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Dedicated all students with experiences of truancy but especially to
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There is a future.

The basic things in life are simple: one person who cares and one thing to be
good at, simply to be loved and to be needed. (Rutter)
Children are respected as young citizens, all children are cherished and
supported by family and the wider society.
(Pinkereton, 2006)
We need new ways to think to solve problems which are discommoded by old
ways to think
(Einstein)
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The research was carried out at two secondary schools (13-16 ages), built on
ninety truant students in a municipality of about 30.000 in the south of
Sweden. The dissertation uses a systems theoretical frame where the school
is an open social system affected by internal and external forces. The aim of
this dissertation is to find what system forces are gravitating the truant
students to participation in school work and what system forces are repelling
the students away from school. In the analysis school system is viewed from
a salutogenes (health promoting ) point of view where social relationships
are the basis for psycho social health and well-being. Through a school
document study, an interview study of students themselves and one of school
staff the different system forces are identified and analyzed.
When too many system forces draw the students in the direction away from
school, the school system becomes inbalanced. The synergetic effect of
several system forces, which draw the students in the same direction away
from school are: unclear documentations, staff´s attitude, few relationships
to adults, indistinct instructions for the students, lack of challenges and
expectations and even the school climate. In addition, system forces coming
from the outside of the school system such as friends also draw students
away from school.
The results showed that the school documentation was neither systematic nor
followed up, the students had no connections to their school except the three
students called “The Winners” who after adult support returned to their
school. Nobody but one of fifteen students had good relations to teachers and

other students. School, especially the lessons, were boreing for the group
“The Unchallanged”. For the group “The Losers” was noted a lot of different
kinds of support the last school years, but not all of the supports were
perceived positively. The students in this group had learning difficulties. Not
all of the students had an Individual Educational Plan (IEP). Though many
of the students failed the national test in at least one subject, some had no
support. The attitude to truant youth expressed by school staff contained
negative attributes although some school staff expressed positive attributes
and did a good work to help the student in the classroom. The school staff
predominantly considered the young people’s difficulties as pertaining to
them individually.
Based on the results of the studies follow a discussion about truancy as a
social problem and how this social problem could be treated through a
change on system level aimed at coordinating systems forces pulling
students towards school based on the synergetic effect of the school
climate/school ethos focusing on salutogenesis and well-being.
Since we say that school is a reflection of society, the results may have
relevance also to other systems outside the school system, where the
boundaries of exclusion may be crucial for the people who are included.

Acknowledgements
In many ways, writing a doctoral dissertation is like a journey: a challenging and
difficult journey, but one that leads to new places. This journey has been
exciting. I wish to express my heartfelt gratitude to everyone who has
encouraged me during the course of this thesis. I extend special thanks to:
All participants in this study: students, teachers, school social workers and
school nurses.
The former chief education officer, Göran Nyman, who kindly gave me the
opportunity to conduct research studies during half of my working time.
The principals at the two secondary schools in the municipality where this
research was conducted for allowing me access to control information and
school documents.
The Public Health Department in Ulricehamn for providing a grant. The
municipality of Ulricehamn which funded the research studies and FoUSjuhärad, which funded three months of full-time research.
Sincere thanks to my two supervisors: Professor Mats Granlund, my first
supervisor, who provided a lot of encouragement throughout the work; and
Professor Elisabet Cedersund, my second supervisor, who shared her thoughts
and with whom I discussed different analyses and methods, and who also
encouraged me when I was about to give up.
Thanks also to all of my research colleagues for the pleasant and stimulating
climate at the hall of doctoral students and in the research group of CHILD,
GRAL, SALVE and the “school related” research group at HLK. Thanks to Daniel
Karlsson and Teodor Eriksson for proofreading and Erik Österlund for help
with the figures. Thanks also to PeWe Konditori AB for support the last
month. Thanks to Ingrid Söderlind, Linköping University, and Sofia Kjellström,
Jönköping University, for reviewing the text and for contributing many ideas at

my last seminar. Thanks also to Professor Mats Ekholm for the response to my
compilation thesis.
Thanks to Aunt Ulla for your hospitality and care and to Anna-Maria,
Magdalena, Katarina and Josef with families for your patience when I had to
continue my writing instead of spending time with you. Thanks for your
encouragement over the past months.
Last but not least, thanks to my closest friend and husband Ingemar. There are
no words to describe how much you mean for me and how much I admire
your patience and for taking so much responsibility at home while I was just
reading and writing.

Jönköping, April 2013

Anne-Sofie Strand

Original artiklar/Original papers
Avhandlingen bygger på följande delstudier, vilka anges med romerska siffror i
den följande texten./ The thesis is based on the following papers, which are
referred to by their roman numerals in the text:
I
Strand, A.-S., & Granlund, M.(2013). The School Situation for Students with
High Level of Absenteeism in Compulsory School: Is There a Pattern in
Documented Support? Scandinavian Journal of Educational Research.
DOI: 10.1080/00313831.2013.773561

II
Strand, A.-S. (2012).“School- no thanks, It ain’t my Thing”:-Accounts for
Truancy. Students’ perspectives on their truancy and school lives. International
Journal of Adolescence and Youth. DOI: 10.1080/02673843.2012.743920

III
Strand, A.-S. & Cedersund, E. (2013). School Staff’s Reflections on Truant
Students: A Positioning Analysis (submitted).
IV
Strand, A.-S., Anbäcken, E., M. & Granlund, M. (2013). Social support for
adolescents with high level of truancy in ninth grade in Compulsory School
(submitted).
Två av artiklarna har återtryckts med benäget tillstånd av respektive tidskrift./
Two of the articles have been reprinted with the kind permission of the
respective journal.

Innehållsförteckning
Abstract
Acknowledgements
Original papers
Innehållsförteckning
Sammanfattning ............................................................................................................................ 7
1. INLEDNING ......................................................................................................................... 9
1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ 9
1.2 Begreppsförklaringar och förkortningar .....................................................................12
1.3 Problembeskrivning och syfte ......................................................................................17
1.4 Avhandlingens avgränsning ..........................................................................................20
1.5 Avhandlingens disposition ............................................................................................21
2. TIDIGARE FORSKNING OM SKOLK ........................................................ 23
2.1 Individuella faktorer .......................................................................................................25
2.2 Psykosociala faktorer......................................................................................................27
2.2.1 Mobbning och stress ...............................................................................................26
2.2.2 Utanförskap ...............................................................................................................27
2.2.3 Skolmiljön/skolethos...............................................................................................30
2.3 Skolfaktorer......................................................................................................................33
2.3.1 Pedagogiska aspekter ...............................................................................................33
2.3.2 Elevhälsokonferenser ..............................................................................................34
2.3.3 Skolans dokumentation ...........................................................................................36
2.3.4 Skolpersonalens ansvar ............................................................................................38
2.3.5 Skolorganisationen och socialtjänsten ..................................................................39
3. TEORETISK RAM ......................................................................................... 41
3.1 Allmänt om systemteori .................................................................................................42
3.2 Systemteori inom skolan................................................................................................43
3.3 Skolsystemet ....................................................................................................................45
3.4 Ett salutogent perspektiv ...............................................................................................48
3.5 Delaktighet-individens nischpotential. ...................................................................... 50
4. METODAVSNITT ........................................................................................ 52
4.1 Kontexten ........................................................................................................................52
4.2 Förförståelse ....................................................................................................................52
4.3 Forskningsprojektets design .........................................................................................53
4.4 Urval ..................................................................................................................................54
4.4.1 Elever .........................................................................................................................54
4.4.2 Skoldokument ...........................................................................................................55
4.4.3 Skolpersonal… .........................................................................................................56
4.5 Procedur ...........................................................................................................................57

4.5.1 Första steget .............................................................................................................. 57
4.5.2 Tidsschema ............................................................................................................... 57
4.5.3 Upprättande av granskningsprotokoll för dokumentanalysen ......................... 58
4.5.4 Intervjuer ................................................................................................................... 59
4.5.5 Fallstudie ................................................................................................................... 60
4.6 Analysen .......................................................................................................................... 60
4.6.1 Dokumentanalysen .................................................................................................. 60
4.6.2 Skolpersonalintervjuerna ....................................................................................... .61
4.6.3 Elevintervjuerna ....................................................................................................... 62
4.6.4 Fallstudie ................................................................................................................... 63
4.7 Etiska övervägningar ..................................................................................................... 64
5 RESULTAT OCH TOLKNING ..................................................................... 67
5.1 Skolkprocessen ............................................................................................................... 67
5.2 Riktningen på dokumenterade stödfaktorer under grundskoleåren
i relation till elevens fungerande i skolsystemet ..................................................... 69
5.3 Riktningen på stödfaktorer beskrivna av skolpersonalen i relation till
eleverns fungerande i skolsystemet ......................................................................... 72
5.4 Systemkrafternas påverkan på ungdomarnas situation utifrån
ungdomarnas egna perspektiv .................................................................................. 74
5.5 Ungdomarnas syn på sitt skolk .................................................................................... 76
5.6 Sambandet mellan flera stödjande systemkrafter och elevernas
upplevelse av stöd ....................................................................................................... 78
6 DISKUSSION.................................................................................................. 82
6.1 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 82
6.1.1 Riktningen på dokumenterade stödfaktorer under grundskoleåren i
relation till elevens fungerande i skolsystemet ....................................................... 82
6.1.2 Riktningen på stödfaktorer beskrivna av skolpersonalen i relation till
eleverns fungerande i skolsystemet .......................................................................... 84
6.1.3 Systemkrafternas påverkan på ungdomarnas situation utifrån
ungdomarnas egna perspektiv .................................................................................. 87
6.1.4 Reflektioner över skolk som ett socialt problem ............................................... 89
6.1.5 Skolk i förhållande till skolplikt och individuellt anpassade skolformer ........ 91
6.1.6 Övergripande sammanfattning av resultatdiskussionen ................................... 93
6.2 Metodologisk reflektion ................................................................................................ 95
6.2.1 Skoldokumentanalys ................................................................................................ 95
6.2.2 Intervjustudierna ...................................................................................................... 98
6.2.3 Fallstudie ................................................................................................................. 100
6.2.4 Forskningsbidrag
101
6.3 Slutsatser ........................................................................................................................ 102
6.3.1 Det salutogena perspektivet ................................................................................. 102
6.3.2 Elevernas skolmiljö/skolklimatet ....................................................................... 104
6.3.3 Social inkludering ................................................................................................... 105
6.3.4 Ett skolsystem i balans .......................................................................................... 106
6.3.5 Avslutande reflektioner......................................................................................... 108
6.3.6 Förslag på fortsatt forskning................................................................................ 110

SUMMARY IN ENGLISH ........................................................................................ 111-129
Referenser ................................................................................................................................. 130
Intervjuguide ....................................................................................................................... Bilaga 1
Brev till eleverna.......................................................................................................... Bilaga 2a, b
Svarsblankett ....................................................................................................................... Bilaga 3
Delstudie I
Delstudie II
Delstudie III
Delstudie IV

Sammanfattning
Titel:

Skolk ur elevernas och skolans perspektiv
En intervju- och dokumentstudie
Författare: Anne-Sofie Strand
Språk:
Svenska
Nyckelord: Skolk, systemteori, systemkrafter, skoldokumentation, utanförskap
från skolan, stöd, SOC, skolklimat /skolethos
Studierna genomfördes på två högstadieskolor i en kommun med cirka 30 000
invånare i södra Sverige med 90 ungdomar som hade 30 procent eller mer i
ogiltig frånvaro. Fokus i avhandlingen ligger på eleverna som en del av
skolsystemet. Det övergripande syftet var att kritiskt undersöka i vilken riktning
”systemkrafterna” i skolsystemet drar eleverna. Med systemkrafter avses allt
inom och utanför skolan som kan inverka på elevernas fungerande i
skolsystemet. Systemkrafterna verkar antingen i riktning mot elevernas
delaktighet i skolarbetet eller i riktning bort från skolan. Avhandlingen
genomfördes utifrån en multimetoddesign som inleddes med en kvantitativ
retrospektiv analys av skolans dokumentation över eleverna som sedan följdes
upp med kvalitativa intervjuer med ungdomarna själva och aktuell skolpersonal.
Delstudierna har lyft hantering och uppföljning av skoldokumentation, visat på
skolk som ett försvar eller ursäkt utifrån ungdomarnas perspektiv, redogjort för
skolpersonalens självpositioneringar samt attribueringar av eleverna och till sist
redovisat en undersökning av erhållet och upplevt socialt stöd utifrån
källmaterial i de tidigare studierna.
Avhandlingens resultat leder fram till en kritisk diskussion om skolk.
Diskussionen tar upp skolkande ungdomar som ett socialt problem och hur
detta sociala problem skulle kunna hanteras utifrån ett systemteoretiskt
perspektiv, där olika systemkrafter verkar antingen som krafter som drar elever
från eller till skolan. Slutsatserna pekar på att flera systemkrafter, som enligt
resultatet drar elever bort från skolan, skulle kunna förändras till krafter, som
drar eleverna i riktning mot delaktighet i skolarbetet. Baserat på ett salutogent
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perspektiv kan man försöka hitta de krafter som befrämjar elevernas välmående
i skolsystemet, främst då vuxenstöd och en dokumentation som befrämjar
kontinuitet. Ett positivt förändrat skolklimat innebär att flera systemkrafter
kontinuerligt samverkar för att dra eleverna i riktning mot skolan, vilket i sin tur
kan leda till att skolsystemet kan komma i balans. Eftersom skolan ofta
betraktas som en spegelbild av samhället, kan resultaten ha relevans även för
andra system utanför skolsystemet.

8

1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
Skolk från skolan i alla dess former är en företeelse som direkt berör de
skolkande ungdomarna själva, deras familjer, skolorna och i ett längre
perspektiv hela samhället. En vanligt förkommande definition av skolskolk
är elevers frånvaro från skolan utan föräldrars eller skolans godkännande.
Från skolans sida benämns detta som ogiltig frånvaro. Ibland känner
föräldrarna till att deras barn skolkar, men vet inte var de befinner sig när de
inte längre deltar i grundskolans obligatoriska utbildning. Skolk kan
innebära ett aktivt beslut av eleven att låta bli att delta i lektioner eller i
andra av skolan förelagda aktiviteter. Ett sådant beslut kan vara det första
tecknet i en serie av antisociala beteenden som kan få personliga negativa
följder (Baker et al., 2001). Det aktiva beslutet att inte delta i skolarbetet kan
vara ett tecken på ett utanförskap och höra samman med skolans tendens att
sortera elever som normala eller avvikande.
Man kan se skolan som en av de viktigaste sociala arenorna i samhället idag
för identifiering, diagnostisering och behandling av olika former av
avvikelser (jfr Persson, 2003). Skolans arbete med att definiera och särskilja
elever kan spåras tillbaka till folkskolans införande då elever i olika former
av svårigheter särskildes från den ordinarie undervisningen. Detta bidrog till
att gränserna för den rådande normaliteten synliggjordes och förtydligades
(se t.ex. Börjesson, 1997). Ur ett sociologiskt perspektiv kan skolk betraktas
som ett avvikande beteende i förhållande till full närvaro i grundskolan
(Alexander et al., 2001). Ibland betraktas dessa avvikande beteenden som
uttryck för kognitiva begränsningar. När en elev blir betraktad som avvikare
är steget inte långt till att eleven upplever en känsla av utanförskap. Detta
kan gälla även elever utan direkta skolsvårigheter men som upplever skolan
trist och meningslös utan utmaningar. Utanförskap i skolan kan
9

kännetecknas av att en elev inte upplever riktig samhörighet med sin klass
eller skolmiljön.
När en elev idag i svenska skolor uteblir från en lektion utan giltig orsak
kontaktas föräldrar/vårdnadshavare samma dag vilket görs i enlighet med
den nya skollagen (SFS 2010:800). Därutöver brukar frågan om skolk
diskuteras inom skolan på en arbetsenhetskonferens. Därefter kan en
stödinsats erbjudas eleven. Längre frånvaro följs för det mesta upp på en
elevhälsokonferens, tidigare kallad elevvårdskonferens, med rektorn som
mötesledare och där flera professioner är representerade. Föräldrar
tillsammans med eleven inbjuds vanligtvis till elevhälsokonferensen. Genom
protokoll vid elevhälsokonferensen dokumenteras besluten angående eleven.
Hjälp erbjuds eleven i första hand inom skolan, men kanske utan att några
vuxna tagit tillfället i akt att lyssna på elevens egen beskrivning av sin
situation.
Ett vanligt synsätt inom skolan har varit det så kallade ”kategoriska”
synsättet. Det innebär att en problemsituation tillskrivs den enskilda eleven
som resultat av hans/hennes individuella brister eller tillkortakommanden
istället för orsakat av elevens omgivning (jfr. Emanuelsson et al., 2001;
Hjörne, 2004; Nilholm, 2005). Ett annat synsätt, det ”rationella”, innebär att
elevens problemsituation ses som något som uppstår i mötet mellan individ
och omgivning (jfr. Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Ett
systemteoretiskt förhållningssätt skulle kunna betraktas som en utveckling
av det senare synsättet, i vilket fokus flyttats från den individuella eleven till
omgivningen. ”Systemteori är en teori som ser mänskligt handlande och
mänskliga problem som något som sker och uppstår i ett samspel mellan
människor och som inte kan förklaras av den enskilda individens inneboende
egenskaper” (Andersson, 1996, s 20).
Omkring 20 procent av alla grundskoleelever är någon gång under sin
skoltid i behov att stöd enligt Asp-Onsjö (2008, s. 12). Förslag på stödjande
åtgärder har ibland skrivits i ett åtgärdsprogram med syfte att skolgången ska
fungera och att eleven ska nå kunskapsmålen. Men även skolk, mobbning,
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utanförskap eller utagerande beteende kan ha varit anledningar till att ett
åtgärdsprogram upprättats. Tanken med ett åtgärdsprogram var
ursprungligen att så många elever som möjligt skulle kunna delta i
undervisningen inom den vanliga skolans ram (Asp-Onsjö, 2008). Som
alternativ till olika former av anpassning och/eller stöd erbjuder skolan
ibland praktik. En sådan kan erbjudas elever ett par dagar i veckan, och i
vissa fall alla fem dagarna, utan att eleven får någon annan stöttning i
skolsituationen. Eleven saknar ibland grundläggande färdigheter, och
framför allt motivation för lärande, när en praktikplats erbjuds, vilket kan
inverka negativt på elevens fortsatta skolgång. Därför kanske skolk kan ses
som skolsystemets organisationsproblem, vilket signalerar ett behov av
organisationsförändringar i elevernas utbildningssituation (Nilholm, 2007).
Misslyckas skolan med att nå en förändring för skolkande elever genom
olika åtgärder kontaktas vanligen socialtjänsten. Samverkan med andra
verksamheter och myndigheter kring elevers problemsituation utöver
socialtjänsten kan vara med BUP1, ungdomsmottagning, polisen och ideella
organisationer (Eriksson, 2009, kapitel 1).
Dagens skola genomsyras mera av talet om kunskapsmål och i vilken
utsträckning dessa uppnåtts än om elevers förmågor och styrkor. Skolmiljöns
betydelse för elevernas välbefinnande har ibland försummats. Följden kan
bli en försvagad samhörighet med skolan hos talangfulla ungdomar som
saknar utmaningar i skolan. Brist på samhörighet kan gälla även för
ungdomar i olika svårigheter. Båda elevgrupperna saknar kunskapsmål som
är relaterade till deras förutsättningar. Hur de skolkande ungdomarnas
tidigare skolsituation under grundskoleåren har gestaltat sig utifrån skolans
och deras eget perspektiv vill denna avhandling lyfta. Detta sker genom att
undersöka olika faktorers inverkan på de enskilda elevernas möjligheter till
delaktighet i skolsystemet. I denna avhandling används en rad begrepp.
Dessa förklaras i följande avsnitt.

1

Se avsnitt 1.2
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1.2 Begreppsförklaringar och förkortningar
I detta avsnitt presenteras och definieras avhandlingens centrala begrepp.
Först förklaras begreppen skolk, systemkrafter, nischpotential och
åtgärdsprogram. Därefter förklaras begreppet skolpersonal och hur det
används, liksom vad särskild undervisningsgrupp innebär. Begreppet
skolethos och användningen av uttrycket lärandesvårigheter förklaras liksom
användningen av uttrycken pedagogiskt stöd och socialt stöd. Sist i detta
avsnitt följer förklaringar på använda förkortningar.
Begreppet skolk, som det används i föreliggande avhandling, är all ogiltig
frånvaro från skolan. Med stor ogiltig skolfrånvaro avses en elevfrånvaro på
minst 30 procent av lektionerna under ett skolår. I flera tidiga studier talar
man om en gräns på 20 procent per läsår, vilket var nivån före höstterminen
2011 för att gymnasieelevers studiemedel skulle dras in. För att enbart få
med elever med omfattande skolk valdes 30- procentnivån.
I studien om skolk är det av intresse att undersöka vilka faktorer som drar
eleverna i riktning mot en delaktighet i skolan och vilka faktorer som drar
eleverna i riktning från skolan. Detta görs bäst genom ett systemteoretiskt
perspektiv på skolsystemet (Bowen, 2004). I skolsystemet finns olika
influenser eller krafter som inverkar på elevers agerande. Dessa kallas
systemkrafter. Med systemkrafter inom skolsystemet avses exempelvis
elevernas och skolans sociodemografi, skolans dokumentation, relationen
elev-lärare, relationen med andra elever, elevvårdsarbetet inom skolans
enheter såsom elevhälsan. Externa systemkrafter kan här vara arbetet som
bedrivs inom barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP), individoch familjeomsorgen (IFO), som är en del av socialtjänsten på kommunal
nivå, liksom fritidsledare. Systemkrafter inom skolsystemet men utanför
skolan är bland annat Centrala elevhälsan (CEH) och skolpsykolog. Andra
systemkrafter utanför skolsystemet med förmodad inverkan på ungdomarna
12

kan vara ungdomsgäng. Systemkrafterna fungerar som stödjande faktorer
eller som riskfaktorer.
Med nisch avses det som Wachs (2000) beskriver som mönster av aktiva
roller och mellanmänskliga relationer i en given situation med specifika
kännetecken. Begreppet nischpotential förklaras av Wachs (2000) som
förmågan att medvetet och omedvetet integrera egna förutsättningar och
upplevelser med omgivningens förutsättningar i en gemensam sammanhållen
process. Wachs (2000) använder begreppet nischpotentialitet för det
fenomen som uppstår då individen på detta sätt är delaktig. Utan ett samspel,
i detta fall i skolmiljön i klassrummet, kan inte individens nischpotential
utvecklas.
Med socialt utanförskap i skolan åsyftas ett utanförskap i sociala relationer
i förhållande till skolklass och ibland även till övrig skolgemenskap. När
utanförskapet för de skolkande ungdomarna diskuteras görs detta utifrån
Stigendals (2004) fyra utanförskapsskäl:
1. Upplevelse av brist på meningsfullhet: Individen väljer av egen fri vilja
att ställa sig utanför, vilket innebär att det sociala sammanhang där man
ingår inte upplevs som meningsfullt. Utanförskapet kan bero på bristande
vilja. En anledning kan också vara en upplevelse av att inte ha något att säga
till om. Detta kan bero på svårigheter i relationer.
2. Mobbning: En avsiktlig utestängning kallas också mobbning.
3. Avsaknad av stöd: Ouppfyllda villkor såsom rätten till stöd vid olika
former av lärandesvårigheter. En anledning kan vara svårigheter att leva upp
till de krav som innanförskapet ställer, det vill säga det som krävs för att vara
delaktig i klassundervisningen.
4. Utstötning: Strukturell selektivitet innebär att villkoren för innanförskap,
det vill säga vilka regler som gäller i klassrummet, är inte klart uttalade, utan
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kan ha byggts in i strukturerna med avsikt att försvåra vissa elevers
delaktighet.

Med åtgärdsprogram (ÅP) avses det dokument som används för att
synliggöra skolans åtgärder för att underlätta måluppfyllelsen för elever som
av olika anledning inte når upp till kunskapsmålen. Åtgärdsprogrammet
inriktas vanligtvis mot lärandesvårigheter, beteendesvårigheter och
mobbning, det vill säga mot allt som kan hindra eleven att nå
kunskapsmålen. Vem eller vilka som är ansvariga för respektive åtgärd
brukar skrivas in i ÅP, liksom datum för uppföljning.
Begreppet skolpersonal används av konfidentiella skäl i avhandlingen som
en gemensam beteckning på lärare, skolkurator och skolsköterska när det
gäller hänvisningar till genomförda intervjuer. I övrigt används de
professionella beteckningarna.
Särskild undervisningsgrupp innebär att eleverna undervisas fysiskt avskilt
från den reguljära skolan, en skolform inom ordinarie undervisning i
grundskolan, tidigare kallad skoldaghem. Idag är benämningen ”särskild
undervisningsgrupp” enligt kapitel 5, paragraf 5 i grundskoleförordningen
oavsett om gruppen befinner sig lokalmässigt inom eller utanför den
reguljära skolan.
Begreppet skolethos, syftar på den psykosociala skolmiljön/skolklimatet och
innefattar det pedagogiska och det sociala klimatet. Till skolethos hör
attityder, relationer och bemötande på skolan. Ett gott skolethos kan anses
bidra till framgång även för elever med bristande sociala förutsättningar.
Skolethos kommer till uttryck i värderingar och förhållningssätt hos
skolpersonal och skolledning. Dessa värderingar handlar om skolans roll i
relationen mellan personal och de unga. I det ethosbegrepp som denna studie
kommer att relatera till ingår även Antonovskys (1991) salutogena
hälsofrämjande perspektiv där förutsägbarhet och lyhördhet för elevens
behov är centralt. Exempel på en skolmiljö med ett fungerande skolethos
framgår i kapitel 6.3.1, figur 7. Skolans inre egenskaper, kultur eller ”ethos”,
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kan uppfattas ha ett starkt samband med elevernas resultat (Rutter, 1983,
Grosin, 2004)
Lärandesvårigheter
kan
innebära
läsoch
skrivsvårigheter,
matematiksvårigheter men även allmänna svårigheter att lära sig utifrån
lärarens undervisningssätt. Med lärandesvårigheter som nämns i samband
med skoldokumentationen avses i denna avhandling elever som har
misslyckats på minst ett av de nationella proven i åk 5. ”Att vara i
lärandesvårigheter” är ett uttryck som står för att eleven tillfälligt eller
varaktigt av olika orsaker kan ha eller har haft lärandesvårigheter. I enlighet
med detta uttryck anses elever vara ”i svårigheter” eller ”i problem” och
därmed i behov av stöd på olika sätt. Prepositionen i används här för att visa
att vi alla någon gång kan vara i svårigheter eller i problem och att det inte
behöver vara permanent tillstånd. Detta innebär att eleverna själva inte är
bärare av svårigheter och inte heller själva utgör något problem.
Två olika former av stöd erbjuds i skolan: ett pedagogiskt och ett socialt
stöd. Med pedagogiskt stöd avses stöd i lärandet, vilket innebär extra
insatser som ges till elever i olika ämnen. För det mesta avses
specialpedagogiskt stöd. Ett övergripande syfte med specialpedagogiskt stöd
är att hjälpa elever till delaktighet i undervisning i den vanliga klassen. Med
socialt stöd avses dels det formella samtalsstödet och dels det praktiska
stödet från skolkurator, skolsköterska, coach, mentor eller specialpedagog.
Med informellt socialt stöd avses stöd från jämnåriga eller från en eller flera
vuxna utanför skolorganisationen.

Förkortningar på svenska i denna avhandling
BEO= Barn- och elevombudsman
BUP= Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken
CEH= Centrala elevhälsan
EVK= elevvårdskonferens
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IFO= Individ- och familjeomsorg, en del av socialtjänsten som skolan
brukar ha kontakt med
IUP= Individuell utvecklingsplan
LS= lärandesvårigheter
NP= nationellt prov
SK= Skolkurator
SP= skolpsykolog
SS= Skolsköterska
ÅP= åtgärdsprogram, är en arbetsbeskrivning där skolans ansvar
framkommer på vilket sätt som olika delmål ska uppnås
SPSM= Specialpedagogiska skolmyndigheten
Skolinspek.= Skolinspektionen som är en tillsynsmyndighet för alla skolor i
landet och en del av Skolverket.
SOC= Sence of Coherence= Känsla av sammanhang

Abbreviations in the articles and in the
English summary

CSHW=Central Student Health and Welfare (Centrala elevhälsan)
CYPC=Child and Youth Psychiatric Clinic; (BUP= Barn- och
ungdomspsykiariska kliniken)
IEP= Individual Educational Plan (jämförbart i denna avhandling med ÅP=
åtgärdsprogram)
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IFC=Individual and Family Care; (Individ och Familje Omsorgen, en del av
socialtjänsten)
SC= School Counselor/ school welfare officer (skolkurator)
SENC= Special Educational Needs Coordinator (Specialpedagog)
SHW=Students Health and Welfare group;(Elevhälsoteamet på skolan)
SN= School nurse ( skolsköterska)
SOC= Sence of Coherence (Känsla av sammanhang)
SP= school psychologist ( skolpsykolog)

1.3 Problembeskrivning och syfte
Enligt officiell statistik är tio procent av alla elever på svenska
högstadieskolor frånvarande åtminstone en gång i månanden utan giltigt skäl
(Skolverket 2010:341). Antalet elever som skolkar i grundskolan och som är
frånvarande mer än halva skoltiden har dessutom ökat över hela landet enligt
Skolverket (2008: 309). En stor andel i varje årskull nior uteblir alltså från
undervisningen. Därmed missar de behörighet till vidare studier. Detta sker
trots att det är obligatoriskt för svenska ungdomar att delta antingen i den
kommunala eller den fristående nioåriga grundskolan. Utan grundskolebetyg
föreligger en risk att ungdomar hamnar utanför skolsammanhanget (SOU
2003:92). Det kan finnas flera faktorer i skolsystemet som skulle kunna dra
eleven i riktning bort från skolan och mot ett utanförskap. Dessa faktorer
utgörs av krafter som kallas för ”systemkrafter”.
”Systemkrafterna” utgörs av de olika faktorer som samverkar antingen till att
dra eleverna i riktning mot en delaktighet i skolan eller i riktning bort från
skolan. Exempel på systemkrafter kan vara skolans dokumentation,
elevernas relation till skolpersonalen, till andra elever, till skolklimatet, till
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elevhälsoteamet. Utifrån de fyra delstudierna försöker denna avhandling
identifiera de riskfaktorer och stödfaktorer som inverkar på ungdomarna i
skolsystemet.
Tidigare forskning om ämnet skolk har till stor del handlat om
skolkfenomenet mer än om skolkarna. Undersökningar som utgår från
ungdomarnas eget perspektiv på skolk är en typ av studie som inte har gjorts
i någon större utsträckning. Denna avhandling kan ses som ett bidrag till
forskningen om skolk med eleven i centrum. Skolans sociala förhållningssätt
undersöks genom användningen av ett systemteoretiskt perspektiv. Vad
ungdomarna har upplevt i skolan, vilken stöttning de fått och huruvida
skolethos/skolklimatet påverkat dem i någon riktning ger en djupare
förståelse för ungdomarnas vardagssituation i skolsystemet. Angeläget är
även att vända på perspektivet och granska hur skolan ser på ungdomarna
som skolkar från grundskolan, vilket kan göras utifrån både skoldokument
och skolpersonalens berättelser. Såväl ungdomarnas egna perspektiv som
skolans sätts sedan samman till en övergripande analys av de olika
systemkrafter som framkommit i delstudierna. Fokus ligger alltså inte på de
enskilda eleverna som uteblir från skolan utan på de riskfaktorer respektive
stödfaktorer i form av systemkrafter som finns runt dem.
Den höga andelen av ungdomar som uteblir från skolan är ett växande
problem. Olika upplevelser alltifrån mobbning, stress och uttråkning till en
känsla av obegriplighet och utanförskap kan vara kännetecknande för de
ungdomar som uteblir från skolan. En rapport från Centralförbundet för
Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN) (Henriksson & Leifman, 2011),
visar dock att skolknivån i åk nio varit oförändrad de senaste fyrtio åren,
vilket ger ett motsägelsefullt mönster. Kraven på skolan att erbjuda en
utbildning för alla ungdomar ställer krav på skolsystemets organisation och
miljö. Stor skolfrånvaro leder inte sällan till att ungdomar stängs ute från
fortsatta studier och i förlängningen även från arbetsmarknaden (Kassman &
Franzén, 2007).
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Enligt nationella beräkningar befaras att mellan 10.000 och 13.000
ungdomar i varje årskull på cirka 100.000 barn kommer att hamna i ett mer
eller mindre livslångt utanförskap (Nilsson, 2009). Ett centralt område inom
socialt arbete är insatser avseende barn- och ungdomsvård. Backlund (2007)
framhåller att skolan är en lämplig arena för socialt arbete, eftersom inte
alltid skolans företrädare hinner med att upptäcka barn som far illa. En
konsekvens av en sådan utveckling skulle innebära att samarbetet mellan
socialtjänsten och skolan får möjlighet att öka.
Det övergripande syftet med avhandlingen är att kritiskt undersöka om de
stödjande systemkrafterna som finns i skolsystemets olika nivåer drar
eleverna mot delaktighet i skolan. I ett systemteoretiskt perspektiv studeras
de olika nivåerna i systemet liksom relationer mellan nivåerna utifrån gjorda
delstudier. De olika nivåerna är 1) individ- och klassrumsnivå, 2) skolnivå
och 3) skolorganisationsnivå. Är lärarens förväntningar positiva liksom
elevens möte med skolmiljön samt stödet vid lärandesvårigheter
konstruktivt, utgörs nämnda faktorer tillsammans stödfaktorer som drar
eleven i riktning mot skolan.
Relationerna inom och mellan nivåerna beskrivs också som systemkrafter.
Dessa systemkrafter inverkar på elevernas möjligheter att fungera i skolan.
Stödfaktorerna utgör de systemkrafter som kan dra eleverna till skolan och
riskfaktorerna utgörs av systemkrafter som riskerar att dra eleverna bort från
skolan. I följande övergripande frågeställningar undersöks båda typerna av
systemkrafter. Vilka systemkrafter som drar eleverna i riktning mot eller från
skolan framträder i ungdomarnas egna berättelser och från skolans
perspektiv, som framgår av skoldokument och skolpersonalens berättelser.
Övergripande frågeställningar:
• I vilken riktning, till eller från skolan, har det dokumenterade stödet under
grundskoleåren verkat i relation till elevens fungerande i skolsystemet?

19

• I vilken riktning, till eller från skolan, har stödfaktorer beskrivna av
skolpersonalen verkat i relation till elevens fungerande i skolsystemet?
• Hur har systemkrafterna i skolsystemet påverkat ungdomarnas situation
utifrån ungdomarnas egna perspektiv?
• Vilken syn har ungdomarna på sitt eget skolk?

1.4 Avhandlingens avgränsning
Det är ungdomarnas sociala skolsituation i ett systemteoretiskt perspektiv
som står i fokus. Ungdomarnas skolsituation beskrivs i denna avhandling
genom den inverkan som systemkrafterna har. Systemkrafterna i denna
avhandling handlar om stödfaktorer respektive riskfaktorer i skolan och hur
de har inverkat på skolgången för ungdomar som under nionde skolåret hade
30 procent eller mer av ogiltig frånvaro. Materialet för denna avhandling är
skoldokumentation för nittio ungdomar, intervjumaterial från femton
individuella elevintervjuer och femton individuella intervjuer med
skolpersonal. Trots att relationen mellan barn och föräldrar har en central
betydelse för ett barns utveckling, är inte föräldrarna/vårdnadshavarna
inkluderade i studien. Inga intervjufrågor ställs om elevens hemsituation.
Endast om eleven själv tar upp sina hemförhållanden i intervjusituationen
ingår detta område i undersökningen. Följaktligen är effekterna av
socioekonomiska och sociodemografiska faktorer samt olika externa
organisationer, såväl kommunala som regionala, exkluderade från
avhandlingen, men kan finnas omnämnda som utanför skolsystemet
verkande systemkrafter. Av sekretesskäl avböjde socialtjänsten att delta
genom intervjuer, vilket bidrar till att tydligt avgränsa denna avhandling till
enbart skolsystemet.
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1.5 Avhandlingens disposition
Avhandlingen är uppdelad på sex kapitel med en efterföljande
sammanfattning på engelska. Syftet liksom resultat och diskussion
presenteras i kapitel ett på en övergripande nivå som är gemensam för de
ingående studierna. För detaljerad information om delstudierna hänvisas till
artiklarna (Studie I-IV).
Kapitel två handlar om tidigare forskning i ämnet skolk utifrån tre faktorer:
individuella-, psykosociala och skolfaktorer. Vidare tar kapitel två upp skolk
ur ett skolsocialt och historiskt perspektiv och sist beskrivs hur skolk enligt
tidigare forskning skulle kunna förebyggas genom dokumentation med
tillämpning i åtgärder och uppföljning.
Kapitel tre beskriver avhandlingens övergripande teoretiska ram som är
generell systemteori. Ett salutogent perspektiv och ett skolethosperspektiv
inkluderas.
Kapitel fyra utgörs av metodavsnittet, som beskriver det kontextuella
sammanhanget, designen, urvalet, forskningsproceduren och analysen.
Kapitel fem redogör för avhandlingens resultat och tolkning utifrån syftets
frågeställningar.
Kapitel sex har rubriken diskussion och analys, där såväl resultat som
metoder diskuteras. Under varje diskussionsdel av dokumentstudien och
intervjustudierna förs även en diskussion om svagheter och trovärdighet.
Dessutom redovisas ungdomarnas egna reflektioner över skolk utifrån en
diskussion om skolk som ett socialt problem. Kapitlet avslutats med
slutsatser och reflektioner utifrån resultaten där skolprocessen lyfts utifrån
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ett salutogent perspektiv. Ett avsnitt drar slutsatser om skolmiljö, social
inkludering och ett system i balans. Till sist presenteras avslutande
reflektioner med förslag på fortsatt forskning.
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2. TIDIGARE FORSKNING OM
SKOLK
Skolk är inte ett nytt fenomen utan har kunnat spåras långt tillbaka. Under
folkskolans första årtionden hade fenomenet en speciell karaktär. Inte sällan
rådde en dragkamp mellan skolan och hemmet om vem som skulle ha hand
om barnen på dagarna. De bakomliggande faktorerna rörde ofta ungdomars
arbete hemma på gården eller brist på varma kläder (Sjöberg, 1996).
Barnavårdsnämnder inrättades 1902 i flera kommuner i Sverige. Dessa
åtgärdade ”vanart och sedlig försummelse” hos barnen när skolans eller
föräldrarnas fostran inte ansågs tillfredsställande. Exempel på ingripanden
var till exempel när barn for illa eller där de gjort sig skyldiga till brott,
tiggeri eller skolk (Bengtsson Levin, 2005, s. 116). Under 30-talet i Sverige
betraktades skolk som ett resultat av individuella eller strukturella faktorer.
Tvivelaktig moral hos målsman ansågs i några fall vara en orsak till
otillbörlig skolfrånvaro (Pettersson, 2001).
Skolk kan enligt dagens tolkning vara ett uttryck för en riskfylld livssituation
eller allmänt en reaktion på något som inte fungerar. Om skolket får fortgå,
kan det bli inkörsporten till ett förstärkt utanförskap eller leda till missbruk
(Sundell, 2003). Vanligen eskalerar skolk på högstadiet (Sundell et al.,
2005). I en FoU-rapport framhåller Sundell, El-Khouri & Månsson (2005)
att skolan måste erkänna skolket som ett problem. En långvarig frånvaro kan
ses som en process vilken måste stoppas så tidigt som möjligt.
Såsom Corsaro (2005) uttrycker det har de vuxnas värld en djupgående
inverkan på uppväxten för barnen. I den mest utarmade och hotfulla miljö
försöker barn tillägna sig och forma sin egen värld. Corsaro ställde frågan:
Hur kan vi forma en atmosfär för våra barns bästa, för deras liv idag och för
deras framtid som vuxna? Att bygga upp deras inneboende resurser skulle
enligt Hobfoll och Schumm (2009) kunna medföra en upplevelse av
delaktighet. En skola som inte bidrar till välbefinnande hos eleverna är ingen
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optimal livsmiljö. Skolan borde få och kunna vara en naturlig
vardagstillhörighet för varje tonåring, där de normalt kan tillbringa större
delen av sin dag, planera sin fritid, bygga relationer till kompisar, leva,
umgås och mogna. Det är också där de ska utveckla de grundläggande
kunskaper som behövs för att fungera väl i samhället. Dessa kunskaper
uttrycks av skolsystemet i betyg.
Bland nians avgångselever 2011 saknade 22.6 procent fullständigt
slutbetyg för år nio (Skolverket, 2012b). Endast 87.5 procent var
behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Med andra ord
saknade 12.5 procent av Sveriges elever grundläggande kunskaper enligt
erhållna slutbetyg och utestängdes därmed från fortsatta studier på ett
nationellt program i gymnasieskolan. Detta innebar att de hänvisades till
ett IM-program (introduktionsprogrammet som ersatt det tidigare
individuella programmet) eller kommunernas uppföljningsansvar. Skolk
var en av de främsta orsakerna till att de individuella betygen saknades för
ungdomar i Ingestads (2006) forskning, en studie om 77 ungdomar som
lämnat grundskolan 1999. I en forskningsresumé (Jönsson, 1990) över skolk
från 1950 till och med 1980-talet gjordes en distinktion mellan ströfrånvaro
och långtidsfrånvaro. Som ströfrånvarande räknas en ungdom som är
inbegripen i klassrelationer medan den som är långtidsskolkare saknar
kontakten med klassen. Utifrån enkätsvar från 5000 elever i årskurs nio
spridda över landet uppgav 13,4 procent att de brukar skolka (Leifman,
2012).
Skolverkets rapport (2008: 309) sammanfattar dagens bild av skolkarna som
en mycket heterogen grupp, men Sundell et al., (2005) fann att i ett avseende
skilde sig den skolkande elevgruppens sociala bakgrund från övriga elever
genom att de något oftare växte upp med endast en förälder. Bland orsakerna
till stor frånvaro återfinns kränkande behandling, bristande stöd,
neuropsykiatriska problem, andra funktionsnedsättningar, sociala eller
psykosociala problem och barn med svagt stöd hemifrån. Dessa orsaker
återfanns i anmälda ärenden för tillsyn liksom utifrån samtalen till
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Skolverkets upplysningstjänst samt utifrån bedömningssvar från skolledare
(Skolverket, 2008: 309).
Nedanstående avsnitt tar upp tidigare internationell och svensk forskning
inom området skolk utifrån tre faktorer: individuella, psykosociala och
skolfaktorer. Med individuella faktorer avses allt som härrör till den enskilda
eleven såsom betyg, svårigheter och missbruk. Psykosociala faktorer kan
vara mobbning, stress och utanförskap, relationer och den psykosociala
skolmiljön/skolethos. Skolfaktorer har främst att göra med pedagogik, det
vill säga områden som behandlar lärande och kunskapsinhämtande i
samband
med
undervisningssituationen.
Dessutom
omfattas
elevhälsokonferenser, skolans organisation och dess samarbete med
organisationer utanför skolans direkta ansvarsområde såsom socialtjänsten.

2.1 Individuella faktorer
Skolk har i ett flertal internationella studier relaterats till missbruk av alkohol
och droger (Best et al., 2006; Maggs et al., 2008; Christopher et al., 2012).
Användandet av dessa substanser tycks öka markant när frekvensen av årliga
skolkperioder ökar. Ju mer skolk desto fler ungdomar använde tobak
dagligen (Christopher et al., 2012). Amerikansk forskning visar att skolk har
ett signifikant samband med dåliga skolresultat, ökad depression, sociala
problem samt minskat deltagande i skolsporter (Hunt, 2009). Andra
amerikanska studier påtalar samband mellan skolk och drogmissbruk och
ungdomsbrottslighet (Henry et al., 2010; Onifade et al., 2010; Hendricks et
al., 2010). Men skolket kan också vara en följd av utsatthet och redan
påbörjat missbruk (Ring, 2010; Henriksson & Leifman, 2011). Bland flickor
i årskurs nio i Sverige har ett tydligt samband mellan skolk och alkohol
kunnat ses (Hvitfeldt & Nyström, 2009).

25

I föreliggande avhandling talas det om lärandesvårigheter ”learning
difficulties” (studie I). I fortsättningen skrivs inte ”med” olika typ av
svårigheter eller problem, utan prepositionen ”i” används för att synliggöra
att vem som helst under en period kan hamna i svårigheter eller problem.
Alltså skrivs det om elever i lärandesvårigheter och i matematikproblem.
Svårigheterna eller problemen behöver inte vara permanenta.
Lärandesvårigheter i studie I definieras utifrån ett misslyckande på ett av de
nationella proven i åk 5. Lärandesvårigheter kan innebära läs- och
skrivsvårigheter och/eller matematiksvårigheter. Läs- och skrivsvårigheter
kan innebära att individen har svårigheter i läs-och skrivprocessen (jfr
Myrberg & Lange, 2006). Vissa specifika läs- och skrivsvårigheter benämns
dyslexi (Høien & Lundberg, 1999). Lässvårigheter kan leda till minskat
engagemang i skolan och relationssvårigheter (Gustafsson et al., 2010 ).
Individuella läs- och skrivsvårigheter kan också höra ihop med problem i
matematik (Lundberg och Sterner, 2009, Berch & Mazzocco, 2007).
Problem i matematikämnet kan innebära att den enskilda eleven till exempel
har svårigheter med förståelsen av siffersymbolerna på olika nivåer. Flera
faktorer kan orsaka svårigheter i matematik (Montis, 1997). Engström och
Magne (2003) visade i en studie att 15 procent av eleverna i skolår nio inte
når längre än till den genomsnittliga nivån för skolår fyra. I en annan rapport
konstateras att eleverna som befinner sig i matematikproblem under skolår
tre presterar vad en elev i skolår ett vanligtvis åstadkommer. När dessa
elever nått slutet av grundskolan är de för länge sedan utslagna från skolans
matematikundervisning (Engström & Magne, 2008). För elever ”i”
matematikproblem bör undervisningen anpassas till deras behov av att
socialt kunna hantera sin vardag och sina kommande yrkesuppgifter (Magne,
1999).
Bland ungdomar med ogiltig frånvaro förekom både psykologiska och
neuropsykiatriska svårigheter (Häggqvist, 2000). Lågt självförtroende och en
negativ självbild återfanns också bland ungdomar som skolkade (Gustafsson
et al., 2010).
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2.2 Psykosociala faktorer
I detta avsnitt upptas omständigheter som berör grundskoleelevers
psykosociala välbefinnande utifrån deras skolksituation såsom mobbning
och stress, utanförskap och den psykosociala skolmiljön.

2.2.1 Mobbning och stress
I enlighet med Skolverkets rapport (2009b) betraktas de skolkande
ungdomarna som en av samhällets mest utsatta grupper med tanke på vilka
konsekvenser som utebliven skolgång kan få. Från ungdomarna själva har i
tidigare forskning framkommit, att de kan ha blivit mobbade av jämnåriga
eller vuxna i skolan (Karlberg & Sundell, 2004; Attwood & Croll, 2006;
Gastic, 2008). Sådana erfarenheter kan vara en del av förklaringen till skolk.
Värt att notera är när barn- och elevombudsmannen (BEO, febr. 2013) vid
Skolinspektionen rapporterar, att anmälningarna om kränkande behandling i
skolan har ökat med 104 procent från 2008 till 2011.
Häggqvist (2000) lyfter fram hur sambandet mellan skolfrånvaro och stress i
skolmiljön påverkar elevernas hälsa. Stress i skolan kan orsakas av att
kraven är för höga i kombination med att stödet är för svagt, vilket kan leda
till att eleverna inte orkar med skolarbetet och därför skolkar.

2.2.2 Utanförskap
Inom skolan domineras barns ”vård” av vuxnas tänkande. Socialt
utanförskap står som en motsats till social inkludering (Ridge, 2007).
Gemensamt för alla typer av utanförskap är att eleverna saknar ”vård” eller
omsorg i form av stöd, tydliga ramar och förväntningar i en respektfull
atmosfär där alla är accepterade. Det vill säga: Hur individer beter sig
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bottnar ofta i samspelet mellan människor och deras omgivning. Hur
omgivningen betraktar en individ har också betydelse för hur den enskilde
individen kommer att se på sig själv i senare skeden av livet.
Skolk kan betraktas som ett socialt utanförskap från klassens gemenskap,
ofta orsakat av elevens svårigheter att förstå lärarens instruktioner på grund
av lärandesvårigheter. Utanförskap kan också uppstå vid mobbning, när
undervisningen uppfattas alltför ointressant, inte ger några utmaningar eller
inte visar på något nytt.
Utanförskap kan även kopplas till delaktighet. Som Stigendal (2004)
framhåller behöver inte känslan av delaktighet och faktisk delaktighet
sammanfalla. Tillfälle till delaktighet kan finnas utan att delaktighet faktiskt
upplevs, exempelvis när beslut fattas utan elevens medverkan. Stigendal
sammanfattar fyra skäl till utanförskap (se kap.1. 2). En applicering på
skolan blir sammanfattningsvis: brist på meningsfullhet, en avsiktlig
utestängning (mobbning), ouppfyllda villkor (brist på berättigat stöd) för att
klara klassrummets krav på exempelvis lärande och till sist ”strukturell
selektivitet” med oklara gränssättningar.
Axford (2009) argumenterar för en rad kriterier som måste uppfyllas för att
en individ ska beskrivas som socialt utesluten. Överfört till en skolrelaterad
situation: Ungdomen måste från början tillhöra en skolgemenskap för att
kunna bli utestängd från den. Vidare måste ungdomens deltagande i
skolarbetet så gott som upphöra för att ungdomen ska betraktas som utanför
skolan i social mening. När kan en låg nivå av socialt innanförskap anses
övergå till socialt utanförskap? För några av skolkarna kan avbrottet i den
sociala länken till skolan leda till en katastrof: En bruten relation med
jämnåriga och klassen och i ett senare skede till hela den övriga
skolgemenskapen kan i vissa fall även leda till ett asocialt beteende i
samhället. Om en tillhörighet då finns exempelvis i gängkulturen tillfredsställer den behovet av framgång, vilket i sin tur påverkar skolarbetet negativt
(Sarnecki, 1987).
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Relationsfaktorer kan också vara en orsak till ett socialt utanförskap från
skolan (jfr. Stigsdotter Ekberg, 2010 och Hirschi, 2002). Brist på relationer
ingår i Stigendals första utanförskapsskäl. Att inte bli lyssnad på, att ha svårt
att förstå lärarens instruktioner, att ej ha förtroende för läraren eller andra
elever, kan bli utestängningsmekanismer från ett meningsfullt socialt
sammanhang. Socialt utanförskap innebär dessutom ofta, att individen mår
dåligt och är oförmögen att ta hjälp från stödpersonal och än mindre att själv
ta initiativ till återgång till klassgemenskapen.
I Sverige liksom i flera andra länder använder skolorna ibland
”utstötningstaktik” för att bli av med besvärliga elever. Enligt Bradley och
Renzulli (2011) innebär “pushout” utstötningsmekanismen att skolan
förhoppningsvis omedvetet använder sig av faktorer som finns i skolan för
att förmå eleverna att bryta skolgången. Dessa ungdomar stöts enligt Bradley
& Renzulli (2011) bort därför att de misslyckats med att knyta an till skolan.
Bortstötningsfaktorerna kan vara sammansatta av elevernas erfarenheter av
ansvar och lojaliteter avseende nära relationer: Exempelvis att eleven måste
ta hand om någon i familjen. Ekonomiska problem eller behov av arbete i
hemmet är ovanliga skäl för skolk idag i Sverige. Utestängningsmekanismer
kan vara olika från individ till individ och är inte alltid uppenbara, men de
kan komma fram vid en intervju i en förtroendeingivande miljö. En koppling
kan göras till Stigendals andra utanförskapsskäl där avsiktlig utestängning
beskrivs, vilket kan ses som en form av mobbning.
Sjöblom (2002) tar i sin avhandling upp begreppen frihet och kontroll
avseende flickor som är tvångsplacerade. Samma uttryck kan användas i
förhållandet till skolan för skolkande ungdomar. De ord som Sjöblom
använder för ett aktivt flyktagerande är fly, desertera, undkomma, undslippa,
smita eller avvika. Nämnda ord från Sjöbloms avhandling om aktivt
flyktagerande passar in på Stigendals första utanförskapsskäl, där
ungdomarna väljer att ställa sig utanför det sociala sammanhanget. Ord för
att passivt avvika är att mot sin egen vilja bli ställd utanför, att tvingas bort
av olika anledningar, fastän eleven egentligen skulle vilja vara kvar. Jämför
med Stigendals andra utanförskapsskäl om mobbning men även det fjärde
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utanförskapsskälet, där villkoren för delaktighet i skolarbetet är otydligt
beskrivet.
Ungdomar som skolkar och som finns inom skolbyggnaden kallas ibland
korridorvandrare. Dessa ungdomar har valt bort lektionerna. Sett ur de fyra
utanförskapskategorierna kan ungdomarna tillhöra Stigendals alla fyra
grupper. Det kan vara fråga om frivilligt bortval, men också ett ofrivilligt.
Den sociala situationen i klassrummet mellan ”korridorvandraren” och
läraren i fråga kan ha havererat.
Före detta ungdomar från Rosengård i Malmö uttryckte att de inte passat in i
klassgemenskapen (Jönsson, 2010). De saknade begripligt sammanhang och
lagom anpassade krav liksom möjlighet att påverka sin situation, vilket
enligt Jönsson sannolikt bidrog till känslan av utanförskap.
Antingen det är fråga om ett passivt eller ett aktivt utanförskap från skolan,
är det ett faktum att ungdomen missar en del i sin utveckling såväl kognitivt
som socialt. Axford (2009) uttrycker att alla barn i någon form av socialt
utanförskap är barn i behov av olika former av vuxenstöd. Vuxenstöd i
skolan kan ses som en del av den skolsociala miljön.

2.2.3 Skolmiljön/skolethos
Skolsystemets miljö kan definieras som de totala fysiska och sociala faktorer
som är synliga inom skolsystemets gränser och som utövar en påverkan på
hela systemet. Hirschi (2002) betonade utifrån sina studier vikten av
anknytning till skolan som livsmiljö. Den skolsociala miljön kan benämnas
skolethos. Detta begrepp kan definieras som den sociala, den psykologiska
och den utbildningsmässiga atmosfären (Anderson, 1982). Denna är
ihopkopplad med elevernas skolframgång och välbefinnande i skolan (t.ex.
Maddox & Prinz, 2003; Grosin, 2004; Karvonen, Vikat, & Rimpela, 2005;
Hill & Tyson, 2009).
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Det psykosociala skolklimatet mättes under två år i en omfattande finsk
studie i vilken drygt 24000 ungdomar deltog (Virtanen et al, 2009). Den
återspeglade hur skolpersonalen relaterade till ungdomarna. Dessa fick också
själva beskriva hur de bemötts i skolan. De har beskrivit i vilken mån de har
blivit lyssnade på, haft depression, haft andra psykiska och psykosociala
symptom, skolkat och i vilken utsträckning de deltagit i ämnet hälsokunskap
(ett obligatoriskt ämne i Finland sedan 2005). Lågt förtroende för
ungdomarna och få tillfällen för dem till delaktighet samt otydliga mål bland
personalen var kopplat till hög skolkfrekvens. Otydliga målbeskrivningar i
ämnet hälsokunskap bland personalen visade sig ha ett tydligt samband med
att skolan inte erbjöd tillräcklig hälsoutbildning. Forskningsresultaten visade
att skolklimatet var kopplat till ungdomarnas hälsa, välbefinnande och
erhållen utbildning i ämnet hälsokunskap. En skola med upprättade sociala
kontakter har betydelse för en hälsosam utveckling hos ungdomarna (Zirkel,
2004, s 71). Genom samhörigheten till skolan kunde eleverna ge uttryck för
en meningsfull tillvaro.
Grosin (2004) betonar skolethos som en faktor som kan verka förebyggande
för skolmisslyckande. Vid studier av skolk är det nödvändigt att betrakta
skolan som ett socialt system. Inom detta system finns relationer både
horisontellt med jämnåriga och vertikalt med personal. Hur relationer
utvecklas påverkar hur enskilda elever klarar sin skoltillvaro. Social hälsa är
beroende av förtroendefulla relationer med både jämnåriga och med andra
människor inom skolans värld (Bauer et al., 2006).
Aspelin (1998) menar, efter att ha undersökt relationer i klassrummet mellan
lärare och elever, att det finns moraliska skäl för lärare och skolpersonal att
uppmärksamma relationsaspekterna i undervisningen, inte minst med tanke
på de demokratiska värden som läroplanen vilar på (ibid., 1998). Relationen
mellan elever och lärare har betydelse för hur unga människor uppfattar sina
framgångar respektive motgångar i skolan (Henriksson, 2004) och kan ses
som ett uttryck för socialt stöd om relationen fungerar bra. Enligt AllenMeares et al., (2000) såg de flesta lärarna socialt stöd som en process, som
innebär ett ömsesidigt samspel mellan två eller flera individer. Då en
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kontinuerlig relation förelegat mellan en skolpersonal och en ungdom
alltifrån skolstarten kan man tala om en process över lång tid.
Att långsiktigt arbeta för att elever knyter an till skolan är en viktig
förebyggande åtgärd för att förhindra en asocial utveckling. Hur denna
anknytning sker kan bland annat studeras utifrån hur skolpersonalen relaterar
till eleverna. En jämförelse kan göras med Gunnarsson (1991) och Strand
(2000) där ungdomar vid skoldaghem är i fokus i båda studierna.
Skoldaghem var ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd, en
resursskola som även kallades för heldagsskola. Deras studier pekar på det
stora värdet av att vuxna i den dagliga situationen bryr sig om och lyssnar på
ungdomarna. Att ge ungdomar möjlighet till delaktighet i deras egen vardag
är av stor betydelse för ungdomarnas psykosociala hälsa.
Vi brukar säga att olika organisationer har sin egen kod. Detta gäller förstås
även skolan. Varje enskild skola har sin skolkod, som beskriver skolklimatet,
det vill säga skolethos (Grosin, 1985, 2004; Rutter et al., 1979) Hur och när
elever känner sig sammanlänkade med skolan och knyter an till den
framkommer i en amerikansk forskningsöversikt (Maddox Prinz, 2003). När
ungdomar har möjligheter att interagera med andra genom en rad aktiviteter,
skapas enligt översikten möjligheter till förstärkt engagemang i skolan.
En socialt stödjande skola har visat sig minska de negativa effekter som
tonåringarnas socioekonomiska bakgrund kan ha på deras skolprestationer
(Griffith, 2002). Hur skolklimatet kan påverka ungdomar långt efter att de
lämnat skolan framkommer i Jönssons (2010) studie. Bemötandet från
framför allt lärarna, men även från kamrater, lever kvar som starka
minnesbilder och intryck från skoltiden och har påverkat självuppfattning
och ambitioner. I en studie av Hjern et al., (2008) där 2500 ungdomar mellan
tio och arton år intervjuats, uttryckte ungdomarna att trakasserier från
jämnåriga är en tung skolbörda. Brister i lärarnas bemötande av ungdomarna
var kopplat till både psykosomatisk smärta samt andra psykiska symptom
som nedstämdhet, irritabilitet, nervositet och känslor av osäkerhet.
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Darmody et al., (2008) underströk vikten av att vara uppmärksam på att
elever med annan bakgrund än läraren kan känna sig som ”fiskar utan
vatten” i skolan. Denna känsla kan få eleverna att bli oengagerade, strunta i
skolan och slutligen falla ur skolsystemet. Resultaten från en studie som
genomfördes i en förort till London visar dock, att det inte spelar någon roll
från vilken bakgrund eleverna kommer, om skolatmosfären är god och
förväntningarna på eleverna är höga. Då känner eleverna respekt och
deltagande i skolarbetet och kan prestera bra (Rutter, 1983). Spencer (2009)
har liksom Hamre och Pianta (2005) följt elever i riskzonen som placerats i
klassrum med starkt stöd både emotionellt och genom tydliga instruktioner.
Dessa elever presterade både socialt och skolmässigt på en nivå som
motsvarade lågriskeleverna vid slutet av skolåret.

2.3 Skolfaktorer
Detta avsnitt tar dels upp pedagogiska aspekter av skolmiljön, men också
elevhälsokonferenser, skolans dokumenterande, skolpersonalens ansvar,
skolorganisationen och samarbetet med socialtjänsten.

2.3.1 Pedagogiska aspekter
Skolk ur ett pedagogiskt perspektiv innebär främst kunskapsluckor, missade
prov och i sämsta fall streck i betyget. En sådan belägenhet bör resultera i ett
åtgärdsprogram som erbjuder eleven någon form av stöd. Den vanligaste
formen av pedagogiskt stöd är det specialpedagogiska stödet. Huvuddelen av
gruppen elever som valts ut för specialpedagogiskt stöd har vanligen
identifierats mycket tidigt i grundskolan. De flesta elever som hamnar på
IM-programmet har haft specialpedagogiskt stöd under sina grundskoleår
(Hultqvist, 2001; Emanuelsson & Persson, 2002).

33

Specialundervisning kan vara en lämplig åtgärd vid lärandesvårigheter
(Myrberg, 2007 b). Pedagogiska åtgärder i klassrummet är till exempel
anpassad undervisning i exempelvis matematik, som omfattar språkliga
faktorer till hjälp för eleverna inom både läsning, skrivning och matematik.

I den intervjuundersökning Skolverket (2010:341) presenterat framhålls,
att en kombination av pedagogiska faktorer ofta bidragit till att elever
som skolkat återvänt till skolan. Byte av undervisningsform,
anpassningar efter individen, ett fungerande samarbete mellan föräldrar
och skola liksom insatser från stödjande och hoppingivande vuxna, vilka
samtidigt ställer rimliga krav, lyfts fram som faktorer vilka bidragit till att
öka den unges självtillit. Genom brist på utmaningar eller avsaknad av
begripliga instruktioner kan ungdomar uppleva sig utanför gemenskapen i
klassen.

2.3.2 Elevhälsokonferenser
I texten nedan förekommer ordet elevvårdskonferens. Anledningen är att
detta ord användes vid tidigare forskningsstudier och rapporter. Idag heter
det istället elevhälsokonferens.
Elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) poängterar vikten av ett salutogent
perspektiv på skolans arbete med elever i skolsvårigheter. Ett
samarbetsforum är elevhälsokonferensen. Vid dessa konferenser är även
elevens mentor närvarande. Vidare rekommenderas att eleven och
hans/hennes föräldrar kallas. Konferensens syfte är att hantera eller hitta
lösningar till en rad problem av vanligen social karaktär, där olika former av
skolk utgör en del av ärendena. Ofta beslutas om ett åtgärdsprogam. I
åtgärdsprogram ska också elevens styrkor beskrivas. Detta ligger i linje med
Antonovskys tankar om det salutogena, det friska och fungerande
perspektivet (Antonovsky, 1991; SOU 2000:19) där utrymme ges för
förutsägbarhet och lyhördhet för individens behov, vilket dock inte alltid är
fallet.
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Ett flertal studier visar hur elever bedöms av professionella inom ramen för
elevhälsokonferensen. Elever kan kategoriseras som till exempel
svagbegåvade i inlärningssvårigheter. Ett exempel är ”en elev med en viss
typ av funktionshinder” (Mehan, Hertweck & Meihls, 1986; Mehan, 1993;
Hester, 1985, 1991, 1992, 1998, 2000). Den aktuella eleven tas upp som ett
ärende där han/hon jämförs med andra elever. Elevbeskrivningar för att
identifiera problemet kan då utgöras av moraliska värderingar och inte
enbart problembeskrivning av eleven (Hester, 2000). Ofta beskrev
skolpersonalen att elevens beteende inte passade in i klassrumsmiljön. I
Hjörnes (2004) och Hjörne och Säljös (2004a, b) forskningsstudier
åberopades diagnosen ADHD/Damp av elevhälsokonferenser för att förklara
varierande skolproblem hos eleverna. I vissa fall kopplas diagnosen ADHD
till elevernas lärandesvårigheter. Om en sådan koppling gjordes, uteslöts
bl.a. beskrivningar av elevens klassrumssituation, lärarens roll och
pedagogiska aktiviteter. Deltagarna i det multiprofessionella elevhälsoteamet
uppvisade en stark konsensus i sina rapporteringar av elevens svårigheter.
Det var sällan någon som ifrågasatte eller kom med alternativa
kategoriseringar (Hester, 1991; Hjörne och Säljö 2004 a, b). Endast vid
enstaka tillfällen analyserades undervisningen eller lärares förhållningssätt
när ett ärende behandlades på en elevvårdskonferens. Personalen förutsatte i
regel att problemen var individbaserade snarare än skolbaserade (Hjörnes,
2004).
En annan avhandling som belyst elevvårdskonferensens arbete är Backlunds
(2007), som fann att en institutionell likriktning förelåg när det gällde
organiseringen av elevhälsans arbete. Backlund (2007) fann att de
skolsociala frågorna framställdes som allas och samtidigt ingens ansvar.
Varje kommun formar sina skolor efter kommunaliseringen av skolan 1991.
I praktiken innebär detta att vi inte kan tala om någon likriktning utan
snarare om en stor olikhet mellan skolorna i skilda kommuner avseende hur
det skolsociala arbetet organiseras.
I Skolverkets rapport (2012) om råd till rektorer och lärare när ungdomar
skolkar uttrycks att elevhälsan främst ska vara förebyggande och
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hälsofrämjande och att den ska stödja ungdomarnas utveckling mot
utbildningens mål. Inget nämns om vilka mål ungdomen själv har eller hade.
Faktisk skoldokumentation är troligen begränsad till lagstadgade krav på
dokumentation.

2.3.3 Skolans dokumentation
Att dokumentera kring elever är ett centralt inslag i dagens skola och en
viktig del av skolans vardag. Det som skrivs om en elev är aldrig neutralt.
Alla omdömen och all dokumentation är präglade av ett visst synsätt eller
perspektiv. Detta gäller naturligtvis även elever med hög skolfrånvaro (AspOnsjö, 2011). Den kunskapssyn som ligger bakom dokumenterandet i skolan
framhåller det mätbara och instrumentella till skillnad från en sammansatt
kunskapssyn (Krantz, 2009; Göransson, 2010 och Liedman, 2011).
En form av dokumentation är upprättandet av åtgärdsprogram. Dess syfte var
ursprungligen inkluderingstanken, det vill säga att elever skulle kunna delta i
undervisningen inom den vanliga skolans ram. Ett åtgärdsprogram upprättas
inte bara då risk föreligger att kunskapsmålen ej kommer att uppnås utan
även vid förekomst av skolk, mobbning, utanförskap eller utagerande
beteende. Det innebär för det mesta att elevärenden tas upp på en
elevhälsokonferens, som enligt de nya direktiven i skollagen (SFS 2010:800,
kapitel 3, paragraf 9) inte bara rekommenderar utan också kräver
upprättande av åtgärdsprogram. Kravet på utarbetande av ett skriftligt
åtgärdsprogram fanns redan i grundskoleförordningen (SFS1994:1194).
Sedan år 2000 är upprättandet av åtgärdsprogram en skyldighet reglerad i
samtliga förordningstexter (Asp-Onsjö, 2008).
Åtgärdsprogram är alltså ett dokument som skolan måste upprätta om en
elev av någon anledning inte uppnår kursmålen (SFS 2010:800). Skolans
krav och förväntningar på hur eleven ska utvecklas skrivs in i
åtgärdsprogrammet. Det är först när eleven anpassar sig till det skrivna som
han eller hon anses ha lyckats. Enligt Asp-Onsjö (2011) bör åtgärdsprogram
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beskriva hur skolmiljön ska anpassas för att möta elevens behov. I
åtgärdsprogrammen ska framgå vem eller vilka som är ansvariga för att olika
moment ska genomföras under en avgränsad tid åtföljt av en uppföljning.
Det är vanligt att det är klassläraren, ibland tillsammans med
specialpedagog, som upprättar ett åtgärdsprogram. Beskrivningen av elevens
svårigheter görs oftast av klassläraren/mentorn. Ibland beskriver
dokumentationen beslut tagna vid en elevhälsokonferens om en elevs
skolsituation. I det fallet är det sekreteraren på konferensen som skrivit ned
vad gruppen kommit överens om.
I Lgr 112 betonas att en pedagogisk utredning ska föregå utarbetandet av ett
åtgärdsprogram. Persson och Andreasson (2003) gjorde på uppdrag från
Skolverket studier av åtgärdsprogram. I genomsnitt hade drygt tio procent av
eleverna ett åtgärdsprogram. Asp-Onsjö (2011) skriver att drygt tjugo
procent av alla elever är i behov av ett åtgärdsprogram. Inte alla elever fick
alltså det extra stöd de behövde genom att behoven skrevs in i ett
åtgärdsprogram. Det framkom dessutom att var fjärde elev av dem som fick
särskilt stöd saknade dokumenterad planering. Var femte elev ansågs ha så
stora svårigheter att de skulle behöva specialiserad hjälp, något de dock inte
erhöll.
Enligt Asp-Onsjö (2011) diskuterar skolan ibland viktiga åtgärder kopplade
till upprättandet av ett åtgärdsprogram vid interna möten innan föräldrar och
elever kontaktas. Kanske är detta förfarande en av förklaringarna till att
elevers skolsituation inte ses ur ett relationellt perspektiv (Persson, 2001).
Som alternativ till olika former av anpassning och/eller stöd, framgår ibland
i skoldokumentationen att skolan erbjuder praktik. Praktik kan erbjudas
elever i vissa fall upp till fem dagarna per vecka utan att eleven får någon
annan stöttning i skolsituationen. Eleven kan ha förlorat grundläggande
färdigheter och framför allt motivation för lärande när en praktikplats
2
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erbjuds, vilket kan inverka negativt på elevens fortsatta skolgång. Därför
kanske skolk kan ses som skolsystemets organisationsproblem, vilket
signalerar ett behov av organisationsförändringar av elevernas
utbildningssituation (Nilholm, 2007).

2.3.4 Skolpersonalens ansvar
Redan Williams (1927) förespråkade preventiva åtgärder av
skolmyndigheten vid skolk. Williams betonade med andra ord skolans
förebyggande ansvar. Som praktiskt exempel föreslog Williams att skolan
borde göras intressant och att samarbetet mellan hem och skola skulle
stärkas. Williams framhöll dessutom betydelsen av att kartlägga
komplexiteten vid skolk:
Where truancy has already developed I want to stress this
fact, that the first step, before any treatment of the case is
begun, should be the determination of the causes of the
truancy. This cannot be done by a casual conversation
with the truant, nor with the parents but requires an
analysis of the total situation and of the responses of the
individual. In few, if any of the cases, will only one cause
be found. (s 286)
Rent pedagogiskt är det lärarna som är ansvariga för hur de behandlar sina
ungdomar i klassrummet så att ungdomarna inte nedvärderar sig själva
(Henriksson, 2004). Stigsdotter Ekberg (2010) fann i sin forskningsstudie
exempel på att ingen i skolan verkade ha några krav på eller tycka att det
var någon mening att ens försöka få eleven att vara i skolan eller lära sig
något. Långtråkighet och stress kunde vara förklaringar till skolk enligt
Stamm (2006). Utifrån nämnda forskning framkommer betydelsen av en god
relation i det pedagogiska mötet mellan eleven och skolpersonalen.
Relationen anses vara en grund för många elever för att ett lärande ska bli
möjligt (Stamm, 2006).
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Två slag av negativa lärarbilder har identifierats. Den ena visar sig som ett
antiauktoritärt gensvar hos eleverna på lärarnas försök att införa ordning och
kontroll. Det andra är en uppfattning att vissa lärare inte fullföljer
förväntningarna att vara effektiva både i förhållande till ungdomarnas
lärande och till deras behov. Utöver lärarna är skolkurator eller skolsköterska
oftast de personalkategorier i skolan som eleverna söker upp när problem
uppstår (Attwood and Croll 2006).

2.3.5 Skolorganisationen och socialtjänsten
Två amerikanska forskare Kline (1898) och Willliams (1927) har undersökt
skolorganisationen. Vid bedömning av åtgärder mot skolk anser de att också
ungdomarnas synpunkter bör beaktas. Detta kan idag innebära att kontakt tas
med socialtjänsten för att stödja elevens sociala förhållanden utanför skolan.
Enligt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) är det kommunala myndigheter som
har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar inom kommunen får växa
upp under goda och trygga förhållanden (SoL, 2001:453, kapitel 5, paragraf
1). Enligt Denvall och Vinnerljung (2006, s.18) är det sex till sju procent av
Sveriges alla tonåringar, det vill säga ungefär två elever i varje klass, som
anmäls till eller blir utredda av socialtjänsten, vilket alltså är ett exempel på
socialt arbete som bedrivs i form av myndighetsutövning. Länken till
socialtjänsten är vanligast skolkuratorn. Socialnämnden skall (SoL
2001:453, kapitel 3, paragraf 4) i den uppsökande verksamheten upplysa om
socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. I arbetet med barn
och unga ska nämnden bland annat uppmärksamma missförhållanden samt
förebygga och motverka missbruk. Socialnämnden har skyldighet att ingripa
om man får kännedom om barn som far illa (Ewerlöf et al., 2004). I
Socialtjänstlagen (SoL kapitel 1, paragraf 2 ) står: ”När åtgärder rör barn
skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses
varje människa under 18 år.” Alla ungdomar i grundskolan är under arton år.
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För att övergripande kunna studera hur skolsituationen varit för ungdomar,
som under sitt nionde skolår har haft låg närvaro på grund av skolk, används
systemteori. Tidigare studier med systemteoretiskt perspektiv avseende
skolk saknas. Därför har denna avhandling fokuserat på att undersöka olika
systemkrafter som påverkar de enskilda eleverna i skolsystemet.
Källmaterial är skoldokumenten, intervjuer med skolpersonalen om deras
syn på vad de åtgärdat för de enskilda eleverna samt intervjuer med eleverna
själva.

40

3. TEORETISK RAM
Denna avhandling bygger vidare på samma systemteoretiska grund som
tidigare Björck-Åkesson och Granlund, (2003), Almqvist (2006) samt
Wilder (2007) har utgått ifrån när det gäller forskning om utsatta barn.
Fokus i avhandlingen ligger inte på de enskilda elevernas beteende utan
snarare på skolsystemets möte med elever under deras grundskoleår, innan
deras närvaro blev sporadisk eller uteblev. Mötet studeras både ur elevernas
och skolans perspektiv. Enligt systemteorin, som har en holistisk ansats, kan
olika krafter som är ömsesidigt beroende av varandra upptäckas och
beskrivas. Bronfenbrenners (1979) ekologiska modell påtalar hur faktorer på
olika systemnivåer samverkar till att skapa riskfaktorer eller stödjande
faktorer för barnet, som i detta fall är eleven i skolsystemet. Bronfenbrenners
modell har med framgång använts då man undersökt riskpopulationer, vilka
skolkarna betraktas som här. Denna modell erbjuder en möjlighet att studera
hur närliggande och distanserade faktorer, systemkrafter, var för sig och i
samverkan med varandra, påverkar ungdomarnas fungerande i skolsystemet.
Förutom att vara systemteoretisk är denna modell också transaktionell, dvs.
den undersöker hur de olika systemnivåerna påverkar varandra och
individen, men också hur individens olika egenskaper kan påverka
bemötandet från skolpersonalen.
Dessa systemkrafter drar eleverna antingen i riktning mot en ökande
skolnärvaro eller i riktning från skolan. Därför väljs systemteori som en
teoretisk ram. Inom systemteorin innebär ekvifinalitet att måluppfyllelse kan
uppnås på olika sätt eller ”med eller utan stöd”. Ekvifinalitet innebär att
olika systemkrafter som skulle utgöra stödfaktorer respektive riskfaktorer
ändå tillsammans drar åt samma håll. Multifinalitet innebär att samma stöd
kan ges men få olika utfall. I en systemteoretisk forskning kan detta
innebära, att en stödjande systemkraft kan få olika resultat beroende på
individens mottagande (Wachs 2000).
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Skolan kan ses som ett öppet system där information utbyts mellan
delsystem och med omgivande system. I ett systemteoretiskt perspektiv
betraktas problem mer i termer av relationer, kommunikationer och samspel
än individuella förhållanden (Andersson, 2004). Samspelet sker genom
kommunikation inom och mellan systemnivåer, från individen till samhället
och vice versa. Relationer är produkten av samspel över tid. Utifrån ett
helhetsperspektiv är det möjligt att genom systemteori beskriva relationer på
olika nivåer i skolorganisationen.

3.1 Allmänt om systemteori
Inom systemteori förekommer två huvudlinjer: den ena utgörs av dynamisk
systemteori och den andra av generell systemteori (Wachs, 2000). Den
generella systemteorin kan användas för att förklara hierarkiska system, till
exempel skolan från elev till kommunens utbildningsnämnd, där vissa delar
är viktigare än andra för hela systemet. Den dynamiska systemteorin kan
användas för att beskriva slutna system, samt för att förklara oförutsägbara
och snabba förändringar i olika icke-hierarkiska system till exempel väder
eller självskadande beteende. Inom båda dessa linjer är systemorganisationen
beroende av det sätt på vilket dess olika delar förhåller sig till varandra, och
av att stabiliteten i systemet ökar när antalet delar ökar (Wachs, 2000).
Påverkan av varje element, det vill säga varje enskild del i systemet, beror
till stor del på den roll som andra element i systemet har. Helheten är större
än summan av delarna. Eftersom skolsystemet är hierarkiskt och relativt
”trögt” i hur det förändras används i första hand generell systemteori i
avhandlingen.
Bertalanffy (1968, sidan 38), en österrikisk biolog, använde bilden av en
levande organisms beroende av sin omgivning för att visa att organisationer
fungerar på liknande sätt. Det var Bertalanffy som definierade ”general
system theory” som en uppsättning element vilka står i inbördes relation till
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varandra. Ett generellt systemteoretiskt perspektiv i förhållande till enskilda
individer och grupper av individer som står i relation till varandra
utvecklades av Bausch (2001). Denna teori står nära bl.a. Bronfenbrenners
(1979) utvecklingsekologiska teori. Ett exempel på en hierarkisk struktur är
Bronfenbrenners (1979) ekologiska system om mikro till makro-nivå. Skolan
kan ses som ett system, som innehåller både mikrosystem (klassrum),
mesosystem (relationen mellan klassrum och andra skolfunktioner) samt ett
exosystem (skolan som en helhet).
Vid studier av elevers tillvaro i ett skolsystem, räcker det inte att studera
enskilda delar med förhoppningen att summan av dessa delar skulle ge en
full förståelse för helheten. Samspelet mellan de olika elementen riskerar att
försummas när elementen studeras åtskilt. Komplexa företeelser har
egenskaper som inte tillhör någon av i systemet ingående delar, utan beror på
samspelet mellan dem. Många mänskliga problem kan inte förklaras med
hjälp av den enskilda individens egenskaper. I denna avhandling studeras
främst de olika systemkrafternas, såväl de som utgör stödfaktorer som de
som utgör riskfaktorer, samverkande effekt. Relationen mellan olika faktorer
i systemet och faktorer utifrån som påverkar systemet skapar balans i
systemet när eleverna dras till skolan. Så länge som systemkrafter inverkar
på elever och drar dem i riktning bort från skolan är systemet i obalans.
Skolan betraktas här som ett socialt system. Därför åsyftas inte enbart
skolbyggnaden och den pedagogiska miljön utan också olika möten och
relationer som skolans värld på olika nivåer och mellan olika nivåer
innefattar.

3.2 Systemteori inom skolan
Skolan är ett hierarkiskt system där de olika delarna, t ex elever och lärare
påverkar varandra genom olika former av interaktioner och relationer.
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Lektionen i skolan utgör en social struktur (Stigendal, 2004). Rollerna
ungdom och lärare innebär krav från båda håll på att förstå och göra sig
förstådd.
På samma sätt som Antonovsky (1991) lyfter både Jönsson (2010) och
Stigendal (2004) betydelsen av mening för alla sociala sammanhang. För ett
socialt system krävs en hög grad av social ordning, vilket då också
kännetecknar skolan. I ett socialt system finns mål och vägar till målen.
Skolan som socialt system existerar för att uppnå målen genom individernas
och gruppernas kollektiva ansträngningar (Bowen, 2004). Genom att
använda en systemteoretisk ram kan ett hierarkiskt uppbyggt system som
skolan undersökas utifrån elevernas behov av stöd. Ett fungerande system
kan varken vara helt öppet eller helt slutet. Skolan som ett generellt system
kan betraktas som ett relativt öppet system med både interna och externa
input och med en målinriktning. Ett öppet system markerar att det inte finns
någon stängd gräns mellan systemet och omvärlden. ”Information och annan
påverkan kan fritt flöda in i och ut ur öppna system”. (Klefbeck & Ogden
2003, s. 96) . Om systemet ska fortleva och utvecklas krävs in- och utgående
energi.
I skolan kan i synnerhet socialt stöd ses som ett utbyte av energi mellan olika
systemkomponenter. Stödet till eleverna i skolan får stort utrymme i denna
avhandling. Ett stöd bygger på att relationer mellan människor utvecklas och
upprätthålls i meningsskapande möten (Harste & Mortensen, 2003, jfr.
Pierson, 2002, s 108). Dessa möten kan innebära att stöd eller uppmuntran
förmedlas. En ömsesidigt stödjande relation kan utvecklas mellan några
ungdomar liksom en relation där en ungdom ger stöd till någon eller några
andra ungdomar i gruppen. I en relation mellan en skolpersonal och en
ungdom kan ungdomen också erhålla stöd. I vissa fall, där ungdomen mottar
stöd men inte upplever att han/hon får stöd, har troligtvis inte kontakten
mellan skolpersonalen och ungdomen fungerat väl.
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Avhandlingen berör i första hand frågor om stödet under grundskoleåren till
elever med hög ogiltig frånvaro och om det drar eleven mot fungerande i
skolan eller inte. Stöd kan vara ett sätt att förbättra interaktioner i
skolsystemet. Stödjande insatser beskrivs som en del av de krafter som finns
inom systemet men som också kan komma utifrån och påverka eleverna. En
grundläggande fråga är om explicit stöd, som till exempel stöd i svenska,
påverkar eleven i samma riktning som övriga systemkrafter, till exempel
kamratpåverkan, ämneskrav och lärares förväntningar.
Ungdomarna påverkar sin omgivning och omgivningen påverkar dem.
Samspel mellan ungdomar och mellan ungdom och lärare sker på
klassrumsnivå. I skolmiljön utanför klassrummet sker samspelet mellan
skolpersonal och ungdom. Även med andra system utanför skolan sker ett
samspel i relation till en enskild ungdom. Denna kontinuerliga påverkan
kallas transaktioner mellan individ och gjorda erfarenheter i ett meningsfullt
sammanhang över tid (Wachs, 2000). Vidare påverkas ungdomarna utifrån
sin egen personlighet, av den ungdomskultur och det sociala sammanhang de
är en del av. Skolmiljöns karaktär kan delas in i riskfaktorer och skyddande
faktorer. Enligt Shonkoff & Philips (2000) är det den sammanlagda
erfarenheten av riskfaktorer och/eller skyddande faktorer som påverkar en
individs utvecklingsinriktning och som gör individen antingen
motståndskraftig eller sårbar i skolsystemet. Dessa faktorer benämns här
systemkrafter. Ju fler faktorer som verkar i riktning mot att eleven dras till
skolan desto troligare är att eleven skyddas och undviker skolk.
Systemkrafterna kan alltså dra eleven i riktning mot en delaktighet i skolan
(skyddsfaktorer) eller i riktning från skolan (riskfaktorer).

3.3 Skolsystemet
Skolans sociala organisationsprocesser i förhållande till omgivande samhälle
har enligt Bowen (2004) syftet att utveckla en framgångsrik skola. För att
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studera olika faktorer inom skolan som skulle kunna bidra till en reducering
av ungdomarnas skolfrånvaro är ett systemteoretiskt förhållningssätt
lämpligt, där uppmärksamheten vidgas från den enskilde skolfrånvarande
ungdomen till systemet som helhet. Ungdomarnas situation undersöks i
skolsystemet utifrån vilka relationer eller kontakter som finns uttryckta i
intervjuerna eller i dokumenterad form. Relationer till och från ungdomen på
olika nivåer studeras. Det kan gälla relationen till andra elever, till enskild
skolpersonal på olika nivåer, till skolmiljön, till elevhälsan. Formella system
utanför skolan som kan ha betydelse för att en enskild ungdom kan få
stöttning kan vara BUP, IFO, polis och föreningar. Även informella system
som släkt och vänner kan vara stödjande (Bowen, 2004).
De nivåer som beskrivs framöver återfinns i figur 1. Lärarna och klassen är
på klassrumsnivå, vilket motsvarar Bronfenbrenners (1979) mikrosystem.
Skolkurator och skolsköterska återfinns på skolnivå. Nästa nivå är
skolorganisationsnivå som inkluderar hela skolsystemet med flera olika
skolor. Skolsystemet utgör i sin tur ett subsystem i samhällsorganisationen. I
denna avhandling fokuseras enbart på skolsystemet. Varje nivå är i sig ett
system. Den enskilda individen kan också ses som ett eget system. Utifrån
en övergripande blick ses den enskilda individen, ungdomen, som subjekt
och aktör i skolsystem (Se figur 1).
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Figur 1. Relationer på de olika nivåerna i skolsystemet

I figur 1 framkommer de olika nivåerna inom skolorganisationen. Det
gråmarkerade fältet markerar skolan och ringen utanför omfattar
skolorganisationen. Förkortningarna i figur 1 förklaras under kap 1.2. Om en
skola lyckas nå målen beror till stor del på i vilken utsträckning flera
subsystem inverkar underlättande på hela skolsystemet. Subsystem utgörs
också av de olika nivåerna. Subsystem inbegriper klassrum, lärare,
skolkuratorer och skolsköterskor. Dessa subsystem är avsedda att stödja
både den utåtriktade anpassningen och den interna samverkan för att
skolsystemet ska underlätta för eleverna att nå målen. Även inom olika
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nivåer finns influenser som påverkar enskilda elever: hur
skolmiljön/skolethos är på skolan, påverkan från jämnåriga i och utanför
klassen, ämneskrav, förväntningar som kan komma från läraren men även
från hemmet. De externa områdena i figur 1 utgörs av BUP, IFO, SPSM och
Skolinspektionen, varav endast IFO (en del av socialtjänsten) finns i
kommunen.
Sociala relationer i skolan har en viktig roll när det gäller subjektiv hälsa och
välbefinnande för ungdomarna (Konu et al., 2002; Currie et al., 2004; Keyes,
2006). På de olika skolsystemnivåerna (se figur 1) råder olika former av
sociala relationer. Relationer som leder till positivt utbyte stärker
välbefinnandet. På klassrumsnivå finns både relationer mellan elever, men
också relationen till läraren. En relation kan även finnas med exempelvis en
specialist från CEH, en skolkurator eller skolsköterska på skolnivå. På
individnivå kan en relation mellan elev och en vuxencoach eller stöttande
lärare förekomma liksom en relation mellan elev och speciallärare. På
skolnivå däremot kan det handla om en relation mellan elev och
bibliotekarien, mellan elev och annan lärare, mellan elev och skolsköterska
och/eller skolkurator.

3.4 Ett salutogent perspektiv på skolsystemet
När sociala relationer förändras på individ- och klassrumsnivå, skolnivå och
skolorganisationsnivå påverkas hälsan. För att förstå sociala relationers
betydelse för skolhälsan och välbefinnandet i skolan inte bara på individnivå,
utan också på skolnivå, är det viktigt att förstå hur sociala strukturer fungerar
i systemet. Studier påvisar ett samband mellan en god hälsa och ett väl
utvecklat socialt nätverk. Ett bristfälligt socialt nätverk har i studier visats
vara förknippat med ökade hälsorisker (t.ex. De Silva et al., 2005). Om en
elevs sociala nätverk utanför skolan är begränsat, är skolans uppbyggnad av
en social inkluderande skolmiljö av stor vikt, där eleven kan känna sig både
sedd och bekräftad.
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Ett sätt att konceptualisera hälsa i skolsystemet är att tillämpa ett salutogent
perspektiv. Detta kan vara en tänkbar väg att gynna såväl hela systemet på
alla nivåer som de enskilda individerna. För att ett system ska få och behålla
balans behövs stabilisatorer. Stabilisatorer kan ses som uttryck för
salutogenes (latinets salus = hälsa, välgång; grekiskans genes = ursprung),
vilket har betydelsen att man söker faktorer som befrämjar hälsan, det friska.
(Antonovsky, 1991). I denna studie kan salutogena stabilisatorer jämställas
med de systemkrafter (stödfaktorer) som drar eleven mot delaktighet i skolan
och genererar en känsla av sammanhang.
Antonovsky (1991) upptäckte att känsla av sammanhang främjar
välbefinnandet. Enligt Lindström & Eriksson (2005) innebär känslan av
sammanhang förmåga att uppfatta att aktuell situation är hanterbar oavsett
vad som händer. Antonovsky (1991) urskiljde tre områden i begreppet
”Sense of Cohenrence” (SOC): begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (comprehensibility, manageability and meaningfulness).
Begriplighet handlar om att de stimuli, positiva eller negativa, som man
möter i livet ska vara förutsägbara eller åtminstone gå att ordna och förklara.
I skolsituationen innebär det att en ungdom inte ska behöva överrumplas av
aktiviteter som han inte är informerad om och alltså inte förberedd på när
han/hon kommer till en lektion. Inledningsvis på en lektion bör alla
ungdomar få information om vad lektionen kommer att handla om och vad
som förväntas av var och en. Avsaknad av information om lektionsupplägget
kan skapa kaos för somliga ungdomar och leda till rädsla för att gå till vissa
lektioner (Strand, 2008).
Hanterbarhet handlar om de sociala resurser som står till ens förfogande för
att möta de krav som hela tiden ställs. En sådan resurs kan till exempel vara
någon man litar på. Vid en känsla av hanterbarhet känner man sig inte utsatt
för okontrollerbara omständigheter och upplever inte att man ständigt blir
orättvist behandlad. Med en hög grad av hanterbarhet minskar risken att
uppleva sig som ett offer.
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Meningsfullhet beskriver Antonovsky som SOC-begreppets motivationskomponent. Den understryker vikten av att vara delaktig i de processer som
formar ens liv och att uppleva dem som utmaningar värda att investera i. På
systemnivå kan delaktighet ses som en förutsättning för samhörighet bland
ungdomar och vuxna (Olsson et al., 2004). I denna avhandling studeras
delaktighet framför allt på klassrumsnivå. Den enskilda individen lär sig och
utvecklas i skolmiljön genom aktiv delaktighet, när han/hon får stöd och
skydd liksom när förebyggande insatser erbjuds. Genom att ungdomen görs
delaktig och medverkande i de skolprocesser som formar deras dagliga
erfarenheter upplever ungdomen ifråga meningsfullhet. Denna skapar en
känslomässigt god grund för engagemang, livsglädje och mål att sträva mot.

3.5 Delaktighet- individens nischpotential
I vilken utsträckning den enskilda eleven kan interagera och verka i miljön
är betydelsefullt för känslan av delaktighet. Upplevelsen av delaktighet
uppstår i samspelet med omgivningen genom deltagande i proximala
processer (Bronfenbrenner, 1979). Delaktighet i vardagslivet antas ha en
positiv påverkan på hälsan och välbefinnandet (Law, 2002). Att som elev få
uppleva delaktighet i skolarbete och i en grupp har betydelse för trivsel och
välbefinnande (Elvstrand, 2009). Ridge (2007) menar att delaktighet är
grundläggande för att vi ska kunna tala om ”social inclusion”. Skolfrånvaro
kan ses som motsatsen till delaktighet.
För en ökad delaktighet måste de enskilda individernas sociala miljö
uppmuntra i detta fall eleverna till samspel, vilket i detta sammanhang bidrar
till att öka elevernas nischpotential (Wachs, 2000). Begreppet nisch (Wachs,
2000) är en utveckling av Bronfenbrenners beskrivning av mikrosystemet,
vilken inkluderar ett mönster av aktivitetsroller och mänskliga relationer i en
fysiskt och materiell omgivning. Med nischpotential avser Wachs (2000)
förmågan att medvetet och omedvetet integrera egna förutsättningar och
upplevelser med omgivningens förutsättningar i en gemensam sammanhållen
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process. Den sammanhållna processen i skolsystemet utgörs av interaktionen
i den del av omgivningen som eleven direkt samspelar med. Utan ett positivt
samspel, framför allt i skolmiljön i klassrummet, kan inte individens
nischpotential utvecklas. En utvecklad nischpotential ger en känsla av
sammanhang.
I ett systemteoretiskt perspektiv är positiva händelser på klassrumsnivå med
interaktioner mellan ungdom och skolpersonal/lärare och ungdomar emellan
väsentliga för ungdomens trivsel. Ungdomar utvecklas inte ensamma utan
snarare i samarbete med sin lärare och ihop med sina jämnåriga i klassen
(Allen-Meares et al., 2000).
Hur de stödjande systemkrafter som finns i skolsystemet på olika nivåer har
undersökts presenteras i följande avsnitt.
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4. METODAVSNITT
Systemteorin fokuserar på att förstå hur relationer mellan ingående
subsystem påverkar hela systemets fungerande. Här studeras skolsystemet
och dess subsystem för att förstå och förklara skolk. De
datainsamlingsmetoder som används i avhandlingen har valts för att ge en
ökad förståelse för stor otillåten skolfrånvaro utifrån dokumentbeskrivningar, intervjuer med skolpersonal och elevernas egna berättelser.

4.1 Kontext
Studierna är genomförda på två högstadieskolor i en kommun med cirka
30 000 invånare i södra Sverige. Skolorna benämns i denna avhandling skola
1 respektive skola 2. I båda skolorna har under aktuellt tidsspann omkring 35
procent av eleverna haft ogiltig frånvaro under deras nionde skolår. Det
rörde sig om alltifrån ströfrånvaro till ihållande skolk. Skola 1 ligger cirka en
mil från tätorten, byggd i slutet av 1970-talet i ett plan, omgivet av
småindustri och jordbruk med ett elevantal på cirka 300. Skola 2 ligger mitt i
tätorten i före detta realskolan. Skolbyggnaden har många prång och en rad
korridorer på flera våningar och med ett elevantal på cirka 650.

4.2 Förförståelse
Författaren är välbekant med kontexten utifrån en lärarbakgrund med
specialpedagogutbildning. Under många år har arbetet inneburit möten med
och omkring elever i skolans periferi. Detta har vanligen bestått i ett
pedagogiskt utredningsarbete. Vidare erfarenheter är handledning dels på
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gymnasiet men också inom en kommuns centrala elevhälsa. Därför finns en
förförståelse för ungdomar som far illa i skolan. Det har bidragit till en extra
vaksamhet och försiktighet i mötet med såväl elever som skolpersonal.
Högstadieskolorna samt övriga skolor i den kommun där forskningsstudierna
genomförts har inte varit arbetsplatser för forskaren. Det innebär att elever
och skolpersonal som medverkat inte varit kända tidigare av författaren.

4.3 Forskningsprojektets design
I enlighet med en systemteoretisk ansats användes olika metodangrepp i
avhandlingen för att lyfta elevgruppens situation från flera perspektiv. Det är
därigenom möjligt att få en bättre helhetsbild av det studerade fenomenet.
Avhandlingen har alltså en mixad design där både kvalitativ och kvantitativ
metod används. De kvalitativa inslagen är styrande. Såväl transkriberade
intervjuer som dokument har analyserats. Dokumentanalysen har gjorts med
kvantitativ retrospektiv innehållsanalys, medan både elevintervjuerna och de
individuella samtalen med skolpersonalen använder olika typer av
kvalitativa analyser. Figur 2 är en översikt över delstudiernas olika
metodansatser.
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Figur 2. Metodöversikt för de fyra delstudierna
Tillsammans bildar de olika metodansatserna en helhet som i en
övergripande analys utifrån ett systemteoretiskt perspektiv undersöker vilka
områden i skolsystemet som kan utgöra systemkrafter som drar eleverna mot
delaktighet i skolan eller bort från skolan.

4.4 Urval
4.4.1 Elever
Urvalet utgick från en genomgång av all registrerad skolfrånvaro under
nionde skolåret under de fyra läsåren 2007, 2008, 2009 och 2010. Det
gjordes för att identifiera alla elever som haft 30 procent ogiltig frånvaro
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eller mer. Genomgången genererade 90 elever. Dessa ungdomar följdes
retroaktivt från skolår ett till och med nionde skolåret (Studie I).
Ett strategiskt urval av elever för intervjusamtal gjordes av de 90. Urvalet
baserade sig på en strävan efter så stor spridning som möjligt över de fyra
årskullarna, fördelning mellan kön, elevernas bakgrund, deras befintliga
situation samt möjligheten att vid studiens genomförande nå dem. Eleverna
som tillfrågades befann sig i olika situationer i nuläget, allt ifrån de som
hade lämnat årskurs nio och hade distans till grundskoleåren, till de elever
som fortfarande hade några veckor kvar i nian och var mitt uppe i sitt
skolkande. Eftersom skoldokumenten visade att 60 procent av hela
elevgruppen inte hade några relationsproblem valdes ungefär hälften av
eleverna därifrån. Övriga valdes bland dem som enligt dokumenten hade
relationsproblem. Tjugo elever tillfrågades om de ville delta, dels per telefon
och dels genom sin nuvarande lärare eller fältassistent. Sjutton ungdomar var
positiva till deltagande. Alla sjutton deltog i intervjuerna, men på grund av
tekniskt missöde förstördes två inspelade intervjuer. Därför utgörs det
slutliga urvalet i forskningsarbetet av 15 elever. Ungdomarna har samtidigt
som de fått skriftlig information också fått en svarsblankett på vilken de
skriftligen gav sitt medgivande till deltagande i studien och till att forskaren
fick full insyn i deras individuella skoldokument.

4.4.2 Skoldokument
Större delen av all skoldokumentation är offentliga handlingar. Sökandet
efter dokumentation runt eleverna med hög frånvaro ledde till kontakt med
flera F till 6 -skolor (Skolor som omfattar förskoleklassen med sexåringar till
och med årskurs sex) där jag sökte efter uppgifter utöver vad som fanns på
högstadieskolan. Information om ungdomarnas relationsproblem hämtades
från rektorerna och skolkuratorerna oberoende av varandra.
Via det kommunala datoriserade registret identifierades alla individuella
utvecklingsplaner. Dessa var mycket kortfattade med endast några få rader
om vad eleven skulle utveckla för att nå målen. Även alla bevarade
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åtgärdsprogram från åren i grundskolan inhämtades på detta sätt. I övrigt
fick jag med rektors godkännande och med hjälp av respektive skolkansli
plocka fram elevakter för att finna adekvat information. Det kunde handla
om ytterligare åtgärdsprogram, protokoll från elevvårdskonferenser för de
aktuella eleverna, ansökningar till Individ- och familjeomsorg (IFO),
uppgifter om kontakt med Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken (BUP),
psykologkontakt, ansökan till Centrala elevhälsan eller anteckningar från
lärare och ibland från skolsköterska eller kurator. För elever som misslyckats
på nationella provet (NP) i årskurs fem framgick av dokumenten om de fått
stöd i svenska, engelska eller matematik. Vidare stod i protokollen från
elevvårdskonferenserna, (numera elevhälso-) men även i åtgärdsprogrammen, om kontakt tagits med interna stödfunktioner såsom
skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och/eller med externa
organisationer såsom IFO, BUP eller Centrala elevhälsan. Ofta fanns det en
notering att kontakt upprättats med skolpsykolog som också anlitades
utanför skolan. På Skola 1 erbjöds eleverna en vuxencoach vilket också
fanns noterat i åtgärdsprogrammet eller i elevvårdsprotokollet. Avstämning
av hur dokument tolkats och validiteten i dokumenten skedde var för sig
med respektive rektor och skolkurator när det gällde typ av skolk samt
förekomst av relationssvårigheter. Dessa var inte alltid noterade direkt i de
skriftliga skoldokumenten, men fanns antecknade hos rektorerna respektive
hos skolkuratorerna.

4.4.3 Skolpersonal
Så långt det var möjligt föreslog de intervjuade eleverna namn på någon eller
några i skolpersonalen som de ville att jag skulle intervjua om just dem.
Skolpersonalen var alltså delvis föreslagen av eleven själv och eleven hade
godkänt att samtal fördes om eleven. Flera elever accepterade att jag talade
om dem med en skolpersonal utan deras direkta förslag. Varje intervju med
skolpersonalen rörde sig om en elev. Skolpersonalens kontakt med den
skolkande ungdomen kunde vara i rollen som mentor eller på annat sätt
fungerat som stödpersonal vid elevhälsokonferenser. Skolpersonalen
intervjuades individuellt om upplevelser runt den elev de varit i kontakt med.
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4.5 Procedur
4.5.1 Första stegen
I detta avsnitt beskrivs forskningsprocessen med en början i uppdelning av
de nittio eleverna. Därefter beskrivs forskningsprocessen utifrån tidsschemat
i figur 3. En indelning av eleverna gjordes utgående från hur eleverna hade
klarat Nationella provet i årskurs fem där ämnena svenska, matematik och
engelska testades. De elever som klarade alla dessa tre deltester bildade en
grupp: ”elever utan lärandesvårigheter”. Elever som hade misslyckats i ett av
de tre ämnena utgjorde den andra gruppen, i denna studie kallad ”elever i
lärandesvårigheter”. Vidare delades denna elevgrupp in i två undergrupper:
den ena gruppen som inte hade något dokumenterat stöd och den andra som
hade fått stöd.

4.5.2 Tidsschema
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Figur 3. Arbetsgången från forskningsarbetets inledning till genomförandet
av de fyra olika delstudierna.
Under hösten 2009 fördes samtal med skolchefen i den kommun där sedan
forskningen genomfördes. Därefter informerades rektorerna och något
senare även skolpersonalen om den kommande forskningsstudien.
Skoldokumentation samlades in och analyserades från och med slutet av
vårterminen 2010 till och med vårterminen 2011. Det var först i
månadsskiftet maj-juni 2010 som de första intervjuerna genomfördes. Som
framgår av figur 3 ruta B inträffade tekniska missöden vid två elevintervjuer
och vid ytterligare två intervjutillfällen med skolpersonal (se ruta E). Detta
ledde till att endast 15 samtal med skolpersonal blev dokumenterade. Från
hösten 2011 till och med 2012 pågick arbete med de fyra delstudierna.
Arbetet med datainsamlingen A, B, C och D är kopplade till Studie II.
Arbetet enligt E är kopplat till Studie III och arbetet enligt F till Studie I.

4.5.3 Upprättande av granskningsprotokoll för
dokumentanalys
Efter noggrann genomläsning av alla dokument sorterades dessa efter vad
som kunde vara av intresse för att förstå elevernas skolk. Uppgifter hämtades
från elevvårdskonferenser (EVK-protokoll) och från ÅP. Ett
granskningsprotokoll
upprättades
innehållande
det
databaserade
närvarosystemet, betyg, dokument från elevakter såsom IUP, eventuella
utredningar av stödpersonal, utvecklingssamtal samt provresultat från
nationella prov i årskurs fem och nio. Detta resulterade i ett 70-tal olika
variabler som sedan kategoriserades i tre grupper. Variablerna utgjordes av
individuella faktorer som beskrev elevernas svårigheter, resultat i NP, antal
ÅP (21 variabler), psykosociala åtgärder som beskrev olika kontakter (sex
variabler) samt organisatoriska åtgärder som beskrev erbjuden
undervisningsform eller praktik (sex variabler). För varje elev noterades om
han/hon levde med en eller två föräldrar, frånvaroprocent och betygspoäng
under skolår åtta och nio.
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Allt som kunde kopplas till elevernas skolk antecknades. Det var framför allt
elevhälsoprotokoll och ÅP. Fanns det en notering om exempelvis läs- och
skrivsvårigheter, matematiksvårigheter eller koncentrationssvårigheter
fördes dessa in i respektive variabel med en etta, saknades dessa svårigheter
nollades kolumnen för eleven ifråga. Alla former av noterat stöd, såväl
pedagogiskt som socialt , fördes in i en kategori som beskrev under vilken
form stöd gavs under ett eller flera skolår. Det pedagogiska stödet var
uppdelat i stöd i svenska, matematik och engelska. Dokumenterat socialt
stöd rörde endast formellt stöd från skolsköterska, skolkurator, vuxencoach
eller specialpedagog. Ytterligare dokumentationer såsom betyg, erhölls från
respektive skolledare.

4.5.4 Intervjuer
Elevintervjuerna ägde rum i ett separat samtalsrum på respektive skola eller i
ett samtalsrum i anslutning till kommunens centrala bibliotek. Före
elevintervjuerna upprättades en intervjuguide med några stödfrågor för att
under samtalet bibehålla fokus på skoltiden, skolket och ungdomarnas tankar
om framtiden (Se bilaga 1). Samtalet berörde allt från de första skolåren och
framåt, när de skolkade första gången och om de ansåg att de fått något stöd
i skolan (Studie II). När de berättade om sin tid i skolan, belystes vilka
kontakter och relationer de hade med skolpersonalen. När dokumenten
uppgav att stöd erbjudits kunde uppgiften verifieras av eleven själv. Alla
elever beskrev på vilket sätt de hade haft kontakt med elevvårdsteamet, om
de överhuvudtaget hade haft kontakt med någon därifrån (Studie II).
Skolpersonalen intervjuades utan intervjuguide. De fick endast en inledande
fråga utifrån Labovs (1972) metod att använda en öppen fråga i intervjun för
att locka fram ett berättande. Detta innebar att intervjuaren (författaren)
utgick från att den vuxne hade erfarenhet av skolkande ungdomar.
Skolpersonalen ombads berätta om just den elev som han/hon hade haft
kontakt med såsom mentor, skolkurator eller skolsköterska. I
skolpersonalens berättelser framgick om de ansåg att stöttning getts till
respektive elev (Studie III).
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Vid kvalitativa intervjusituationer rekommenderas enligt Lincoln & Guba
(1985) en oberoende granskare som i denna studie var en forskarkollega och
forskargruppen.

4.5.5 Fallstudie
Materialet i studie IV för de 15 elever som ingick i studie II hämtades från
de tre tidigare delstudiernas råmaterial. Råmaterialet utgjordes främst av de
variabler i databasen över skoldokumentationen, som namngav källan för
socialt stöd samt uppgav antal upprättade åtgärdsprogram. Exempel på källor
för socialt stöd i skoldokumentationen är skolkurator, skolsköterska,
specialpedagog, IFO, skolpsykolog, BUP och åtgärdsprogram. I processen
för att undersöka det sociala stödet användes också textmaterial från
intervjustudierna.

4.6 Analys
Det stöd som ungdomarna erbjudits undersöktes retrospektivt utifrån
skoldokumenten från skolår ett till och med nio. Vidare undersöktes hur
ungdomarna har uppfattat stödet genom intervjuer med ungdomarna själva.
Ytterligare ett perspektiv på hur skolan har uppfattat sitt agerande gentemot
ungdomarna undersöktes genom samtal med skolpersonal som var
individuellt kopplade, ibland från årskurs ett, till respektive intervjuad
ungdom.

4.6.1 Dokumentanalysen
Från de två skolorna analyserades dokumentation från fyra på varandra
följande årskullar av elever i skolår nio. Dess omfattning var alla elever
(n=90) med hög ogiltig frånvaro. Både individfaktorer och skolfaktorer
undersöktes. Skolfaktorerna var indelade i pedagogiska, sociala och
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organisatoriska.
Pedagogiska
bemötanden
handlar
här
om
specialundervisning, medan däremot skolsociala (i dokumentanalysen räknas
dessa till skolfaktorer) faktorer omfattar medverkan från elevhälsoteamet,
skolkuratorn, skolsköterskan och skolpsykologen. Externa bemötanden
organiserade genom elevhälsan handlar här om hjälp från socialtjänstens IFO
och BUP. Organisatoriska bemötanden kunde gälla till exempel strukturella
åtgärder inom skolan såsom anpassad studieplan eller placering i ”liten
grupp”.
En kvantitativ deskriptiv innehållsanalys där beräkningar gjordes med hjälp
av statistikprogrammet SPSS genomfördes. Endast det som respektive skola
officiellt dokumenterat kunde bearbetas. I de statistiska analyserna användes
ett deskriptivt analyssätt med bland annat korstabulering, Pearsons
korrelationskoefficient, Chi square, multipelregressionsanalys och T-test.
Tre nivåer av analyser gjordes: 1. En övergripande analys av hela materialet
2. En jämförelse av skolungdomar i respektive utan lärandesvårigheter samt
3. en jämförande studie av ungdomar i lärandesvårigheter som erhållit
repektive inte erhållit dokumenterat stöd.
I den första allmänna analysen granskades dokumentation som gällde alla 90
eleverna. I den andra analysen undersöktes de 78 eleverna för vilka NPresultaten från åk fem var tillgängliga. Dessa 78 elever delades i två grupper,
de som befann sig i lärandesvårigheter (n=31) och de som inte hade några
(n=47). Den tredje analysen utgjorde en jämförelse mellan de två grupperna
av elever i lärandesvårigheter, 15 elever som inte fick något pedagogiskt
stöd och 16 elever som fick stöd (Studie I).

4.6.2 Skolpersonalintervjuerna
Transkriptionen av skolpersonalens intervjuer, i vilka de reflekterade över de
enskilda eleverna, baserades på personalens relation till eleverna samt deras
omdömen om dem.
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För att analysera varje skolpersonals reflektioner över en enskild elev,
gjordes en detaljerad analys av utskrifterna med hjälp av dataprogrammet
ATLAS-ti (www.atlasti.com), ett program för kvalitativ datainnehållsanalys.
Små satser tilldelades en kod, ett ord som sammanfattade satsen eller
satsdelen. För flera koder skrevs ett gemensamt ord. Analysen fokuserade på
att identifiera skolpersonalens samspel med eleverna. Deras sätt att tala om
eleven och hur de beskrev sin relation till eleven i olika möten kodades. Den
positioneringsanalys som sedan användes baserade sig på studier av Harré &
van Langenhove (1999), Harré & Moghaddam (2003) och Harré et al.,
(2009). Varje självpositionering beskrev en enskild skolpersonals roll i
förhållande till en enskild elev utifrån skolpersonalens yrkesroll och
personlighet. Självpositioneringar fungerade här som en beskrivning på hur
skolpersonalen placerade sig själva i förhållande till den enskilde eleven.
Självpositioneringarna uttrycktes som: visar engagemang, ger råd,
behovsfinnaren (en person som antar en förebyggande roll), iakttagaren,
analyseraren, bedömaren och den distanserade (se vidare kapitel 5.3). En
skolpersonal kunde byta position under intervjun i förhållande till eleven
han/hon pratade om. Positionsbytet kunde bero på en vilja att förstå och
hantera sin relation till en enskild elev eller till intervjuaren (jämför Harré
och van Langenhove, 1999, p. 17).
Utöver självpositineringarna förekom positioneringar som innefattade
sammansatta grupper av individuella attribut. Sådana attribut kan liknas vid
vad Harré och Moghaddam’s (2003, s. 6) kallar indirekta positioneringar
(Studie II). Det kallas att skolpersonalen ”attribuerar” eleverna, när de
tillskriver dem egenskaper.

4.6.3 Elevintervjuerna
För att komma underfund med hur eleverna såg på sitt skolkande användes
en form av redogörelseanalys. Denna metod söker fastställa individernas
försvar eller ursäkt av sitt handlande och kallas ”account analysis” (Scott och
Lyman, 1968). ‘Accounts’ definieras inom symbolisk interaktionism (Mead,
1959), som påståenden gjorda av individer för att frigöra sig från skuld och
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för att försvara eller återta sin ställning som respekterade individer. Analysen
gjordes på individnivå efter ett antal genomläsningar av de transkriberade
intervjuerna. Genomförandet av analysen gjordes i tre delar.
Den första delen bygger på Hjörnes (2004) och Järvinens (2003) förståelse
av att bli behandlad som en utomstående i vissa avseenden. En beskrivande
bild av elevernas uppfattning om sin skolmiljö framträder.
Den andra delen är en redovisande analys av samtalen med eleverna baserad
på ”account analys”. Ungdomarnas redogörelser av skolk är starkt kopplade
till deras försök att beskriva ursäkt eller försvar. I enlighet med Järvinens
(2003) intervjuanalys har elevernas argument analyserats och betraktats som
reflektioner över den ogiltiga frånvaron. Eleverna redogjorde också för sina
strategier vid skolk. De försökte även presentera sig själva i intervjuerna som
särskilda slags individer som visserligen har haft ogiltig skolfrånvaro men
som är värda respekt trots allt. När så var möjligt delades ungdomarnas
resonemang upp i ursäkter och försvar. Dessa är sedan uppdelade i om
ursäkten respektive försvaret var av inre (intern) eller yttre (extern) karaktär
(Se Kap 5.5).
Den tredje delen i analysen av elevintervjuerna använder
”vändpunktsbegreppet” i en textanalys av de tre elever som övergick från
fullständig frånvaro till heltidsnärvaro (Studie II). Med vändpunktsbegrepp
avses en radikal förändring av ett tidigare beteende (Rutter, 1996). Ofta har
detta begrepp används i samband med individer som bryter mot
drogmissbruk.

4.6.4 Fallstudie
I den fjärde studien undersöktes de femton elevernas upplevelse av att ha
erhållit socialt stöd. Datamaterial från studie I samt hela textmaterialet från
studie II och III utgjorde tillsammans ett tillräckligt underlag för analys. I
nämnda källmaterial återanalyseras texten för undersökning om eleverna och
skolpersonalen berörde någon form av socialt stöd. De femton eleverna
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delades upp i tre grupper utifrån vad som framkommit i resultaten i artikel
två. Indelningen i de tre grupperna: ”The Winners”, ”The Unchallenged” och
”The Losers” diskuterades med en annan forskare vars bedömning var att
gruppindelningen överensstämde med vad som framkommit i resultatet i
studie II. De variabler i skoldokumentationen från studie I som direkt
berörde det sociala stödet användes för var och en av de femton eleverna
som fanns med i studie II. Urvalet av de variabler som inkluderades i
fallstudien underlättades genom att variabelrubriker talade om varifrån det
sociala stödet kom. Från skoldokumenten bestämdes om en källa av socialt
stöd hade blivit dokumenterad eller inte. Den insats skolan rapporterade som
socialt stöd enligt skoldokumentationen samt vad skolpersonalen uttryckte
att eleverna fått, jämfördes med vad eleverna själva upplevde att de erhållit.
En retrospektiv återanalys av de utskrivna intervjuerna genomfördes för att
identifiera allt som kunde utgöra socialt stöd för de tre elevgrupperna i
enlighet med tidigare beskrivningar. Varje stycke av intervjutexterna lästes
omigen för att hitta socialt stöd på de olika nivåerna i skolsystemet. Externt
stöd skiljdes från internt stöd och formellt stöd från informellt stöd. Detta
förfarande gjorde det möjligt att observera alla nivåer av socialt stöd i en
speciell relation. I tabell 3 kan frånvaro och prestationsnivå för de tre
grupperna avläsas. Antalet ÅP för varje elev finns också noterat. Såväl
skolperspektiv som elevperspektiv har studerats.

4. 7 Etiska överväganden
Detta forskningsprojekt har granskats och godkänts av den regionala
forskningsetiska kommittén vid Linköpings universitet (Dnr: 2010/105-31).
De intervjuade ungdomarna fick i förväg information om intervjutyp samt
syftet med intervjun. Eleverna upplystes om eventuella konsekvenser och
risker med att prata om något som för dem har upplevts som påfrestande.
Vidare informerades ungdomarna tydligt före intervjun om rätten att avbryta
sitt deltagande i forskningsprojektet närhelst de så önskade. Varje enskild
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ungdom garanterades utan diskriminering full respekt för sin integritet
(Council of Europe, 1995). Eftersom alla informanter i denna
forskningsstudie var femton år eller äldre var samtycke från föräldrarna inte
nödvändigt.
När man arbetar på ett etiskt väl övervägt sätt, är man observant på vilka
risker som kan föreligga för den enskilda ungdomen som deltar i ett
forskningsprojekt. Long (2007) förordar att man aktivt ska underlätta för
utsatta grupper att delta i forskning. Att ta med sårbara individer men ha
hjälp i beredskap är en investering ur risk-vinstsynpunkt. Ungdomarna i
denna avhandling kan ha varit i eller befann sig möjligen fortfarande i
sårbara situationer. Genom att delta kan de hjälpa sig själva och andra att få
ordning på sin tillvaro. En risk för ungdomarna kunde vara en känslomässig
påverkan efter intervjuerna. Vidare skulle de kunna uppleva en
stigmatisering genom intervjuerna, nämligen en känsla av att: ” du är en stor
skolkare” (jfr Goffman, 2001, kap 2). Därför fick ungdomarna redan innan
intervjun påbörjades både ett skriftligt och ett muntligt erbjudande om
tillgång till samtal med en socialsekreterare inom socialtjänsten eller med en
skolkurator på själva skolan.
Av etiska skäl talas i denna avhandling om skolpersonalen istället för lärare,
skolkurator och skolsköterska när det gäller intervjuerna av skolpersonalen.
Samtlig personal har lovats full konfidentialitet. Ett muntligt samtycke till att
delta
erhölls
innan
intervjuerna
påbörjades
från
såväl
klasslärarna/mentorerna som från stödpersonalen, vilken utgjordes av
skolsköterska, skolkurator och specialpedagog.
Då studien genomfördes i enlighet med anvisningar från Gustavsson et al.,
(2005) varken förvanskas eller förskönas texttolkningar, analyser och
resultatpresentationer. Inte heller förvrängs citat av tidigare forskare i syfte
att gagna en viss teori. Nödvändigheten av ansvar när det gäller
noggrannheten i resultaten och tolkningen av dessa betonas i
Helsingforsdeklarationen (2008). Grundbultar i forskarens etik, oavsett
ämnesområde, har kommit till uttryck i Robert Mertons s.k. CUDOS-normer
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(1942), (Gustavsson et al., 2005). Källmaterialet i denna avhandling
rekommenderas att vara tillgängligt för fortsatt forskning enligt Gustavsson
et al., (2005).
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5. RESULTAT OCH TOLKNING
Med ett helhetsperspektiv på de skolfrånvarande elevernas hela skoltid, där
olika systemkrafter förväntas inverka tillsammans, har avhandlingen försökt
kasta ljus och förståelse över ungdomarnas skolsituation.
I den följande texten redovisas först resultat gällande skolkprocessen samt
generella brister i skolsystemet. Därefter redovisas resultat utifrån de
övergripande forskningsfrågorna. I texten redovisas systemkrafter utanför
och innanför skolsystemet på olika nivåer. Systemkrafternas påverkan tolkas
som positiv eller negativ kopplad till en ökad eller minskad delaktighet i
skolarbetet för de enskilda eleverna.

5.1 Skolkprocessen

Figur 4. En översiktsbild av skolkprocess över tid i skolsystemet beskrivet
på individnivå utifrån vad som sammanlagt framkommit i denna avhandling.

I figur 4 beskrivs på individnivå hur utvecklingen av skolfrånvaron
accelererat från åk tre till åk nio i ett vanligt skolkscenario. Det som började
med vad eleven kallade magont eller huvudvärk vid besöket hos
skolsköterskan, därför att eleven inte hann med att läsa texten i boken eller
inte förstod lärarens förklaring, utvecklades under åren till regelrätt skolk.
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Även mobbning kan finnas med tidigt utöver stress att inte hinna med och
klara av skoluppgifterna.

Figur 5. En generell översiktsbild av funna brister i skolsystemet med
förmodad koppling till skolk
Flera systemkrafter verkar dra eleven i riktning bort från skolan, vilket i sin
tur medför en obalans i systemet. I figur 5 kan olika skäl till utanförskap (se
kapitel 3:3) ses, vilket också återfinns främst i delstudie II och IV. Dessa
utanförskapsskäl är: ”Upplevelse av brist på meningsfullhet”, ”mobbning”,
”avsaknad av stöd” och /eller ”utstötning”. Elever som inte upplever
sammanhanget i skolan meningsfullt3, därför att de inte fått några
utmaningar eller krav såsom ”The Unchallenged” i studie IV, lämnar skolan
(se kapitel 1.2). På grund av brister i kommunikationen på flera nivåer
mellan elev och skolpersonal har inte mobbning uppmärksammats. Detta har
lett till att elever har blivit utestängda4 (se kapitel 1.2), vilket framkom i
Studie II för ett par elever som berättade om att de blivit mobbade.
Elever med olika former av problem såsom läs- och skrivsvårigheter,
matematiksvårigheter och brister i svenska språket har lidit brist på stöd

3
4

Stigendals första utanförskapsskäl- brist på meningsfullhet
Stigendals andra utanförskapsskäl- mobbning
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(”ouppfyllda villkor”5, se kapitel 1.2). Det har hänt att elever varit utsatta för
”strukturell selektivitet”6 (se kapitel 1.2), det vill säga att villkoren för vad
som gäller i klassrummet är otydliga. Detta framkommer när det gäller
eleverna i gruppen The ”Losers”( Studie IV).
De kvantitativa analyserna visade att ungdomar i lärandesvårigheter var
överrepresenterade bland de 90 ungdomarna i skoldokumentationen. Av de
fyra skälen till utanförskap är det tredje som beskrivs i form av ”ouppfyllda
villkor” därför kännetecknande för ett flertal elever i denna studie.
Dokumenterade relationsproblem gällde i första hand till den undervisande
läraren och ibland även till jämnåriga, vilket också medförde att de sociala
förutsättningarna för att lyckas blev sämre.

5.2 Riktningen på dokumenterade
stödfaktorer under grundskoleåren i relation
till elevens fungerande i skolsystemet

Internt formellt stöd SK,SS,SP spec.lär. ÅP

Erbjuden
hämtning

Procent
22,5
33
63
10
Tabell 1. Här synliggörs fyra grupper av dokumenterat stöd
De dokumenterade stödfaktorerna utgörs av systemkrafter som förväntas dra
eleverna i riktning mot ett fungerande i skolan. Samtliga redovisade
uppgifter i detta avsnitt är hämtade från skoldokument för de nittio
ungdomarna. Första delen av detta avsnitt relaterar till alla nittio

5
6

Stigendals tredje utanförskapsskäl- avsaknad av stöd
Stigendals fjärde utanförskapsskäl- utstötning
69

ungdomarna. De två sista avsnitten relaterar endast till dokumentation för de
femton eleverna som intervjuades.
En fjärdedel av de nittio ungdomarna hade någon form av psykosocialt stöd
från antingen skolsköterska (SS), skolkurator (SK) eller skolpsykolog (SP).
Flera elever hade kontakt med en kombination av dessa tre. Tillsammans
med stöd från speciallärare/specialpedagog, åtgärdsprogram (ÅP) samt
erbjudande om hämtning bidrog dessa interna systemkrafter hypotetiskt till
att de enskilda eleverna drogs i riktning mot ett fungerande i skolan. Att 10
procent av eleverna erbjudits hämtning innebar inte att hämtningen
fungerade i praktiken.

Externt formellt stöd IFO

BUP

Procent
37
18
Tabell 2. Exemple på externa formella kontakter
Båda skolorna hade som rutin att anmäla till socialtjänstens Individ- och
familjeomsorg (IFO) när en elev uteblivit en längre period. Några ungdomar
var endast noterade hos socialtjänsten men hade inte någon upprättad
kontakt enligt information från IFO. De ungdomar som träffade en
familjepedagog eller fältassistent möttes minst en gång i månaden. En
handfull ungdomar hade en kontakt med en socialsekreterare under en
period. Kontakten med BUP innebar ibland en utredning och uppföljning på
skolan. Alla elever i kontakt med BUP fortsatte sin ogiltiga skolfrånvaron.
Hypotetiskt drog dessa externa systemkrafter i riktning mot en delaktighet i
skolan för den enskilde eleven och fungerade i så fall som stödjande
faktorer. Eftersom dokumentation inte samlades in externt kunde det externa
stödets funktion inte fastställas i denna studie.
För 50 procent av eleverna uppstod ihållande skolk först efter årskurs sju.
Statistiska prediktorer för skolk i årskurs nio var höstterminsbetyget i åttan,
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matematiksvårigheter och relationsproblem. Elever som misslyckats på
nationella provet i årskurs fem benämndes i denna studie ”vara i”
lärandesvårigheter. De var överrepresenterade i gruppen. Endast 50 procent
av eleverna i lärandesvårigheter erhöll pedagogiskt stöd. Hypotetiskt skulle
detta kunna innebära att avsaknad av pedagogiskt stöd kan vara en riskfaktor
(systemkraft) som kan dra elever i riktning bort från skolan.
Den höga elevfrånvaron i årskurs nio förefaller vara en indikation på
elevernas psykosociala hälsa. I tredje gruppen i studie IV, ”The Losers”,
ingick tre elever med mycket hög frånvaro under hela nionde skolåret.
Dokumenterade frånvaroprocenttal för dessa elever låg på 90,0 respektive
55,4 procent. Eftersom en av dem hade fått ett arbete utanför skolan
fungerade han bra, men den kvinnliga eleven och alla de övriga i gruppen
”The Losers”, inklusive eleven med endast 31,8 procent frånvaro, mådde
dåligt psykosocialt, enligt protokoll från elevhälsokonferen. För en av
eleverna (K, tabell 3) i gruppen ”The Losers” fanns varken ÅP eller någon
annan form av erbjudet stöd det nionde skolåret. Av de nittio ungdomarna
placerades en handfull i en särskild undervisningsgrupp, som var förlagd till
en skolbyggnad långt ifrån den ordinarie skolan. Enligt dokumentationen
och de intervjuade ungdomarna själva, framkom inget annat än att dessa
ungdomar frivilligt bytte undervisningsmiljö. Hypotetiskt inverkade vidtagna
åtgärder (interna systemkrafter) i riktning mot att eleverna skulle fungera i
skolan. Ungdomarnas ogiltiga frånvaro upphörde dock ej.
ÅP är en av flera stödjande systemkrafter som kan inverka positivt på
elevernas närvaro i skolan. Inget talade för att de elever som fick
åtgärdsprogram (ÅP) under tidiga skolår (studie I, IV) också skulle ha fått
mer socialt stöd än de elever som fick ÅP först under skolår åtta och nio. Det
föreföll som om elever med upprättat ÅP först i åttan fick det mesta sociala
stödet.
Några dokumenterade individuella egenskaper bidrog till att eleverna inte
fungerade i skolsystemet. Dessa var till exempel uppmärksamhetsproblem
för 20 elever( av nittio). Läs- och skrivsvårigheter hade 12 elever, vilket var
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dokumenterat sedan tidigare skolår. Dokumenterade svårigheter i svenska
för samma elever under högstadiet talar för möjligheten av dyslektiska
problem. Dessa individuella svårigheter bidrog till att ungdomarna drogs
bort från skolan.

5.3 Riktningen på stödfaktorer beskrivna av
skolpersonalen i relation till elevens
fungerande i skolsystemet

De av skolpersonalen beskrivna stödfaktorerna utgörs av systemkrafter som
förväntas inverka positivt på elevernas tillvaro i skolan. Samtliga i detta
avsnitt redovisade uppgifter härrör sig från individuella intervjusamtal med
skolpersonalen avseende eleverna A till och med O (se tabell 3). De första
två styckena nedan redovisar skolpersonalens positioneringar i förhållande
till respektive elev. De tre sista styckena visar exempel på resultat från de
olika positioneringarna.
Utifrån skolpersonalens reflektioner över eleverna (A till och med O, se
tabell 3) i studie III framträder olika systemkrafter. Sju grupper av
självpositioneringar upptäcktes bland personalen: visar engagemang, ger råd,
upptäcker behov, observerar, analyserar, distanserar och bedömer. En och
samma skolpersonal kunde uttrycka flera positioneringar. De tre första
positioneringarna kan ses som stödjande systemkrafter. De två sistnämnda
självpositioneringarna, ”distanserar och bedömer”, kan anses vara
riskfaktorer. De kan ses som systemkrafter, vilka eventuellt kan inverka
negativt på eleverna och dra dem bort från skolan. Skolpersonalen betraktade
ungdomarna som subjekt och beskrev då en ömsesidig kontakt eller som
objekt och beskrev så oftast en envägskontakt.
Vidare tillskrev personalen den elev de berättade om en mångfald
egenskaper genom attribueringar. Dessa visade skolpersonalens syn på de
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skolkande ungdomarna som de stått i relation till antingen som klasslärare,
skolsköterska eller kurator. Tjugosju attribueringar hittades. Bland dem var
endast fyra tydligt positiva. Normsystem synliggjordes genom
attribueringarna. En och samma skolpersonal kunde stå för flera negativa
attribueringar. Om eleverna fick kännedom om personalens negativa
attribueringar, kunde dessa indikera systemkrafter, som bidrog till att
berörda elever drogs i riktning bort från skolan.
Flera skolpersonal på skolnivå och några på klassrumsnivå har uttryckt ett
engagemang för eleven i dennes olika situationer allt ifrån möten i
korridoren till möten på stan. På klassrumsnivå var det några av
skolpersonalen som gjorde allt de kunde för att vara tillgängliga för eleven
ifråga. En av dem uppmanade eleven att sitta längst fram i klassrummet så
att en direktdialog möjliggjordes, vilket också eleven till sist uppskattade.
Några skolpersonal kunde ge råd om hur eleven borde handla genom
upprepade samtal. En annan skolpersonal kunde se elevens alla behov och
ville stötta profylaktiskt. Dessa beskrivna åtgärder utgjorde systemkrafter
som skulle kunna bidra till elevens delaktighet i skolarbetet, vilket också
blev resultatet för tre av ungdomarna.
Några andra i personalen var enbart ”observatörer”, som rapporterade vad de
såg, men de ingrep aldrig och stöttade inte heller eleven ifråga konkret. En
annan kunde analysera elevens svårigheter, vilket kunde skapa ökad
förståelse för elevens situation. Ytterligare två positioneringar mot elever var
den ”distanserade” och den ”bedömande” skolpersonalen. Det visade sig att
positioneringen ”bedömare” också gav uttryck för negativa egenskaper hos
eleven såsom: ”lat, slö, oengagerad, obegåvad”. Någon uttryckte: ”Skolan är
ingenting för henne”. De beskrivningar som framkom genom
positioneringen ”bedömare” utgjorde systemkrafter som kunde dra
ungdomarna i riktning från skolan.
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5.4 Systemkrafternas påverkan på
ungdomarnas situation utifrån ungdomarnas
egna perspektiv

I detta avsnitt redovisas olika systemkrafters påverkan på de femton
ungdomarna utifrån ungdomarnas perspektiv. Det första stycket handlar om
relationer. I det andra stycket framkommer ungdomarnas perspektiv på
skolatmosfären, dit även en av de närliggande externa riskfaktorerna hör. I
de två sista styckena beskrivs några olika stödinsatser.
Vid intervjuerna framkom att det på klassrumsnivå rådde en brist på
vänskapsrelationer för alla tre elevgrupperna. Detta faktum kan beskrivas
som systemkrafter som drog eleverna bort från skolan. De flesta eleverna
uttryckte att de saknade relationer med både lärare och jämnåriga särskilt i
klassen. Detta kunde bidra till att eleverna inte drogs till skolan. Flera av
dem hade kontakter med andra jämnåriga skolkare utanför skolan. Som en
följd av sitt skolkande berättade flera elever att de fick problem hemma.
Både kompisar utanför skolan samt problem hemma utgör systemkrafter som
bidrog till att dra eleven ifrån skolan. Vidare beskrev flera elever ensamhet,
isolering, fysisk smärta eller rädsla, vilket skulle kunna vara uttryck för brist
på stöd från en vuxen. Alla dessa uttryck för avsaknad av relationer inom
skolsystemet återspeglar brist på socialt fungerande sammanhang. För
elevgruppen ”The Winners” hade engagerade vuxna en positiv inverkan på
skolklimatet på flera nivåer och utgjorde starka systemkrafter som drog
eleven in i ett fungerande i skolan. Två av de intervjuade ungdomarna
uttryckte att de hade en god relation med sin lärare, men saknade kontakter
med jämnåriga i den egna klassen. Systemkrafter som skulle kunna påverka
eleverna negativt är bristen på relationer, dels mellan lärare och elev och
mellan eleverna.
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Alla elever utom en skyllde sitt skolkande på sådant i skolan som låg utanför
deras kontroll, såsom utestängning från gemenskap med jämnåriga i klassen
och atmosfären i skolan. Alla utom en elev ogillade skolan. Två elever gav
förklaringen till sitt skolkande i det stökiga klassrummet. Några elever
berättade att de satt kvar i korridoren även efter att skolkuratorn uppmanat
dem att återvända till klassen. Ungdomarna sa att de ibland kände sig som
”främlingar och annorlunda” när de satt inne i klassrummet. Rökningen
tillsammans med andra ungdomar utgjorde en extern systemkraft som bidrog
till att dra eleven bort från skolan. Flera kvinnliga elever berättade att
rökningen i ett ytterområde av skolgården drog dem bort från klassrummet.
Beskrivna systemkrafter kan inverka negativt på elevernas skolgång.
Flera erbjudna stödinsatser som var dokumenterade upplevdes inte som stöd
av eleverna själva. Detta gällde främst när eleven inte själv var delaktig i
beslutet om stödet. En stödinsats kunde till exempel vara erbjudet stöd i ett
ämne där dokumenterade svårigheter saknades. En annan stödinsats var
placering i särskild undervisningsgrupp, en undervisningsform som i dessa
skolor höll till i en byggnad flera kilometer från den ordinarie skolan. Där
erbjöds inte motsvarande undervisning som på den ordinarie skolan. För en
av eleverna i gruppen ”The Losers” (studie IV) som erbjöds en särskild
undervisningsgrupp, innebar återgången till den ordinarie skolan att han
uppmanades att ta igen en rad olika ämnen för den tid han var i den särskilda
undervisningsgruppen. Eleven kämpade trots stora läs- och skrivsvårigheter
men orkade till sist inte längre, utan drogs bort från skolan för att inte
återvända. En annan elev beskrev extra stöd i form av placering i liten grupp.
Enligt eleven kunde inte läraren ge struktur åt lektionerna och inte heller ge
den hjälp eleverna efterfrågade. Eleven berättade att efter en tid gick ingen i
gruppen till dessa lektioner (studie II).
I många av dessa exempel framgår att elevens relation till den vuxne
stödgivaren inte fungerade, eller att erhållet stöd erbjudits på ett sätt som
eleven inte var införstådd med. Beskrivna stödinsatser förefaller snarare
utgöra systemkrafter som i samverkan kan inverka negativt på elevernas
skolgång.
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5.5 Ungdomarnas syn på sitt skolk
De flesta ungdomarna hade börjat skolka strötimmar i årskurs sex, med
undantag för några som började stanna hemma från skolan redan i tredje och
fjärde skolåret. Då kunde det gälla en ursäkt i form av magont eller
huvudvärk. Som ungdomarna själva uttryckte det, gick de till skolsköterskan
för att få tillåtelse att ”slippa” vara kvar i skolan. Merparten av eleverna
uttryckte missnöje med skolan avseende relationsproblem med både
kompisar och lärare och upplevde sig därför inte delaktiga i vare sig skolan
eller klassen. De berättade att oavsett hur tillvaron såg ut i övrigt uppfattade
de, att det var lärarnas attityd som utlöste skolket. En sådan situation i skolan
kan tolkas som att relationen till läraren är en systemkraft som kan dra
eleverna i riktning bort från skolan.
Eleverna angav såväl inre som yttre ursäkter för sitt skolkande. Vidare
beskrev de både självförsvar och yttre förklaringar (internal and external
justification). Se figur 6 nedan.
De flesta ungdomarna såg sitt skolkande som en reaktion på en situation där
de upplevde sig utanför, med undantag för en elev som skolkade för att ta
hand om sin pappa. Flertalet ungdomar uttryckte en önskan om stöd redan
från tidigare årskurser. Andra önskade att de hade fått riktiga utmaningar.
Många elever saknade skolpersonalens krav och förväntningar på dem.
Några ungdomarna med distans till sin tid i grundskolan insåg, att deras
skolkande var en reaktion på vad som hände runt dem i familjen. Detta
exemplifierar en extern systemkraft som kan påverka respektive ungdoms
skolnärvaro negativt. I ruta två, som handlar om yttre ursäkter, framträder
svagheter i skolmiljön såväl på klassrumsnivå som på skolnivå. Bullrigt
klassrum, kamrattryck, mobbning och lärarnas attityder kan tillsammans
utgöra samverkande systemkrafter (riskfaktorer) som skulle kunna bidra till
att dra eleverna i riktning bort från skolan.
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Figur 6. Fyrfältstabellen synliggör elevernas ursäkter och försvar på yttre
och inre nivå

I figur 6 återfinns ett exempel på självförsvar såsom ”Jag förstod inte”. Ett
yttre sådant exempel är ”Min pappa är sjuk”. En inre ursäkt uttrycktes som
”långtråkighet” och en yttre var ”mobbning”. Tre av de inre ursäkterna
(internal excuses) skulle kunna ses som beskrivningar av skolmiljön på
klassrumsnivå: ”motivationsbrist”, ”långtråkighet” och ”brist på
utmaningar”. Även dessa företeelser skulle kunna ses som systemkrafter som
kan dra eleverna i riktning bort från skolan.
Glädjande nog lyckades ändå tre elever med nationella provet (NP) i årskurs
nio, trots att de misslyckats på NP i årskurs fem och trots att de inte hade
några dokumenterade stödinsatser. De berättade om en förändring från
skolkbeteende till en konsekvent skolnärvaro. Från att ha upplevt sig utanför
och exkluderade från skolan blev de inkluderade och delaktiga. Allt detta på
grund av en vuxen som engagerade sig i dem medan de var frånvarande från
skolan.
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5.6 Sambanden mellan flera stödjande
systemkrafter och elevernas upplevelse av
stöd
Inledningsvis görs en jämförelse mellan information från de olika källorna:
skoldokumenten, skolpersonalintervjuerna samt elevintervjuerna. I tabell 3,
som utgår från beskrivna stödåtgärder i skoldokumenten, görs en analys av
de olika systemkrafterna för var och en av de femton intervjuade eleverna i
studie II. Vad eleven erhållit och vad eleven upplevt som stöd redovisas med
plus och minustecken. Hypotetiskt innebär en positiv upplevelse ett stöd som
drar eleverna till skolan.
För de tre grupperna ”The Winners”, ”The Unchallenged” och ”The Losers”.
(studie IV) framträdde ingen tydlig överensstämmelse mellan informationen
från skoldokumenten, vad skolpersonalen uppgav och vad eleverna själva
berättade. Det fanns en diskrepans mellan det stöd som eleverna upplevde
och det stöd som rapporterats att de erbjudits och erhållit. En skillnad fanns
mellan skolpersonalens negativa attribueringar och skoldokumentens mer
positiva information om den enskilda eleven för flera elever i grupp två ”The
Unchallenged”. Avseende den tredje gruppen, ”The Losers”, var såväl
eleverna som skolpersonalen och även skoldokumentationen negativa
(Studie IV).
I tabell 3 på nästa sida syns från vänster elever som levde med en förälder,
frånvaroprocent under skolår nio, avgångspoäng från nian, samt en
jämförelse med betygspoängen på höstterminen i åttan. Om eleven
rapporterats ha relationsproblem enbart med läraren skrivs ett minustecken.
Hade eleven relationssvårigheter även med övriga elever i klassen skrivs två
minustecken. Fanns lärandesvårigheter dokumenterade noteras ett
minustecken. Båda dessa områden betecknas som riskfaktorer.
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I tabellen syns också antalet åtgärdsprogram för dessa elever under åk 1-3, 4
– 6, 7, 8 och 9. Oavsett antalet ÅP under en period skrivs endast ett
plustecken. Det stöd som eleverna har fått genom formellt internt stöd från
skolsköterska (SS), skolkurator (SK), elevhälsan, specialpedagogen och
vuxencoach redovisas. Det externa formella stödet inom skolsystemet men
utanför skolan kom från: Centrala elevhälsan (CEH) och skolpsykologen
(SP). Externa formella stöd utanför skolsystemet kom från Socialtjänsten
(IFO) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Varje stödkraft räknas som
ett stöd: har eleven till exempel tre interna och tre externa stödfaktorer
räknas detta som 6 stödkrafter.
Tabell 3 För de 15 eleverna i elevintervjuerna beskrivs några
bakgrundsfaktorer, riskfaktorer och stödfaktorer
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I tabell 3 framkommer inte vilken inverkan åtgärdsprogrammen har haft på
elevernas upplevda stöd. Detta beror på att inga ÅP har kommenterats av
eleverna. I femte kolumnen från vänster är rubrik LS, vilket står för att
eleven är i lärandesvårigheter. Sjätte kolumnen har rubriken RS, som står för
relationssvårigheter. Kolumnerna tolv och tretton visar de interna respektive
de externa formella stöden. Det interna stödet: SK= skolkurtorn, elevh=
elevhälsan, Vcoach= vuxencoach, en personal som regelbundet träffar
eleven för att stötta eleven. SS= skolsköterska, spec= specialpedagog eller
speciallärare. Det externa stödet utanför skolsystemet: IFO= Individ- och
familjeomsorgen, en del av socialtjänsten, BUP= Barn och
Ungdomspsykiatriska kliniken. Det externa stödet utanför skolan men inom
skolsystemet: CEH= Centrala elevhälsan, SP= skolpsykolog. Tabellen visar
att antalet stödfaktorer inte med automatik har en begränsande inverkan på
elevens otillåtna frånvaro. Det är eleven M ett exempel på: Trots åtminstone
dokumenterad vuxencoach och stöd från socialtjänsten i form av
familjepedagog resulterade inte insatserna i en riktning mot ökad närvaro i
skolan. Frånvaron de sista månaderna var total och dessförinnan var
närvaron endast en lektion per vecka. Individerna A, B och C i gruppen
Winners återvänder alla tre till skolan, enligt egna uppgifter på grund av
uthålligt vuxenstöd, som inte fanns omnämnt vare sig i skoldokument eller
på annan plats. Vuxenstödet var ett uttryck för ett långsiktigt engagemang
för individen, trots att eleven inte var på plats i skolan.
Sju av eleverna (A, B, C, E, F, G och H) höjde sina betygspoäng sista
skolterminen trots stor frånvaro. Eleven F gjorde de flesta proven och var,
trots total frånvaro halva skoltiden, den elev som höjde sig mest (med
85poäng). Vidare upplevde eleven F att han blivit mobbad i skolan, men
uttryckte samtidigt en vilja till full skolnärvaro. Problemet kvarstod hela
nionde skolåret. Endast tre av eleverna (B, C och D) hade inga
dokumenterade relationsproblem. För eleverna A, B och C framkom att
vuxenstöd fanns. I gruppen ”The Unchallanged” var alla utom F uttråkade.
Ändå höjde de sina betyg. Eleven E hade en svensklärare som trodde på
hennes kapacitet och som emellanåt försökte utmana henne. I flera ämnen
ansträngde hon sig inte enligt egen utsago, i till exempel engelska och bild,
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men fick ändå högsta betyg. I hela gruppen var det endast två elever i
gruppen ”The Winners” som inte hade dokumenterade relationsproblem.
Angående eleverna G och H var mentorns attityd uttryckt med negativa
attribueringar. Varken eleven G eller H hade formellt externt stöd.
En av skolmiljön/skolethos oberoende faktor är individernas egna
förutsättningar. Trots flera stödfaktorer föreföll gruppen Losers redan tidigt
ha haft svårigheter i skolan och misslyckats att nå uppsatta kunskapsmål. De
elever som har dokumenterade svårigheter är också de som börjat skolka
redan från skolår tre.
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6. DISKUSSION
Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att kritiskt undersöka om
de stödjande systemkrafter som finns i skolsystemet på olika nivåer drar
eleven i riktning mot ett fungerande i skolsystemet. För att få en uppfattning
om hur skolsystemet fungerar för ungdomar som utvecklat en hög frånvaro
behövs en bred förståelse av interaktionerna på olika nivåer inom
skolsystemet. De övergripande resultaten diskuteras utifrån Stigendals
(2004) fyra utanförskapsskäl: upplevelsen av brist på meningsfullhet,
mobbning, brist på stöd samt utstötning. I det metodologiska avsnittet tas tre
metoder upp, nämligen dokumentations- och intervjustudier samt fallstudie.

6.1 Resultatdiskussion
6.1.1 Riktningen på dokumenterade stödfaktorer
under grundskoleåren i relation till elevens
fungerande i skolsystemet
De dokumenterade stödfaktorerna skulle kunna utgöra systemkrafter som
förväntas dra eleverna i riktning mot en delaktighet i skolan. Det formella
psykosociala stöd som en fjärdedel av alla nittio eleverna fick, skulle kunnat
påverka eleverna i riktning mot ett fungerande i skolan. Det finns dock ingen
tydlig koppling mellan mängden insatser och minskat skolk eller typen av
insatser och minskat skolk. För en positiv påverkan krävs troligen en
samordning av insatserna. Åtgärdsprogrammen (ÅP) borde i sammanhanget
kunna ha en strukturerande funktion.
Vid genomgången av ÅP i studie I uppkommer frågan hur man på bästa sätt
kan förbättra deras utformning för en styrande effekt i samordningen av
insatser. Troligen förutsätts en tydlig struktur både i åtgärdsprogram och i de
möten i vilka ÅP är ett centralt dokument. Speciellt viktigt är att ÅP över tid
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används som ett levande dokument som utvärderas och görs om efter behov.
Enligt lag ska ÅP ses som en färskvara. Åtskilliga ÅP konstruerades för
eleverna över tid, ändå hade endast 63 procent av de nittio ungdomarna med
hög frånvaro ett ÅP för skolår nio.
Ungdomar utan lärandesvårigheter, det vill säga den elevgrupp som klarade
NP i åk fem hade högst ogiltig frånvaro, vilket väcker funderingar på hur
deras sociala situation sett ut. Denna grupp var också den som hade mest
formellt socialt stöd inom skolan. Men trots detta förblev deras skolknivå
hög. Båda grupperna hade procentuellt lika mycket dokumenterad kontakt
med IFO, vilket kan betyda att de var anmälda dit men inte alla hade en
upprättad kontakt. Trots att hälften av gruppen i lärandesvårigheter inte hade
något pedagogiskt stöd men däremot hade skolpsykologkontakt, var inte
skolket lika frekvent som i gruppen utan lärandesvårigheter. Gruppen i
lärandesvårigheter som fick stöd hade lägst skolknivå, vilket visar på att trots
sina svårigheter trivdes de något bättre än de elever som inte fick stöd. Det
rådde ingen skillnad på antalet flickor respektive pojkar i dessa grupper. Att
det inte förelåg någon skillnad i prestationsnivå (betygspoäng) mellan
grupperna i och utan lärandesvårigheter indikerar en brist på
överensstämmelse i fördelningen av erbjudna stöd och hur det fungerade för
eleverna i skolan. Med andra ord kan elever ha fått stöd som inte behövde
det medan elever som skulle ha behövt stöd inte fick det.
Som framkommer av resultaten i studie I har skoldokumentationen ibland
varit ofullständig och dessutom varierat i utformning från skola till skola.
Kanske skulle standardiserade dokumentmallar kunna underlätta
skolpersonalens dokumentationsarbete. I flera fall avslöjades att åtgärder
insattes eller uteblev utan hänsyn till dokumentation av tidigare åtgärder.
Brister i uppföljning av tidigare dokumentationer kan ses som riskfaktorer i
stödarbetet i form av bristande kontinuitet. Denna kan ses som en
systemkraft som drar berörda elever i riktning bort från skolan.
Även elevers självklara behov av återkoppling i form av uppmuntran,
förväntan och övrigt socialt stöd inom skolsystemet borde kunna
tillmötesgås genom väl utformad dokumentation. I synnerhet gäller detta
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elever utan synligt stöd utanför skolan, där samordning av de totala
insatserna från skola och socialtjänst är av särskild vikt. Brister i
dokumentationsrutiner kan också utgöra systemkrafter som drar eleverna i
riktning bort från skolan.
För elever med dokumenterade uppmärksamhetssvårigheter och läs- och
skrivsvårigheter saknades i flera fall en kontinuerlig uppföljning med
konkreta alternativ i ett åtgärdsprogram. Denna brist kunde utgöra en
systemkraft som drog eleverna bort från skolan.
Varför matematik var det ämne där mest stöd förekom kan bero på flera
saker bland annat att elevernas totala undervisningstimmar i matematik var
alldeles för lågt och takten för hög. Det kan också ha varit brister i
matematikundervisningen så att en stor grupp exkluderades redan i
klassrummet, därför att de inte var inkluderade i det matematiska tänkandet.
Allt innehåll i skoldokumenten grundar sig på skolpersonalens perspektiv
och kan som ses som ett fönster in i det sociala och organisatoriska
skolsammanhanget. Skoldokumenten indikerar skolkulturen och ethos inom
skolan och har en ontologisk ställning (jfr. Atkinson & Coffey, 2004, se
Studie I).
Enligt SFS 2010:52 är samverkansskyldighet lagstadgad för skola, polis
samt hälso- och sjukvård rörande barn och unga i utsatta situationer eller
som riskerar att fara illa. Skolan har en skyldighet att anmäla misstanke om
psykiska eller fysiska missförhållanden till socialnämnden. Länsstyrelsernas
granskning (2008) visar att den enskilda kommunen påverkar hur lång tid det
tar innan socialtjänsten gör en förhandsbedömning och avgör om en
utredning ska inledas eller ej. Länsstyrelserna (2008) framhåller vikten av att
socialtjänsten har ett tydligt fokus på barnets bästa när en anmälan sker. Med
nya samverkansformer inom skolan bör bättre metoder kunna utvecklas för
att inom skolsystemet skapa en större effektivitet vid beslut av åtgärder.

84

6.1.2 Riktningen på stödfaktorer beskrivna av
skolpersonalen i relation till elevernas fungerande i
skolsystemet
Skolpersonalens reflektioner över de enskilda eleverna i studie III ger
ytterligare information om skolans perspektiv på eleverna utöver den
information skoldokumentationen ger. Hur skolpersonalen uttalade sig om
eleverna återspeglade delar av skolklimatet. I individuella uttalanden
framträdde ibland negativa attityder till elever med hög frånvaro.
Hela gruppen skolpersonal hade koppling till skolans elevvårdsinsatser och
därmed också till elevhälsokonferensen. Lärarna hade denna koppling utifrån
sin relation till den enskilda eleven. De övriga ingick i elevhälsoteamet. Den
intervjuade skolpersonalens uttalanden kan därför ses både som individuella
personliga reflektioner och som en del av elevhälsokonferensens uttalande
om eleven. Flera skolpersonal uttryckte att den elev de samtalade om nog
upplevde skolsammanhanget som mindre eller inte alls meningsfullt.
Bristande meningsfullhet motsvarar Stigendals första utanförskapsskäl och
kan ses som en systemkraft som kan dra eleverna i riktning bort från skolan.
Meningsfullhet i skolan för eleverna är troligen beroende av bland annat
lärarens förhållningssätt. Som en del av Antonovskys begrepp Sense of
Coherence (SOC) utgör meningsfullhet en bärande funktion för individens
motivation och därmed känsla av sammanhang (SOC).
De tre första positioneringarna skolpersonalen gav uttryck för i studie III,
”visar engagemang”, ”ger råd” och ”upptäcker behov”, kan ses som
kännetecknande för skolpersonalens sociala engagemang för elever. Två
andra positioneringar var ”observerar” och ” analyserar”. De kan tolkas som
relativt neutrala men kunde i vissa stycken vara positiva. Skolpersonalen var
observanta och reflekterande, vilket kan föranleda individualiserade
stödinsatser. I de ”distanserade” och ”bedömande” positioneringarna
uttryckte sig skolpersonalen uppgivet om eleven och fortsatt skolgång.
Skolpersonalens ambition och vilja att förmedla stöd uttryckes inte alltid i
positiva attribut om eleverna. Bland annat betonades att en elev var lat, slö
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och oengagerad. Summan av detta resonemang är att det utifrån
skolpersonalens inställning till eleverna fanns systemkrafter som både drog
eleverna i riktning mot ett fungerande i skolan men också i riktning bort från
skolan. Den höga andelen negativa attribueringar bekräftar Hjörnes rapporter
(2004), om att elevvårdskonferenser ofta hanterar elevers svårigheter som
om eleven är bärare av problemet. Flera forskare har funnit att man ser
elevens svårigheter som individuella och söker inte en lösning i gruppen
eller organisationen (jfr; Emanuelsson et al. 2001; Nilholm, 2005).

Systemkrafter i form av attityder som inverkar negativt på den enskilda
eleven kan förändras. Exempel på sådana situationer återfanns i
elevintervjuerna med de tre ungdomarna i gruppen ”The Winners”. Två
ungdomar stöttades av en förälder och den tredje, som saknade stöd
hemifrån hade en lärare, som på eget initiativ fortsatte att uppmuntra eleven,
trots elevens frånvaro från lektionerna (Studie II, IV). Dessa stöttningar som
ungdomarna erhöll utan skolans försorg ledde till en återgång till skolan. Det
vuxenengagemang som förde dem tillbaka till skolan ”smittade av sig” på
personalen i skolan. Väl i skolan möttes ungdomarna av flera engagerade
skolpersonal. Det stämmer överens med vad Jenner (2004) visade: Genom
lärarens engagemang ökar förutsättningarna för en förhöjd motivationen hos
eleverna, vilken är av betydelse för inlärning. Engagerad skolpersonal
signalerar systemkrafter som bidrar till att dra eleverna i riktning mot en
delaktighet i skolarbetet. Den elev som fick stöd av en engagerad lärare
bekräftar Ovinks (2011) etnografiska studier. Även Bradley och Renzulli
(2011) visar hur skolpersonal kan locka elever vidare inom skolan genom att
ställa förväntningar på dem och uppmuntra dem. Denna taktik, kallad ”pull”
enligt Bradley och Renzulli (2011), skulle kunna ha stor inverkan på elevers
oengagemang och skolk. Taktiken kan beskrivas som en systemkraft som
kan bidra till att elever fungerar i skolan.
Blir eleverna delaktiva i skolarbetet knyter de naturligt an till skolan, vilket
kan ses som en viktig förebyggande åtgärd för att förhindra en asocial
utveckling. En amerikansk forskningsöversikt visar att preventivt fungerande
kriterier var bland annat tillit till skola och personal, samt deltagande och
åtagande i olika aktiviteter i skolan (Maddox & Prinz, 2003).
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De negativa attribueringarna om eleverna har paralleller till vad Börjesson
och Palmblad (2010, s. 30) beskriver i en historisk undersökning av
ungdomars karaktär utifrån vad som var nedtecknat på 1940-talet.
Personalen beskrev problembarnet i samhället i tre nivåer: onormal, normal
och över normal. Idén att gruppera barn på detta sätt tycks kvarstå i den
svenska grundskolan även om vokabulären är annorlunda.
Skolan har ett baskrav på den enskilda elevens koncentrationsnivå och
aktivitetsnivå. Den koncentrationsmässigt balanserade eleven betraktas gärna
som flexibel. När samhället kategoriserar ungdomar utifrån deras beteende
förekommer lätt ett grundantagande att sociala yttringar inte uppstår utan
anledning, vilket naturligtvis kan hållas med om. Betraktandet av skolkande
ungdomar som avvikare utifrån den tänkta normen för ett acceptabelt socialt
beteendee kan leda till, att ungdomarna också identifierar sig själva som
avvikare (Börjesson & Palmblad, 2010). Om skolkande elever betraktas som
avvikare påverkas skolklimatet som i sin tur inverkar negativt på dessa
ungdomar. Detta synsätt kan uttryckas som en intern systemkraft som skulle
kunna dra eleverna i riktning bort från skolan vilket framkom i några av
skolpersonalens postioneringar.
Genom att resultaten av samtalen med skolpersonalen synliggjorts skulle de
kunna bidra till att elevhälsokonferenserna framöver riktar skolkproblemen
mot elevernas omgivning och inte till eleverna själva. Därmed skulle
skolpersonalen och elevhälsokonferenserna kunna bidra till elevernas
fungerande i skolan.

6.1.3 Systemkrafternas påverkan på ungdomarnas
situation utifrån ungdomarnas egna perspektiv
De flesta ungdomar som studeras i avhandlingen verkar aktivt ha valt bort
skolan. Dock förekom några som egentligen skulle vilja vara i skolan, men
där något har inträffat som förhindrar dem att gå tillbaka till undervisningen.
Vid en första anblick förefaller alltså gruppen homogen och i ett
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skolperspektiv används endast
begreppet skolk. Utifrån
ett
barndomssociologiskt perspektiv, som lyfter fram barndomen som en social
konstruktion, där psykologiska processer alltid sker i ett socialt sammanhang
(James & Prout, 1997), är det dock angeläget att ta reda på bakomliggande
förhållanden.
I resultaten framkom vid ett flertal tillfällen att elever inte hade förstått
lärarens instruktioner, vilket kan betraktas som ”ouppfyllda villkor”, en form
av lärandesvårighet enligt Stigendals fyra definitioner av utanförskap. Vidare
berättade två elever att de blivit mobbade, vilket är exempel på den andra
formen av utanförskap, nämligen utestängning eller uteslutning. En elev
upplevde bullret i klassrummet ansträngande för koncentrationen. I den
elevens fall kan man tala om ”strukturell selektivitet”, det fjärde skälet för
utanförskap. Alla dessa utanförskapsskäl utgör riskfaktorer som hypotetiskt
kan dra berörda elever i riktning bort från skolan. Den varierade
utanförskapsbilden indikerar gruppens heterogena sammansättning.
Heterogeniteten kan delvis förklaras med skolans kunskapssyn.
Skolan har utvecklats från ett i huvudsak regel- och ramstyrningssystem, till
ett system som är mer kännetecknat av resultat- och målstyrning. Den är vad
vi idag skulle kunna kalla kunskapsskola, där många elever upplever ett
utanförskap. Målen kan vara för låga för ungdomar som upplever skolan
som uttråkande och för höga för elever i svårigheter. Följden kan bli att flera
elevgrupper utestängs från skolan. Om skolan verkligen är ämnad för alla
elever behöver kunskapsmålen ses över på nytt för att kunna ge utrymme för
utmaningar för alla ungdomar efter deras förmåga. En sådan inriktning
kräver mer av skolan än ett generellt fokus på kunskapsmålen.
Kunskaper utvecklas i relationer med lärare och med andra elever. Att endast
tre av de femton eleverna inte hade dokumenterade relationsproblem visar på
relationers betydelse för att ungdomar ska trivas i skolan. Ungdomarna
gjorde mycket allvarliga uttalanden om upplevd ensamhet, isolering, fysisk
smärta eller rädsla i skolsituationen. Sådana situationer och tillstånd bör
skolan kunna hantera genom att låta varje elev regelbundet få komma till tals
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i en liten trygg grupp. Troligen skulle ett sådant förfarande kunna stärka
elevernas trivsel och självkänsla i skolan.
Det sociala stödet från eller genom skolan till ungdomarna, vilket
rapporterats i skoldokumentationen eller lyfts av skolpersonalen, uppfattades
inte alltid stödjande av ungdomarna själva. Elevernas egna upplevelser av
erhållet stöd måste därför explicit lyftas i åtgärdsprogram och i dessas
utvärdering.
Sammantaget drog systemkrafterna på de olika nivåerna åt olika håll, vilket
orsakade obalans i systemet. På individnivå nådde inte eleverna sin
nischpotential. Brister på socialt stöd i form av formellt stöd genom
relationer till en vuxen eller informellt stöd genom relationer till jämnåriga
blev uttryck för hinder i lärprocessen i skolan. Utan stödjande relationer är
det förståeligt att eleverna upplevde skolsammanhanget mindre meningsfullt.
En följd av detta blev att de lämnade skolan av fri vilja.

6.1.4 Reflektioner över skolk som ett socialt
problem
Skolk förekommer i grundskolan som en företeelse vilken direkt berör
ungdomarna själva, deras familjer, skolorna och i ett längre perspektiv hela
samhället. Eftersom skolk berör flera områden i samhället kan skolk
betraktas som ett socialt problem bland många andra. I Socialstyrelsens
rapport (Socialstyrelsen, 2001) nämns dock inget om skolk som ett socialt
problem. Bland exemplen på sociala problem nämns dock bristande sociala
relationer samt problematisk livsstil. Båda dessa kriterier skulle kunna passa
in på gruppen skolkare i denna studie. De flesta ungdomarna beskrev
bristande sociala relationer både till andra elever i klassen och till läraren.
Ungdomarna beskrev även sitt skolkande som problematiskt. Att man inte
inom skolan talar om skolket som ett socialt problem kan bland annat bero
på att man helt enkelt inte ser den sociala kopplingen (Backlund, 2007).
Konsekvenserna av skolket uppträder utanför skolsystemet.
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Ibland förknippas sociala problem med karaktärsegenskaper eller beteenden
hos individer eller grupper. I andra sammanhang kan sociala problem direkt
eller indirekt knytas till brister i samhället. Sociala problem kan bli en
konsekvens av skolk eller vice versa. Skolk kan vara en följd av
relationsproblem i skolan
och/eller svårigheter att förstå lärarens
instruktioner. Oftast är själva innebörden av de sociala problemen outtalad.
Den är underförstådd eller tas för given (Meeuwisse & Swärd 2002, s. 24 f).
Sociala problem kan egentligen vara ett uttryck som innefattar sociala
konflikter eller social isolering, företeelser vilka tydligt framkom i
ungdomarnas berättelser. I intervjuerna beskrevs brist på relationer framför
allt till läraren men även till andra elever i framför allt den egna klassen.
Detta innebar att eleven var utsatt för systemkrafter som drog eleven bort
från skolan.
Begreppet socialt problem kopplat till ungdomar förknippas ofta med
omhändertagande (Hamreby, 2004). Skolk medför idag inget direkt
omhändertagande från samhällets sida. Skolans ansvarsområde har ur den
synvinkeln utökats, men varken skolan eller samhället griper in när
ungdomar till exempel samlas i köpcentret, som blivit en samlingsplats för
skolkande ungdomar på skoltid.
Vad som kan definieras som sociala problem, och därmed bli föremål för
åtgärder, är en politisk fråga. Allvaret i ett socialt problem står inte
nödvändigtvis i proportion till de konsekvenser en viss social problematik
kan ha för en enskild individ eller grupp av individer. Som Hamreby (2004)
skriver innehåller utredningar, betänkanden, lagstiftning och politiska
program alltid en problemframställning, det vill säga en mer eller mindre
uttalad diagnos av de problem som ska lösas. Därmed ”skapas” eller
rimliggörs också i allmänhet en viss typ av lösning. Förslag på lösning när
det gäller skolk uttrycks på olika sätt. Troligtvis förekommer det fortfarande
att den enskilda eleven betraktas som problembäraren (jfr Hjörne, 2004,
Emanuelsson et al., 2001; Nilholm, 2005). Synsättet förekom i flera av de
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elevärenden som återfinns i denna avhandling, i synnerhet bland eleverna i
gruppen ”The Losers”.
Betydelser av ”normalitet” och ”avvikelse” är centrala i de sammanhang där
sociala problem, och åtgärder mot problemen, blir formulerade. Med
”avvikelse” åsyftas ett beteende som inte stämmer överens med de
förväntningar och normer som finns i ett samhälle (Emanuelsson, 1997;
Isaksson, 2009; SOU 2010:99). I denna avhandling har skolkande ungdomar
betraktats som avvikare ur skolans perspektiv eftersom de bokstavligt vikit
av från skolan. Normalitet framträder ofta tydligast när en individs eller
grupps handlingar av omgivningen blir betraktade och beskrivna som
avvikande. Att en företeelse benämns avvikelse speglar samhällets normer,
det som betraktas som ”normalt”, det vill säga acceptabelt, önskvärt och
eftersträvansvärt, i det specifika historiska och kulturella sammanhanget.
Ingen av eleverna använder orden ”normalt” eller ”avvikande” även om
orden skymtade fram i elevernas beskrivning av sin känsla av att vara
annorlunda speciellt i klassrummet. Flera av eleverna i gruppen ”The
Unchallenged” och ”The Losers” uttryckte att de upplevde sig utanför sin
egen klass (studie II). Detta utanförskap hade oftast en koppling till brist på
vuxenrelationer och relationer till andra elever i klassen (se kapitel 5.4). En
sådan känsla av utanförskap utgör förstås en systemkraft som kan bidra till
att dra elever i riktning bort från skolan.

6.1.5 Skolk i förhållande till skolplikt och
individuellt anpassade skolformer
Berg (2003) hävdar att skolan idag är en tvångsskola och gör en parallell
mellan skolans förvaring av barn med fängelsernas förvaring av förbrytare.
Vidare menar Berg (2003) att det knappast är möjligt att diskutera elevers
positioner och roller i skolan som organisation utan att lyfta fram
skolplikten. Dahlkvist (2002) påstår att om en skolpliktslag som är
frihetsinskränkande ska kunna accepteras, måste den upplevas ge något i
gengäld. Från gruppen ”The Unchallenged” kunde vi se att skolan inte
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upplevdes som meningsfull, men även av övriga resultat framgick flera skäl
till varför ungdomarna inte upplevde någon dragning till skolan.
Under en övergångsperiod kanske McIntyre-Bhattys (2008) tankar på en
form av hembaserad undervisning skulle kunna vara ett lämpligt alternativ
till ”den framtvingade skolnärvaron”. Med hembaserad undervisning avses
här all undervisning som sker utanför det fysiska klassrummet, men som kan
vara kopplat direkt in i klassen, det vill säga det vi kallar
distansundervisning. Denna form av undervisning skulle under en period
kunna gälla elever med lågt självförtroende, som är utsatta för mobbning
eller i behov av hjälp att kontrollera sitt uppträdande. Framför allt skulle
understimulerade elever som identifierades av Stamm (2006) finna
hembaserad undervisning välgörande. McIntyre-Bhatty (2008) föreslår att i
ljuset av misslyckade försök att återföra elever till skolan, borde man i större
utsträckning respektera eleven genom att lyssna närmare på hans/hennes
önskemål. I Skollagen (2010:800) markeras att ”Skolplikten motsvaras av en
rätt till utbildning”. Att undervisas i hemmet av föräldrarna var ett lagligt
alternativ fram till 2011. I Skollagen kallades denna möjlighet ”Utbildning
på annat sätt”.
Enligt Berg (2003) upplevs inte skolplikten som ett tvång utan som en
rättighet av de elever som är studiemotiverade på skolans villkor. Det finns
alltså en koppling mellan upplevelsen av skolan och studiemotivation.
Skulle skolpliktslagen inkludera rättigheter för alla elever att uppleva både
trygghet och stimulans i sin lärandemiljö, måste skolorganisationen kunna ge
utrymme för trygga relationsbyggande förhållanden mellan vuxna och
elever. Kanske måste alternativa skolformer med hög grad av individuell
anpassning därför erbjudas.
Det sociala stödet bör ses som en rättighet. Stöd i hemmiljön bör ses som en
tillgång både för den enskilda eleven och för samhället. Detta sociala stöd
skulle i så fall bidra till att eleven eller eleverna skulle kunna dras i riktning
mot ett fungerande skolarbete. Att eleven studerar är en fördel, även om
platsen inte är klassrummet. Blir eleven delaktig i beslut angående
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hans/hennes skolsituation, efter att man i lugn och ro har lyssnat på eleven,
kan detta bli en stödfaktor som skulle kunna dra eleven i riktning mot ett
fungerande liv i skolan.

6.1.6 Övergripande sammanfattning av resultatdiskussionen
Från ett systemteoretiskt perspektiv är en mångfald kontakter och relationer
på olika nivåer nödvändiga för ett väl fungerande liv för eleverna i
skolsystemet. Men förutsättningarna för en meningsfull tillvaro i skolan för
de elever som utvecklat stor ogiltig frånvaro förefaller svåra att uppfylla.
En tydlig multifinalitet (Wachs, 2000) framträder utifrån ett systemteoretiskt
perspektiv, vilket här innebär att oavsett om flera elever har erbjudits samma
stöd (stödjande systemkrafter), har olika resultat uppnåtts. Detta innebär att
en stödjande systemkraft kan få olika resultat beroende på individens
mottagande (ibid.). Att eleven har upplevt att han/hon fått stöd måste vara
det centrala. Antonovsky (1991) uttryckte vikten av att ge utrymme för
förutsägbarhet och lyhördhet för den enskilda individen i hans/hennes
omgivning för att han/hon ska få en möjlighet att lyckas.
Låg nivå av överensstämmelse mellan informationen från skoldokumenten,
vad skolpersonalen uttryckte och vad eleverna själva berättade upptäcktes
för hela elevgruppen (”the Winners”, The Unchallenged” och ”the Losers”).
Inledningsvis beskrevs de olika synsätten vid en problemsituation: det
kategoriska som tillskrev eleven problemet (jfr Hjörne, 2004) och det
rationella, som ser problemet ur ett relationssammanhang (Emanuelsson et
al., 2001). Båda har förekommit i denna forskningsstudie, vilket också
belystes i samtalen med skolpersonalen. Betydelsen av den relationella
kontakten framkom för gruppen ”The Winners”.
Stödjande vuxenkontakter gjorde att ”The Winners” återvände till skolan.
Gruppen uppvisade en inre moståndskraft trots alla omständigheter under
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deras skolkande. Det sociala stödet de fick från skolan efter återvändandet
stärkte deras förmåga att lära sig och klara skolsituationen samt uppleva den
meningsfull. För en av dem i gruppen (eleven B) kunde den stöttande
skolmiljön ha försvagat den negativa effekt som elevens brist på föräldrastöd
utgjorde.
För elever som fick andra typer av stödinsatser eller inte upplevde
vuxenstödet som stödjande fortsatte skolkandet, vilket gruppen ”The Losers”
exemplifierar. Det kunde vara frågan om socialt stöd från gänget, som drog
dem bort från skolan. Ytterligare externt stöd kunde vara socialtjänsten,
fritidsledaren, BUP, nätverksgruppen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Inte alla fanns omnämnda i skoldokumentationen. Vissa former av
externa stödfaktorer framkom dock i elevintervjuerna och i viss utsträckning
även i skolpersonalens berättelser.En del av dessa stödkrafter bidrog inte till
elevens fungerande i skolan, vilket kanske berodde på att de kopplades in i
ett sent skede. Eleverna i gruppen ”The Losers” kännetecknades av tidigt
debuterande lärandesvårigheter som de inte fått ett kontinuerligt och
konsekvent stöd för. Det bör dock betonas att eleverna också hade
individuella svårigheter att förstå läraren och därför svårigheter i kontakten
med läraren. Därför inte oväntat uttryckte dessa elever, att de inte hörde ihop
med skolan.
Alla stödjande faktorer, exempelvis vuxenstöd och pedagogiskt stöd, utgör
systemkrafter som bör dra eleverna i riktning mot delaktighet och
välbefinnande i skolan. Följden kan bli sammanhållning i skolan och
kontinuitet i skolarbetet. Bertalanffys (1968) metafor om system som en
levande organism, beroende av sin omgivning där delar i organismen står i
förbindelse med varandra för att hela organismen ska fungera.
Råder brister på klassrumsnivå
mellan skolpersonal och elev,
fungerar inte skolsystemet utan
Hela systemet är beroende av

och skolnivå, avseende kommunikationen
eleverna emellan samt i dokumentation,
eleverna dras i riktning bort från skolan.
att relationerna mellan nivåerna och på
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nivåerna fungerar. Avsaknaden av ömsesidiga relationer leder i högsta grad
till otrivsel för många elever (jfr. Bausch, 2001; Andersson, 2004).
Skolans ansvarsområde gällande elevernas välbefinnande och behov av
socialt stöd tycks vara oklart. Det har hänt att skolan släppt ansvaret när en
kontakt har upprättats med socialtjänsten, trots att eleven fortfarande är
inskriven på skolan. Detta kunde observeras bland annat med eleverna J och
M. För eleven M var det endast kontakten med socialtjänsten (IFO) som
återstod de sista fyra månaderna av årskurs nio. När kontakter eller relationer
misslyckas, särskilt på mikro- och mesonivån (se Bronfenbrenner, 1979), det
vill säga på klassrumsnivå och i relationen mellan klassrum och andra
skolfunktioner, påverkas direkt elevernas välbefinnande i skolan.
För att synliggöra skolans sociala ansvar för elevernas välbefinnande
föreslås, att hela skolan delas upp i smågrupper en gång per vecka. Där
kunde utrymme skapas för elever till samtal med en vuxen. Eftersom det
idag i den obligatoriska skolan knappast ges tillfälle för alla elever att
samtala med en vuxen i en trygg liten grupp om hur man upplever sin
skolsituation. Dessa tillfällen skulle kanske kunna bli en återhämtningsplats.
I kap 6.1.3 beskrevs elevernas upplevelse av bland annat ensamhet och
rädsla i skolan. Sådana känslor skulle kunna bemötas och vändas till trivsel
och självkänsla i en liten trygg grupp på endast ett fåtal elever. Särskilt
avsatt tid för samtal skulle kunna bidra till balans i skolsystemet.

6.2. Metodologisk reflektion
6.2.1 Skoldokumentanalysen
Skoldokumentationen omfattar endast det material som respektive skola har
noterat för de nittio ungdomarna med 30 procent eller mer av ogiltig
frånvaro. Dokumentationerna återfanns dels i elevmappar och dels i
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elektronisk form i kommunens datasystem avseende bland annat vissa
åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Betygsdokumenten
förvarades separat och kunde studeras efter att rektorn tillhandahållit dem.
Flera åtgärder kan ha förekommit utan att ha blivit dokumenterade. Detta
kan ha hänt trots att åtgärder, pedagogiska såväl som sociala, brukar bygga
på i ett åtgärdsprogram och ibland finnas dokumenterade i ett protokoll från
en elevhälsokonferens. Eftersom drygt en fjärdedel av alla eleverna saknade
ågärdsprogram eller elevhälsoprotokoll är det oklart om det erbjöds något
stöd för dessa ungdomar.
Rent praktiskt uppstod ibland svårigheter att få fram all skoldokumentation
om eleverna. Dokumentationen i elevmappar återfanns i viss utsträckning på
respektive skolexpeditions arkiv. Långt ifrån all elevdokumentation var
lättillgänglig. De elevmappar som inte fanns kvar på respektive
skolexpedition fick författaren tillåtelse att söka efter i ett trångt källararkiv.
En del elevakter före det sjunde skolåret hade blivit kvar i respektive F-6skolas (skola från förskoleklass till och med sjätte skolåret) arkivförråd, där
författaren på plats studerade dem för aktuella elever. En av de tidigare F-6skolorna hade makulerat vad de dokumenterat om eleverna som lämnat
skolan. För ett par elever saknades sålunda uppgifter om de första skolårens
eventuella insatser.
En mängd uppgifter, som upptog flera pärmar för endast en elev,
utelämnades av sekretessskäl. Följden blev att den eleven inte finns med i
materialet. Studiens trovärdighet påverkades inte nämnvärt eftersom det
endast rörde sig om en enda elev.
När all dokumentation var samlad upptäcktes ojämnheter i hur rapporter
skrevs och anteckningar fördes om elever i olika dokument. Främst skrev
klassföreståndaren eller elevens mentor, specialpedagog eller kurator. Det
hände också att rektorn skrev. Trots att alla berörda var medvetna om att alla
handlingar är offentliga om de inte är skrivna som arbetsmaterial, förekom
många personliga omdömen i framför allt åtgärdsprogrammen. (Utkast till
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skrivelse, minnesanteckningar och liknande är inte allmän handling och
behöver inte lämnas ut).
Att en del elever med längre perioder av ogiltig frånvaro ibland kunde
glömmas bort i frånvarorapporteringen, medför att det exakta
frånvaroprocenttalet inte kan ses som lika pålitligt som föekomsten av hög
frånvaro ( se kapitel 5.6 eleven K som rapporterades ha 55,4 procent
frånvaro, men som var borta hela sista skolåret). Flera elever hade troligtvis
högre frånvaro än vad som faktiskt rapporterades.
I analyserna av de tre delundersökningarna användes metoder som kan
betraktas som tillförlitliga, trots att den tredje delundersökningen berörde
totalt endast 31 elever. Självklart vore det önskvärt att ha ett stort material att
bearbeta statistiskt. Inga signifikansberäkningar kunde göras i tredje
analysen, eftersom urvalet var för lågt. Andra analysmetoder kunde kanske
använts än de statistiska, men allt material byggde på siffror i den upprättade
databasen.
Trovärdigheten i analysen stärks av att en överföring av information från
dokument först gjorts till ett granskningsprotokoll, vilket kontrollerades av
en annan forskare. Analysmetoden i studie 1 var en kvantitativ innehållsanalys där beräkningar gjordes med hjälp av statistikprogrammet SPSS. De
resultat som redovisas kvantitativt har alltså statistiskt testats vilket är en
styrka. Designen tillät inte någon orsaksanalys av på vilket sätt som stöd
skulle kunnat inverka på elevernas lärandesvårigheter.
Vad som saknades och därför inte gavs möjlighet att statistiskt registrera, var
alla individuella kommentarer och noteringar i framför allt ÅP. I samma
dokumentationsakt kunde det stå att eleven var testad, och att tydliga läsoch skrivsvårigheter eller inlärningssvårigheter hade upptäckts. Två år
senare skrev ännu en skolpersonal att eleven definitivt inte hade dessa
svårigheter, trots att eleven själv vittnade om dem. Sådana förhållanden
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skulle kunna bli ett underlag för ännu en artikel om hur skolpersonalen
dokumenterar i elevernas åtgärdsprogram.
Elever med ogiltig frånvaro under tidigare skolår, exempelvis under skolår
fem och sex, men som var tillbaka i skolan på heltid därefter, finns inte med
i materialet. Frånvaroprocenten för de aktuella ungdomarna fanns
dokumenterade endast för det nionde skolåret. Från tidigare skolår fanns
endast noteringar i skoldokumentationen om ströfrånvaro och/eller hög
ogiltig frånvaro, men inga procenttal. Det är dock inte troligt att frekvent
skolk har förekommit under årskurs fem och sex, men sedan helt upphört.
Det förelåg inget underlag för undersökning av hur skolk under de första
skolåren kunde inverka på skolk under de sista skolåren i grundskolan.
Ingen direkt koppling kunde upptäckas mellan individuella egenskaper,
graden av pedagogiskt och psykosocialt stöd som erbjöds eleverna och nivån
på skolk, vilket skulle kunna ses som bekymmersamt.

6.2.2 Intervjustudierna
Enligt Breakwell (1998) finns ett antal risker förenade med intervjuer med
ungdomar. Till de allmänna riskerna kan räknas svårigheter att i
intervjustudier säkerställa validitet och reliabilitet i resultaten. För att
reducera dessa risker vid intervjustudier krävs att ansatsen är systematisk
(ibid.). I de båda intervjustudierna har systematik eftersträvats både under
genomförandet av intervjuerna, under analysen och vid redovisningen av det
insamlade materialet. En viktig del i denna systematik är att elevintervjuerna
varit halvstrukturerade och utgått från en intervjumall (Studie II, se bilaga 1).
Intervjuerna av skolpersonalen utgick från en inledande fråga som ställdes
vid alla intervjutillfällen (Studie III).
Att informanterna kunnat tala på ett förtroendefullt och öppet sätt var
avgörande för resultatets sanningsvärde. Unga människor har ofta en intuitiv
känslighet för vad de uppfattar att intervjuaren önskar veta (Breakwell,
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1998). Ytterligare en svårighet i intervjusituationen med respektive ungdom
var att de unga skulle kunna ha problem att uttrycka sina upplevelser och
erfarenheter i ord. Särskild hänsyn lades till informanternas autonomi,
integritet och eventuella sårbarhet. Genom noggranna förberedelser
eftersträvades en intervjusituation där den unge skulle känna sig trygg och
kunna välja att avbryta närhelst han/hon så önskade. En förhoppning fanns
att intervjuerna skulle bli en positiv upplevelse där de fick prata av sig om
något som upptog deras liv (Studie II, IV).
Forskningsfrågor och teoretisk utgångspunkt har operationaliserats genom en
intervjumall för elevstudierna. Samtalen med skolpersonalen utgick från
samma formulering till alla om skolpersonalens erfarenhet av kontakt med
elever som skolkar. I intervjusituationerna med skolpersonalen följdes
Labovs (1972) metod att använda en öppen fråga i intervjun för att locka
fram ett berättande. Detta var ett upplägg som gav utrymme för
skolpersonalen att delge sina tankar och reflektioner. Troligtvis skulle inte en
mer strukturerad intervjuform ge utrymme för öppna reflektioner på samma
sätt. En checklista förekom (se bilaga 1) som avstämdes under samtalets
gång, så att de eftersökta uppgifterna täcktes in. Därmed värnas studiernas
validitet (Breakwell, 1998).
Båda intervjustudiernas inspelade material granskades av en utomstående
forskare och den transkiberade texten diskuterades med en forskare, som
kunde bekräfta resultaten, vilket enligt Lincoln & Guba (1985) ökar
pålitligheten. Vidare diskuterades analyserna i forskarseminarier med andra
forskare som kritiskt granskade analysprocessen och resultaten. Att flera
direktcitat förekommer i resultatredovisningen av de båda intervjustudierna
höjer också trovärdigheten.
En tänkbar möjlighet kan inte uteslutas att såväl elever som skolpersonal kan
ha varit benägna att belysa antingen de positiva eller negativa aspekterna av
deras relationer. Intrycket av både eleverna och skolpersonalen är att de gav
en nyanserad inblick i olika skolsituationer.
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6.2.3 Fallstudie
All information i forskningsmaterialet om det sociala stödet för de femton
ungdomarna (”The Winners, The ungchallenged och The Losers”) utgjorde
tillsammans fallstudien. Grupperingen av de femton intervjuade eleverna
kontrollerades av en oberoende forskare som fann att gjord indelning stämde
med vad som framkommit i resultaten i Studie II. Urvalet av stödfaktorer
från dokumentstudien bestod av de variabler som beskrev vilket socialt stöd
eleven hade haft. Detta var uppdelat i formellt internt och externt socialt
stöd.
Eftersom källmaterialet från alla intervjuerna var stort fanns det information
i intervjumaterialet om det sociala stödet som inte användes i studie II och
III och som därför kunde användas i studie IV. Hur eleverna såg på
dokumenterat socialtstöd, skolpersonalen kommentarer om elevstödet och
vad som fanns i skoldokumentationen om socialt stöd undersöktes (Studie
IV).
Frågeställningar om elevernas upplevelse av det erhållna stödet ingick inte
explicit i intervjuguiden utan framkom under samtalets gång. Denna insikt
bidrog till att allt intervjumaterial granskades på flera gånger för att
elevernas upplevelser av det formella stödet skulle fångas. Framför allt
kommenterade eleverna det interna formella stödet i samband med att de
berättade om sina kontakter med olika personal. Samtliga stödfaktorer
räknades initialt som något positivt.
Stödfaktorer i det transkiberade intervjumaterialet från samtalen med elever
och skolpersonal noterades efter en noggrann innehållsanalys. Att det
verkligen fanns belägg för elevers samt skolpersonals uppfattning om socialt
stöd i intervjumaterialet kontrollerades av en annan forskare och lyftes även i
forskargruppen, vilket stärker forskningens trovärdighet. Tillsammans med
en annan forskare jämfördes de funna stödfaktorerna tills en
överensstämmelse uppstod.
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Hög observans gäller speciellt vid kvalitativ forskning där forskaren själv är
en del av forskningen, vilket skulle kunna påverka strävan efter objektivitet
(Lincoln & Guba, 1985). Detta metodologiska tillvägagångssätt bidrog till
analysens validitet.
Värt att diskutera är även tolkningen av elevens upplevelse av stödet.
Analysen utgår endast från intervjumaterial, som inte bearbetats på annat sätt
än i fallstudien. Eleverna var dock mycket explicita i sina berättelser vilket
stärker validiteten. I elevens redogörelse för sina kontakter med det interna
sociala stödet framkom alltid hur eleven upplevde kontakten, även om inte
någon direkt fråga ställdes. Eleverna uttryckte inget om sina åtgärdsprogram
och ibland hade de ingen aning om att något sådant funnits. Däremot kunde
de relatera till vuxna som representerades av formell intern stödpersonal.
Denna utgjordes av skolsköterska (SS), skolkurator (SK), vuxencoach, och
specialpedagog. Även elevhälsan var välkänd av de elever som deltagit i
elevhälsokonferenser.
En begränsning i denna studie är att ingen diekt information framkommer
om hur elevernas relationer påverkar deras skolk. Ännu en begränsning är att
materialet omfattar ett litet sampel och att alla elever är från samma
kommun, men å andra sidan kan detta ses som en styrka eftersom det i
materialet finns ett längre tidsperspektiv för deltagarna, vad som kallas för
”thick descriptions” (Geertz, 1973, p5-6).

6.2.4 Forskningsbidrag
Avhandlingen har gett ökad kunskap om olika faktorers inverkan på
ungdomarnas möjlighet till delaktighet i skolarbetet. Vidare har betydelsen
av klassrummet som en socialt fungerande del i skolsystemet synliggjorts
genom eleverna.
Dokumentstudien i denna avhandling lyfter och synliggör betydelsen av
skoldokumentation, och dess inverkan på elevernas fungerande i skolan.
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Vidare visas på betydelsen av vuxenstöd som upplevs positivt av eleverna
själva och att detta kan bidra till en vändpunkt, en så kallad ”skol-turning
point”. Ett fungerande vuxenstöd skulle alltså kunna förändra en elevs
antisociala och ensamma liv, vilket är en utmaning för skolsamhället. Att de
elever som gick från storskolk till fullständig skolnärvaro hörde samman
med att de upplevde sig trygga, omhändertagna, stöttade där de
uppmuntrades framåt (jfr Hellberg, 2007 och Bilmes, 1986).

6.3. Slutsatser
I följande avsnitt redovisas slutsatser dragna från resultaten i avhandlingen.
De baseras på ett salutogent perspektiv och skolethos med delaktighet som
en naturligt fokus.

6.3.1 Det salutogena perspektivet
Med ett salutogent perspektiv på de olika nivåerna och platserna i skolmiljön
är förhoppningen att varje elev ska kunna uppnå sin nischpotential, det vill
säga samspela på ett utvecklingsbefrämjande sätt med sin omgivning (jfr
Bronfenbrenner, 1979; Wachs, 2000). Ett sådant samspel skulle kunna
likställas med att vara delaktig i skolan. Delaktigheten utvecklas när eleverna
såväl medvetet som omedvetet interagerar inom omgivningens givna ramar
utifrån egna förutsättningar och upplevelser i en gemensam sammanhållen
process.
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Figur 7. Utifrån slutsatserna av resultaten beskrivs tänkbara förutsättningar
för en förändring av skolkutveckling (se figur 4).
Figur 7 illustrerar förändring av skolan från en betoning på systemkrafter
som drar eleven från skolan till en betoning av systemkrafter som drar
eleven mot skolan. I första rutan till vänster beskrivs att regler bör finnas för
hur skoldokumentationen om elever ska utformas. Även att gjorda
dokumentationer bör användas för att bygga vidare på vad som gjorts för
eleven betonas.
I ruta två från vänster återfinns NP i åk tre och sex. Genom att systematiskt
följa upp eleverna efter respektive NP och ge dem det stöd som de behöver
kan en god kunskapsutveckling främjas. Att samtidigt dokumentera och lyfta
elevens styrkor ger en balans åt helheten.
Tredje rutan beskriver hur det skulle kunna fungera på klassrumsnivå. Med
hjälp av tydliga instruktioner och adekvat information i ett sammanhang där
utmaningar ges på till individen anpassad nivå kan systemkrafter formas som
drar eleverna i riktning mot delaktighet i skolarbetet. Exempelvis kunde
distansundervisning erbjudas under en period eller i en kurs för elever som
saknar utmaningar i klassrummet.
I fjärde rutan beskrivs det relationsbyggande arbetet, där alla elever kan
kopplas till en vuxen i små förtroendeingivande grupper. I dessa grupper har
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man tid att under ett pass (förslagsvis en gång/vecka) lyssna på eleverna och
ge dem talutrymme i en avskild miljö. Genom ett sådant kontinuerligt
relationsbyggande arbete skulle krafter som drar elever från skolan i form av
brist på relationer bytas till krafter som drar eleverna i riktning mot
delaktighet i skolarbetet.
Utifrån dessa sammankopplade insatser (figur 7) borde man inom
skolsystemet framöver använda sig av ett mer markerat processtänkande. Ett
processtänkande bör synliggöra alla nivåer i systemet, vilket underlättar
samordning. Ett tydligt skolethos är då möjligt att byggas.

6.3.2 Elevernas skolklimat/skolethos
Utifrån Rutters (1983) och Grosins (1985, 2004) forskning om skolethos, det
vill säga det psykosociala skolklimatet, kan elevernas sociala välbefinnande
gynnas. I studie II och IV framkom att tre ungdomar efter positivt
bemötande återvände till skolan. Studie II beskriver det positiva bemötande
”The Winners” (eleverna A, B och C i tabell 3) upplevde när de återvände
till skolan med full närvaro. Det befrämjade deras välbefinnande i skolan
vilket i sin tur inverkade positivt på deras skolresultat. Ett sådant bemötande
kan man betrakta som en del av skolklimatet. Resultatet kan jämföras med
det Stigsdotter Ekberg (2010) fann i sin forskning angående positiva möten
mellan elever och lärare som har haft betydelse för utvecklandet av ett gott
självförtroende hos en elev i riskzonen.
Ett tydligt skolethos kan enligt Rutter et al., (1979) gynna utsatta
elevgrupper. Rutter menar att skillnader i elevernas prestationer på olika
skolor till stor del berodde på olikheter i skolornas anda, ”ethos”. Den
sociala såväl som den pedagogiska arenan finns tydligt representerade i de
skolor där elever med bristande sociala förutsättningar gjort stora framsteg.
Ett fungerande skolethos uttrycks i betoning på kunskap, den psykologiska
skolmiljön, lärarnas beteende i klassrummet, möjligheterna för eleverna att
bli uppmuntrade och belönade samt möjligheterna för eleverna att ta egna
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initiativ. Undervisningsmetoderna varierar, men prestationsmålen prioriteras.
Skolor med ett tydligt skolethos kännetecknas också av att om inga
skolrelaterade förväntningar (t.ex. att arbeta med tilldelade uppgifter och
slutföra dem) ställs på eleverna utanför skolan, så uttrycker rektor och lärare
dessa till eleverna. Elever med de sämsta förutsättningarna vid skolstarten
kan komma att göra betydande framsteg i skolor med positivt skolklimat,
jämfört med de elever som besitter goda förutsättningar, men som går i
skolor som har ett dåligt skolklimat (Rutter, 1983; Grosins, 2004; Stigsdotter
Ekberg, 2010).
Sammanfattningsvis ger således skolans ethos uttryck för personalens
kollektiva förhållningssätt när det gäller väsentliga frågor om hur vuxna
uppträder gentemot de unga (Lindberg, 2010) och därmed hur unga
inkluderas i skolan.

6.3.3 Social inkludering
Om en av skolans uppgifter är att bidra till elevernas socialisering in i
samhället borde kanske skolan som system undersöka fler alternativ i
undervisningsmiljön för ungdomar som ännu inte lämnat skolan. Vi vet att
barns och ungdoms delaktighet i sin vardag har en positiv inverkan på deras
hälsa och välbefinnande (Antonovsky, 1991, Law 2002, Elvstrand, 2009).
Avhandlingens resultat visar genomgående att kollektiva förutsättningar för
inkludering inte förelåg, eftersom grundläggande delaktighet saknades
(jämför Ridge (2007). Däremot kunde stöd till enskilda elever förändra deras
skolsituation. Gruppen ”The Winners”, i vilken var och en fick ett starkt
individuellt vuxenstöd, inkluderades på nytt i skolan och fick därmed en
skoltillhörighet och förutsättningar för delaktighet (jfr Hattie, 2009).
Uttrycket social inkludering bör omfatta alla människor oavsett fysiska eller
psykiska begränsningar. Inom skolan talas det ibland om social inkludering i
samband med nedläggning av resursskolor. Man menar då att eleverna i
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genom att gå tillbaka till sina ordinarie skolor ska få ”förebilder” på den
egna skolan. Det är tveksamt om detta i realiteten blir följden av en sådan
återgångar. Några av ungdomarna i gruppen ”The Losers” var med om
återgångar men upplevde sig inte som inkluderade (Studie II).
Ett annorlunda men kreativt exempel på inkludering av ungdomar som
befann sig i ett långvarigt utanförskap finns i Pennsylvanina i USA. Där
öppnades på försök en skymningsskola, en alternativ skola, dit de skolkande
unga hämtades. D´Angelo och Zemanick (2009) fann i sitt forskningsarbete
att två tredjedelar av dessa ungdomar examinerades och mer än en tredjedel
fortsatte att studera vidare. En slutsats som kan dras är, att skolans och
skolpersonalens förväntningar samt initiativförmåga kan vara ett verksamt
stöd för inkludering.

6.3.4 Ett skolsystem i balans
Genom att forma miljöer där individer upplever tydliga strukturer kan
människors identitet stärkas. I sådana miljöer kan behov tillfredsställas och
människor få uppleva meningsfullhet på ett hälsobefrämjande och stödjande
sätt (Eriksson & Lindström, 2008). Att elevernas behov blir mötta i
skolmiljön genom olika former av stödinsatser är av stort värde. I figurerna
nedan (figur 9 och 10) åskådliggörs förslag på åtgärder insatta i ett
systemteoretiskt tänkande, där skolsystemet beskrivs som ett system i balans.
Figur 9 visar påverkan på individen utifrån klassrumsnivå och skolnivå.
Figur 10 visar samverkan med organisationer utanför skolsystemet samt
subsystem inom skolsystemet men utanför skolan. I både figur 9 och 10 visar
den inre cirkeln individ och klassrumsnivån. Det gråmarkerade fältet utgör
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skolnivån.

Figur 9. Interna systemkrafter med positiv inverkan på individen
I figur 9 finns samma nivåindelning som i figur 6. Siffrorna i figuren
förklaras här nedanför:
1= förväntningar
lärande
2= uppmuntran
kreativitet
3=stödjande
säkerhet,kompetens

6= förebyggande
kontroll
7= begriplighet
lärande
8= meningsfullhet
kreativitet

4=skyddande
5=delaktighet
kreativitet

9=hanterbarhet

säkerhet, kontroll

inflytande, ansvar,

Systemkrafterna 2 och 3 kan utgå från såväl skolpersonal som från andra
elever. Skolpersonalens relationer till den enskilda eleven i form av
bemötande och attityder har stor betydelse för att skolethos ska utgöra en
positiv kraft i skolsystemet. Ju positivare skolethos desto mer är systemet i
balans. De nio systemkrafterna som är avbildade i figur 9 bidrar alla till att
eleven dras mot skolan och till delaktighet i skolarbetet. Att stöd kan erhållas
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utanför skolan men inom skolsystemet samt från organisationer utanför
skolsystemet framkommer i figur 10.

Figur 10. Systemkrafters positiva eller negativa inverkan på individerna.

En och samma systemkraft kan ha antingen en positiv eller en negativ
dragningskraft på den enskilda eleven. De flesta systemkrafter i figur 10 kan
få en negativ inverkan på den enskilda eleven om inte eleven upplever
erbjuden insats positivt. Flera elever i avhandlingen beskrev att kontakten
med socialtjänsten (IFO) inte varit odelat positiv. Denna erfarenhet kan bero
på bemötandet från den enskilda person de mötte.

6.3.5 Avslutande reflektioner
Inledningsvis nämndes att skolk är en företeelse som berör inte bara
ungdomarna själva, utan också deras familjer, skolorna och i ett längre
perspektiv hela samhället. I avhandlingen har skolsystemets olika
systemkrafter studerats utifrån både elevernas och skolans perspektiv. Dessa
krafter samverkar i olika utsträckning och kan antingen dra eleven mot eller
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från delaktighet i skolarbetet. En positiv samordning av krafter är därför
viktig.
Stigendals fyra utanförskapsskäl (upplevelse av brist på meningsfullhet,
mobbning, avsaknad av stöd vid exempelvis lärandesvårigheter och
utstötning) kunde återfinnas bland alla intervjuade elever. Dessa
utanförskapsskäl kan relateras till systemkrafter som borde ha varit stödjande
men som istället bidrog till att dra eleven från skolan. Inte heller de samlade
hypotetiskt stödjande systemkrafterna bidrog till att hjälpa eleven till
delaktighet i skolarbetet. Erbjudet stöd upplevdes inte alltid som ett stöd av
eleven. Hur eleven själv ser på det stöd som erbjuds är avgörande för att
social inkludering och delaktighet skall uppnås.
Många av de systemkrafter som finns inom skolan skulle kunna ändras
genom att ett salutogent perspektiv och ett positivt skolethos explicit
inkluderas i systemet. De tre elever som fick en engagerad vuxen som inte
gav upp kunde återvända till skolan. Ett starkt vuxenengagemang för en
skolkande elev kan förändra dennes livssituation, vilket är i
överensstämmelse med vad Hattie ( 2009) fann i sin undersökning av 800

metastudier från över 50 000 olika undersökningar som omfattar mer
än 80 miljoner elever. Det är tveksamt om lärarutbildningen ger utbildning
om hur man skapar en god social ordning i klassrummet enligt Sundell och
Stensson (2010). En skolpersonal som intresserar sig för vad eleverna tänker
och förstår kan bidra till en trygg klassrumsmiljö. Både skolan och området
socialt arbete står inför liknande utmaningar. Precis som arbetet i skolan
vilar också det sociala arbetet i samhället på en politisk normativ grund, där
uppgiften bland annat kan vara att bistå ungdomar med stödinsatser.
En central fråga handlar om attityder, relationer och noggrannhet i
dokumentationshantering. Dokument bör användas aktivt i uppföljning av
åtgärder och stärka ett tydligt skolethos. Flera systemkrafters negativa
inverkan på elevernas delaktighet i skolan kan förklaras genom att hänvisa
till ramlagar. Dessa anger riktlinjer, som har sin grund i moraliska
bedömningar men inte är juridiskt bindande. Varken hårdvara eller ramlagar
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styr dessa systemkrafters riktning utan snarare mjukvaran, människorna i
skolsystemet och relationerna dem emellan.
Hur skolan, som är en spegelbild av samhället, ser på eleverna och deras
lärande inverkar på ungdomarna som skolkar. Betraktar skolan ungdomarna
med respekt för den enskilda individen och lyssnar till dem innan beslut
fattas kan mycket vara vunnet. Många ungdomar som idag skolkar skulle då
kunna få en andra och tredje chans.

6.3.6 Förslag på fortsatt forskning
Behov föreligger av fortsatt forskning med fokus på den skolmiljö som de
skolkande ungdomarna lämnat. Som tidigare nämts förekommer relativt ofta
på elevhälsokonferenser att fokus läggs på den enskilda eleven som
problembärare istället för på elevernas undervisningssituation.
Nya studier rekommenderas för att undersöka hur skolan fungerar för yngre
elever som har upprepad ogiltig frånvaro. Tidiga skolårs dokumentation och
uppföljning av elever som misslyckats på nationella proven i årskurs tre och
sex är av forskningsintresse. Hur elevers oro bemöts inför olika
undervisningssituationer, framför allt avseende matematikundervisningen är
av vikt att undersöka, eftersom matematiksvårigheter korrelerade med skolk.
Ännu ett möjligt forskningsområde är att undersöka hur slutsatserna från
denna avhandling prövas i ett skolområde med hög andel skolk. Genom
olika delstudier skulle utfallet, en form av effektutvärdering, av
beskrivningen i figur 7 kunna undersökas i ett skolsystem med ett salutogent
perspektiv och med ett skolethostänkande i fokus.
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SUMMARY IN ENGLISH
Background and aim
Truancy from school is a phenomenon that directly affects truants, their
families, the schools and, in a longer perspective, society as a whole. A
common definition of truancy is a student’s absence from school without the
parents’ or school’s approval. In school terminology, this is called
unauthorised absence. Truancy may involve an active decision not to
participate in lessons. This type of decision can be the first sign in a trend of
antisocial behaviour that can have negative consequences for the individual
student(Baker et al., 2001). It canalso be a sign of exclusion and can be
associated with the tendency of schools to sort students into ‘normal’ and
‘anomalous’ categories. A student leaving compulsory school without a
certificate is at risk of dropping out of the educational system completely
(SOU 2003:92). Several factors in the school system can drive a student in a
direction away from school and towards exclusion. These factors are
sometimes called ‘system forces’.
The system forces comprise the various factors that combine to either pull
the student towards participation in school or push the student away from
school. Examples of system factors can be school documentation and the
student’s relationships with school personnel, with other students, with the
school climate, and with the student health team. This thesis is based on four
studies, and tries to identify system forces that affect young people in the
school system. The overall aim of the thesis is to critically examine whether
the supporting system forces in the various levels of the school system pull
students towards participation in school.
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Theoretical frame
The system theory can be used to detect various forces that either pull
students towards greater attendance or push them towards truancy. The
school can be seen as an open system. Bertalanffy (1968, page 38), an
Austrian biologist, used the image of a living organism’s dependence on its
surroundings to show that organisations function in the same way. An
example of a hierarchical structure based on open systems theory is
Bronfenbrenner’s ecological system from micro- to macrolevel
(Bronfenbrenner, 1979). The school can be seen as a system that contains
microsystems (classrooms), mesosystems (relationship between classroom
and other school functions), and an exosystem (the school as a whole).
Through their experiences in these nested systems, the students assign
meaning to the system.
Like Antonovsky (1991), both Jönsson (2010) and Stigendal (2004)
emphasise the importance of meaning for all social situations. The lesson in
school is a social structure (Stigendal, 2004) containing niches. The concept
of niche (Wachs, 2000) is a development of Bronfenbrenner’s description of
the microsystem, and includes a pattern of activity roles and human
relationships in a physical and material environment. The roles of student
and teacher involve demands from both sides to understand and to be
understood. For greater participation, the individual student’s social
environment (school personnel) must encourage interaction, which in this
situation helps increase the student’s potential to develop within existing and
new niches. A high nich potential probably improves the student’s sense of
coherence (Wachs, 2000). According to Lindström & Eriksson (2005), the
sense of coherence (SOC) involves the ability to perceive that a particular
situation can be managed, regardless of what happens. Antonovsky (1991)
identified three dimensions in the SOC concept that affect a person’s wellbeing: comprehensibility, manageability and meaningfulness.
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Method
This research project was reviewed and approved by the Ethical Review
Board of Linköping University (Ref. no. 2010/105-31). For ethical reasons,
the term ‘school personnel’ is used instead of ‘teacher’, ‘school counsellor’
and ‘school nurse’. All personnel were promised complete confidentiality.
The various approaches used in the thesis aim to highlight the student
group’s situation in the school system from several perspectives, thereby
producing a better overall picture of the phenomenon being studied. The
study design is therefore mixed, involving both qualitative and quantitative
methods, although the qualitative elements guide the quantitative elements.
The sample of 90 students in the first study comprised all registered
unauthorised absences exceeding 30 percent in the ninth school year for
individual students during the 2007, 2008, 2009 and 2010 school years.
These young people were monitored retroactively throughout their years in
compulsory school, from Year 1 to Year 9 (Study I).
To obtaina student’s perspective a strategic selection of students for
interviews was made from the 90 in the second study. Twenty students were
asked, and 17 agreed to participate. Due to technical problems, two recorded
interviews were destroyed, so the research was based on 15 students. The
interviewed students suggested names of one or more school personnel that
they wanted me to interview in the third study to gain a school’s perspective.
Several students accepted that I discussed their cases with school personnel,
without specifying a member of staff. The school personnel interviewed
comprised one adult per student. Figure 1 illustrates the research process.
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Figure 1 The research process
The four studies were carried out between autumn 2011 and the end of 2012.
The elements on data collection, A, B, C and D, relate to Study II. The work
in E relates to Study III and in F relates to Study I.
After a careful review of all documents in Study I, data was sorted according
to what could be of interest when interpreting truancy. This resulted in
approximately 70 variables that could then be categorised in three groups. In
study II the students were interviewed where they explained their truancy. In
study III the school personnel were interviewed with no structured
discussion. They were simply asked an introductory question according to
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Labov (1972), so my point of departure was that the adult had experience of
truancy. The data in Study IV for the 15 students that were included in Study
II was retrieved from the raw data in the three earlier studies. The raw
material for Study IV about social support comprised mainly the variables in
the database in the school documentation, which stated the source of social
support and stated the number of action programmes. Examples of sources
of social support stated in the school documentation were school counsellor
(SC), school nurse (SN), special educational -needs coordinator(SENC),
Individual and Family Care Unit (IFC), school psychologist (SP), child and
adolescent psychiatry unit (CYPC) and the number of action programmes.
Text material from the interview studies was also used during the
examination of social support.
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Results
Overall results
Predictors for truancy were the autumn-term grades in Year 8, difficulties in
mathematics, and relationship problems. For 50 percent of the students,
persistent truancy began after Year 7. No association was found between
pedagogical and social support. Students who had failed the national test in
Year 5 were regarded in this study as students with learning difficulties, and
were over-represented in the group.
By taking a comprehensive perspective of the entire school career of the
truanting students, where various system forces interact, the thesis has
attempted to illuminate and understand the school situation of the
adolescents by examining the orientation of the various system forces.

Figure 2 An overview of the truanting process over time in the school
system, described at individual level on the basis of the overall results in this
thesis.
No individual’s school process is described here; instead, the diagram shows
an overall picture based on the total results. What the student called
‘stomach ache’ or ‘headache’ when visiting the school nurse developed over
the years into pure truancy. Factors other than learning difficulties and adultstudent relations that may be involved in the process are bullying and
performance-related stress.
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Several system forces at different levels, seem to exclude or push the student
away from school, which brings imbalance to the system. Examples of
reasons for exclusion are lack of documentation and follow-up procedures,
and the students’ failures in the NT without subsequent educational support.
The quantitative analyses showed that students with learning difficulties
were over-represented in the 90 young people in the school documentation.
This corresponds to Stigendal’s third cause of exclusion, ‘unfulfilled
conditions’. Other reasons for exclusion are: ‘Experience a lack of
meaningfulness’, ‘lack of support’, and/or ‘ostracisation’. Ostracisation can
be a result of structural selectivity with an unclear framework of what
applies at classroom level. Students who do not experience the school
situation as being meaningful7 because they do not feel challenged or feel
any demands, leave the school. Lack of communication at several levels
between student and school personnel has also led to students becoming
ostracised8. In other cases, students have been subjected to ‘structural
selectivity’9 (see page 20), i.e. the conditions about what applies in the
classroom are imprecise.
Approximately a quarter of the 90 young people in Study I had some sort of
psychosocial support from either the school nurse (SN), school counsellor
(SC) or school psychologist (SP) (Study I). Several students had contact with
a combination of these three professionals. Together with support from
special-needs teachers and instructors, action programmes (IEP) and offers
of collection, these internal system forces, in theory, pulled the individual
students towards a successful school life. Both schools had a procedure
where they reported long-term truancy to the social services individual and
family care unit (IFC). Contact with CYPC sometimes involved an
investigation, but the students’ truancy continued. Hypothetically, these
external system forces pull the individual student towards participation in
school and served in that case as supporting factors, but this could not be
established as social support experienced by the students in this study.
Stigendal’s first cause of exclusion: lack of meaningfulness
Stigendal’s second cause of exclusion: bullying
9 Stigendal’s fourth cause of exclusion: ostracisation
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The high level of student absence seems to be an indication of the students’
poor psychosocial health. For example, in the third group in Study IV, ‘the
Losers’, three students representing the group had not attended school for the
entire Year 9. The recorded absence figures for these three students were 90,
90 and 55.4 percent. One of these students had a job, so he was in good
shape, but the girl and all the others (not described in detail in study IV) in
the group were in a very poor psychosocial state, according to records from
the student health conferences and in the action programmes. One of the
students (K, Table 1) in the group lacked an action programme, and no
support of any kind was offered in Year 9. Another example is that a few
students were placed in a special teaching group, which was located in a
building far from the rest of the school without any effect on truancy. In
addition, action programmes for students in the first years of school did not
involve more social support than for those students who were not given an
action programme until Years 8 and 9. It seemed as if the students who were
given their first action programmes in Year 8 were the students who received
the most social support.

System forces from the perspective of school
personell
The reflections of school personnel (Study III) over the students ( see Table
1) show various system forces pulling students towards school or pushing
them away from it. An initial analysis using a content analysis showed seven
categories that comprised a type of positioning in relation to the students.
Therefore, in the next stage of the analysis, positioning theory became a
point of departure. Seven groups of self-positioning were detected in the
personnel as follows: shows engagement, gives advice, detects needs,
observes, analyses, distances themselves, and judges. The same member of
the school personnel could display several positions and several attributions..
Twenty-seven attributes were found, and only four of them were distinctly
positive. Several members of the school personnel at school level, and some
at classroom level, expressed their engagement for the student in their
various situations, ranging from meetings in the corridor to meeting them in
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town. At classroom level, some members of the school personnel did
everything they could tomake themselves available for the student in
question. Some could give advice by talking with the student on many
occasions. Another member of the school personnel could see all the
student’s needs and wanted to offer prophylactic support. These results
comprised support factors that together could help the student’s participation
in school work, and this was the case for three of the students. Other
members of the school personnel were simply observers who reported what
they saw but never intervened or provided any concrete support to the
student in question. Two other positions in relation to students involved staff
members who distanced themselves and who made judgements. The
positioning of making judgements gave expression for negative attutuds
towards the student, such as “lazy, dim, unengaged, untalented”. One
expressed a judgement as follows: “School is nothing for her”. The
descriptions in this paragraph together comprised hypothetical system forces
that pushed young people away from the school.

System forces from the perspective of the students
At classroom level, there was lack of friendship relationships for many
students, which can be described as a system force that may push students
away from school. Most of the students said that they lacked relationships
with both teachers and peers, particularly in the class. This means that the
students were not pulled into school, but not pushed away either. Two of the
interviewed young people said that they had a good relationship with their
teacher, but lacked contact with peers in the class. Several students had
contact with other similar-aged truants outside school. Friends outside
school and problems at home comprise system forces that helped to push
students away from the school. In addition, several students described
loneliness, isolation, physical pain or fear, which could also be expressions
for lack of support from an adult. For ‘the Winners’ student group, engaged
adults had a positive effect on the school climate at several levels and
comprised strong system forces that pulled students towards success in
school.
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Several documented support measures were not always experienced as
support by the students themselves. This applied particularly when the
student was not involved in the decision about the support. Such a support
measure could be that support is offered in a subject in which the student did
not have documented weaknesses. For student K in ‘the Losers’ group, who
was offered a place in a special teaching group, the return to the ordinary
school meant that he was encouraged to make up ground in a number of
subjects to compensate for the time he was in the special teaching group.
Student K lacked the determination to do this, and was pulled away from the
school and never returned. In many of these examples, the problem seems to
be that the student’s relationship to the adult support provider did not work,
or that the support was offered in such a way that the student did not
understand. Another example was support from the social services (IFC) that
one of the students in ‘the Losers’ group did not experience as something
that helped them manage school, and the measure did not help to pull the
student towards the school. In the analysis of truancy from the student’s
perspective (Study II), the focus lies on how the students talked about their
truancy, and how they saw their school situation through the years and how
they looked upon the future. The students gave both internal and external
excuses for their truancy. They also cited both internal and external
justification. See Figure 3 below.

Figure 3. A four-field table where the student’s excuses and justifications are
described at internal and external levels.
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Examples of internal excuses are shown in square one, and examples of
internal justification are shown in square three. External excuses are shown
in square two, and external justification in square four. The diagram gives
examples of internal justification, such as “I didn’t understand”, and an
external justification was “my dad is sick”. An internal excuse was
“boredom” and an external excuse was “bullying”. Three of the internal
excuses could be seen as descriptions of the school environment at
classroom level: “lack of motivation”, “boredom” and “lack of challenge”.
These phenomena could be seen as system forces that push students away
from the school.

System forces, an integrated school systems view
Table 1 is a compilation of 15 students’ risk factors and support factors taken
from sudy IV. From the left, the columns show whether the student lived
with a parent, percentage absence during Year 9, credit points on leaving
certificate after Year 9, and a comparison with credit points in the autumn
term in Year 8. If the student was reported to only have relationship
problems with the teacher, one minus shown is shown; if the student also
had relationship problems with other students in the class, two minus signs
are shown. If learning difficulties have been documented, this is also shown
as a minus sign. We also see the number of action programmes for these
students in Years 1-3, 4-6, 7, 8 and 9. If the student had no action
programmes, this is shown with a zero under the respective school year.
Regardless of the number of action programmes during a school year, only
one plus sign is shown. The support received by the student through formal
internal support from the school nurse (SN), school counsellor (SC), student
health, special-educational needs coordinator, (SENC) and adult coach is
also shown. The external formal support within the school system but
outside the school can come from the Central Student Health Unit (CSHW)
and the school psychologist (SP). Other formal external support bodies
outside the school system are the social services (IFC) and child and
adolescent psychiatry (CYPC). Each supportive force is counted as support.
If the student has three internal and three external support factors, this is
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regarded as six support factors, and added to the number of action
programmes to produce the number of support factors for each individual
student. In the group ‘the Losers’, it is clear that a lot of support has been
offered, but far from everything has been experienced as positive by the
truanting student.
Table 1. Background factors, risk factors and support factors for the 15
students in the student interviews.

An imbalance in the system is shown by the fact that the support experienced
by the student does not correspond with the documented support. For the
three groups, ‘the Winners’, ‘the Unchallenged’ and ‘the Losers’, there was
no clear correspondence between the information from the school
documents, what the school personnel said, and what the students said.
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There was also a discrepancy between the support as experienced by the
student and what was reported as being offered and received. A difference
was observed between the school personnel’s negative attributes and the
more positive information in the school documents about the individual
student for several students in group 2, ‘the Unchallenged’. In the third
group, ‘the Losers’, the students, the school personnel, and the school
documentation were all negative (Study IV). In Table 1, the effect of the
action programmes on the students’ experienced support is not shown.
Student M is an example of how support factors do not automatically have a
positive effect in the student’s school situation. Students A, B and C in ‘the
Winners’ group all returned to school, not because of the number of support
factors but because of persistent adult support that was not documented in
school documentation or anywhere else. It was the students themselves who
explained this.
Seven of the students (A, B, C, E, F, G and H) raised their credit points in
the final school term in spite of a high percentage of absence. Even if
Student B only increased the total score by five points, this was at least a
step in the right direction. For Students A, B and C, we know that there was
adult support. For Student A, it was documented that she had relationship
problems. In the documentation for Student B, it was stated that he had
learning difficulties because Swedish was not his first language. This
affected his ability to manage the various subjects. For five students, there
was documentation about learning difficulties. In the entire group, it was
only two students in ‘the Winners’ group that did not have relationship
problems documented. Four of the six students in ‘the Unchallenged’ group
raised their grades in spite of being bored (except Student F), which is
surprising. Student E had a Swedish teacher who believed in her capacity
and who tried to challenge her. In several subjects, Student E stated she
made no effort, yet attained the highest grades. For Students G and H, the
mentor’s attitude was expressed with negative attributes. Student F took the
most tests and, although he was absent for half of his school time, he was the
student that raised his credit points the most, by 85 points. Only three of the
students (B, C and D) had no documented relationship problems.
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Summarising discussion
From a systems theoretical perspective, a wide range of contacts and
relationships at different levels are necessary for students to enjoy a
qualitative life in the school system although strong relationships with adults
and peers seem to be especially important. The orchestrated effect of system
forces on the participation of students in the school system is more important
than the influence of single forces. Some of the system forces impacting
participation comes from outside the school system. Several contacts outside
the school gave the students social support (Students A and C in ‘the
Winners’ group). These could be friends, social services, the leisure-centre
leader and/or the Child and Adolescent Psychiatry Unit (CYPC). The school
perhaps relinquishes responsibility when a contact has been established with
social services (Students J and M), even though the student is still registered
in the school.
Two perspectives on a problematic situation the categorical, which attributed
the problem to the student (cf. Hjörne, 2004) and the rational, which sees the
problem from a relationship perspective (Emanuelsson et al., 2001) were
revealed in the interviews with the school personnel in this thesis. The
importance of the relational perspective was apparent for Students A, B and
C (‘the Winners’) in the manner they described supporting relationships. The
way they were treated promoted their wellbeing in school, which in turn had
a positive effect on their school results. The relationships and other mportant
system forces influencing students functioning in the school system are
illustrated in Figure 4
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Figure 4. A possible change in development of truancy. Model based on
conclusions from the results.
The diagram illustrates a possible change in forces influencing functioning
from forces pulling the student away from school to forces pulling the
student towards school. In the first box on the left, rules for documentation
should be in place for procedures regarding school documentation about
students. Rules should also stipulate how documentation can be used to build
on what has been done or proposed; this study showed that this is often not
the case. In the second box, the national tests in Years 3 and 6 are
considered. This is a change that has taken place recently through the new
curriculum for compulsory school. By systematically following up the
students after the national tests in Year 3, they can be given the support they
need and progress can be monitored. The same should also apply after the
national tests in Year 6. At the same time, documenting and emphasising the
student’s strengths gives them a balanced view of their education. The third
box describes what can be done at classroom level in the form of clear
instructions and clear information at the right level to convert what were
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previously risk factors into system forces that can pull the student towards
participation in schoolwork. Offering distance teaching for certain students
in certain subjects is a way to encourage students who lack challenges and
experience school as meaningless; this can be a way to shape system forces
that pull the student towards successful schoolwork.
Relationship-building discussions in small groups of students, led by an
adult in whom the students have confidence, could transform relationship
forces pulling the student away from school to forces pulling the student
towards school. In turn, this can promote positive attitudes from teachers and
a strong school ethos can be developed. Figure 5 illustrates the effect on the
individual at classroom level and school level. Figure 16 shows interaction
with organisations outside the school system and sub-systems within the
school system, but outside the school. Both Figures 5 and 6 show a school
system in balance.

Figure 5 Internal system forces with a positive effect on the individual
In Figure 5, the same division of levels is used as that in (Figure 6, in the
Swedish text). The figures in the diagram are as follows:
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1= expectations

2= encouragement

3=supporting

learning

6= preventive

creativity

7= comprehension

learning

security, competency

8= meaningfulness

creativity

4=protective

5=participation

control

9= manageability

security, control

influence, responsibility,

creativity

System forces 2 and 3 can apply to both school personnel and other students.
The relationship between school personnel and the individual student, in the
form of the way the student is treated and attitudes, is very important for the
school ethos being a positive force on the students in the school system. The
more positive the school ethos, the more the system is in balance. System
forces exist between the levels in the system, and all nine system forces
shown in Figure 5 help to ensure that the student is pulled towards the school
and participation in schoolwork. Figure 6 shows that support comes from
outside the school, but within the school system, and from organisations
outside the school system.
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Figure 6.
students.

10

System forces’ positive or negative effects on the individual

A system force can have either a positive or negative attraction for the
individual student. Most system forces in Figure 6 can have a negative effect
on an individual student if the student does not experience the support as
positive.

10

The keys to the abbreviations can be found in chapter 1.2
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Concluding reflections
In this thesis, the various system forces in the school system have been
studied from the perspective of both the students and the school. These
interact to various extents and can either pull the student towards
participation in schoolwork or push them away from school. If a system is to
be in balance, the system forces should help the student function in school;
this was shown in all the student interviews. Stigendal’s four causes of
exclusion (see Chapter 1.2) can be related to system forces that should be
supportive, but instead helped to push the student away from school. Many
of the system forces in the school could be changed by including a
salutogenic and school ethos perspective in the system.
The three students who had contact with an engaged adult who did not give
up returned to the school. Strong adult engagement, even if the student
truants, can change the student’s life situation. Just like the work in school,
the social work rests on a politically normative foundation, and the task of
the social work is to provide support measures to the school’s students. A
central issue concerns attitudes, relationships, and accuracy in
documentation management. The document should be used actively in
following up measures and consolidating a clear school ethos. The negative
effect of several system forces on students’ participation in school could be
explained as a regulatory framework that gives guidelines based on moral
judgements. However, it is not hardware or regulatory frameworks that steer
the direction of these system forces: it is software, the people in the school
system and the relationships between them, that are the trigger.

129

Referenser
Ahrén, J.C. (2010). Skolan och ungdomars psykiska hälsa. SOU 2010:80.
Stockholm: Statens Offentliga utredningar.
Alexander, K..L., Entwise, D. R., & Kabbani, N. S. (2001). The dropout
process in life course perspective: Early risk at home and school. Teacher
College Record, 103, 760–822.
Allen-Meares, P., Washington, R. & Welsh, B.(2000). Social work services in schools.
USA: Allyn and Bacon.
Almqvist, L. (2006). Children’s health and developmental delay: Positive
function in every-day life (diss.). Örebro university.
Al-Yagon, M., & Margalit, M. (2006). Loneliness, sense of cohenrence and
perception of teachers as secure base among children with reading
difficulties. European Journal of Special Needs Education, 21, 21-37.
Andersson, C. (1982). The search for school climate: a review of the research.
Review of Educational Research, 52, 368-420.
Andersson, I. (1996). Samverkan för barn som behöver. Stockholm: Folksam.
Andersson, I. (2004). Lyssna på föräldrarna. Om mötet mellan hem och skola.
Stockholm: HLS Förlag.
Andersson, G. (2006). Child and family welfare in Sweden. In Freymon, N. &
Cameron, G. (Eds.), Towards positive systems of child and family
welfare.international comparisions of child protection, family service and community
caring systems. (p. 171-190). Toronto: University of Toronto Press.
Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur.
Aspelin, J. (1998) Banden mellan oss. Eslöv: Symposium, Brutus Östlings
Bokförlag.
130

Aspelin, J. (2003). Zlatan, Caligula och ordningen i skolan. Lund: Studentlitteratur.
Asp-Onsjö, L. (2008). Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i
skolan. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Asp-Onsjö, L. (2011). Dokumentation, styrning och kontroll i den svenska skolan.
Malmö: Malmö högskola. 39-56.
Atkinson, P. A. & Coffey, A. (2004). Analyzing documentary realities. In D.
Silverman (Ed.), Qualitative Research: Theory, Method and Practice (2nd ed.)
(56-75).London: Sage.
Attwood, G., & Croll, P. (2006). Truancy in secondary school pupils:
Prevalence, trajectories and pupil perspectives. Research Papers in
Education, 21,467-484.
Axford, N. (2008). Are looked after children socially excluded? Adoption &
Fostering, 32, 5-15.
Axford, N. (2009). Child well-being through different lenses: why concept
matter. Child & Family Social Work, 14, 372–383.
Backlund, Å. (2007). Elevvård i grundskolan- Resurser, organisering och praktik (diss.)
Stockholms universitet.
Baker, M. L., Sigmon, J. N., & Nugent, M. E. (2001). Truancy reduction:
Keeping students in school. Juvenile Justice Bulletin, September.
Barn- och elevombudsmannen, BEO (febr. 2013). Stockholm: Skolinspektionen.
www.skolinspektionen.se/sv/BEO.
Bauer G., Davies J., K., Pelikan, J. (2006) The EUHPID Health Development
Model for the classification of public health indicators. Health Promotion
International. 21, 153-159. doi:10.1093/heapro/dak002.
Bausch, K. C. (2001). The emerging consensus in social system theory. New York:
Kluwer Academic/Plenum.

131

Bengtsson Levin, M. (2005). Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. I
Sundin, J. (red.) Barnhälsans historia: dödlighet, sjuklighet och politiska åtgärder
1750–2000.
Berch, D. & Mazzocco, M. (2007). Why Is Math So Hard for Some Children?
Baltimore: Md.: Paul H. Brookes Pub. Co., cop.
Berg, G. (2003). ”Skolplikt, förvaring och ungdomars rättsäkerhet och
inflytande” i Utbildning och demokrati. Tidskrift för didaktik och
utbildningspolitik,.12, 129-149.
Bertalanffy, L. von (1968). General system theory: foundations, development, applications.
New York: George Braziller.

Best, D., Manning, V., Gossop, M., Gross, S., Strang, J., (2006).Excessive
drinking and other problem behaviours among 14-16 year old
schoolchildren. Addictive Behaviors, 31,1424-1435.
Björck-Åkesson, E., & Granlund, M. (2003). Creating a team around the
child through professionals' continuing education: Sweden. In S. L.
Odom, M. J. Hanson, J. A. Blackman & S. K. Kaul (Eds.), Early
intervention practices around the world (pp. 171-191). Baltimore:
Paul H. Brooks Publishing Co.
Bowen, G. L. (2004). Social organization and schools: A general systems theory
perspective. In P. Allen-Meares, Social work services in schools (4th ed.) (pp.
53-70). Boston: Allyn and Bacon.
Bradley, C. L. and Renzulli, L. A. (2011) The Complexity of Non-Completion:
Being Pushed or Pulled to Drop Out of High. School. Social Forces, 90,
521-546.
Breakwell, G, M. (1998). Interviewing. In G. M. Breakwell, S. Hammond and C.
Fife- Schaw (editors). Research Methods in Psychology (4:e upplagan) (pp230242). London: SAGE Publications.
(Bremberg, S. Haeggman, U. och Lager, A. (2006). Ungdomar, stress och
psykisk ohälsa. Analyser och förslag till åtgärder; Slutbetänkande av
utredningen om ungdomars psykiska hälsa. SOU 2006:77. Stockholm: Fritzes.)
132

Bronfenbrenner, U. (1979).The Ecology of Human Development: Experiments by
Nature and Design. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Börjesson, M. (1997): Om skolbarns olikheter - Diskurser kring ”särskilda behov” i
skolan- med historiska jämförelsepunkter. Skolverket. Stockholm: Spånga
tryckeri.
Börjesson, M. and Palmblad, E. (2010) I problembarnens tid – Förnuftets moraliska
ordning [In problem childrens’ time -The moral discipline of the wisdom],
Stockholm: Carlssons
Christopher W. Flaherty, Richard D. Sutphen, and Gretchen E. Ely (2012).
Examining Substance Abuse in Truant Youths and Their Caregivers:
Implications for Truancy Intervention. Children & Schools Advance Access.
November 21.
Corsaro, W. (2005). The sociology of childhood. London: Pine Forge Press.
(Coombs, P. H. and Ahmed, M. (1974) Attacking Rural Poverty: How non-formal
education can help, Baltimore: John Hopkins University Press.)
Council of Europe (1995) The European Convention on Human Rights, Rome, nov
1950
Currie C., Roberts C., Morgan A., Smith R., Settertobulte W., Samdal O., et
al.editors (2004). Young People's Health in Context. Health Behaviour in
School-aged Children (HBSC) Study: International Report from 2001/2002
Survey. Copenhagen: WHO Europé.
Dahlkvist, M. (2002): Skolplikten och samhällsordningen – Om
nödvändigheten och önskvärdheten av obligatorisk skolgång.Utbildning
& Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 11, 7–42.
D’Angelo, F., & Zemanick, R. (2009). The Twilight Academy: An alternative
education program that works. Preventing School Failure, 53, 211–218.
Darmody, Merike, Smyth, Emer and McCoy, Selina (2008)'Acting up or opting
out? Truancy in Irish secondary schools', Educational Review, 60, 359 —
373.
Denvall,V. & Vinnerljung, B. (2006). Nytta och fördärv : Socialt arbete i kritisk
belysning, Stockholm: Natur och Kultur.
133

Denvall, V.; Heule.C. & Kristiansen, A. (red) (2011). Social mobilisering. En
utmaning för socialt arbete. Malmö: Gleerups.
De Silva, M. J.; McKenzie, K.; Harpham; T. ; Huttly, S.,R., A. (2005). Social
capital and mental illness: a systematic review. J Epidemiol Community
Health, 59,619–627. doi: 10.1136/jech.2004.029678
Elvstrand, H (2009). Delaktighet i skolans vardagsarbete. Doktorsavhandling.
Linköpings universitet:Utbildningsvetenskap. Institutionen för
beteendevetenskap och lärande.
Emanuelsson, I. (1997). Special-education research in Sweden 1965-1996.
Scandinavian Journal of Educational Research, 41, 461-474.
Emanuelsson, I., Persson, B. & Rosenqvist, J. (2001). Forskning inom det
specialpedagogiska området – en kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket.
Emanuelsson, I. & Persson, B. (2002). Differentiering, specialpeagogik och
likvärdighet. En longitudinell studie av skolkarriärer bland elever i
svårigheter. Pedagogisk Forskning i Sverige, 7,183-199.
Engström, A. & Magne, O. (2003). Medelsta-matematik II – Hur väl behärskar
grundskolans elever lärostoffet enligt Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94? Örebro
universitet: Pedagogiska institutionen.
Engström, A. & Magne, O. (2008). Medelsta-matematik IV – En empirisk analys av
skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för skolår 3. Linköpings
universitet: Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköping
universitet.
Erikson, E. H. (1993). Barnet och Samhället. Stockholm: Natur och Kultur.
Eriksson, E.-L. (red.) (2009). Kraften av samverkan. Om samverkan kring barn och
unga som far illa eller riskerar att fara illa. Stockholm: Skolverket.
Eriksson, L.; Welander,J. & Granlund, M. (2007). Participation in everyday
school activities for children with and without disabilities. Journal of
Developmental and Physical Disabilities, 19, 485–502.
Eriksson, M., & Lindström, B. (2008). A salutogenic interpretation of the
Ottawa charter. Health Promotion International, 23, 190-199.
134

Ewerlöf, G.; Sverne, T. & Singer, A. (2004). Barnets bästa – om föräldrars och
samhällets ansvar. Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Finn, J., Fish, R. & Scott, L. (2008). Educational sequelae of high school
misbehavior, Journal of Educational Research, 101, 259-274.
Gallagher, M. (2006). Spaces of participation and inclusion? In E. Kay, M.
Tisdall, J. M. Davis, M. Hill, & A. Prout (Eds.), Children, young people and
social inclusion. participation for what? (p. 161-180). Bristol: The Policy Press.
Gastic, B. (2008). School truancy and the disciplinary problems of bullying
victims, Educational Review, 60, 391-404.
doi.org/10.1080/00131910802393423
Geertz, C.(1973). The interpretation of cultures.. New York: Basic Books.
Goffman, E. (1972). Interaction ritual: Essays on face-to-face behaviour. London: Allen
Lane.
Goffman, E. (2001). Stigma- den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Prisma.
Griffith, J. (2002). A Multilevel Analysis of the Relation of School Learning and
Social Environments to Minority Achievement in Public Elementary
Schools. The Elementary School Journal, 102, nr 5.
Grosin, L. (1985) Skolans pedagogiska och sociala klimat. I Grosin, L. (red)
Kultur, skola, utveckling. Solna: Esselte studium.
Grosin, L. (2004) Skolklimat, prestation och anpassning i 21 mellan- och 20
högstadieskolor. Forskningsrapport nr 71. Stockholms universitet:
Pedagogiska institutionen.
Gunnarsson, B. (1991). En annorlunda skolverklighet. ungdomars upplevelser
av traditionell och alternativ skolmiljö. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Gustafsson, J-E., Westling Allodi, M., Alin Åkerman, B., Eriksson, C.,
Eriksson, L., Fischbein, S., Persson, R. S. (2010). School, Learning and
Mental Health: A Systematic Review. Stockholm: The Royal Swedish
Academy of Sciences: Health Committee.
135

Gustavsson, B ;Hermerén G.; Petersson, B.(2005) Good Research Practice-What is
it? Stockholm: The Swedish Research Council 2006:1.
Göransson, B. (2010). Tankar om politik. Stockholm: Ersatz.
Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2005). Can instructional and emotional support
in the first-grade classroom make a difference for children at risk of
school failure? Child Development, 76, 949–967.
Hamreby, K. (2004). Flickor och pojkar i den sociala barnavården:
föreställningar om kön och sociala problem under 1900-talet (doktorsavhandling).
Umeå University.
Harré, R. and van Langenhove, L. (1999). Positioning Theory. Blackwell, UK:
Publisher Ltd.
Harré, R.;. Moghaddam, F (2003). The Self and Others: Positioning Individuals and
Groups in Personal, Political and Cultural Contexts, Westport, CT: Praeger
Publishers.
Harré, R.;. Moghaddam, F. M. Cairnie, T. P.; Rothbart, D. and Sabat, S. R.
(2009). Recent Advances in Positioning Theory. Theory & Psychology, v
19:5
Harste, G. & Mortensen, N. (2003) Sociala interaktionsteorier. I: H. Andersen
& L..B.
Hattie, J. (2009). Visible learning: a synthesis of our 800 meta-analyses relating
to achievement. New York: Routledge.
Helsingforsdeklarationen (2008). Declaration of Helsinki. (2008)
World Medical Association. Available from:
http://www.wma.net/e/ethicsunit/helsinki.htm [accessed on 24 June
2008].
Hendricks, M.; Sale, E., W.; Evans, C., J.; McKinley, L. (2010). Evaluation of a
truancy court intervention in four middle schools. Psychology in the
Schools. Special Issue: Academic intervention research, 47, 173-193.
Henriksson, C. (2004) Living away from blessings: school failure as lived experience. Acta
Wexionensia, nr 48. Växjö: Växjö University Press.
136

Henriksson, C. & Leifman, H. (2011). Skolelevers drogvanor 2011. CANrapport 129. Stockholm: Centralförbundet för alkohol och
narkotikaupplysning (CAN).
Henry, Kimberly L., Thornberry, T. P.(2010). Truancy and escalation of
substance use during adolescence. Journal of Studies on Alcohol and
Drugs. 71, 115-124.
Hester, S. (1985). Ethnomethodology and the study of deviance in schools.
I: R. G. Burgess (red.), Strategies of educational research (s. 243-263).
London: The Falmer press.
Hester, S. (1991). The social facts of deviance in school: a study of mundane
reason. The British Journal of Sociology, 42, 443-463.
Hester, S. (1992). Recognizing references to deviance in referral talk. I: G.
Watson och R. M. Seiler (red.), Text in context. Contributions to
ethnomethodology (s. 156-174). London: SAGE Publications.
Hester, S. (1998). Describing deviance in school: recognizably educational
psychological problems. I: C. Antaki och S. Widdicombe (red.), Identites
in talk (s. 133-150). London: SAGE Publications.
Hester, S. (2000). The local order of deviance in school. Membership
categorization, motives and morality in referral talk. I: S. Hester och D.
Francis (red). Local educational order. Ethnomethodological studies of
knowledge in action (s. 197-222). Philadelphia: John Benjamins Publishing
Co.
Hester, S. och Eglin, P. (1997). The reflexive constitution of category,
predicate and context in two settings. I: S. Hester och P. Eglin (red.),
Culture in action. Studies in Membership Categorization Analysis (s.
25-48). Lanham, Maryland: University Press of America.
Hester, S. och Francis, D. (1994). Doing data: the local organization of a
sociological interview. The British Journal of Sociology, 45, 675-695.
Hester, S. och Francis, D. (2000a). Ethnomethodology, conversation
analysis and `institutional talk´. Text, 20, 391-413.
Hester, S. och Francis, D. (2000b). Analyzing `institutional talk´: A reply
to Watson. Text, 20, 373-375.
137

Hill, N. E.;& Tyson, D. F. (2009). Parental involvement in middle school: A
meta-analytic assessment of the strategies that promote achievement.
Developmental Psychology, 45, 740-763. doi: 10.1037/a0015362
Hirschi, T. (2002) Causes of delinquency. New Brunswick, N J, Transaction
Publishers.
Hjern, A., Alfvén, G. & Östberg, V.(2008). Living conditions and
psychosomatic complaints in Swedish school children. ActaPaediatrica 95,
929-934.
Hjörne, E. (2004) ‘Excluding for inclusion? Negotiating school careers and
identities in pupil welfare settings in the Swedish school.. Doctoral
dissertation, Gothenburg, Sweden: Gothenburg University.
Hjörne, E. och Säljö, R. (2004a). The pupilwelfare team as a discourse
community: Accounting for school problems. Linguistics and education:
An international research journal, 15, 321-338.
Hjörne, E. och Säljö, R. (2004b). ”There is something about Julia” –
Symptoms, categories, and the process of invoking Attention Deficit
Hyperactivity Disorder in Swedish school. A case study. Journal of
Language, Identity, and Education, 3, 1-24.
Hobfoll, S, E. & Schumm, J. A. (2009). Conservation of resources theory:
Application to public health promotion. In Di Clemente, R., J.;. Crosby,
R. A. & Kegler, M. C. (edit.) Emerging Theories in Health promotion
practice and research. (Chap.5) San Francisco: Jossey-Bass.
Hunt, M.K.; Hopko, D.R. (2009). Predicting high school truancy among
students in the Appalachian south. In The Journal of Primary
Prevention, 30, 549-567
Hultqvist, E. (2001). Segregerande integrering. En studie av gymnasieskolans individuella
program. (Studies in Educational Sciences 38) Stockholm: HLS Förlag.
Hvitfeldt, T & Nyström, S.(2009). Skolelevers drogvanor 2008. Stockholm:
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Rapport No.114.
Håkansson, C. (Ed.). (2004). Living away from blessings: School failure as lived
138

experience. Doktorsavhandling, Växjö: Växjö universitet.
Häggqvist, S. (2000). Ungdomfrånvaro. Ett mått på skolans arbetsmiljö och ungdomars
hälsa. Arbetslivsinstitutet. Rapport nr 2000:7, Stockholm. Retrieved from
http://hdl.handle.net/2077/4247.
Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur
och kultur.
Ingestad, G. (2006). Dokumenterat utanförskap - om skolbarn som inte når målen.
Doktorsavhandling, Lunds universitet: Sociologiska institutionen.
Isaksson, J. (2009). Spänning mellan normalitet och avvikelse. Om skolans
insatser för elever i behov av särskilt stöd (doktorsavhandling). Umeå
universitet.
James, A., &Prout, A. (1990). Constructing and reconstructing childhood.
London: RoutledgeFulner.
James, A., & Prout, A. (1997). “A New Paradigm for the Sociology of
Childhood?” In James, Alison/Prout, Alan: Constructing and reconstructing
childhood. RoutledgeFalmer, London
Jenner, H.(2004). Motivation och motivationsarbete i skola och behandling.
Forskning i fokus, Nr 19. Stockholm: Liber. Nr U04:63.
(Johnson, M. (2007). Criticising Research from an ethical point of view. In
T. Long & M. Johnson (Eds.), Research Ethics in the Real Worlds.
Issues and solutions for health and social care (chap. 6). Oxford:
Churchill Livingstone.)
Järvinen, M. (2003).Negotiating strangerhood: Interviews with homeless
immigrants in Copenhagen. Acta Sociologica, 46, 215-230.
Jönsson, A. (1990). Skolk en forskningsresumé. Stockholm: Skolöverstyrelsen.
Jönsson, A. (2010). Vi var Rosengårds problemungdomar-hur gick det sen?
Lund: Studentlitteratur.
Karlberg, M. & Sundell, K. (2004). SKOLK. Sund protest eller riskbeteende?
Socialtjänsten. Stockholm: FoU-rapport, 2004:1.
139

Karvonen, S.;Vikat, A.; , Matti Rimpela, M. (2005). The role of school context
in the increase in young people’s health complaints in Finland. Journal of
Adolescence 28, 1–16.
Kassman, A. & Franzén, E. (2007). Unga vuxna utanför både skola och
arbetsliv: nya etableringsmöjligheter eller början till social utslagning. I
Olofsson, J.; Thoursie, A.; Andersson, P. (red.). Ungas framtidsvägar –
möjligheter och utmaningar. Stockholm: Agora.
Kent, J.; Williamson, E;. Goodenough T, ;Ashcroft, R. (2002) Social science gets
the ethics treatment: research governance and ethical review. Sociological Research
Online7 (4) http://www.socresonline.org.uk/7/4/williamson.html.
Kelly, A. (2001). Reporting a Service Request. I Mc Houl, A. & Rapley, M.
(red.) How to Analyse Talk in Institutional Settings. A casebook of methods. New
York: Continuum.
Keyes, C., L., M., (2006). The subjective well-being of America's youth: toward
a comprehensive assessment. Adolescent & Family Health.4, 3-11.
Klefbeck, J. & Ogden, T. (1996), Barn och nätverk. – Stockholm: Liber
utbildning, (2: a rev uppl. 2003).
Kline, L., W., (1898). Truancy as related to the migrating instinct.
PedagogicalSeminary, 5, 381-420.
Konu, A. I., Lintonen T. P., Rimpelä M. ( 2002). Factors associated with
schoolchildren's general subjective well-being. Health Education Research,
17, 155-165. doi:10.1093/her/17.2.155.
Konu, A. I., Rimpelä M. (2002).Well-being in Schools—a conceptual model.
Health Promotion International, 17, 79-87. doi:10.1093/heapro/17.1.79.
Konu, A. I.; Lintonen, T., P., (2006). School well-being in Grades 4–12.
HealthEducation Research, 21, 633-642. doi:10.1093/her/cyl032.
Korsgaard, O., (1997). Kampen om lyset. Dansk voksenoplysning gennem 500
år. København: Gyldendal.

140

Kungliga Vetenskapsakademien (2010). State of the Science.
[konferensuttalande] Skola, lärande och psykisk hälsa. Stockholm: 26-28
april.www.kva.se/sv/Nyheter/2010/.
Krantz, J., (2009). Styrning och mening – anspråk på professionellt
handlande i lärarutbildning och skola. Växjö: Växjö University Press.
Labov, W. (1972) Language in the Inner City. Studies in Black English Vernacular,
Philadelphia: University of Pennsylvania.
Laible, D.J., Carlo G., Raffaelli M. (2000).The differential relations of parent
and peer attachment to adolescent adjustment. Journal of Youth and
Adolescence;29, 45-59. doi:10.1023/A:1005169004882.
Lansdown, G. (2006). International developements in children’s participation:
lessons and challanges. In K. M. Tisdall, J. M. Davis, M. Hill, &
A. Prout (Eds.), Children, young people and social inclusion. Participation for
what? (p. 149-153). Bristol: The Policy Press.
Law, M. (2002). Distinguished scholar lecture participation in the occupations
of everyday life. American Journal of Occupational Therapy, 56, 640–
649.
Leifman, H. (red.) (2012). Skolelevers drogvanor. Stockhom: CAN Rapport
133.
Lgr 11. (SKOLFS 2010:37) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011. Stockholm: Fritzes.
Liedman, S.-E. (2011). Hets! En bok om skolan. Stockholm: Albert Bonniers
förlag.
Lincoln, Y., S. and Guba, E., G. (1985). Naturalistic inquiry. London: Sage
Publications.
Lindberg, L. (2010) Ethos och skolframgång. I Höög, J., & Johansson, O. (red)
Kultur, struktur, ledarskap – ett projekt och dess resultat. Studentlitteratur
Lindström, B. & Eriksson, M. (2005). Salutogenesis. J Epidemiol Community
Health, 59, 440-442 doi:10.1136/jech.2005.034777.

141

Long, T. (2007) How are these ethical issues to be resolved? Chapter 5 In Long,T. &
Johnson, M. (2007) Research Ethics in the Real Worlds. Issues and
solutions for health and social care. Churchill Livingstone Elsevier.
Lundberg, I., & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli - finns det?. Göteborg: Nationellt
centrum för matematikutbildning.
Länsstyrelserna (2008). Socialstyrelsen och barnen. Stockholm: Länsstyrelserna.
Maddox, S., & Prinz, R. J. (2003). School bonding in children and adolescents:
Conceptualization, assessment and associated variables. Clinical Child
and Family Psychology Review, 6, 255 – 265.
Maggs J.L,, Patrick M.E., Feinstein, L.(2008). Childhood and adolescent
predictors of alcohol use and problems in adolescence and adulthood in
the National Child Development Study. Addiction 2008;103 (SUPPL.
1):7-22.
Magne, O. (1998). Att lyckas med matematik i grundskolan. Lund: Studentlitteratur
Magne, O. (1999). Den nya specialpedagogiken i matematik – en utmaning i
läroplanstänkande. Malmö: Malmö högskola, Institutionen för pedagogik.
McIntyre-Bhatty, K. (2008). Truancy and coercive consent: is there an
alternative? Educational Review, 60, 375-390.
Mead, G., H. (1959). The Philosophy of the Present. La Salle, 111.: Open
Court. Orbuch, T. L. (1997). People’s accounts count: The sociology of
accounts. Annual Review of Sociology, 23, 455–478.
Meeuwisse, A., Swärd, H. (2002). Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur
och kultur
Mehan, H., Hertweck, A. och Meihls, J. L. (1986). Handicapping the
handicapped. Decision making in students educational careers. Stanford,
CA: Stanford University Press.
Mehan, H. (1993). Beneath the skin and between the ears: A case study in
the politics of representation. I: S. Chaiklin och J. Lave (red.),
Understanding practice. Perspectives on activity and context (s. 241-268).
Cambridge, MA: Cambridge University Press.
142

Merton, R. K. (1942) "The Normative Structure of Science". In: Merton,
Robert K. (1979-09-15). The Sociology of Science: Theoretical and Empirical
Investigations. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Montis, K. (1997) Kay: A Case Study of Learning Difficulties in Mathematics and
Reading. Oklahoma: University of Oklahoma.
Myrberg, M. & Lange, A. (2006). Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska
insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter. Konsensusprojektet. Stockholm:
Specialpedagogiska Institutet och Lärarhögskolan i Stockholm.
Myrberg, (2007b). Dyslexi- en kunskapsöversikt. Vetenskapsrådets Rapportserie
2:2007. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Nilholm, C. (2005). Specialpedagogik-vilka är de grundläggande perspektiven?
Pedagogisk forskning i Sverige, 10, 124-138.
Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur.
Nilsson, I. (2009). Socioekonomisk analys av Skolverkets samverkansprojekt.
SEE AB.
Nordahl, T. Sörlie, M. Manger, T. & Tveit, A. (2007). Att möta beteendeproblem
bland barn och ungdomar - teoretiska och praktiska perspektiv. Stockholm: Liber
AB.
Nordahl, T., & Sunnevåg, A.-K. (2008). Barn som aktør –
virkelighetsoppfattningen og mestringsstrategier. In V. Glasser & J.
Bølstad (Eds.), Moderne oppvekst – nye tider, nye krav. Oslo:
Universitetsforlaget.
Ogden, T. (2003). Social kompetens och problembeteende i skolan. Stockholm: Liber.
Oja, L. (2008). Rättens källor. Rättsligt material på Landsarkivet.( Andra
upplagan, nätversion). Uppsala: Landsarkivet. Småskriftserie, nr 6.
Olsson, P., Folke, C. & Berkes, F. (2004) Adaptive co-management for building
resilience in social-ecological systems. Environmental Management, 34, 7590.
143

Olson, M. (1965). The logic of collective action. New York: Schocken Books.
Onifade, E.; Smith Nyandoro, A. ; Davidson, W.; Campbell, C. (2010).
Truancy and patterns of criminogenic risk in a young offender
population. In Youth Violence and Juvenile Justice, 8, 3-18.
Ostner. (2007). Whose children?: Families and Children in Activating welfare
states. In H. Winterberger, L. Alanen, T. Olk, & J. Qvortrup (Eds.),
Childhood, generational order and the welfare state: Exploring children’s
social and economic welfare (chap. 2). Odense: University Press of
Southern Denmark.
Ovink, S.M. (2011). “This Ain’t My School!” Criminality, Control,
and Contradictions in Institutional Responses to School Truancy.
Qualitative Sociology, 34, 79–99.
Payne, M. (2006). What is Professional Social Work? Bristol: Policy Press.
Payne, M. (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. Andra svenska utgåvan.
Stockholm: Natur och Kultur.
Perry (1908).School management and Organization. New York: The Macmillan
Company.
Persson, A. (1994). Skola och makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och
tvånget att gå i skola. Stockholm: Carlssons.
Persson, B. (2001). Elevers olikhet och specialpedagogisk kunskap.
Stockholm: Liber.
Persson, B. & Andreasson, I. (2003). Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd
i grundskolan.
Persson, B. (2003). Special education competence in a school for all: ideals
and actualities. Nordisk Tidsskrift for Spesialpedagogikk, 81(2), 79-85.
Persson, B. (2011). Inkludering för ökad måluppfyllelse ur ett ungdomsperspektiv. Paisela, 02, 49-58. Fredrikshavn: Dafoloförlag.
Pettersson, U. (2001). Socialt arbete, politik och professionalisering. Den historiska
utveckling i USA och Sverige. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.
144

Pierson, J, (2002). Tackling social exclusion. London, New York: Routledge.
Prout, A., Simmons, R., & Birchall, J. (2006). Reconnecting and extending the
research agenda on children’s participation: mutual incentives and the
participation chain, in Davies, J, Hill, M., Tisdall, K. and Prout, A. (eds,
2007) Children, Participation and Social Inclusion, Bristol: Policy Press
. (p. 75-101). Bristol: The Policy Press.
Reid, K. (2008). The causes of non-attendance: An empirical study. Educational
Review, 60, 345-357.
Ridge, T. (2002). Childhood poverty and social exclusion. Bristol: The Policy
Press.
Ridge, T., (2007). Negotiating Childhood Poverty: Children's Subjective
Experiences. In: Qvortrup, J., Wintersberger, H., Alaanen, L. and Olk,
T., eds. Childhood, Generational Order and the Welfare State: exploring Children's
Social and Economic Welfare. Odense: University Press of Southern
Denmark, p. 161.
Ring, J. (2010). Brott bland ungdomar i årskurs nio. Rapport 2010:6.
Stockholm: Brottsförebyggande rådet (Brå).
Robinsson, K. ( 2011) . Out of Our Minds: Learning to be Creative.John Wiley &
Sons.
Rutter, M. ;Maugham, B., Mortimore, P. and Ouston, J. (1979). Fifteen Thousand
Hours: Secondary schools and their effect on children. Cambridge: Harvard
University Press.
Rutter, M. (1983). School effects on pupil progress: Research findings and
policy implications. Child Development, 54, 1-29.
Rutter, M. (1996). Transitions and Turning Points in Developmental
Psychopathology: As applied in the Age Span between Childhood and
Mid-adulthood. International Journal of Behavioral Development, 19, 603-626.
Sallnäs, M., Wiklund, S., &Lagerlöf, H. (2010). Social barnavård ur ett
välfärdsperspektiv. Socialvetenskaplig tidskrift, 1, 5-25.

145

Sammons, P., Thomas, S. and Mortimore, P. (1997). Forgiving links: Effective
schools and effective departments. London: Paul Chapman.
Sarnecki, J. (1987). Skolan och brottsligheten. Stockholm: Carlssons förlag.
Schleicher, A. (2012). What makes a great school system?. TED Global 2012,
Edinburg, 27 June.
Scott and Lyman (1968). Accounts.American Sociological Review. V 33, No1.
Scott, J. (2000a). Children as respondents the challange for quantitative
methods.In P. Christensen & A. James (Eds.), Research with children
perspectives and practices (pp. 98–119). London: Routledge.
Scott, J. (2000b). The children as respondents: the challenge for quantitative
methods. In P. Christensen & A. James (Eds.), Research with children
perspectives and practices. London: Routledge.
Sellström, E. &Brenberg, S. (2009). Is there a “school effect” on student
outcomes. A review of multilevel studies. [Research report]. Journal of
Epidemiology and community Health. 60, 149-155.
SFS 1994:1194. Grundskoleförordningen. Stockholm. Sveriges Riksdag.
SFS 2003:460). Lag om etikprövning av forskning som avser människor.
Stockholm: Regeringskansliet.
SFS 2011:185. Skolförordningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
SFS 2010:52. Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453). Stockholm:
Regeringskanliet.
SFS 2010:800. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet.
Stockholm: Allmänna Förlaget.
Shakespeare, W. (1993). As you like it. The Works of William Shakespeare.
London: Studio editions.
Shonkoff, J.P. & Philips, P. (2000). From Neurons to Neighborhoods. The Science of
Early Childhood Development. USA: National Academies Press.
146

Shouse, R. (1997). Academic Press and Sense of Community: Conflict,
Congruence and Implications for Student Achievement. In
Coleman,J.S.;Schneider, B.; Plank, S.;Schiller, K.S.; Shouse, R. (Eds).
Redisigning American education p (60-84). Boulder CO: Westview Press.
Sjöberg, M. (1996). Att säkra framtidens skördar. Barndom, skola och arbete i
agrarmiljö – Bolstad pastorat 1860–1930. Doktorsavhandling. Linköping
studies in arts and science 141. Linköpings universitet.
Sjöblom, Y. (2002). På väg ut: när ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån-ur
socialtjänstens perspektiv. Stockholm: Stockholms universitet.
Skolverket (2001). Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram.
Stockholm: Skolverket.
Skolverkets hemsida: http:siris.skolverket.se.
Skolverket (2008) Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga
skolformerna.1994, Lpo 94. SKOLFS 1994:1 Förordning om läroplan för
det obligatoriska skolväsendet. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Skolverket 2008:309. Rätten till utbildning. Om ungdomar som inte går i skolan.
(Rapport 2008:309) Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2009 a). Betyg och provresultat i grundskolan läsår 2007/2008.
Skolverket (2009b). Pressmeddelande, 31augusti. www.skolverket.se
/sb/d/2573/a/16797.
Skolverket 2010:341. Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Långvarig ogiltig frånvaro i
grundskolan ur ungdomens, skolans och förvaltningens perspektiv. (Rapport
2010:341) Stockholm: Skolverket.
Skolverket ( 2010: 352). Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars
läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Stockholm:
Skolverket.
Skolverkets Rapport (2012). De allmänna råden ska stödja lärare, rektorer och
huvudmän i arbetet med att främja ungdomarnas närvaro i skolan.
Stockholm: Utbildningsdepartementet.

147

Skolverket (2012b). Statistik och analys. www.skolverket.se/statistik- ochanalys/st.
Socialstyrelsen (2001). Social rapport. Stockholm: Socialstyrtelsen.
SoL 2001:453. Socialtjänstlagen. Stockholm: Socialdepartementet.
SOS 1989:5. Osedda barn- om socialbyråernas barnavårdande arbete.
Stockholm: Garnisontryckeriet.
SOU 1997:116. Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter
i Sverige. Stockholm: Socialdepartementet, Statens offentliga utredningar.
SOU 2000:19. Från dubbla spår till elevhälsa - i en skola som främjar lust att
lära, hälsa och utveckling. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
SOU 2003:92. Unga utanför, Stockholm: Utbildnings- och kulturdepartementet.
SOU 2003: 103. Sekretess i elevernas intresse. Dokumentation, samverkan och
integritet i skolan. Stockholm: Fritzes förlag.
SOU 2005:25. Gränslös utmaning-alkoholpolitik i ny tid. Stockholm: Fritzes
förlag.
SOU 2007: 22. Skyddet för den personliga integriteten. Kartläggning och
analys. Stockholm: Fritzes förlag. (Social rapport (2006).
Socialstyrelsen.se).
SOU 2010:99. Flickor, pojkar, individer-om betydelsen av jämställdhet för
kunskap och utveckling i skolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Spencer, A. M. (2009). School attendance patterns, unmet educational needs,
and truancy: A chronological perspective. In RASE: Remedial & Special
Education, 30, 309-319.
Stamm, M. (2006, September). Giftedness and school absenteeism. Theoretical reflections
and empirical results to an unusual connection. Paper presented at the British
Educational Research Association Annual Conference, University of
Warwick, Coventry, UK.

148

Stigendal, M. (Ed.). (2004). Framgångsalternativ: möten i skolan mellan
utanförskap och innanförskap. Lund: Studentlitteratur.
Stigsdotter Ekberg, M. (2010). Dom kallar oss värstingar. Om ungas lärande i
mötet med skolan, socialtjänst och polis. Doktorsavhandling.. Linné
universitetet.
Strand, A.-S. (2000). Ett skoldaghem. (FKC0009). ILU. Uppsala universitet.
Strand, A-S. (2008). Ungdomar med Aspergers syndrom på gymnasiet.
(Magisteruppsats). HLK, Jönköpings Högskola.
Sundell, K. & Colbiörnsen, M. (2000). Samhällets stöd till elever med
psykosociala problem. En undersökning av 23 grundskolor 1995 och
1998 (FoU-rapport 2000:7).
Sundell, K. (2003). Drog- och riskbeteenden hos Stockholmsungdomar.
Resultat från 2002 års drogvaneinventering i grundskolans årskurs 9 och
gymnasiets år 2. FoU-rapport 2003:2, Stockholm: Forsknings- och
Utvecklingsenheten, Socialtjänstförvaltningen. Stockholms stadsarkiv:
33- Barn och ungdom.
Sundell, K., El-Khouri, B., & Månsson, J. (2005). Elever på vift. vilka är
skolkarna? FoU-rapport, 2005:15.
Sundell, K. & Stensson, E. (2010). Effektutvärderingar i doktorsavhandlingar,
Stockholm: Socialstyrelsen.
Ungdomsstyrelsen. (2011). Lupp- undersökning från Ungdomsstyrelsen år 2008-2010.
Stockholm:Ungdomsstyrelsen
http://www.ungdomsstyrelsen.se/main/0,2071, 00.html. Läst 2011-0201.
Veenstra, R; Lindenberg, S.; Tinga, F.; Ormel, J.(2010). Truancy in late
elementary and early secondary education: The influence of social bonds
and self-control—The TRAILS study.In International Journal of
Behavioral Development, 34, 302-310.
Vetenskapsrådet (2001) Forskningsetiska principer inom humaniora och
samhällsvetenskap. [Research ethic principals within the humanities and
social science] Stockholm: Vetenskapsrådet.
149

Virtanen, M., Kivimäki, M., Luopa, P.,Vahtera, J., Elovainio, M.; Jokela, J.;
Pietikäinen, M. (2009). Staff reports of psychosocial climate at school
and adolescents’ health, truancy and health education in Finland. In
European Journal of Public Health, 19, 554-560.
Wachs, T. (2000). Necessary but not sufficient. Washington DC: American
Psychological Association.
Wilder, J. (2007) Proximal processes of children with profound multiple
disabilities. (dissertation.) Stockholms universitet.
Williams, H. D. (1927). Truancy and delinquency [elektronisk version]. Journal of
Applied Psychology, 11, 276-288.
Zirkel, S. (2004). What will you think of me? Social integration and educational
achievement among White students and students of color in elementary
and junior high school. Journal of Social Issues, 60, 57–74.

150

INTERVJUGUIDE

Elevintervju
Hur har eleven upplevt sin skolgång?
Hur upplevde eleven de första skolåren?
Vad har hänt under resans gång?
Hur upplevde eleven skolsituationen i samband med de första skolken?
I vilken utsträckning har eleven haft tillgång till en samlad elevhälsa?
Om en lärare har gjort anpassningar under en period eller stadium då eleven deltagit är frågan hur
eleven upplevde undervisningen?
Hur har eleven uppfattat sin egen relation till klasskamrater och till lärare?
Hur ser eleven på sitt eget skolk?

Avstämningsområden i samtalet med skolpersonalen
Elevens delaktighet När/Hur
OM eleven varit frånvarande från klassen , endast dykigt upp sällan eller i perioder; Hur ,Vad och När
har man agerat
Vilka anpassningar har gjorts; Hur har den personal gjort som lyckats få kontakt med en
skolfrånvarande elev
Samlad elevhälsa för eleven?
På vilket sätt, Hur ofta uppehöll personalen kontakten med eleven
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