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Begreppet problematisk skolfrånvaro



Olika begrepp – liknande problematik

● Den liknande problematiken utgår från att all form 
av skolfrånvaro hämmar elevernas möjligheter till 
socialt samspel, delaktighet och lärande. 

● Orsakerna olika beroende vilken sorts skolfrånvaro 
som avses, varför också åtgärderna kan skilja sig 
åt. 



”Skolk kan definieras som alla former 
av ogiltig frånvaro från enskilda 
lektioner eller hela skoldagar, utifrån 
rådande nationell lagstiftning”

(Claes et al., 2009). 





Orsaker till att elever skolkar
● Orsaker från olika strukturella nivåer: 

– Individuella (psykisk ohälsa, mobbning,  
inlärningssvårigheter, behov men brist på 
stöd)

– Familjerelaterade (socioekonomiskt svaga; 
ensamstående föräldrar)

– Skolrelaterade (skolor som inte kan möta 
elevers behov och förväntningar, 
lärandeklimatet, elev-lärarrelationer)





Konsekvenser av hög skolfrånvaro

Tidigare studier visar att det vid skolfrånvaro finns tydliga 

samband med en rad viktiga faktorer, tex: 

Ohälsa, skolprestationer, arbetslöshet, avhopp från skolan, 

betyg, droganvändning, depression, kriminalitet etc. 

Dessa samband finns även vid låga nivåer av skolfrånvaro 

men tilltar desto högre skolfrånvaron är. 



Bakgrund till studien

● Studien omfattar alla gymnasieelever i åk 2 (n=4,956) 

samt deras lärare under läsåret 2016 i Stockholms stad.
– Stockholmsenkäten
– Stockholms lärarenkät

Syftet har varit att undersöka sambanden mellan 
skolkontextuella faktorer skattade av lärare och graden 
av skolk bland elever på samma skola. 

- Finns det samband mellan skolans ledning, lärares 
samarbete och skolans etos med elevers skolk, även vid 
kontroll för individ- och skolvariabler?



Studiens variabler
● Skolans ledarskap (10 variabler)
● Lärares kollegiala samarbete (7 variabler)
● Skoletos (9 variabler)

● Elevers skolkande (användes genom att skilja på 
de som uppgett skolk minst 1 heldag det senaste 
läsåret med övriga)



Studiens design

Elevers 
skolkande

Kontroll för effekter 
av individ och 
familjefaktorer



Resultat

● Av de ca 5000 eleverna i åk 2 på gymnasiet i 
Stockholms kommun uppger en tredjedel (ca 
n=1,700) att de skolkat minst en hel dag under 
det senaste läsåret. 

● Ungefär hälften av dessa har skolkat oftare än 
så. 





Resultat
● Efter kontroll av individ- och familjerelaterade 

faktorer visar resultaten att det finns tydliga 
samband mellan graden av elevers skolk och

– Skolans ledarskap
– Lärares kollegiala samarbete
– Skolans etos



Betyder detta att det är skolornas fel att 
eleverna skolkar?

● Elever på gymnasiet har såklart alltid ett eget 
ansvar för sin skolgång, men skolans ledning och 
lärares arbete har en påverkan och därmed 
också ett ansvar för att minska skolfrånvaron.

● Man kan inte säga att det enbart är ett 
individuellt ansvar.



Vad kan skolor då göra för att minska 
frånvaron? (1)

– Skolans ledning måste ha ett tydligt budskap 
om hur man vill att skolan skall styras, och 
att detta är väl kommunicerat till personal 
och elever. 

– Även om lärare kan tycka olika sinsemellan är 
det viktigt att det finns en gemensam 
grundsyn på hur man ska hantera 
pedagogiska och organisatoriska frågor. 



Vad kan skolor då göra för att minska 
frånvaron? (2)

– Det är viktigt att lärarna ger eleverna tydlig 
återkoppling och beröm så att de känner sig 
sedda och uppmärksammade.

– Tydliga och direkta reaktioner när elever är 
frånvarande.

– I en skola med gott etos ligger också ett nära 
samarbete med familjer och vårdnadshavare.



Slutligen…

● Det finns tydliga samband mellan skolors arbete 
och graden av skolk bland eleverna på skolorna.

● Därför, fortsätt och utveckla detta arbete på 
skolorna. Det gör skillnad både för våra elever här 
och nu, men också för ett bättre framtida samhälle. 
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