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Avhandling om problematisk skolfrånvaro
utsedd till Skolportens favorit
För att kunna förstå orsakerna till omfattande frånvaro, men också vad det är
som hjälper eleverna tillbaka till skolan, måste skolan ses både ur ett
kunskapsmässigt och ur ett socialt perspektiv. Det konstaterar Tobias Forsell
som forskat om problematisk skolfrånvaro. Nu har avhandlingen valts till
favorit av Skolportens lärarpanel.
Hans forskning bygger på intervjuer med elever, föräldrar och skolpersonal.
Resultaten visar att problematisk skolfrånvaro oftast byggs upp en längre tid
och att en central bakomliggande faktor är sociala svårigheter eller ett

upplevt negativt socialt klimat.
För att vända frånvaro till närvaro krävs förändrade förutsättningar – en
anpassad studiegång eller alternativa lärmiljöer samt skolpersonal som
skapar tillit och förtroende hos eleven.
- En återkommande berättelse är en nyckelperson i skolan som fått mandat
att fokusera på och stötta eleven extra. Flera föräldrar och elever berättar om
enkla empatiska handlingar som haft en enorm betydelse, säger han i en
intervju med Skolportens forskningsmagasin.
”Tobias Forsells avhandling slår fast att problematisk skolfrånvaro byggs upp
under en längre tid och att sociala svårigheter ofta är en bakomliggande
faktor. Avhandlingen är ett viktigt bidrag i svensk skolfrånvaroforskning då
den utförligt undersöker och beskriver hur problematisk skolfrånvaro faktiskt
kan se ut och hur den kan förebyggas”, skriver Lärarpanelen i sin motivering.
Skolportens intervju med Tobias Forsell hittar du här. Den är publicerad
i Skolportens forskningsmagasin nr 3/2021.
Avhandlingen som lades fram vid Umeå universitet hittar du här.
Alla avhandlingar som valts till favorit av Skolportens lärarpanel hittar du
här.
Skolportens lärarpanel består av tolv verksamma inom skolan och förskolan
som till varje nummer av Skolportens forskningsmagasin väljer ut läsvärda
avhandlingar bland de senast publicerade på Skolporten.se. Mer om
lärarpanelen hittar du här.
För mer information vänligen kontakta:
Susanne Sawander, forskningsredaktör, tel 070- 310 18 29,
susanne.sawander@skolporten.se
Moa Duvarci Engman, chefredaktör, forskningsmagasinet Skolporten, tel 073506 46 49, moa.engman@skolporten.se

Om Skolporten ABSkolporten mål är att underlätta vardagen för skolans
lärare och ledare genom att svara mot de önskemål och behov som de har i
sin profession. På skolporten.se publicerar vi varje dag aktuella skolnyheter,
debatter och forskningsresultat. För mer information om företaget och våra
övriga tjänster, vänligen läs mer på www.skolporten.se.
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