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Bakgrund: Förekomsten av skolfrånvaro i Sverige är hög bland gymnasieelever.
Skolfrånvaro är ett komplext fenomen med flera olika orsaker och kan leda till icke
godkända betyg, arbetslöshet, utanförskap och psykisk ohälsa.
Syfte: Syftet är att beskriva hur gymnasielever med långvarig ogiltig frånvaro upplever sin
skolsituation.
Metod: I studien användes en kvalitativ metod och resultatet analyserades genom
beskrivande innebördsanalys. Fem informanter deltog i studien.
Resultat: I resultatet presenterades fyra innebördsteman som beskrev informanternas
upplevelser: Att uppleva kränkning och orättvisa, att uppleva problem i familjära och
vardagliga relationer, att uppleva en bristfällig anpassning från skolans sida samt att
uppleva behov av att skolan förbättras/förändras.
Konklusion: Studien visade hur viktigt det är att skolan anpassas efter varje unik elev,
både pedagogiskt och när det gäller insatser som gör eleven delaktig och respekterad.
Skolan behöver arbeta med att inte någon elev ska behöva utsättas för mobbning,
kränkningar eller trakasserier. Orsaken till frånvaron är i de flesta fall på något sätt
relaterad till skolan och dess verksamhet. Elever i föreliggande studie upplever att skolan
har många delar som kan förbättras för att undvika situationer som leder till långvarig,
ogiltig frånvaro. Skolan är för eleverna i studien inte förknippat med något positivt och
motivationshöjande, utan något som har en negativ inverkan på deras hälsa.
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Background: The occurrence of school absenteeism in Sweden is high among high school
students. School absenteeism is a complex phenomenon with several causes and can lead
to non-approved grades, unemployment, alienation and mental health issues.
Purpose: The purpose is to describe how high school students with long-term invalid
absence experience their school situation.
Method: A qualitative method was used and the result was analyzed according to meaning
analysis. Five informants participated in the study.
Result: The study resulted in four meaning subjects which described the informants’
experiences: To experience victimization and injustice, to experience familiar and
everyday relationship problems, to experience inadequate school adaption and to
experience the needs of school improvements/changes.
Conclusion: The study showed how important it is to adapt school to every unique
student, both in an educational way and when it comes to efforts which make the student
more involved and respected. School needs to address issues which involve the idea that no
student should be exposed to bullying, victimization or harassments. The cause of the
school absenteeism is in most cases related to the school activities. Students in this study
experience that school has many areas which could be subject to improvements to avoid
situations leading to chronic, invalid absenteeism. They don’t associate school with
something positive and motivational, but something with a negative impact on their health.
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INLEDNING
I Sverige tog riksdagen beslut om nio års skolplikt år 1950 men på grund av oenighet i
beslutet fanns en försökstid och år 1962 infördes en ny skolreform som fick namnet
grundskola. Vid denna tidpunkt infördes även en ny skollag och en ny skolstadga
(Riksarkivet, 2016). Gymnasiet är en treårig utbildning och alla ungdomar i Sverige som
avslutat sin grundskola har rätt till gymnasieutbildning. Gymnasieskolans syfte är att ge
eleverna en god grund för personlig utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet samt
att förbereda dem för fortsatta högskolestudier och yrkesliv. Gymnasieskolan är en frivillig
skolform men eleven som är inskriven i gymnasieskola är skyldig att fullfölja sin
utbildning. En elev som påbörjat utbildning och uteblivit från utbildning under mer än en
månad i följd utan giltig frånvaro så som sjukdom eller beviljad ledighet anses ha avslutat
sin utbildning och kan komma att skrivas ut från utbildningen (SFS 2010:2039). Det kan
finnas flera orsaker till att en elev har långvarig ogiltig skolfrånvaro och kan vara ett
tecken på att eleven inte finner skolan meningsfull. Elever med hög skolfrånvaro riskerar
att inte få godkända betyg i en eller flera kurser. Långvarig ogiltig frånvaro kan leda till
avhopp och det har visat sig att de elever som avslutat och inte fullföljt sin
gymnasieutbildning oftare befinner sig utanför arbete och studier (Skolverket, 2016a).
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) uppmärksammande vi att det fanns
elever med långvarig ogiltig skolfrånvaro. Vi uppmärksammade hur svårt det var att nå
dessa elever och vårt intresse för fenomenet väcktes. Det finns idag inga evidensbaserade
verktyg eller program som skolsköterskan kan använda sig av för att arbeta med
skolfrånvaro. Som skolsköterska skall vi arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom
att identifiera hälsa och ohälsa samt dess frisk- och riskfaktorer. Skolfrånvaro är enligt
tidigare forskning ett komplext fenomen som är ett bekymmersamt problem för skolan. För
att öka kunskapen kring skolfrånvaro är elevens perspektiv en viktig del i det förebyggande
och hälsofrämjande arbetet för att minska ogiltig skolfrånvaro.

BAKGRUND
Skolans betydelse för ungdomar
Hwang och Nilsson (2011) beskriver att ungdomsåren kan vara en omvälvande tid i en
människas liv då den psykologiska, sociala och fysiska utvecklingen går snabbt.
Definitionen av ungdomsåren är den period som infaller när man inte längre är barn men
ännu inte har blivit vuxen. Hwang, Frisén och Nilsson (2018) skriver att det går att skilja
mellan tidiga ungdomsår (10-16 år eller delar av grundskoletiden), senare ungdomsår (1719 år eller gymnasietiden) och tiden som ung vuxen (20-25/30 år). Denna åldersindelning
kan dock medföra problem eftersom den biologiska, socioemotionella och kognitiva
utvecklingen är olika för alla individer. Hwang och Nilsson (2011) beskriver att under
ungdomsåren sker tydliga kroppsliga förändringar genom att kroppen utvecklas till en
vuxen människas och den kognitiva utvecklingen leder till att den unga människan kan
tänka abstrakt och logiskt. Hwang och Nilsson skriver även att den socioemotionella
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utvecklingen leder till en frigörelse från föräldrar där vänner blir allt viktigare. Den unga
människan får en djupare förståelse och insikt om sig själva samt börjar även engagera sig
mer i frågor som rör samhället. Blum, Francisco, Kabiru och Le (2012) beskriver i sin
artikel om hur flera sociala element påverkar och samverkar och på så sätt skapar och
formar en individ under ungdomsåren. Målen är att en ungdom ska vara akademiskt
engagerad, vara trygg, ha en bra självkänsla, kunna ta bra beslut, vara mentalt och
kroppsligt frisk. Vidare skriver Blum et al. (2012) att de viktigaste sociala faktorerna som
påverkar är skola, familj och miljö, där skolan får den mest centrala rollen. Den står för
trygghet, sociala nätverk, möjligheter, förväntningar och stöd.
Russell, Ozer, Denny, Marmot, Resnick, Fatusi och Currie (2012) tar i sin studie upp hur
viktig skolan är för hälsan och att det finns starka samband som visar på positiva
hälsoeffekter när ungdomar och även deras föräldrar har en nära koppling till skolan. Att
ingå i ett skolsammanhang och att skapa sociala kontaktnät i skolan ger positiva avtryck
avseende trygghet, ledarskap och självkänsla. Det finns flera bevis för att skolmiljön och
den tillhörighetskänsla som skolan kan ge minskar risken för flertalet hälsoproblem i
framför allt medel- och låginkomstländer. Åtgärdsprogram i skolor som har fokuserat på
att förbättra tillhörighetskänsla och även skolmiljön i allmänhet är de program som har
visat på bäst resultat. Enligt skollagen (SFS 2010:800) har nästan alla barn i Sverige
skolplikt. Skolplikt innebär att eleven ska delta i undervisning som anordnas i skolan.
Skolplikt startar det kalenderår barnet fyller 7 år och upphör vid utgången av vårterminen i
årskurs 9, för specialskola i årskurs 10 (SFS 2010:800). Skolplikt gäller grundskola,
grundsärskola, specialskola, sameskola årskurs 1-6. Utbildningen ska utformas på ett sätt
att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Elever i
gymnasieskolan omfattas inte av skolplikt men ska delta i verksamhet som anordnas för att
ge den avsedda utbildningen, om ej giltigt skäl att utebli finns (Skolverket, 2013). Enligt
skollagen (SFS 2010:800) 15 kap 16§ gäller att även om gymnasieskolan är en frivillig
skolform ska elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan delta i den verksamhet som
anordnas inom den avsedda utbildningen, om inte eleven har giltigt skäl att utebli.

Frånvaro
Enligt Skolverket (2016a) är de olika definitionerna av frånvaro: giltig frånvaro där
sjukdom och beviljad ledighet räknas in och ogiltig frånvaro där elev uteblir utan giltigt
skäl. Det är rektorn som beslutar om eventuell beviljad ledighet och det ska grundas på en
samlad bedömning av elevens situation. Skolverket (2016a) skriver även att
omständigheter som ska tas i beaktande är frånvarons längd, elevens studiesituation och
möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur
angelägen
ledigheten
är
för
eleven.
Gymnasieelever som inte kommer till den utbildning eleven antagits till och inte anmäler
giltig orsak till frånvaro inom tre dagar efter att terminen startat anses ha avslutat sin
utbildning. Har eleven påbörjat utbildning och därefter uteblir mer än en månad i följd utan
att det beror på sjukdom eller beviljad ledighet ska eleven anses ha avslutat utbildningen
(Skolverket, 2013).
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Förekomst av frånvaro
Om en elev är borta vid upprepade tillfällen utan att skolan har godkänt det, ska skolan
rapportera det till CSN som skolk. Om en elev har sammanlagt fyra timmars frånvaro
under en månad kan detta påverka studiebidraget (CSN, 2018). Enligt statistik från
Centrala Studiestödsnämnden för gymnasiestudier i Sverige år 2016/2017 är det åtta
procent av de totalt 321 000 gymnasieeleverna som skolkade och förlorade sitt
studiebidrag. I Blekinge och i Småland ligger siffran på sju procent. Stockholm ligger i
nuläget högst med elva procent tätt följt av Skåne med nio procent (CSN, 2017).
År 2015 beslutade Regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga elevers
problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
Syftet med utredningen var att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.
Uppdraget var att analysera orsakerna till frånvaro och föreslå hur skolans arbete med att
främja närvaro samt vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras. Utredningens mål var även
att sprida kunskap om hur arbetet med närvarofrämjande åtgärder kan bedrivas. Även
förslag till eventuella författningsändringar skulle göras. Riskfaktorerna och åtgärderna vid
frånvaro är vanligen desamma för elever i grundskolan som gymnasieskolan. I
Skolinspektionens enkät mättes bland annat ogiltig sammanhängande frånvaro. Med detta
menas sådan ogiltig frånvaro då eleven varit helt frånvarande i minst en månad.
Skolinspektionens resultat visade att nästan 1 700 elever rapporterades ha ogiltig frånvaro i
en månad eller mer. Ogiltig sammanhängande frånvaro visade sig vara mer förekommande
i årskurs 7–9 än i lägre årskurser. Förekomsten av frånvaro visade sig vara lika mellan
könen och såg även ungefär lika ut i kommunal skola och friskola (SOU 2016:94).
I Statens offentliga utredning (SOU 2016:94) använder man orden problematisk frånvaro
vilket innebär frånvaro i den grad att eleven riskerar att inte uppnå sina kunskapsmål och
fullfölja sin utbildning. I samma rapport kommer man fram till att det finns begrepp som vi
inte använder så mycket och att vi måste skilja på skolk och skolvägran. ”Skolk kan
definieras som ogiltig ströfrånvaro som vårdnadshavaren ofta inte känner till och
skolvägran handlar om ogiltig frånvaro som är känd av vårdnadshavarna”. Vid skolk kan
eleven vara i skolan men är frånvarande från lektion. Eleven vill inte att vårdnadshavare
ska ha kännedom om frånvaron. Vid skolvägran kan eleven vara i skolan men upplever
ofta obehag och har svårigheter att ta sig till skolan på morgonen. Efter helger och lov kan
det vara förenat med stort obehag att gå till skolan, ofta med känslan av olust eller rädsla
(SOU 2016:94).

Riskfaktorer till långvarig frånvaro och konsekvenser av långvarig
frånvaro
Statens offentliga utredning (SOU 2016:94) beskriver att det finns ett antal kända
riskfaktorer till frånvaro men att dessa varierar mellan individer och att de även kan variera
över tid för samma individer. Därför är det viktigt att göra en bedömning i varje enskilt
fall, där samtliga områden med kända risker undersöks. Vidare beskrivs att riskfaktorerna
delas in i tre olika huvudområden: skol-, individ- och sociala faktorer.
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Skolfaktorerna kan vara olika och innefattar allt från organisatoriska till sociala och
pedagogiska faktorer. Exempel på skolfaktorer kan enligt Statens offentliga utredning
(SOU 2016:94) vara bristande närvarokontroller. Om elevens frånvaro inte
uppmärksammas upplever eleven att dess närvaro inte är av betydelse. Ytterligare exempel
på skolfaktorer kan vara mobbning, kränkningar eller trakasserier av jämnåriga eller
personal inom skolan samt bristande pedagogiskt stöd som kan leda till att undervisningen
inte upplevs motiverande, meningsfull eller begriplig. Exempel på individfaktorer kan vara
funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD, autism, Tourettes syndrom eller
språkstörning. Andra exempel på individfaktorer kan även vara psykiska besvär så som
oro, rädsla och nedstämdhet men även sömnproblem, trötthet samt bristande
självförtroende och självkänsla är individfaktorer som leder till att eleven inte kommer
iväg till skolan. Exempel på sociala faktorer kan vara en komplicerad familjesituation med
exempelvis vårdnadshavare med psykisk ohälsa, kognitiva svårigheter eller missbruk som
leder till att eleven inte har stöd hemifrån. Ytterligare exempel på sociala faktorer som
påverkar kan vara föräldrastödd frånvaro där eleven uppmuntras av föräldrar att vara
hemma på grund av att skolmiljön uppfattas som skadlig eller på grund av ideologiska
skäl. Eleven kan även utsättas för kamratpåverkan där eleven påverkas till ströfrånvaro
som lätt utvecklas till långvarig frånvaro (SOU 2016:94).
McShane, Walter och Rey (2001) skriver att starten för eventuell skolvägran generellt
inträffar under de första två åren av gymnasiet. Ungdomar med långvarig ogiltig
skolfrånvaro hade hög prevalens av ångestsymtom, men även av humörsvängningar och
beteendestörningar. Det fanns även en historik av psykiska sjukdomar i familjerna till över
hälften ungdomarna med långvarig ogiltig skolfrånvaro. Kearney (2008) skriver att
forskare har sammanlänkat skolfrånvaro till en otalig mängd medicinska problem som
exempelvis: cancer, allergier, astma, epilepsi, huvudvärk. Även om många ungdomar med
frånvaro led av påfrestande fysiska sjukdomar, var det många ungdomar med frånvaro som
visade mer låggradiga fysiska symtom som till viss del troligtvis orsakades av stress.
Vidare beskrivs att ungdomar som vägrade att komma till skolan regelbundet kunde lida av
psykiatriska tillstånd som föranledde till skolk eller utdragen frånvaro. Egger, Costello och
Angold (2003) gjorde en undersökning för att diagnostisera ungdomar med ångestbaserad
skolvägran och ungdomar med skolk eller annan icke godkänd frånvaro. Den vanligaste
diagnosen för ungdomar med ångestbaserad skolvägran inkluderade depression,
separationsångest syndrom, trotssyndrom och uppförandestörning. 25 procent av
ungdomarna som ingick i denna grupp fick en diagnos. Den vanligaste diagnosen för
ungdomar som skolkar inkluderade uppförandestörningar, trotssyndrom, depression och
drogmissbruk. 25 procent av ungdomarna i denna grupp fick en diagnos. I studien
framkom även att ungdomar med ångestrelaterad skolvägran led betydligt mer av oro och
rädsla, sömnsvårigheter och somatiska besvär jämfört med ungdomarna som skolkade.
Vidare beskrivs att mindre omedelbara riskfaktorer för eventuell skolvägran och långvarig
frånvaro är hemlöshet och fattigdom, tonårsgraviditet, skolvåld och mobbing, avsaknad av
samhörighet i skolklimatet, bristande föräldraengagemang och komplicerad
familjesituation. Burton, Marshal och Chisolm (2014) jämförde i sin studie ungdomar som
tillhör sexuella minoriteter med heterosexuella ungdomar gällande frånvaro och för att
utvärdera skillnader dem emellan i relation till depression och ångestsymtom samt
skolfrånvaro. Resultatet visade att ungdomar från sexuella minoriteter hade mer frånvaro
än heterosexuella ungdomar. Ungdomarna uppgav i större utsträckning depressions- och
ångestsymtom i samband med frånvaro.
4

Hög och långvarig frånvaro kan leda till svårigheter senare i livet som arbetslöshet,
utanförskap och psykisk ohälsa (Skolinspektionen, 2016). Skolfrånvaro är förknippad med
otaliga negativa konsekvenser för individen så som social isolering, beteendestörning,
sömnstörning, missbruk och på längre sikt, avhopp från skolan helt (Burton et al., 2014).
Även Kearney (2008) påtalar att ogiltig långvarig frånvaro från skolan är ett stort
beteendeproblem hos barn och ungdomar och är en stor avgörande riskfaktor till våld,
skador, missbruk, psykisk ohälsa och ekonomiska problem samt utanförskap.

Elevhälsan
Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska det finnas elevhälsa för elever i förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser. I skollagen beskrivs att elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och
hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För
medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog.
Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016) ska elevhälsan ha en tydlig och utvecklad roll
i arbetet med skolfrånvaro. En samverkan mellan elevhälsa och övrig skolpersonal är
viktig för att främja närvaro. I vägledningen beskrivs att lärande och hälsa ofta påverkas av
samma generella faktorer och därför behöver elevhälsan utgöra en del av det
närvarofrämjande arbetet. I Statens offentliga utredning (SOU 2016:94) beskrivs långvarig
frånvaro som en av elevhälsans främsta utmaningar. Elevhälsan som helhet och dess olika
yrkesgrupper är viktiga när det gäller närvaroarbetet på skolor. Vidare beskrivs att
elevhälsan har kunskap om faktorer som kan bidra till frånvaro och om vad som främjar
psykisk hälsa och lärande. Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016) är det viktigt att
elevhälsan ingriper tidigt för att komma tillrätta med den långvariga
frånvaroproblematiken. Utredningen bör därför vara bred och kartlägga de bakomliggande
faktorerna till elevers skolfrånvaro. Hansen, Sanders, Massaro och Last (1998) kommer i
sin studie fram till att långvarig, ogiltig skolfrånvaro som beror på ångest har en väldigt
tydlig koppling till ålder. Ju äldre en skolelev är, ju större risk är det också att
skolfrånvaron blir längre och att det dessutom då är svårare att motivera eleven att
återvända till skolmiljön. Socialstyrelsen och Skolverket (2016) beskriver att det är viktigt
att undersöka vilka förhållanden som gör att frånvaron fortsätter. För att få tillbaka en elev
till skolan är det viktigt att elevhälsan arbetar för att få eleven att känna sig sedd och hörd
samt även att de har ett fungerande samarbete med vårdnadshavare. Ett bra samarbete
mellan skola och vårdnadshavare kan bidra till att det blir lättare att bryta elevens frånvaro.
Enligt Kearney (2008) behöver personal inom elevhälsan få en ökad förståelse för de olika
faktorerna som ligger bakom skolfrånvaron för att kunna utveckla riktlinjer angående
definition, bedömning och förebyggandet av ungdomars problem med frånvaro. Burton et
al. (2014) påtalar vikten av att ta hänsyn till minoritetsgrupper i skolan. Resultatet av deras
studie visar att sexuella minoriteter som exempelvis homosexuella och mental hälsa är en
viktiga faktorer att ta hänsyn till för att kunna bedöma och minska skolfrånvaro samt för att
kunna utveckla det förebyggande arbetet med frånvaro.
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Skolsköterskans hälsofrämjande arbete
Clausson och Morberg (2012) skriver att hälsofrämjande omvårdnad, folkhälsovetenskap
och medicinsk vetenskap är de kunskapsområden som ligger till grund för skolsköterskans
profession. Den hälsofrämjande omvårdnaden bygger på en humanistisk människosyn
vilket innebär att skolsköterskan ser eleven som en unik person med individuella behov
och mötet med elev ska genomsyras av delaktighet, dialog och jämlikhet. Det innebär även
att skolsköterskan ska utgå från det friska hos eleven och arbeta förebyggande och
hälsofrämjande. Skolsköterskan ska utifrån ett holistiskt synsätt stödja eleven i olika
situationer och vid hälsosamtal ta hänsyn till såväl fysiska, psykiska och sociala faktorer
som kan påverka hälsan. Golsäter, Enskär och Harder (2013) beskriver hur skolsköterskor
agerar och handlar i mötet med elever vid planerade hälsobesök. För att genomföra
hälsobesök, möter skolsköterskan elever genom så kallad förhandlad vägledning. Detta är
den process där sköterskan kommer överens med eleven om att ett hälsobesök ska
genomföras. Vidare beskriver Golsäter et al. (2013) att under hälsobesöket använder
skolsköterskan direkta och mjuka strategier. Exempel på direkta strategier är att informera,
instruera och begränsa medan exempel på mjuka strategier är att vara känslig, uppmuntra
och ge utrymme. Resultatet visar sköterskors mycket utmanande och komplexa uppdrag
med att vägleda eleven genom hälsobesök. För att fullfölja sitt ansvar enligt det nationella
hälsoprogrammet och samtidigt ge utrymme för den enskilda elevens behov och
önskningar, använder sköterskan både så kallade direkta och mjuka strategier. Vidare
skriver de att genom att använda dessa strategier sammanflätade, kan skolsköterskan både
främja elevens engagemang och utveckling. Clausson och Morberg (2012) skriver att det
folkhälsovetenskapliga arbetet bygger på att skolsköterskan arbetar med att förebygga
sjukdom och främja elevers hälsa på både individ och gruppnivå utifrån kunskap om
hälsorisker och skyddsfaktorer. Att arbeta utifrån ett medicinskt vetenskapligt perspektiv
innebär bland annat att skolsköterskan ska ha kunskap om att göra medicinska
bedömningar vid exempelvis vaccination och screeningar. Reuterswärd och Lagerström
(2009) skriver att förhållandena och förutsättningarna för skolsköterskans hälsofrämjande
arbete skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner. Reuterswärd och Lagerström nämner
tre viktiga aspekter som skolsköterskor upplever som nödvändiga för att kunna arbeta
framgångsrikt med förebyggande och hälsofrämjande insatser: Organisation: Det är viktigt
för skolsköterskan att inom organisationen förstå sin roll i det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet för att kunna arbeta effektivt. Utan en tydlig struktur med tydliga
ansvarsområden kan skolsköterskor enbart arbeta individuellt. Stöd: Nätverkande och tätt
samarbete med andra yrkesgrupper angående elevers hälsa skapar en större förståelse för
dålig hälsa och vad som kan göras förebyggande för att främja god hälsa. Kunskap: De
flesta skolsköterskorna saknar generella teorier och metoder, vilket leder till olika
empiriska arbetssätt i olika kommuner (Reuterswärd & Lagerström, 2009).

Elevperspektiv
Att ha ett patientperspektiv innebär enligt Dahlberg och Segesten (2010) att det är
patienten som utgör medelpunkten för vårdandet. Det innebär även att patienterna ska ses
som experter. Med detta menas att patienter inte har det professionella expertkunnande
som vårdaren har men att de däremot är experter på sig själva. Patientperspektivet ställer
krav på den professionella vårdaren som har en skyldighet att ge så god vård som möjligt
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och samtidigt ta hänsyn till patientperspektivet. Inställningen inom vårdvetenskapen är att
patienter ska förstås som individer och som personer i ett sammanhang. Därför är det
möjligt att komplettera med begrepp som är specifikt för sitt sammanhang, exempelvis blir
elev och elevperspektiv gällande begrepp inom elevhälsan. Ett viktigt argument för att
lägga vikt vid elevens perspektiv är Barnkonventionen (Unicef, 1989) som skriver att barn
och ungdomar har en rättighet att känna sig delaktiga. De har även rätten till egna åsikter
och att fritt yttra åsikter som rör dem själva.
Söderbäck (2010) skriver att i norden används Nordisk Standard för barn och ungdomar
inom hälso- och sjukvård (NOBAB). Detta är ett dokument som speciellt ska tillvarata
barns rättigheter inom hälso- och sjukvård och ska användas som vägledning för en
barncentrerad vård som är likvärdig för alla barn och unga. Vidare skriver Söderbäck att
barnperspektivet innebär att man inför varje beslut eller åtgärd ska överväga om beslutet
eller åtgärden rör eller kan röra barn och i så fall på vilket sätt. En förutsättning för detta är
att beslutsfattare eller andra involverade försöker se beslutet med barnets eller barnens
ögon. Om man konstaterar att beslutet eller åtgärden har konsekvenser för barn ska hänsyn
tas till barnkonventionen, det vill säga till barnrättsperspektivet. För att vi ska kunna ha ett
barnperspektiv i arbetet måste vi lyssna på barnen och ge utrymme för barnets egna åsikter
och behov. Vidare beskriver Söderbäck att ha ett barnperspektiv och se till barnets bästa
innebär att beskydda barnets integritet genom att vara uppmärksam på barnets sätt att
hantera olika omständigheter samt även att barns hälsa och utveckling främjas av
delaktighet och detta visar sig genom att de barn som är motiverade och intresserade i
vardagliga situationer upplever även att de får en större kontroll över sina liv. Söderbäck
menar att genom att få vara delaktig i olika sammanhang utvecklar barn den egna
förståelsen för sina behov och önskningar och på så sätt ökar den egna
självuppskattningen. Självuppskattning är en förutsättning för att klara utmaningar genom
hela livet.
Skolverket (2016b) skriver att det är nödvändigt att närma sig och förstå livet i skolan med
andra forskningsmetoder än enbart analyser av mål och resultat. Genom att studera livet i
skolan i dess helhet och inte bara se till studieresultaten växer en mer komplex bild fram
som handlar om de sociala relationerna elever emellan samt mellan elever och lärare.
Dessutom ger detta en bättre förståelse för hur skolan som central plats i ungdomars liv
formar deras identiteter. Vidare beskrivs att ur ett elevperspektiv framträder också en bild
av att skolan kan innebära väldigt olika saker i barnens och ungdomarnas uppväxt och för
att kunna använda sig av elevperspektivet är det viktigt att ha förståelse för ungdomars
socioemotionella utveckling. Hwang och Nilsson (2011) skriver att enligt
identitetsforskaren H. Erikson är sökandet efter identitet ett grundläggande mänskligt
behov och under ungdomstiden handlar utvecklingskonflikten om identitet kontra
identitetsförvirring. Hwang och Nilsson menar att en positiv lösning av ungdomskrisen nås
via samspelet med jämnåriga och vuxna och optimal identitetsutveckling innebär att man
hittar sociala roller och sociala grupper som passar väl med de egna biologiska och
psykologiska förutsättningarna (Hwang och Nilsson, 2011).
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Livsvärld
Dahlberg (2014) skriver att livsvärldsteorin är en kunskapsteoretisk grund som tydliggör
människans egna sätt att förstå och förhålla sig till sitt existentiella sammanhang. Vidare
skriver Dahlberg att använda teorin om livsvärlden innebär att människan betonar hur vi
uppfattar eller på andra sätt förstår oss själva, andra människor, våra egna och andras
handlingar och världen. När vi förstår en annan människas existentiella sammanhang kan
vi i samförstånd ge den hjälp och det stöd som behövs. Dahlberg menar att detta även leder
till en känsla en delaktighet hos individen, ett samspel där två parters expertkunskap
respekteras.
Hillman (2010) skriver att i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete är det
viktigt att skolsköterskan i mötet med eleven har förståelse för den livsvärld som eleven
upplever gällande sin skolsituation. Morberg, Lagerström och Dellve (2012) tar upp att
skolsköterskor ser det som extra viktigt att känna till elevers situation sett ur en holistisk
synvinkel. Det holistiska synsättet innebär en helhetssyn som innefattar alla delar ur en
elevs liv som den medicinska delen, familjesituationen och den psykosociala situationen,
för att på så sätt ge en större helhetsbild och kunna närma sig en förståelse för elevens
livsvärld. Detta synsätt anses vara nödvändigt för att skapa bra möten med eleverna och för
att kunna stödja dem i olika situationer.

PROBLEMFORMULERING
För den enskilda eleven kan en omfattande skolfrånvaro leda till att hen inte uppnår
målkraven som finns i den aktuella utbildningen. Studier visar även att elever med olika
former av frånvaro oftare än andra agerar asocialt, använder droger och begår allvarliga
regelbrott i skolan och i samhället. Hög frånvaro i skolan kan ge konsekvenser ända upp i
vuxen ålder då det finns samband mellan omfattande skolfrånvaro och arbetslöshet,
försämrad ekonomi, psykosociala problem, försämrad fysik och psykisk ohälsa. Detta kan
ge ett stort lidande för den enskilda individen men är även en förlust för samhället i stort
med ökad kriminalitet och utanförskap som följd. Frånvaro från skolan är ett pågående
problem och långvarig frånvaro är elevhälsans främsta utmaning enligt regeringens senaste
utredning. Utredningen visar att elevhälsans organisation inte fungerar tillfredsställande
när det gäller arbetet med att främja närvaro och att förebygga och åtgärda frånvaro.
Nuvarande forskning kring frånvaroproblematik i skolor har hittills varit av kvantitativ
karaktär eller bestått av kvalitativa intervjustudier där problemet studerats ur
skolpersonalens perspektiv. Det är därför viktigt att i studien göra gymnasieelever med
långvarig frånvaro delaktiga och lyssna till deras egna upplevelser av sin skolsituation. För
att skolsköterskan ska ha en möjlighet att stödja och vägleda ungdomar med långvarig
frånvaro krävs en ökad förståelse och kunskap om hur ungdomar själva upplever sin
situation i skolan. Förhoppningen med studien är att synliggöra informanternas perspektiv
och öka kunskapen för att arbeta hälsofrämjande med skolnärvaro inom elevhälsan.
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SYFTE
Studiens syfte är att beskriva hur gymnasieelever med långvarig ogiltig frånvaro upplever
sin skolsituation.
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METOD
I studien användes en kvalitativ design. En kvalitativ design har som avsikt att beskriva
personers levda erfarenheter och upplevelser av ett fenomen. Det finns ingen absolut
sanning och heller inget som är fel i en upplevelse (Henricson & Billhult, 2012). En
beskrivande innebördsanalys gjordes där avsikten är att förstå ett fenomen så som det
upplevs eller förstås av andra individer. I studien användes ett livsvärldsteoretiskt
perspektiv, där människans egna sätt att förstå sitt existentiella sammanhang tydliggörs och
där öppenhet och följsamhet för fenomenet betonas (Dahlberg, 2014).

Urval
Ett strategiskt urval har använts och syftar till att välja informanter som kan ge
informationsrika beskrivningar av fenomenet och på så sätt ge ett underlag som svarar på
syftet (Henricson & Billhult, 2012). I kvalitativa studier används ofta ett mindre antal
informanter då det är viktigare att hitta färre personer med olika erfarenheter som kan ge
rika beskrivningar av fenomenet än ett stort antal som inte har samma rika erfarenhet
(Henricson & Billhult, 2012). Rekrytering av informanter gjordes i tre kommuner i södra
Sverige. Valet av orter och verksamheter i det strategiska urvalet gjordes för variation av
kön samt för variation sociodemografiskt. En jämn fördelning mellan könen var önskvärd.
Inklusionskriterierna var att eleven skulle ha mer än tre veckors ogiltig frånvaro från
gymnasiet samt indraget CSN-bidrag från gymnasieskola och därmed var aktuell för annan
verksamhet än klassisk gymnasieskola. Ålderskriteriet för tänkbara informanter var 16-23
år.
Informationsbrev (bilaga 1) om studiens syfte skickades till åtta rektorer på
gymnasieskolor samt en ansvarig på en verksamhet som arbetar med ungdomar med
långvarig ogiltig frånvaroproblematik. I informationsbrevet beskrevs vilka informanter
som var aktuella för studien. Flera av de tillfrågade verksamhetscheferna svarade inte på epost-meddelandet och författarna skickade ut ett påminnelsemeddelande. När svaren
uteblev blev några av rektorerna uppringda. En mer ingående presentation av studien
gjordes för den verksamhet som visade intresse. Efter muntligt godkännande av
verksamhetschefen fick alla elever i verksamheten ett eget informationsbrev (bilaga 2) med
kontaktuppgifter till författarna, för kontakt vid intresse av att medverka. De fick även ett
brev om informerat samtycke (bilaga 3). Under besöket tydliggörs att ett eventuellt
deltagande var frivilligt, konfidentiellt och att de hade möjlighet att ångra sig och avbryta
deltagandet i studien när de ville.
Det strategiska urvalet resulterade i för få informanter, fyra informanter. Detta reducerades
sedan till tre informanter på grund av ett bortfall. Det strategiska urvalet kompletterades
därför med ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval syftar till att använda informanter
som är lättillgängliga, som ligger nära till hands för författarna att använda och som även
kan ge ett bra underlag som svarar på syftet. I föreliggande studie användes ett
snöbollsurval som är en variant av bekvämlighetsurval, där tillvägagångsättet består i att
tidiga informanter i studien rekommenderar fler tänkbara och passande informanter. Detta
tillvägagångssätt används ofta när personer som kan vara aktuella för en viss studie är
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svåra att nå av olika skäl (Polit och Beck, 2016). Snöbollsurvalet resulterade i att
ytterligare två informanter kontaktade oss och visade intresse. Då de matchade våra
urvalskriterier antogs även dessa till studien. Samtliga fem informanter är bosatta i södra
Sverige och båda könen representerades.

Datainsamling
Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor användes i studien. Gemensamt för öppna
frågor är att de inte behöver tas i samma ordning, utan forskaren blir friare och anpassar sig
till vad som kommer upp i intervjun. Om frågorna blir för detaljerade kan interaktionen vid
intervjun störas genom att intervjuaren blir för styrd av sin intervjuguide (Danielsson,
2012). Intervjuaren behöver kunskap om det som ska studeras för att kunna utveckla de
frågor som ska ingå i intervjun samt även en disposition över vad frågorna ska innehålla.
Utifrån detta formulerades ett par övergripande frågor för det aktuella syftet för studien. En
provintervju genomfördes med en person utanför studien och efter denna formulerades en
fråga om för att bättre svara syftet. Provintervjun användes inte i föreliggande studie efter
önskemål av den intervjuade. Åldern på deltagarna var 16-21 år. Tre pojkar och två flickor
deltog i studien. Ungdomarna gavs möjlighet att själva bestämma var och när de ville
intervjuas. Detta för att ungdomarna skulle känna sig trygga och avslappnade i situationen.
Tre av informanterna valde att intervjuas på den plats där verksamheten bedrivs.
Danielsson (2012) skriver att samma intervjuplats är att föredra då det ger en möjlighet att
möblera rummet inför intervjun och sätta upp en lapp på dörren för att inte störas i onödan
samt prova teknisk utrustning. Intervjuerna spelades in via diktafon på smarttelefon och
tog cirka 30 minuter. Vid intervjuerna närvarade enbart en av författarna för att inte riskera
att informanten kände sig i underläge. Två informanter föredrog att delta genom epostintervju. E-postintervjun är fördelaktig då den är tidssparande för forskaren samt även
ger informanten tid att reflektera över frågorna (Kvale och Brinkmann, 2014). Intervjuerna
följde intervjuguiden (bilaga 4) och startade med enkla och korta frågor som eleven kunde
svara ja och nej på. De enkla ja- och nejfrågorna var för att komma igång med intervjun
och för att eleven skulle bli bekväm och avslappnad i situationen. De övergripande
frågorna för att få svar på vårt syfte var “Berätta om din tid när du kände att du inte kunde
gå till skolan” och ”Kunde skolan gjort något för att du skulle komma dit?”. Vid epostintervjun användes istället för intervjuguide ett förberett formulär med sju
intervjufrågor (bilaga 5). Under intervjun tydliggjordes igen att deltagandet var frivilligt,
konfidentiellt och att de hade möjlighet att ångra sig och avbryta deltagandet i studien när
de ville.

Analys
Beskrivande innebördsanalys innebär att en företeelse eller ett fenomen på det sätt som den
upplevs av några individer ska förstås (Dahlberg, 2014). I föreliggande studie har denna
analysmetod valts, då ändamålet är att få förståelse för hur ett fenomen upplevs av ett antal
intervjuade informanter. Genom att läsa igenom insamlad data som intervjuer,
observationer eller berättelser kan man sedan dela in materialet i mindre delar som är
lättare att hantera och bearbeta (Dahlberg, 2014).
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Alla intervjuer som spelats in vid fysiska möten har transkriberats ordagrant. En av
författarna stod för den initiala transkriberingen och den andra kontrollerade att
transkriberingen gjordes korrekt och att intervjun uppfattades på samma sätt. Även ljud
som den intervjuade har uttryckt har så långt det går transkriberats för att ge en så korrekt
återgivning och känsla av stämningen som möjligt. Alla transkriberade intervjuer samt epostintervjuer lästes igenom ett flertal gånger för att få en förståelse och en helhetsbild av
materialet. All data delades in i mindre enheter och grupperades i meningsenheter. En
meningsenhet är när flera meningar eller stycken tar upp samma innebörd (Dahlberg,
2014). Enligt Dahlberg (2014) kan meningsenheterna även delas upp i innebördsdelar som
sedan bearbetas och prövas. Allt datamaterial har bearbetats på detta sätt och sedan
grupperats utifrån dess innebörder som sedan skapade innebördsteman, som presenteras i
resultatet. Denna analysprocess genomförde författarna individuellt för att sedan jämföra
och optimera de framtagna meningsenheterna och innebördsteman.

Etiska överväganden
Etiska överväganden har beaktats genom hela studien från val av ämne och frågeställning
till genomförande och spridning av resultat. Enligt lagen om etikprövning av forskning
som avser människor (SFS 2003:460) och Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) är syftet att
”skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet” vid forskning. I
föreliggande studie var det betydelsefullt att få ta del av ungdomarnas upplevelser istället
för upplevelser från de vuxna. Enligt SFS (2003:460) kan forskningspersoner som fyllt 15
informeras om och själv samtycka till att delta i studien. Samtliga informanter i
föreliggande studie var över 15 år. Informerat samtycke innebär att de deltagarna är
medvetna om att de när som helst kan välja att avsluta sin medverkan utan att behöva
uppge något skäl. Ungdomarna fick lämna skriftligt samtycke efter att de läst igenom
informationsbrevet. Det var viktigt att informera ungdomarna i början av intervjun att de
även då kunde välja att inte var med. Information om konfidentialitet och den lagstadgade
anmälningsplikten lämnades. En forskare kan i samband med datainsamling få kännedom
om något som enligt lag ska anmälas exempelvis våld eller andra missförhållande
(Vetenskapsrådet, 2017).
Kjellström (2012) beskriver begreppet konfidentialitet som att se till att människan har en
rätt till att vissa uppgifter ska få vara privata och att integriteten bevaras. Emotionell risk
som obehag, uttråkning, rädsla, skam och risken att konfidentiella uppgifter läcker ut är
viktiga att ta i beaktande. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att principen alltid är att
informanterna har rätt till ett privat liv vilket är förbundet med vissa etiska och
vetenskapliga dilemman. Konfidentialitet har två delar som innebär att förvara data på ett
säkert sätt så det inte kan spridas till obehöriga samt att data redovisas på ett sådant sätt att
det inte kan härledas till en enskild person (Kjellström, 2012). Ungdomarna i föreliggande
studie fick muntlig information om hur arbetet skulle presenteras och att inga orter eller
personer skulle nämnas vid namn. Då det var få deltagare kunde det vara svårt att inte
känna igen sig själv i den färdiga studien, och detta togs i beaktande. Den information som
kommer fram i föreliggande studie ansågs dock vara av vikt för att få svar från en grupp
som oftast utelämnas. Studien kan motiveras och genomförandet styrks av Kjellström
(2012) som beskriver vikten av att inte utesluta sårbara grupper, som barn, i forskning.
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En viktig etisk aspekt vid datainsamling via e-post är hur data ska behandlas konfidentiellt.
Detta har beaktats i studien då ingen obehörig förutom författarna och handledare haft
tillgång till datamaterialet. En viktig risk att tänka på kan vara tekniska risker som
datakrascher, virus, hackare, buggar (Skärsäter & Ali, 2012). De tekniska riskerna ansågs
vara små i föreliggande studie.
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RESULTAT
Resultatet presenterar följande innebördsteman: Att uppleva kränkning och orättvisa, att
uppleva problem i familjära och vardagliga relationer, att uppleva en bristfällig anpassning
från skolans sida samt att uppleva behov av att skolan förbättras/förändras.

Att uppleva kränkning och orättvisa
Eleverna upplevde att de blivit orättvist behandlade av skolpersonal. En del berättade om
tydliga kränkningar och trakasserier som kom direkt från skolpersonalen. Det handlade om
lärare som såg ner på eleverna, som inte var intresserade av att ge stöd när det behövdes
och även säger förnedrande saker om elever inför klasskamraterna. Elever berättar även
om personal inom elevhälsan som inte gav det stöd som de behövde.
Det har varit allt från kuratorer som har sagt att jag är dum i
huvudet till lärare som säger att jag är efterbliven.(1)
De upplevde att det var svårt att gå till skolan och prestera när de inte kände sig välkomna
eller att de kände att ingen bland skolpersonalen förstod eller lyssnade till vad de hade att
säga om något inte kändes rätt.
O sen faktiskt lyssna på när eleverna säger att någonting är fel.
Ta det jätte allvarligt för att det är allvarligt.(1)
Elever beskrev att de kände en utsatthet, i den makt de ansåg att lärare har i skolan och att
vuxna gärna väljer att tro på varandra istället för eleverna. De beskrev att en del lärare
håller varandra om ryggen och skyddar varandra istället för att tro på och visa respekt för
det som eleverna har att säga. Eleverna upplevde att det inte verkade finnas något genuint
engagemang från en del lärare, att de bara var där för att få sin lön. De kände att det
bristande engagemanget gjorde att mobbning i form av kränkningar och trakasserier bara
fortsatte. Vidare upplevde eleverna att även om en del lärare var bra fanns det lärare som
favoriserade vissa elever och denna orättvisa skapade en känsla av utanförskap.
…att vara lärare e liksom, med ansvar för barn o sånt, man har
hela deras framtid i ens händer. Man går i skolan o man e ung o,
de kan inte bara göra vad som helst.(1)
Jag hade hjälp av en lärare som var bra men man kände att
en del lärare tyckte om vissa elever bättre än andra. (3)
Det framkom även att många av eleverna någon gång eller dagligen blivit utsatta för
mobbning i form av olika sorters kränkningar av sina klasskamrater. En del upplevde att
mobbningen från andra elever varit konstant under skolgången medan en del upplevde att
de känt sig utsatta för mobbning i perioder under skolgången. Några kände sig utfrysta av
sina kamrater och hade svårt att finna vänner som de trivdes och kunde dela sina intressen
med.
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Jag blev mobbad också det blev jag. Förstår inte varför.(2)
Jag hade ett jättebra kompisgäng men så var jag med en tjej
som min kompis också gillade och då blev jag utfryst så jag
sökte mig till ett annat gäng som festade o det gjorde mig lite
till en annan person som jag inte trivdes med… (3)
Utsattheten i skolan har lett till att några av de intervjuade eleverna idag upplever att
skolan förknippas med stark oro och ångest. Negativa och psykiskt påfrestande minnen
som gör sig påminda gång på gång även om de idag har förändrat sin situation och inte
behöver bli utsatta för mobbning.
Alla de före detta erfarenheterna de har gett mig extrem ångest
över skolan o det är bara jättejobbigt.(1)

Att uppleva problem i familjära och vardagliga relationer
Olika typer av relationsproblem var bidragande orsaker som eleverna upplevde ledde till
den ogiltiga långvariga skolfrånvaron.
I föreliggande studie framkommer det att det ibland varit problematiska och smärtsamma
hemförhållanden som gjort det svårt att gå till skolan. Ett skäl som nämnts och som har
varit en bidragande orsak till den ogiltiga skolfrånvaron har varit att föräldrarna separerat.
Finns 350 anledningar, min mamma och pappa skilde
sig bland annat.(2)
Några elever tar upp olika problem med kompisrelationer som något som påverkat dem på
olika sätt. Det handlar i vissa fall om ren avsaknad av kompisrelationer som i längden
blivit en bidragande orsak till varför det har blivit jobbigt att gå till skolan. I något fall har
en bra kompisrelation utan förvarning svängt om till att bli en total utfrysning. Detta har
påverkat eleven på ett negativt sätt och varit en bidragande orsak till att det har blivit svårt
att gå till skolan.
En annan bidragande orsak till skolfrånvaron var att eleverna upplevde att det fanns en
brist på empati från skolpersonalen och att de saknade intresse av att vilja förstå eller
hjälpa eleverna i olika situationer.
Som om ingen brydde sig alls om eleverna o det var inte
bara jag utan det var massa andra barn i klassen o det
verkar som ingen brydde sig om vad eleverna kände eller
tyckte.(1)
Eleverna i föreliggande studie upplever att föräldrarna har försökt att stötta och uppmuntra
dem att gå till skolan. Det framkommer även att de flesta föräldrarna kämpat för att få det
stöd som de upplevt att deras barn haft behov av samt rätt till. I vissa fall hjälpte det inte att
ha stöd från föräldrar eftersom skolpersonalen ignorerade ropen på hjälp hemifrån.
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Min mamma trodde alltid att det var något fel men lärarna
fortsatte bara säga äh, han måste plugga mer, bara läs mer
böcker så blir han smartare.(1)

Att uppleva en bristfällig anpassning från skolans sida
Några av eleverna beskrev att de saknade utmaningarna i skolarbetet och att de uppgifter
de blev tilldelade var för enkla och gick för snabbt att utföra. De tyckte det kändes
meningslöst att gå till skolan när allt var så enkelt och lärarna inte engagerade sig i att hitta
svårare uppgifter till dem.
Jag blev lätt uttråkad av skolan. För att det… det fanns
inte mycket att göra helt enkelt det vara bara att sitta och
skriva väldigt enkla mattetal och bara repetera och repetera
och repetera.(2)
De flesta av eleverna upplevde att de saknade motivation att gå till skolan. En del var
skoltrötta, mådde dåligt och fick inte hjälp att hitta rätt utbildning samt fick inte det stöd
och de verktyg de hade behövt för att känna sig motiverade till att gå till skolan. Det blev
istället jobbigt att gå till skolan. De upplevde att skolan misslyckat att fånga upp dem och
kunde inte riktigt känna att de hörde hemma i något sammanhang i skolan.
Jag skulle ju byta linje men så hoppade jag av istället.
Det var enklast och jag mådde inte så bra under den tiden.
Jag pallade inte att gå i skolan.(3)
Jag valde att inte gå dit för jag såg inte meningen med det,
kunde lika bra vara hemma. Det fanns ingen anledning att
gå till skolan, varför skulle jag behöva lära mig. Jag tyckte
att det var jobbigt att gå dit. (4)
Eleverna beskrev att de i samband med händelser och konflikter inte fick den styrning och
det ledarskap som de förväntade sig av skolpersonalen. Istället för att problem hanterades
enligt en handlingsplan så blev det handgripliga åtgärder, till exempel att eleverna fick
lämna klassrummet.
Jag blev utslängd någon gång också för att jag var
för högljudd.(3)
En del lärare hade svårt att anpassa lektionerna så att de passade för eleverna. En dialog
mellan lärare och elever saknades under lektionerna. Några elever upplevde att det var
svårt att sitta och lyssna på de långa genomgångarna. De tappade fokus, blev trötta och
slutade lyssna på vad lärarna gick igenom. De upplevde till och med att lärarna inte var
tillräckligt duktiga på att lära ut. De kände att de inte kunde lära sig något på lektionerna
och brydde sig därför inte om att gå dit till slut.
Det var väl att lärarna var inte de bästa när de försökte
lära ut grejer. Jag tänkte att kan de inte lära mig det nu
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spelar det typ ju ingen roll om jag är här eller inte. (4)

Att uppleva behov av att skolan förbättras/förändras
Samtliga elever som intervjuats upplevde att de inte fick sin undervisning anpassad efter
sina behov. De önskade att skolan skulle varit mer flexibel och tillmötesgående när det
gäller undervisningen. De önskade även mer frihet att planera upp sina studier efter egen
förmåga och kapacitet. Flertalet upplevde en stark stress över att hinna med skolarbetet och
önskade att skolans personal hade haft förmågan att se dem som individer med olika
förutsättningar och anpassat lektionerna efter detta. Det framkom även önskemål om att
lärare ska ha mer kunskap om psykisk ohälsa och stress och hur detta påverkar skolarbetet.
Tja låtit mig… gett mig de papper som jag ville ha och
liksom låtit mig fortsatt i min egen takt.(2)
Eftersom att psykisk ohälsa är så vanligt bland ungdomar
så borde lärare vara mer pålästa kring vad elever verkligen
klarar av utan att nå en extrem stressnivå. Hälsan borde gå
före allt.(5)
Några elever upplevde att det var svårt att anpassa sig efter de schematider som gällde i
skolan. De kände sig trötta och tyckte dagarna var för långa samt att lektionerna dessutom
startade för tidigt på morgonen. Det eleverna efterfrågade var möjligheten att få börja
senare på morgonen om de önskade samt även möjligheten att kunna sluta skoldagen
tidigare ibland. Eleverna önskade även en lugnare studiemiljö.
Nej, men om skolan hade börjat senare så hade jag kanske
orkat gå upp på morgnarna.(3)
Jag tror att jag hade behövt kortare dagar och en lugnare miljö.(4)
Eleverna önskade att de hade fått mer stöd, omtanke och engagemang från skolpersonalen
samt en möjlighet till anpassning av studietakten när de kände att de inte mådde bra av
olika skäl. Eleverna upplevde att om de inte följer normen som finns i skolan är det svårt
att existera och klara målkraven i skolan. Detta då de upplever att skolpersonalen inte
lyckas med, eller har resurser till, att ge det extra stöd eleverna behöver.
Skolan skulle kanske kunnat hjälpa mig på så sätt att de
anpassade mina studier utifrån vad mitt mående klarar av.(5)
Jag skulle kunnat få extra stöd i de ämnen jag har extra svårt
för och lärare/mentorer e t c skulle kunnat vara mer insatta i
situationen.(5)
Intervjuerna visar att eleverna i många fall fått byta skola ofta och på så vis mött många
olika lärare under kort tid. I en del fall har eleverna känt sig sedda och har upplevt att
lärarna förstått dem och deras behov, medan de i andra fall har mött en inkompetent och
oförstående skolpersonal som gjort mer skada än nytta. Skolpersonal har kränkt elever och
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även underlåtit sig att lyssna och ge stöd vid behov. Några elever upplevde att skolans
personal saknade kompetens för att arbeta med och bemöta barn och ungdomar med olika
typer av diagnoser. De som blivit utredda och fått någon form av diagnos gav uttryck för
att utredningarna kommit igång för sent och dröjt alldeles för länge samt att skolan inte
hade tillräckligt kompetent personal för att möta de nya utmaningarna.
Till att börja med kanske de kan ha bättre koll på sina
anställda o faktiskt se till att de gör sitt jobb ordentligt
o inte kanske totalt sårar sina elever för livet.(1)
En del elever uttryckte att det borde vara färre elever i varje klass då detta hade lett till att
de känt en starkare sammanhållning och samhörighet. De hade känt sig mer välkomna i
klassen och lärarna hade utfört ett bättre arbete under lektionerna.
Tja mindre klasser hade varit bra. I varje fall för min del
med en funktionsnedsättning, det är inte så konstigt.(2)
Eleverna upplevde att skolan inte tog tag i problematiken med frånvaron och att skolan
verkade sakna riktlinjer och handlingsplaner för att agera i de enskilda fallen. Till exempel
tog inte skolan kontakt med föräldrarna när eleverna uteblev från skolan.
Brytt sig mer att jag gick dit. De tog inte kontakt med mina
föräldrar när jag inte kom dit. Ibland så bara fortsatte jag
åka till stan istället för skolan.(4)

Resultatsammanfattning
De intervjuade elevernas upplevelser visar att utsatthet i form av mobbning, trakasserier,
kränkningar och orättvisor är starkt bidragande orsak till långvarig ogiltig frånvaro. De
upplever sig utsatta av både skolpersonal och andra elever. De upplever även en bristfällig
anpassning av skolan utifrån elevens behov av pedagogiska utmaningar. De anser att
skolan saknar en individanpassning så att även elever som inte har motivation att gå i
skolan eller inte orkar med långa dagar kan klara av att gå i skolan. Eleverna anser att
lärarna saknar pedagogisk förmåga att lära ut och att anpassa undervisning efter enskilda
elevers behov. Olika relationsproblem upplevs också vara en bidragande orsak till
långvarig frånvaro. För några handlar det om att föräldrar har skiljt sig, kompisar har fryst
ute dem och skolan har visat brist på empati och inte kunnat ge stöd när eleven haft behov
av medmänsklig och professionell vägledning. Skolan behöver anpassa skolan för att passa
alla genom en större flexibilitet i hur skolan är utformad, till exempel att skolan börjar för
tidigt, skoldagarna är för långa, att det saknas hjälpmedel samt att eleverna inte får arbeta i
sin egen takt. Faktorer som påverkar elevernas hälsa negativt. Upplevelsen av att
skolpersonal inte lyssnar eller tar notis av dem är något som eleverna också känner
påverkar deras motivation för skolan. Lärare behöver enligt eleverna bli mer professionella
i sin yrkesroll och skydda eleverna från mobbning, kränkningar och trakasserier oavsett om
det kommer från lärare eller andra elever.
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DISKUSSION
Metoddiskussion
Syftet med studien var att undersöka hur gymnasieelever med långvarig ogiltig frånvaro
upplever sin skolsituation. Metoden för studien var kvalitativ med en beskrivande
innebördsanalys där avsikten var att förstå ett fenomen, det vill säga någon företeelse så
som den upplevs eller på annat sätt erfars av några individer (Dahlberg, 2014). I studien
intervjuades gymnasieelever med ogiltig långvarig frånvaro beträffande hur de upplevde
sin skolsituation. Metoden var lämplig då författarnas avsikt med studien var att få ta del
av gymnasieelevers egna berättelser och upplevelser av sin skolsituation. I studien
tillämpades ett livsvärldsteoretiskt perspektiv vilket innebär att författarna valde en
vetenskaplig hållning där öppenhet och följsamhet betonades (Dahlberg, 2014).
Vid innebördsanalys kan en mindre datamängd synliggöra olika mönster av innebörden
(Dahlberg, 2014) och i föreliggande studie har fem informanter intervjuats. Studien riktar
sig till en utsatt grupp i samhället och därför var det viktigt att urvalet gjordes i miljöer
som upplevdes positivt av informanten. De har lämnat en skolperiod med långvarig ogiltig
frånvaro bakom sig och befinner sig i olika åtgärdsinsatser. Det visade sig att det fanns
svårigheter med att hitta informanter som önskade delta i studien via ett strategiskt urval.
Flertalet av de tillfrågade rektorerna ansåg att de elever som enligt urvalet efterfrågades till
studien inte fanns på deras skolor och att problemet inte existerade hos dem. Detta var
förvånande då statistik från CSN visar på att långvarig ogiltig frånvaro är ett stort problem
även på skolor i södra Sverige (CSN, 2017). Då samtliga av de tillfrågade skolorna tackade
nej till att delta eller inte svarat kontaktades andra verksamheter som arbetar med
ungdomar med frånvaroproblematik under skolgången. Olika verksamheter kontaktades
via telefon vilket upplevdes positivt, då de kunde ställa frågor om studien och få svar
direkt. En av de kontaktade verksamheterna visade intresse att delta.
På grund av svårigheten att hitta informanter utökades urvalsmetoden med ett
snöbollsurval som är en variant på bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval syftar till att
använda informanter som är lättillgängliga, som ligger nära till hands för författarna att
använda och som även kan ge ett bra underlag som svarar på syftet. Då aktuella
informanter för studien var svåra att nå på grund av sin utsatta situation gjorde ett
snöbollsurval det möjligt att på kort tid hitta det kriterier på informanter som krävdes för
att få svar på studiens frågeställning. Detta styrks av Polit och Beck (2016) som skriver att
snöbollsurvalet är både kostnadseffektivt och praktiskt då forskaren lägger mindre tid och
resurser på att leta efter passande informant till studien. En informant ger förslag på
ytterligare passande informant som skulle kunna besvara syftet i studien. En nackdel med
denna metod är att det eventuella urvalet begränsas till ett begränsat nätverk (Polit och
Beck, 2016). Detta kan i föreliggande studie inte ses som en nackdel då valet av
informanter är en grupp som befinner sig inom begränsade verksamheter och detta kan
därför istället vara en styrka. Fler utskick till skolor och verksamhetschefer hade möjligtvis
genererat fler skolor och verksamheter med potentiella informanter. Med tanke på
avsaknaden av respons på de utskick som gjordes hade ytterligare utskick behövts för att
nå fler verksamheter i andra kommuner i landet för att kunna använda strategiskt urval som
enda urvalsmetod.
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Tre av informanterna intervjuades under ett fysiskt möte och två valde att delta via epostintervju. Intentionen inför de fysiska intervjuerna var att intervjuaren skulle hålla sig så
neutral och anpassningsbar som möjligt. Informanterna intervjuades av endast en av
författarna för att inte informanten skulle uppleva en känsla av att befinna sig i ett
underläge. De fysiska intervjuerna gjorde det möjligt att ställa följdfrågor direkt då det
fysiska mötet resulterade i ett samspel där intervjuaren ställde frågor och följde upp svaren.
Följdfrågorna var ibland av ledande natur, vilket föll sig naturligt för att verifiera att
intervjuaren uppfattat svaret på den tidigare frågan på rätt sätt. Kvale och Brinkmann
(2014) tar upp att denna typ av ledande frågor tvärtemot vad många tror lämpar sig väl för
den kvalitativa forskningsintervjun just för att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens
svar och verifiera intervjuarens tolkningar. Det fysiska mötet möjliggjorde en fördjupad
förståelse av ungdomarnas upplevelse, då ungdomarnas ansiktsuttryck, mimik och tonfall
förstärkte den virala dialogen. Detta styrks av Danielsson (2012) som beskriver att själva
lyssnandet är viktigt och att i detta höra nyanser i tonfall, tystnad, skratt och eventuellt gråt.
En fördel som upptäcktes vid transkriberingen av de inspelade intervjuerna var att det
återigen gick att återuppleva mycket av känslan som den intervjuade eleven förmedlade
genom sina svar, något som kändes extra viktigt i föreliggande studie. Något som även
kom fram då var att intervjuernas kvalitet blev bättre efter hand. Författarnas ovana att
genomföra fysiska intervjuer var en nackdel, men under transkriberingen märktes tydligt
hur mycket bättre det blev redan vid den andra intervjun. Följdfrågorna och dess
formuleringar förbättrades, informanten fick styra takten under intervjun och tysta stunder
upplevdes inte jobbiga, utan som en paus då informanten kunde få tid att reflektera.
E-postintervjuerna var fördelaktiga då de var tidssparande samt gav informanterna tid att
fundera över frågorna under några dagar. E-postintervjuerna gav svar på frågorna och
följdfrågor var inte aktuellt att ställa. Nackdelen med e-postintervjuerna var att den
personliga kontakten och samspelet mellan intervjuaren och informanten gick förlorad.
Fysiska möten hade varit att föredra för att få med ansiktsuttryck och olika stämningar
under intervjusituationen. Cook (2012) undersöker i sin studie hur lämpligt det är att
intervjua utsatta personer via e-post. Bland fördelarna beskrivs att det är en billig metod
och att det på detta sätt är lättare att få med utsatta personer i intervjustudier. Bland
nackdelarna nämns i studien att det ställs högre krav på formuleringar i frågor som skickas
via
e-post.
Författarna upplevde att svaren som de fick in via e-post var tydliga och utförliga.
Informanterna hade uppfattat frågorna på ett bra sätt, något som visar på att frågorna var
tydligt skrivna. E-post-intervju ger inte möjligheten att få med viktiga ljud och den
intervjuades humör. Detta tillför mycket till stämningen och kan tillföra viktig information
under intervjun (Cook, 2012). Det kan vara en svaghet att detta uteblev i analysprocessen
av e-post-intervjuerna i föreliggande studie.
Författarna analyserade inledningsvis allt material var för sig. Både fysiska intervjuer och
e-postintervjuer analyserades individuellt och sedan förde författarna en diskussion om hur
det insamlade materialet uppfattades och analyserats. Genom att materialet analyserades
enskilt och sedan gemensamt säkerställdes att insamlad data uppfattades korrekt och är
tillförlitlig. Henricson (2012) skriver att det är bra för kvaliteten i en artikel om författarna
har använt sig av utomstående personer som studerat kategoriseringen av ursprungliga
rådata. En handledare granskade och studerade under arbetets gång att de meningsenheter
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som tagits fram baserat på insamlad data och att innebördsteman överensstämde och är
trovärdiga. I resultatet användes citat för att förstärka informanternas upplevelser och för
att öka trovärdigheten.
Petersson och Lindskov (2012) skriver att en studie kan anses som trovärdig om andra
forskare kommer fram till samma resultat. Trovärdigheten kan även bedömas genom att
verifiera att lämplig metod är vald för att ge svar på studiens syfte. I föreliggande studies
resultatdiskussion påvisas tydligt hur andra studier har kommit fram till liknande resultat.
Beskrivande innebördsanalys innebär enligt Dahlberg (2014) att en företeelse eller ett
fenomen, på det sätt som den upplevs av några individer, ska förstås. Under arbetets gång
visade sig valet av analysmetod vara helt rätt då denna studies syfte är att förstå
informanternas upplevelser och att göra det via insamlad data från intervjuer. Dahlberg
(2014) beskriver att företeelsen eller fenomenet förstås genom att utgå från strukturerad,
insamlad data från till exempel intervjuer.
Polit och Beck (2016) beskriver att överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultat kan
appliceras på andra grupper eller i andra situationer. Det är därför viktigt att metoden
beskrivs så tydligt som möjligt, så att läsare kan bedöma möjligheten att applicera den i en
annan kontext. I föreliggande studie är överförbarheten sannolikt god, då urval,
datainsamling och analys är noggrant beskriven.
Dahlberg (2014) skriver att alla erfarenheter som vi samlar på oss i våra liv är värdefulla,
men att de också kan bidra med en sådan förförståelse att de stänger för nya intryck och
viktiga ifrågasättanden. Författarnas förförståelse som kan anses påverka denna studie
begränsar sig till dels verksamhetsförlagd utbildning och även arbete som skolsköterska på
gymnasieskola. Detta har gett en begränsad kunskap om hur delar av denna studies
problematik kan se ut ur skolans synvinkel. Om detta på något sätt kan påverka resultatet
är svårt att se, men författarnas intention har varit att på ett öppet och opåverkat sätt ta in
och analysera all behandlad data. Dahlberg (2014) skriver att öppenheten aldrig kan vara
total, då ingen intervjuare är utan erfarenhet. Detta kan vara ett hinder, men även ett
hjälpmedel i sökandet efter ny förståelse. Henricson (2012) skriver att det är viktigt att
begrunda hur författarnas tidigare erfarenheter påverkat datainsamling och analys. Genom
att beskriva förförståelsen påvisas denna studies pålitlighet.
De intervjuade eleverna fick svara på frågor om en jobbig tid som de nu inte längre
befinner sig i, vilket kan vara problematiskt. Intervjufrågorna kan vara svåra att svara på
om minnena har färgats av nya upplevelser. Det kan även vara svårt att komma ihåg exakt
hur det kändes och eleverna kan även ha velat lägga detta bakom sig och försökt glömma
denna tid. Merparten av informanterna i föreliggande studie upplevdes inte tycka att det
var svårt att berätta om sina upplevelser. En del tycktes känna att det var befriande att få
berätta om den jobbiga tid som de hade gått igenom.

Resultatdiskussion
I föreliggande studie framkommer det att gymnasieelever med långvarig, ogiltig frånvaro
upplever sin skolsituation som psykiskt och fysiskt påfrestande. Frånvaron har en stor
betydelse för inlärningen men kan också innebära att eleven inte får del av skolans sociala
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gemenskap. Frånvaro bör tas på allvar då det kan vara ett tecken på bakomliggande
problem. Resultatet visar vidare att det är många bidragande orsaker som påverkar och som
leder till att eleverna känner att de inte kan gå till skolan.
Enligt Kearney (2006) har elever med långvarig skolfrånvaro ofta en ångest- och
orosproblematik. Det är viktigt att insatserna sätts in på flera plan i skolan. Skolpersonal
ska engagera sig, föräldrar bör samarbeta och psykologer ska finnas att tillgå för att kunna
lösa problemet med långvarig skolfrånvaro. Elever i föreliggande studie uttrycker en
besvikelse över hur skolan hanterat deras situation med långvarig skolfrånvaro.
Skolpersonalen har inte haft förståelse och inte engagerat sig i elevernas problematiska
situation. Eleverna upplever även orättvisor, trakasserier och kränkningar från skolpersonal
och detta är en bidragande orsak till att de inte mår bra och orkar gå till skolan. Liknande
resultat visar Delfabbro, Winefield, Trainor, Dollard, Anderson, Metzer och Hammarstrom
(2006) i sin studie att elever som inte kommer överens med sina lärare inte har samma
motivation att studera som övriga elever. Vidare har elever som kränks av sina lärare i
genomsnitt sämre betyg och avslutar oftare sin utbildning. Enligt skollagen (SFS
2010:800) kap 6 finns en bestämmelse att skolan är skyldig att årligen upprätta en särskild
plan mot mobbning och kränkande behandling av något slag. I lagen beskrivs att det räcker
med att skolan är informerad om att eleven känner sig kränkt. I dessa fall är skolan skyldig
att göra en utredning och vidta åtgärder. I föreliggande studie visar det sig att skolorna inte
alltid lever upp till de lagstadgade bestämmelserna beträffande mobbning och kränkningar.
Enligt resultatet i föreliggande studie anser eleverna att skolan måste engagera sig mer när
elever inte kommer till skolan. Skolan följer inte handlingsplaner som finns och det är
ibland ingen som reagerar när en elev inte kommer till skolan. Det är tydligt att skolan
ibland visar en ignorans mot elever som av någon anledning inte orkar komma till skolan.
Detta styrks även av Statens offentliga utredning (SOU 2016:94) som i sin utredning gör
bedömningen att det på varje skola bör finnas en funktion som kontinuerligt följer frånvaro
på individ- och skolnivå. Vidare belyses att det är bra att elevers frånvaro registreras, men
att det inte får inkräkta på det relationsbyggande arbetet mellan lärare och elever som är
avgörande för elevers skolframgång och närvaro (SOU 2016:94). Föreliggande studie visar
att eleverna vill ha bättre sammanhållning och samhörighet i skolan samt mer stöd och
engagemang från all skolpersonal. Eleverna vill att lärare ska vara mer insatta i hur
eleverna mår och både vilja och kunna ge mer stöd vid behov. Enligt resultatet i
föreliggande studie behöver skolpersonalen generellt vara bättre förberedda på och ha
bättre kunskap om hur de bemöter ungdomar som har speciella behov, som inte mår bra
eller som saknar motivation. Shochet, Dadds, Ham och Montague (2006) bekräftar detta i
sin studie där de framhåller hur viktigt det är att elever känner sig accepterade,
respekterade och inkluderade i skolan och det finns en stark koppling mellan detta och till
exempel depressioner och ångest. Shochet et al. (2006) kommer fram till hur viktigt det är
att informera och ge lärare rätt verktyg för att få elever att känna sig accepterade,
respekterade och inkluderade. Exempel på åtgärder är att låta elever vara involverade i
beslut som rör klassen, undvika all form av diskriminering, att belöna ansträngningar
snarare än resultat och att bygga starka band mellan alla studenter. I föreliggande studie
framkommer även att mobbning från klasskamrater är en vanlig orsak till frånvaro. För en
del utsatta elever pågår kränkningarna ofta under hela skoltiden medan det för andra pågår
i perioder eller under en viss period under skoltiden. Gardella, Tanner-Smith och Fisher
(2016) beskriver i sin studie hur det finns ett tydligt samband mellan återkommande
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mobbning och en elevs studieresultat och även närvaro i skolan. Det var extra tydligt hur
studieresultatet påverkades när eleven stannade hemma från skolan på grund av mobbning.
I föreliggande studie framkommer det att elever som blivit utsatta för kränkning och
orättvisor har haft svårt att känna en tillhörighet i skolan. De har haft svårt att finna
likasinnade vänner och inte känt att de haft någon vuxen på skolan att vända sig till för att
få hjälp. Detta har lett till att skolan inte känns meningsfull. Gustafsson (2009) skriver att
en skola som fungerar på alla plan, en skola med bra helhetssyn, samarbete och
arbetsglädje, gör det enklare att få varje enskild elev att må bra. Elevhälsan ska därför
börja med att arbeta med stämningen bland skolans vuxna.
I resultatet av föreliggande studie framkommer det att olika typer av relationsproblem varit
bidragande orsaker till elevers frånvaro. Det som nämns är smärtsamma hemförhållanden
där föräldrar skiljt sig och hemmet blir inte den trygga plats det en gång varit. Detta styrks
av Gustafsson (2009) som skriver att ungdomar som oroar sig över situationen hemma ofta
får svårigheter i skolan. I föreliggande studies resultat framkommer det att eleverna
upplever att skolan inte klarar av att hantera både elevernas lärande och hälsa. Fokus ligger
främst på elevernas prestationer medan eleverna upplever att hälsan kommer i andra hand.
Eftersom oron i allra högsta grad påverkar lärandet är detta en fråga för elevhälsoteamet.
Frånvaron av kompisar och kompisar som svikit är också en bidragande anledning till
frånvaro. Gustafsson (2009) påtalar detta när han beskriver att relationsproblemen med
kompisar kan röra sig om motsättningar mellan olika grupperingar i skolan och ibland rena
trakasserier samt även funderingar kring sin identitet.
I föreliggande studie framkommer det att skolan inte har lyckats identifiera eller förstå
elevers svåra relationsproblem vilket har lett till att eleven inte klarat eller orkat ta sig till
skolan. Flertalet av de elever som intervjuats har haft ett bra stöd av sina föräldrar.
Föräldrarna har varit i kontakt med skolan för att få hjälp med frånvaroproblematiken.
Dock har inte skolan klarat av att möta familjen och erbjuda den hjälp som familjen känt
sig ha rätt till. Socialstyrelsen och Skolverket (2016) skriver att för att få tillbaka en elev
till skolan är det viktigt att elevhälsan arbetar för att få eleven att känna sig sedd och
lyssnad till samt även att de har ett fungerande samarbete med vårdnadshavare. Ett gott
samarbete mellan skola och vårdnadshavare kan bidra till att det blir lättare att bryta
elevens ogiltiga frånvaro.
Hansen, Sanders, Massaro och Last (1998) skriver att ju äldre en skolelev är, desto svårare
är det att motivera en elev att återvända till skolmiljön. Resultatet av föreliggande studie
visar att eleverna upplever att skolan tar tag i problemet för sent. Därför är det viktigt att
skolpersonalen är lyhörd och tar föräldrars och ungdomars oro på största allvar. Söderbäck
(2010) menar att det är viktigt att låta barnen ge uttryck för sina åsikter och behov och på
detta sätt ha ett elevperspektiv. Elevers hälsa främjas genom delaktighet och detta visar sig
genom att de barn som är motiverade och intresserade i vardagliga situationer upplever
även att de får en större kontroll över sina liv. Söderbäck menar att genom att få vara
delaktig i olika sammanhang utvecklar barn den egna förståelsen för sina behov och
önskningar och på så sätt ökar den egna självuppskattningen.
Burton et al. (2014) skriver att skolfrånvaro är förknippad med otaliga negativa
konsekvenser för individen så som social isolering, beteendestörning, sömnstörning,
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missbruk och på längre sikt, avhopp från skolan helt. Resultatet av föreliggande studie
visar att elever med negativa och smärtsamma erfarenheter från skolan finner det svårt att
återgå i studier även om de befinner sig på en ny skola eller i en annan verksamhet som de
trivs i. Skolan är för dem starkt förknippad med känslor av oro och ångest, känslor som är
svåra att bryta på egen hand och som inte motiverar dem till att vilja komma tillbaka till
skolan.
I föreliggande studie framkommer det att eleverna upplever att det saknats empati från en
del lärare och att lärarna inte brytt sig om att fråga hur de mådde eller om de kunde hjälpa
till med något. De har inte känt tillit till de vuxna och har heller inte känt sig bekräftade av
de vuxna på skolan. Detta har bidragit till en sviktande självkänsla och ett bristande
självförtroende hos en del av ungdomarna och det har känts svårt att motivera sig att gå till
skolan under de omständigheterna. Elevhälsan har i detta läge inte kunnat ge det stöd som
hade behövts. Enligt Kearney (2008) behöver personal inom elevhälsan få en ökad
förståelse för de olika faktorerna som ligger bakom skolfrånvaron för att kunna utveckla
riktlinjer angående definition, bedömning och förebyggandet av ungdomars problem med
frånvaro. Strand och Cedersund (2013) undersökte i sin studie hur skolpersonals inställning
till elever med hög skolfrånvaro såg ut. De kommer i sin studie fram till att skolpersonal
såg problemet med elevers skolfrånvaro men ofta inte gjorde något åt det och att de
hoppades att någon annan skulle ta hand om problemet. De såg i sin studie hur
skolpersonal pratade om eleverna som ett objekt och inte en person, att de hade gett upp att
få tillbaka eleverna till skolan igen. Torrens Armstrong, McCormack Brown, Brindley,
Coreil och McDermott (2009) skriver i sin studie om hur skolpersonal har förutbestämda
bilder av elever med frånvaroproblematik. Dessa negativa bilder byggs upp via bland annat
skvaller på personalmöten och prat i korridorer. Detta har en starkt negativ inverkan och
självuppfyllande effekt på de enskilda eleverna.
Enligt resultatet i föreliggande studie framkommer det att eleverna upplevde att många i
skolans personal ofta saknade kompetens för att hantera elever med olika behov. En elev
som inte orkar med skolans tempo eller behöver extra hjälpmedel i utbildningen kräver
engagemang och intresse av lärare för att eleven inte ska förlora sin motivation. Eleverna i
föreliggande studie vill att skolan ska vara mer flexibel och erbjuda en möjlighet att lägga
upp sina egna studier, så att dessa passar individen och inte ger upphov till stress och brist
på motivation. Flertalet elever önskar i denna kontext också att lärare har en bättre förmåga
att se varje individs förmåga och sedan har möjlighet att anpassa lektionerna. Wimmer
(2008) skriver i sin artikel att skolan kan göra mycket för att underlätta för elever med lång
skolfrånvaro och speciella behov. Hon skriver bland annat om åtgärder som att göra det
lättare att få psykologhjälp, ge extra stödundervisning till elever som har det svårt, tillåta
flexibla skoldagar, skapa en välkomnande skolmiljö som gör att elever känner sig
involverade och att visa extra hänsyn mot elever som har en ångestproblematik. McShane,
Walter och Rey (2001) skriver att ungdomar med långvarig ogiltig skolfrånvaro hade hög
prevalens av ångestsymtom, men även av humörsvängningar och beteendestörningar. Även
Dube och Orpinas (2009) ser i sin studie att ungdomar med långvarig ogiltig skolfrånvaro
oftare har beteendestörningar, till exempel känslomässiga problem och
uppträdandeproblem. De ser också att dessa ungdomar oftare är utsatta för både mobbning
och generellt för fler traumatiska händelser under sin skolgång än andra elever. Dube och
Orpinas menar att dessa ungdomar behöver extra uppmärksamhet under sin utbildning.
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I föreliggande studie framgår det tydligt att det finns stora brister och svagheter när det
gäller det närvarofrämjande arbetet inom elevhälsan. Eleverna upplever ett bristande
förtroende för skolpersonal. De upplever ibland en avsaknad av engagemang, empati och
handlingskraft från elevhälsa och övrig skolpersonal. Tvärtemot detta resultat skriver
Clausson och Morberg (2012) att den hälsofrämjande omvårdnaden bygger på en
humanistisk människosyn vilket innebär att skolsköterskan ser eleven som en unik person
med individuella behov och mötet med elev ska genomsyras av delaktighet, dialog och
jämlikhet. Det folkhälsovetenskapliga arbetet bygger på att skolsköterskan arbetar med att
förebygga sjukdom och främja elevers hälsa på både individ och gruppnivå utifrån kunskap
om hälsorisker och skyddsfaktorer. I föreliggande studie framkommer det att
skolpersonalen ej lyckas motivera elever med långvarig frånvaro att komma tillbaka till
skolan. Det är av stor vikt att skolan använder sig av handlingsplaner som möjliggör ett
snabbt agerande för att finna förbättringar och lösningar som fungerar för eleven.
Nackdelen med många handlingsplaner och program är att det är svårt att se vilken effekt
dessa har, då majoriteten av programmen saknar utvärderingar eller har brister i
utvärderingen. Dahlberg (2014) skriver att när vi förstår en annan människas existentiella
sammanhang, när vi förstår dennes livsvärld, kan vi ge den hjälp och det stöd som behövs
och då även få en känsla av delaktighet hos individen. I föreliggande studie framkommer
det tydligt att skolans elevhälsoteam behöver ha förståelse för elevens livsvärld för att
kunna sätta in rätt insatser. Den föreliggande studiens resultat visar på en ibland bristfällig
dialog mellan elever, lärare och elevhälsoteam.

Konklusion
Studien ger en unik och betydelsefull möjlighet att få kunskap om hur elever med
långvarig ogiltig frånvaro upplever sin skolsituation. Studien visar hur viktigt det är att
skolan anpassas efter varje unik elev, både pedagogiskt och när det gäller insatser som gör
eleven delaktig och respekterad. Skolan behöver arbeta med att inte någon elev ska behöva
utsättas för mobbning, kränkningar och trakasserier. Orsaken till frånvaron är i de flesta
fall på något sätt relaterad till skolan och dess verksamhet. Elever i föreliggande studie
upplever att skolan har många delar som kan förbättras för att undvika situationer som
leder till långvarig, ogiltig frånvaro. Skolan är för eleverna i föreliggande studie inte
förknippat med något positivt och motivationshöjande, utan något som har en negativ
inverkan på deras hälsa. Det är viktigt att skolan fångar upp varje elev innan situationen
övergår till långvarig, ogiltig frånvaro. Skolan har ett ansvar att varje elev får tillgång till
utbildning som baseras på varje elevs enskilda behov och att denna utbildning ges i en
skola som är trygg, utan mobbning, kränkningar och trakasserier.

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet
Studien ger ökad kunskap om vad som kan utvecklas och förbättras i det hälsofrämjande
arbetet inom elevhälsan och inom övrig skolverksamhet. Kunskap som kan användas för
att arbeta fram riktlinjer för att identifiera och minska långvarig skolfrånvaro. De
åtgärdsprogram som används saknar oftast evidens och dess effekt har inte utvärderats på
ett vetenskapligt sätt. Elevernas perspektiv på detta komplexa fenomen är något som borde
inkluderas i fortsatt forskning som förhoppningsvis kan komma att ligga till grund för
framtida insatser i skolan.
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Bilaga 1.

Information
om
gymnasieungdomar
upplevelse

genomförande
i
med lång ogiltig
av
sin

en
studie
kring
frånvaro och deras
skolsituation.

Det kan finnas många orsaker till att en elev har frånvaro från skolan och frånvaro kan vara
ett tecken på att eleven inte finner skolan meningsfull. Bristande motivation tillsammans
med hög frånvaro gör att eleven inte får godkända betyg och detta kan leda till avhopp från
skolan. Studier har visat att en större andel av dessa elever befinner sig utanför arbete och
studier efter skolan. För att få mer vetskap om vad elevhälsan kan göra för dessa elever och
förebygga problemet vill vi med denna studie ta reda på vad eleven upplever. Vi vill ta
reda på vad eleven tycker skolan hade kunnat göra, om skolan hade kunnat göra något för
att underlätta deras skolgång.
Du tillfrågas i detta brev om godkännande av att eleverna i din verksamhet tillfrågas om
deltagande i en studie i ämnet. Studien kommer genomföras via intervjuer av
gymnasieelever med lång ogiltig frånvaro i kommuner i södra Sverige. Intervjun kommer
att spelas in med en diktafon på smartphone alternativt ske via e-post. Ljudfiler och e-postmeddelanden kommer efter att studien är färdig och godkänd att raderas. Det är enbart vi
som författare och vår handledare som kommer ha tillgång till grundmaterialstexten från
intervjuerna. Intervjun kommer ske under ett tillfälle och vi beräknar att det kommer ta ca
45 minuter till 1 timme.
Deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan av uppge varför.
Vi garanterar strikt konfidentialitet. Alla de uppgifter eleverna lämnar kommer att
behandlas med sekretess. Ingen kommer få veta vad den enskilde eleven sagt till oss.
Eleverna kommer att vid intervjutillfället få lämna ett skriftligt samtycke till deras
medverkan.
Syftet med studien är att ta reda på hur gymnasieelever med lång ogiltig frånvaro upplever
sin skolsituation då det är viktigt med ökad kunskap inom området. Resultatet ska kunna
användas och komma till nytta för våra kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men
även till verksamma skolsköterskor. Om du är intresserad kommer vi gärna att delge dig
resultaten.
Önskar du mer information kontakta oss gärna.
Med vänliga hälsningar
Cecilia Almquist och Sara Svensson
Högskolan i Skövde.
Sara:
Cecilia:

b15sarsv@student.his.se
b16cecal@student.his.se

Handledare för studien: Marie Wilhsson, Lektor i omvårdnad, Institutionen för Hälsa och
Lärande vid Högskolan i Skövde, marie.wilhsson@his.se

Bilaga 2.

Information om deltagande i en studie kring gymnasieungdomar
med lång ogiltig frånvaro och deras upplevelse av sin
skolsituation.
Det kan finnas många orsaker till att en elev har frånvaro från skolan och frånvaro kan vara
ett tecken på att eleven inte finner skolan meningsfull. Bristande motivation tillsammans
med hög frånvaro gör att eleven inte får godkända betyg och detta kan leda till avhopp från
skolan. Studier har visat att en större andel av dessa elever befinner sig utanför arbete och
studier efter skolan. För att få mer vetskap om vad elevhälsan kan göra för dessa elever och
förebygga problemet vill vi med denna studie ta reda på vad eleven upplever. Vi vill ta
reda på vad eleven tycker skolan hade kunnat göra, om skolan hade kunnat göra något för
att underlätta deras skolgång.
Du tillfrågas i detta brev om deltagande i en studie. Studien kommer genomföras via
intervjuer av gymnasieelever med lång ogiltig frånvaro. Vi vill gärna intervjua dig som har
erfarenheter inom detta område.
Intervjun kommer att ske vid en fysisk intervju eller via e-post. Vid en fysisk intervju
spelas intervjun in med en diktafon på en smartphone. Ljudfilerna kommer efter att studien
är färdig och godkänd att förstöras. Intervjun kommer att ske under ett tillfälle och vi
beräknar att det kommer ta ca 30-45 minuter. Vi kommer att kontakta dig via telefon några
dagar innan för att boka in ett eventuellt möte.
Vid en e-post-intervju skickas frågor till dig via e-post. Alla e-post-meddelanden kommer
efter att studien är färdig och godkänd att raderas helt och hållet. Vi beräknar att det
kommer att ta ca 30-45 minuter för dig att besvara dem.
Det är enbart vi som författare och vår handledare som kommer ha tillgång till
grundmaterial texter från intervjuerna. Det kommer inte vara möjligt att identifiera vad just
du har sagt i sammanställningen av resultatet.
Deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan av uppge varför.
Vi garanterar strikt konfidentialitet. Alla de uppgifter du lämnar kommer att behandlas
konfidentiellt. Ingen kommer få veta vad du sagt till oss. Med detta brev följer ett
svarsbrev för skriftligt samtycke som du lämnar vid intervjutillfället.
Syftet med studien är att ta reda på hur gymnasieelever med lång ogiltig frånvaro upplever
sin skolsituation då det är viktigt med ökad kunskap inom området. Resultatet ska kunna
användas och komma till nytta för våra kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men
även till verksamma skolsköterskor. Om du är intresserad kommer vi gärna att delge dig
resultaten.
Med vänliga hälsningar
Cecilia Almquist och Sara Svensson
Högskolan i Skövde.

Sara:
Cecilia:

b15sarsv@student.his.se
b16cecal@student.his.se

Handledare: Marie Wilhsson, marie.wilhsson@his.se

Bilaga 3.
Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med titeln;
Långvarig ogiltig frånvaro i gymnasieskolan - Hur upplever gymnasieelever med
lång, ogiltig frånvaro sin skolsituation.
Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och
handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag
vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att
medverka i denna intervjustudie som handlar om hur gymnasieelevers med lång, ogiltig
frånvaro upplever sin skolsituation.
Ort & datum:

__________________________________________________

Namnunderskrift:

__________________________________________________

Namnförtydligande:

__________________________________________________

Sara Svensson
b15sarsv@student.his.se
Cecilia Almquist
b16cecal@student.his.se

Bilaga 4.

Intervjuguide




Hur gammal är du?
Sökte du någon gymnasieutbildning efter 9:an och i så fall vilken?
Kom du in på den gymnasieutbildning du önskade?

Berätta om din tid när du kände att du inte kunde gå till skolan
 Lärarna
 Stöd
 Kompisrelationer
Kunde skolan gjort något för att du skulle komma dit?
 Mer stöd
 Engagemang och förståelse
 Anpassning till din situation

Bilaga 5.

Intervjufrågor via e-post:


Hur gammal är du?



Sökte du någon gymnasieutbildning efter 9:an och i så fall vilken?



Kom du in på den gymnasieutbildning du önskade?



Berätta lite om hur du upplever gymnasiet? Exempel:
 Hur är lärarna?
 Får du den hjälp och det stöd du ville ha av skolpersonalen?
 Hur är kompisrelationer och så vidare?



Har du haft någon frånvaro under gymnasietiden?



Om du haft frånvaro på gymnasiet, vad var det som gjorde att du inte gick till
skolan?



Kunde skolan gjort något för att du skulle gått dit? Exempel:
 Mer stöd, engagemang eller förståelse
 Anpassning till din situation

