upplevt ett bra klimat i 

grundskolan innebär att minska 

obehag och ångestnivåer under 

övergången till gymnasiet 

-Skolan kan förbättra skolans 

klimat och välbefinnande 

genom att främja 

inlärningssituationer där elever 

kan delta med sina färdigheter 

och potential. 

 

 

Art. 16 Tarabini et 

al (2019)  

Can educational 

engagement prevent 

Early School 

Leaving? Unpacking 

the school’s effect on 

educational 

success, Educational 

Studies, 45:2, 226-

241. 

 

Engagerade elever deltar 

aktiv i 

klassrumsammanhang 

och deltar även i 

frivilliga aktiviteter 

Dåliga resultat och 

akademiskt misslyckande 

minskar elevens 

motivation och 

engagemnan i skolan 

Eleven som har kämpat 

under hela skoltiden utan 

bra betyg uppfattar sig 

själva 

som "dålig student" och 

riskera ge upp. 

Eleverna får bättre 
självuppfattning och 

höjer sin 

utbildningsmotivation 
om han/hon för stöd, 

hjälp och uppmuntran 

från lärare. 

 

Skolengagemang uttrycks inte 

bara 

i dess mer observerbara 

dimensioner men också i de 

mer subjektiva som är 

förknippade med 

känslomässiga, affektiva och 

kognitiva faktorer. 

Skolans sätt att hantera student 

heterogenitet och lärarnas 

förväntningar och engagemang 
är de mest avgörande faktorer 

till elevernas skolframgång. 

Skola borde identifiera de 

funktioner som påverkar 

elevernas pedagogiska 

erfarenheter och möjligheter 

för eleverna att ta till sig 

undervisningen 

Skolengagemang är avgörande 

för att främja elevernas 

utbildningsmöjligheter för att 

lyckas i skolan behövs.  

Att vara uppmärksam i god tid 

om 

den gradvisa processen genom 

vilken eleverna lossnar från 

skolan. 
lärare spelar en nyckelroll i att 

skapa möjligheter att 

förebygga 
ESL och främja skolframgång 

för alla elever. 

Lärare måste acceptera sitt 
ansvar gentemot alla elever, 

den överskrider det strikt 

Bekämpa school segregation och 

sträva likvärdighet: 

Överskrida  skillnaderna mellan 

skolor: Studien visade att 

medelklass skolorna uppvisade 

mer engagemnag och höga 

förväntningar än skolorna med 

studenter av  lägre social 

bakgrund. 

Den sociala bakgrund spelarroll  i 

utformingen av  elevidentitetet. 

Klasskillander i samhället 

påverkar skolan. Negativ 

sjävuppfattning  uppfattning efter 

dålig resultat är starkare och mer 

stigmatiserande hos studenter 

med lägst socioekonomisk och 

kulturell status än hos studenter 

med högre status. 

För att minska riskerna för att 

eleverna lämnar skolan är det 

viktigt att förstå att 

skolengagemang handlar inte om 

studenternas vilja, meriter eller 

individuell ansträngning, men är 

istället kopplad till: 

a) lärarnas förväntningar 

b) skolans sociala 

sammansättning och 

kontext 

c) enskilda elevers 

socioekonomiska 

och kulturell bakgrund  
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akademiska området. Ansvar 

förknippat med det personliga, 

sociala och emotionella 
utvecklingen hos de unga som 

de arbetar för. 

Lärare får eleverna att känna 
sig sedda och viktiga om 

läraren engagerar sig i dem. 

 

 

 

Art. 17 Morningstar 

et al (2015). 

Preliminary Lessons 

About Supporting 

Participation and 

Learning in Inclusive 

Classrooms. 

Research and 

Practice for Persons 

with Severe 

Disabilities.  

 

Elever med 

inlärningssvårigheter och 

autism uppvisar bättre 

akademiska resultat i ett 

inkluderande klassrum 

studenter med 

funktionsnedsättningar 

som är inkluderade 

erfarenheter och 

individualiserade 

utbildningsprogram leder 

till elevernas positiva 

resultat  

Speciallärare och lärare 

behöver ge stöd som främjar 

elevens framsteg enligt 

läroplanen 

Effektiv inkluderande praxis 

uppstår när lärarna och andra 

skolaktörer utformar, 

implementerar och utvärderar 

resultaten av undervisningen 

UDL Metod kan vara verktyg 

för arbete med inkludering: 

(a) inkluderande klassrum 

stöder alla elever att delta fullt 

ut.  

b) använda olika 

undervisningsmetoder och ta 

bort hinder för lärande så att 

alla elever lika möjligheter att 

lyckas 

c) stöd som behövs för att delta 

i lärande och kunskapskravet. 

d) Inkluderande 

individualiserade insatser och 

metoder, ändringar, 

implementeringar, lämpligt 

material, tydliga instruktioner 

och andra anpassningar kring 

eleven 

e) Samarbete vid planering, 

samundervisning förbättrar 

olika undervisningsmetoder 

Positivt beteendestöd (KBT) 

till eleverna 

f) vuxen engagemang, samt 

möjligheter för studenter att 

visa vad de kan. 

 

Vikten att alla vuxna både 

skolpersonal och familj stödjer 

eleverna så att de känner sig 

engagerade i skolan. 

UDL (Universal Design for 

Learning) är en inställning på 

undervisning och lärande som 

tror på att alla elever att ha 

samma möjlighet att lyckas. 

Ytterligare forskning behövs 

inom UDL för att se skillnader i 

olika miljöer och skolkulturer 

 

Art. 18 Swain-

Bradway, et 

al (2015)  

Implementing 
Schoolwide Positive 
Behavior 
Interventions and 
Supports in High 
Schools: Contextual 
Factors and Stages 
of Implementation. 
Teaching Exceptional 
Children.  

Elever med 

funktionshinder och 

beteendeproblem 

behöver stöd både på 

individuell nivå i skolan 

men också utanför skolan 

SWPBIS utgår från 

teamets-

problemlösningssätt och 

evidensbaserade åtgärder 

och implementeringar för 

att   

tillgodose studentens 

individuella behov.  

Forskning visar att 

skolavhopp kan 

förebyggas om eleven får 

stöd dagligen 

SWPBIS (Schoolwide positive 

behavior 
interventions and supports) 

kan användas för att förbättra 

skolklimatet, minska 

exkluderande åtgärder och 

förbättra 

studenternas framgång 

SWPBIS följer tre steg alla på 

skolnivå inriktad för alla 

studenter: 

Primära 

(kontextuella/Generella) arbete 

i små grupper på skolnivå 

Sekundär (vald / 

riktad/individuellt utformade 

åtgärder)  på skolnivå 

Tertiär (individuella) individer. 

Även om programmet används på 

skolnivå, eleverna behöver även 

stöd i familjen och kommunen. 

Akademisk framgång inte ska 

behandlas som 

en isolerad variabel, kopplad från 

utvecklingen av hela studentens 

skolmiljö och det kontextuella 

sammanhanget utanför skolan. 

Fullständig implementering kan 

ta 2 till 4 år från förankring hos 

personalen och familjen till när 

skolorna övergår 

genom de olika 

implementeringsstadierna. 

Resurser för att utbilda 

skolpersonal och 

hur man använder datateknik för 

beslutsfattande.  
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för akademiska och 

sociala prestationer från 

början till att eleven tar 

sin examen. 

 

SWPBIS består av sju 

komponenter: 

1. skolomfattande 

förväntningar och regler 

för lämpligt beteende, 

2. Direkt och aktiv 

undervisning av 

förväntningar och regler, 

3. erkännande av studenter 

som 

engagera sig i lämpligt skola, 

4. konsekvenser för brott mot 

regler, 

5. användning av data för att 

vägleda beslut 

framställning, 

6. administrativt stöd vid 

skolansnivå 

7. stöd i familjen och distriktet 

Det viktig att mobilisera, 

förankra arbtesättet och bygga 

villighet hos personal att åta 

sig att delta i omorganisationen 

med mål att påverka positivt 

studentens resultat. 

 

 

Implementering av SWPBIS 

kräver omjustering av långvarig 

organisatoriska strukturer och 

praxis. den 

tar tid och konsekvent 

ansträngning.  

 

 

Art. 19 Stevenson 

et al (2019).  

Examining High 

School Student 

Engagement and 

Critical Factors in 

Dropout Prevention. 

Assessment for 

Effective 

Intervention. 

  

 

Samband mellan 

elevengagemang och 

skolresultat.  

Koppling mellan olika 

engagemangsfaktorer 

(t.ex. sociala, 

emotionella och 

akademiska) och 

skolavbrott.  

Engagemang definieras 

som ”meningsfullt 

studentengagemang 

genom lärandemiljön.”. 

En flerdimensionell 

konstruktion som 

kännetecknas av 

interaktion mellan 

individen och 

skolupplevelser i 

skolmiljön. 

Vid forskning, viktig att 

fånga uppfattningar och 

åsikter 

av elever med 

närvaroproblem eller 

som redan har fallit ur 

skolan och som inte är 

representerad i någon 

studie 

Ett verktyg för att mäta 

engagemang i gymnasiet. 

Lärare behöver verktyg för att 

mäta och övervaka 

engagemanget på ett sätt 

som kan leda till en förbättrad 

skolupplevelse och därmed 

förbättrade resultat för 

studenter. 

Inkluderar beteenden som kan 

observeras i klassrummet och 

skolan, t.ex. närvaro, lyssna 

och svara på lärare, följa 

instruktioner,  

genomföra tilldelade uppgifter 

och deltagande i 

fritids skolbaserade aktiviteter.  

Engagemang omfattar eleverna 

upplever sin anslutning till 

skolmiljön, bildande av positiv 

student–lärarrelationer, och 

inkludering i sociala grupper. 

Tre-faktormodeller eller tre 

underdomäner i 

skolengagemang kan vara 

användbara: 

 (a) akademisk / kognitiv 

 (b) beteende  

(c) socioemotionell 

 

Det behövs samförstånd om de 

kritiska faktorerna 

av studentengagemang eller på 

vilka sätt engagemang kan mätas.  

Exempel på modeller där att mäta 

skolengagemang är: HSSSE 

(High School Survey of 

Student) som innefattar 

elevintervjuer. 

PBIS (Positive Behavioral 

Interventions and Supports) 

hjälper att förebygga 

problembeteende baserad på 

negativ, exkluderande skolpraxis 

som leder till skolavhopp och i 

stället engagera eleverna och 

skapa trivsel i klassrummet. 

Behövs utvärdering av verktygen 

som 

skolor använder för att mäta 

engagemang. 

Studenter, lärare, och forskare 

måste arbeta tillsammans för att 

utveckla en gemensam 

förståelse för vad det innebär att 

vara engagerad beteende i olika 

uppgifter och sammanhang. 

Framtida forskning måste 

utveckla verktyg för att mäta 

skolans engagemangsfunktion 

över studentens egenskaper och 

där bedömningar undviker 

partiskhet och mäter adekvat 

skolengagemang för alla elever. 

Det behövs mer forskning kring 

ett antal viktiga 

faktorer som påverkar 

skolupplevelsen för elever som 
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ras, etnicitet, språk, 

funktionshinder, sexuell 

läggning, könsidentitet, 

demografisk placering. 

      

Art. 20  Blazer, C., 

& Gonzalez 

Hernandez, 

V. (2018).  

 

Student Dropout: 

Risk Factors, Impact 

of Prevention 
Programs, and 

Effective Strategies. 

Research Brief. 
Volume 

1708. Research 

Services, Miami-
Dade County Public 

Schools. 

Det finns bevis för att 

”Active 

Learning”metoden eller 

aktivt lärande där eleven 

och lärare skapar 

undervisningsupplevelse 

tillsammans bidrar till att 

öka studenten 

Engagemang, de får 

insikt om hur viktig är 

skolarbete för deras eget 

liv. 

 

 

De strategier som forskare har 

identifierat som effektiva i 

förebyggande av skolavhopp 

är: 

-Använd data för tidig varning 

och tidig identifiering av 

elever i riskzonen för 

skolavhopp 

Uppgifter som samlas in bör 

inkludera studenternas 

kursbetyg, testresultat, 

närvaron och disciplinära 

överträdelser. Data kan sedan 

analyseras för att designa 

stödåtgärder riktade 

till högriskstudenter  

Tidig identifiering av 

akademiska problem och 

beteendeproblem som kan 

utvecklas till 

anpassningsproblem vid ett 

senare tillfälle. 

Designa flera olika strategier 

som kan kombineras 

för att förstärka effekt på 

riskzonsstudenter  

Skolövergripande strategier 

som att anpassa 

undervisningen och 

inlärningen, se över lärmiljö, 

som kopplas till 

studentengagemang 

Lärare bör prioritera resurser 

för förebyggande av 

skolavhopp och ge riskelever 

extra stöd vid övergångarna 

från grundskola till gymnasiet. 

Lärare implementerar 

strategier 

utformad för att öka 

studenternas engagemang både 

i och ut ur klassrummet. 

Användning av 

utbildningsteknologi både 

inom och utanför i 

klassrummet.  

Lärare borde anpassa sig till 

elevernas unika inlärningsstilar 

och tillhandahålla alternativa 

undervisningsmetoder  

Ge studenterna ett ökat 

akademiskt stöd eftersom 

akademiskt misslyckande och 

dåliga betyg skapar frustration 

och ökar risken för skolavhopp 

 

Uppmuntra studenter att delta i 

fritidsaktiviteter. Sport, klubbar, 

fältresor efter skolan, 

det ökar studenternas 

engagemang och ökar deras 

känsla av att tillhöra skolan. 

 

      

      

 



49 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


