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The purpose of this study was to examine the responsibility for children’s right to education. 
More precisely the aim was to find out who, in the on-going debate, was presented as being 
responsible of making sure that children, who have the right and obligation to attend school, 
actually do so. In my study I did a document analysis of two newspapers, one for teachers; 
Lärarnas tidning, and one for social workers; Socionomen. I also looked through Sveriges 
Radio, Ekots, News Archive, for comments by the public, and did a document analysis of 
those comments. In my study I wanted to look at the on-going debate and therefore I chose 
the time period from January 2009 until March 2011. My analysis was based on how different 
perspectives affect the view of who is responsible. The result was that it is hard to determine 
who in the debate is presented being responsible because there are many different views 
regarding this problem. Another result of my study is that social workers are not active in the 
debate and they are not pointed out as being responsible. Different groups that are presented 
as being responsible are, for example, parents, schools and teachers. The conclusion was that, 
depending on how someone defines the problem, different groups appear to be responsible. 
Another conclusion was that the reason for social workers being absent from the debate could 
be that there are many competing social problems which concern social workers. 
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1 Inledning 
1.1 Problemformulering 
Enligt Skollag (2010:800) har alla barn i Sverige skolplikt under sin grundskoletid (7 kap, 2 §; 

7 kap, 10 §; 7 kap. 12 §), vilket följs av en rätt till utbildning (7 kap. 3 §). Men enligt 

Skolverket (2008, s. 51) var det i maj 2007 åtminstone 1600 elever som varit frånvarande utan 

giltiga skäl i minst en månad och 100 elever som hade varit frånvarande hela läsåret. Förutom 

dessa hade 5000 elever varit sporadiskt frånvarande utan giltiga skäl i minst två månader vid 

tidpunkten för undersökningen. Skolverket (2010, s. 59-60) visar på ungefär samma siffror då 

det i slutet av läsåret 2008/09 var ca 150 barn som hade varit borta hela läsåret och 600 hela 

vårterminen. Dessutom hade ca 1100 barn varit borta minst två månader och ungefär 1650 

barn minst en månad. Trots att dessa siffror möjligen inte är helt och hållet riktiga ger de ändå 

en indikation om hur många barn det kan röra sig om som inte får sin rätt till utbildning 

tillgodosedd.  

 Stattin och Andershed (2002, s. 230) beskriver att olika typer av anpassningsproblem, t.ex. 

missbruk och kriminalitet, i ett samhälle ofta är kopplade till en liten grupp människor. 

Författarna menar att skolproblematik av olika slag som låg skolmotivation och låga 

skolprestationer kan hänga samman med andra typer av anpassningsproblematik (Stattin & 

Andershed, 2002, s. 230). Dessutom visar Claes, Hooghe och Reeskens (2009, s. 137) att 

mycket skolk kan påverka även andra elever i skolan och inte bara den enskilda eleven. 

Konsekvenserna av problemet med hög frånvaro i skolan kan alltså vara stora och det är 

därför en viktig fråga. 

 Vårdnadshavaren har ett ansvar att se till att barnen fullföljer sin skolplikt (Skollag 

(2010:800) 7 kap. 20 §), alltså en skyldighet att se till att barnet kommer till skolan. Samtidigt 

har skolan en skyldighet att barnen får det stöd de har rätt till (Skollag (2010:800) 3 kap. 8 §). 

Man ska i utbildningen också ta hänsyn till att barn har olika behov och eleverna ska få det 

stöd och den stimulans de behöver för att kunna utvecklas (Skollag (2010:800), 1 kap. 4 §) 

Dessutom har kommunen en skyldighet att se till att alla skolpliktiga barn får sin skolgång 

tillgodosedd (Skollag (2010:800), 7 kap. 21 och 22 §) och socialtjänsten har det yttersta 

ansvaret för alla i kommunen (Socialtjänstlag (2001:453) 2 kap. 2 §).  

 Det finns alltså många aktörer som är involverade för att barnen ska få sin rätt till 

utbildning tillgodosedd. Olika aktörer kan enligt Hilgartner och Bosk (1988, s. 57-58) ha olika 
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definition av samma problem. På liknande sätt skriver Jönson (2010, s. 8-9) att det kan finnas 

konkurrerande problemperspektiv av samma problem. Att man har olika definitioner och 

olika perspektiv på samma problem ger också följder för hur man ser på ansvaret.  

 Utgår man från vår lagstiftning ser man att det finns en rad aktörer med ett ansvar för 

barnens rätt till utbildning och om de har olika uppfattningar om var problemet ligger så kan 

det finnas svårigheter att komma till en lösning. Är problemet individuellt och gäller bara för 

den specifika eleven eller handlar det om strukturen i vårt skolsystem? 

 Utgår man från att alla skolpliktiga barn ska ha rätt till utbildning som är anpassad efter 

deras behov blir de möjliga definitionerna av problemet många; barn som inte alls går i 

skolan, barn som blir störda av andra i klassrummet, barn som får för lite utmaningar i sin 

utbildning, barn som inte får det stöd de behöver och därför inte klarar av sin skolgång. Det 

finns alltså många individuella behov att ta hänsyn till när man ska se till att alla barn får den 

utbildning som de behöver och har rätt till. Hur ska man då se till att alla barn får just det de 

behöver, kan alla elever få en individanpassad utbildning, och om inte; vilka ska få det och 

vilka ska inte? Och vem är ansvarig för att se till att rätten till utbildning tillgodoses? 

 

1.2 Syfte 
Syftet med min undersökning är att belysa ansvarsfrågan i den pågående, undersökta debatten 

kring skolpliktiga barn som inte går i skolan. 

 

1.3 Frågeställningar  
För att belysa ansvarsfrågan har jag valt att fokusera på följande frågeställningar: 

! Vilka aktörer finns det inom området i debatten? 

! Vilka olika definitioner av problemet kan man urskilja i debatten? 

! Vem utpekar de olika aktörerna som ansvariga för att se till att dessa barn får sin rätt 

till utbildning tillgodosedd? 
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2 Tidigare forskning 
Eftersom jag har undersökt svenska förhållanden har jag försökt ta del av svensk forskning, 

som har visat sig vara mycket bristfällig. Jag har letat i material i olika databaser och även 

tagit hjälp av informationsbibliotekarier utan något resultat. Jag har också varit i kontakt med 

två professorer och en docent på Lunds och Uppsala universitet, juridiska fakulteten, och 

utifrån denna konversation verkar det som att det i nuläget inte finns mycket svensk 

forskning, men att det till hösten kommer en licentiatavhandling i ämnet. Det jag hittat genom 

mina efterforskningar är inte egentligen vetenskaplig forskning utan rapporter så som 

skolverket (2008; 2009), och dessutom en rapport från pedagogiska institutionen vid Växjö 

Universitet. Rapporten (Jenner, 2008) är en utvärdering av ett samverkansprojekt kring 

skolgång för barn på institutioner. I rapporten skriver Mattsson (2008) om vad lagen säger 

kring rätt till utbildning och skriver att det inte riktas mycket uppmärksamhet kring dessa 

barns skolgång.  

 Eftersom den svenska forskningen verkar vara näst intill obefintlig i ämnet har jag istället 

sökt mig till internationell forskning. Vid undersökningens genomförande har jag sökt och 

tagit del av den forskning som finns på området som berör mitt syfte och mina 

frågeställningar. Bl.a. har jag tagit del av forskning som handlar om problemets omfattning, 

vad det är för typ av problem och vilka konsekvenser det kan bli för barnet ifråga.  

 

2.1 Problemets omfattning 
Claes et al. (2009, s. 123- 124) skriver i sin artikel att man runt om i världen ser skolk som ett 

större problem. Författarna fokuserar i artikeln på varför skolk förekommer mer i vissa skolor 

än andra och vad det finns för konsekvenser för elever som går i skolor där det förekommer 

mycket skolk (Claes et al., 2009, s. 128). Studien vilar på en undersökning av 14-åringar där 

elever, lärare och rektorer från 28 länder har deltagit, dock har man inte undersökt skolket på 

en individuell nivå (Claes et al., 2009, s. 127).  

 Som nämndes inledningsvis har Skolverket (2008; 2010) gjort undersökningar om hur 

utbredd den långa skolfrånvaron är. Det rör sig om ganska likartade siffror från 2008 och 

2010 vilket tyder på att det inte förändrats drastiskt under de senaste åren. 2008 var det ca 

1600 barn som varit frånvarande minst en månad (Skolverket, 2008, s. 51) och 2010 var det 

ca 1650 barn (Skolverket 2010, s. 60). Dessutom var det i undersökningen 2008 100 elever 
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som varit frånvarande hela läsåret (Skolverket, 2008, s. 51) och motsvarande siffror från 2010 

är ca 150 (Skolverket 2010, s. 59-60). Detta är inte säkert helt korrekta siffror men det visar 

på att det kan röra sig om ganska många skolpliktiga barn som inte går i skolan. 

 

2.2 Problemets karaktär 
Broadhurst, Paton och May – Chahal (2005, s. 106) skriver om barn som varit utanför 

skolsystemet och inte funnits med i skolregister och diskuterar med utgångspunkt i detta 

familjers utanförskap i samhället.  

 Författarna beskriver tre grupper av barn och deras familjer med olika mycket deltagande i 

samhället. Den första gruppen som de definierar är familjer där odelaktigheten till stor del är 

koncentrerad till skolan och hemmet och där man i andra delar av samhället är delaktig. Den 

andra gruppen handlar om familjer med osammanhängande flerdimensionellt ickedeltagande i 

samhället. Den tredje gruppen av familjer rör sig om ett bestående flerdimensionellt 

ickedeltagande. (Broadhurst et al., 2005, s. 110-117) 

 Författarna menar att i alla grupperna handlar det om en frustration över strukturella hinder 

som ett ickeflexibelt skolsystem eller bristfälliga bostäder. (Broadhurst et al., 2005, s. 118) 

 Hoyle (1998, s. 109 – 110) hävdar att frånvaroproblematik kan ses som ett metaproblem då 

man ser det som en följd av policy, procedurer och skolans praktik. Författaren menar att 

genom att se problemet på detta sätt blir det tydligt att det inte kan lösas eller botas genom en 

enda organisation. (Hoyle, 1998, s. 109 – 110) 

 

2.3 Problemets konsekvenser 
I sin artikel kommer Claes et al. (2009, s. 137) fram till att skolket inte bara är ett socialt 

problem, utan att det även påverkar skolprestationer både på individuell- och skolnivå. 

Författarna drar slutsatsen att skolan kan ha en betydande roll för skolket och att skolor som 

uppmuntrar till deltagande, har ett stödjande klimat och ses som öppna och deltagande miljöer 

kan ha lägre skolk. Detta gäller även skolor där föräldrarna är involverade. (Claes et al., 2009, 

s. 137).  

 Avslutningsvis, menar Claes et al. (2009, s. 138), är det vissa skolor som är drabbade vilket 

gör att dessa barn, de mest underpriviligierade, som blir mest påverkade av 

frånvaroproblematiken. Mycket skolk förhindrar även skolor att nå sitt mål att ge barnen 
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tillräckliga kunskaper för att de ska kunna få en meningsfull roll i samhället (Claes et al., 

2009, s. 138). 

 Broadhurst et al. (2005, s. 106) menar att de barn som inte är inskrivna i någon skola under 

en längre tid inte heller finns med vid initiativ för att inkludera utsatta i samhället och att 

dessa barns frånvaro knappt tas upp på regeringens agenda. Denna exkludering gäller i större 

utsträckning dessa barn än de som skolkar och andra grupper som är medvetet exkluderade 

från skolan. (ibid.) 

 Hoyle (1998, s. 99) skriver om skolfrånvaro och kategoriseringar av denna och vad dessa 

kategoriseringar betyder för barnen. Hoyle (1998, s. 107) menar att barnen med 

frånvaroproblematik, trots samma beteende, blir kategoriserade på olika sätt beroende på 

motivet för beteendet. En del av barnen ses som skolkare och blir därmed kategoriserade som 

avvikare som kommer från en avvikande familj eller ett avvikande samhälle. Den andra 

kategorin som författaren definierar är skolvägrare som t.ex. är barn med erfarenheter av 

övergrepp eller där det finns andra omständigheter som mildrar det faktum att eleven har 

perioder av frånvaro. Den tredje kategorin är skolfobikern där det rör sig om ett barn med 

problem med psykisk ohälsa och som då legitimerar skolfrånvaron. (Hoyle, 1998, s. 107) 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

En viktig utgångspunkt för min uppsats är att beroende på hur man ser på ett fenomen så kan 

detta få skilda betydelser. I min undersökning har det inte varit självklart vem som bär på det 

övergripande ansvaret och därför använder jag mig delvis av en typ av perspektivanalys för 

att kunna se olika möjligheter. Även den arenamodell som jag kommer att beskriva är en 

användbar modell för att se de olika sätt att definiera problem som därmed också kan leda till 

olika ståndpunkter när det gäller vem som anses vara de ansvariga aktörerna. 

 

3.1 Att se perspektiv 
Asplund (1989, s. 51) beskriver den klassiska sociologins frågor om specifika fenomen och 

menar att man bör koncentrera sig på betydelseangivelser; d.v.s. vad ett visst fenomen 

betyder. 

 Författaren skriver om att ha ett perspektivistiskt seende, men väljer att kalla detta för att 

ha ett aspektseende (Asplund, 1989, s. 28). Författaren hävdar att samma fenomen kan ses på 

olika sätt och att det kan vara svårt att se vilken som är den bättre förklaringen till ett fenomen 

(Asplund 1989, s.16-17). Författaren menar vidare att det är en grundläggande fråga huruvida 

ett socialt fenomen betyder någonting och att det inte räcker med att man behandlar data utan 

att man även måste se till fenomenets betydelse (Asplund, 1989, s. 27).  

 Asplund (1989, s. 38-39) skriver vidare att det är fullt möjligt utifrån en beskrivning av ett 

fenomen att invända med att det inte är förenat med verkligheten. Men, menar författaren, det 

borde istället handla om att kunna se att ett visst fenomen skulle kunna ha en viss betydelse 

och att invändningen istället borde vara att man har en bättre förklaring av fenomenets 

betydelse (Asplund, 1989, s. 38-39). Författaren tar även upp aspektblindhet, alltså oförmågan 

att se ett fenomens betydelse. (Asplund, 1989, s. 44)  

 Jönson (2010, s. 25) skriver också om att se perspektiv i vad han benämner som 

perspektivansats eller perspektivanalys. Denna perspektivansats grundar sig i teoritraditionen 

socialkonstruktionism där man menar att verkligheten är en social överenskommelse (Jönson, 

2010, s. 17). Författaren förespråkar denna ansats för studier av sociala problem och menar att 

problemperspektiv är: 
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”… förklarande ”paket” av resonemang om problemets orsaker, 

omfattning och lösningar, samt illustrationer såsom metaforer, 

typexempel och slagord som olika aktörer använder.” (Jönson, 2010, 

s. 25) 

 

Jönson (2010, s. 8-9) hävdar att sociala problem ofta framträder som ett problemperspektiv 

som antingen kan vara uttalat eller inte uttalat, och påpekar att det ofta finns konkurrerande 

problemperspektiv på samma fenomen. I min analys har jag gjort en typ av perspektivanalys, 

dock valde jag inte att i helhet fokusera på de kategorier som Jönson (2010, s. 25-27) 

beskriver. I min analys valde jag att fokusera på vilka aktörer det finns och vem dessa aktörer 

ser som ansvariga/skyller problemet på och vilka olika definitioner av problemet som dessa 

aktörer har. Aktörer som en kategori är något som Jönson (2010, s. 32) tar upp.  

 Jönson (2010, s. 32-33) menar att aktörkategorin både kan innehålla vem som uttrycker sig 

om ett specifikt fenomen och vem dessa aktörer pratar om. Författaren menar att det kan 

finnas en vinst med att skilja på ”vi” och ”de”. Dessutom kan man urskilja, hävdar författaren, 

att olika grupperingar av aktörer kan bli tilldelade roller som t.ex. offer och förövare. (Jönson, 

2010, s. 32-33) 

  

 

3.2 Arenamodellen  
Hilgartner och Bosk (1988, s. 53) lägger fram en modell för sociala problems processer som 

bygger på den sociala interaktionismen, där man ser sociala problem som en produkt av 

kollektiva definitioner. 

  I modellen, som kan användas för analys av sociala problem, understryks att sociala 

problem uppkommer på olika arenor. Författarna fokuserar på konkurrensen mellan olika 

sociala problem då det finns ett begränsat utrymme för allmänhetens uppmärksamhet. 

Uppmärksamheten för sociala problem, menar författarna, fördelas mellan olika arenor med 

hjälp av denna konkurrens. (Hilgartner & Bosks, 1988, s. 55) 

 Författarna menar i sin modell att konkurrensen delvis handlar om olika potentiella sociala 

problem, men att alla dessa situationer inte får status som stora sociala problem. De sociala 
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problemen konkurrerar med varandra för att få allmänhetens uppmärksamhet och för att få de 

samhälliga resurserna. (Hilgartner & Bosk, 1988, s. 57) 

 En annan form av konkurrensen mellan sociala problem handlar om att det ofta finns 

många olika sätt att definiera en specifik situation som ett problem. Författarna menar att, 

beroende på vilket sätt att se på problemet som kommer att dominera den allmänna diskursen, 

får detta djupgående konsekvenser för det sociala problemet i sig, dess intressegrupper och för 

framtida policy i frågan. De sociala problemen konkurrerar alltså både om vilken definition 

som ska accepteras som verklig och dessutom konkurrerar ett socialt problem med andra 

problem om uppmärksamheten. (Hilgartner & Bosk, 1988, s. 57 - 58) 

 Hilgartner och Bosk (1988, s. 57) skriver att, både för att ett problem ska komma upp på 

agendan och för att det ska stanna där, måste det konkurrera med andra problem. Hur ett visst 

problem klarar sig i denna konkurrens behöver inte nödvändigtvis hänga ihop med hur många 

som berörs av problemet eller hur mycket skada det orsakar.  

 Som det definieras i Hilgartner och Bosks modell så skapas sociala problem på specifika 

arenor som t.ex. massmedia, domstolar och det vetenskapliga samhället. Det finns självklart 

skillnader mellan olika typer av arenor, dock finns det vissa karaktäristika för alla arenor. 

T.ex. har alla dessa arenor endast ett visst utrymme för sociala problem, alltså finns det en 

övre gräns för hur många sociala problem som ryms på en viss arena. Dessa olika arenors 

utrymme för sociala problem mäts även på olika sätt, t.ex. för tv och radio handlar det om hur 

många minuter de sänder och för tidningar och tidskrifter handlar det om textutrymme i 

tidningen. Även för individerna inom dessa arenor finns det en gräns för utrymmet, vilket 

även gäller individer i allmänheten. Det handlar både om den tid och de pengar de har och om 

den ”överskottsmedkänsla” de har för andra problem än de i deras omedelbara närhet och som 

besvärar just dem. Olika individer har mycket olika verkligheter beroende på deras 

livssituation och sociala bekymmer. Alltså, antalet sociala problem bestäms snarare av 

utrymmet inom olika arenor än av hur många skadliga situationer det finns i ett samhälle. 

Dessutom brukar en uppgång för ett socialt problem hänga ihop med ett annat problems 

nedgång på arenorna. (Hilgartner & Bosk, 1988, s. 58-61)  

 Hilgartner och Bosk (1988, s. 62) beskriver att nyheten är en viktig faktor när man ska 

skapa drama kring ett socialt problem. Drama är i sig viktigt för det sociala problemet 

eftersom det är det som ger energi till problemets uppmärksamhet. (ibid.) 
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 Utifrån modellen kan ett socialt problem vara etablerat i en viss arena utan att ha möjlighet 

att konkurrera i andra arenor (Hilgartner & Bosk, 1988, s. 66). Författarna hävdar att feedback 

mellan arenor förekommer och att detta är en viktig del av processen då sociala problem 

uppkommer. Feedbacken kan antingen blåsa upp eller dämpa uppmärksamheten kring ett visst 

socialt problem. Författarna menar vidare att ett socialt problem som uppmärksammas inom 

en arena ofta sprider sig snabbt till andra, vilket gör att vissa sociala problem kan dominera 

många arenor. (Hilgartner & Bosk, 1988, s. 66-67)  
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4 Metod 
För att undersöka den pågående debatten har jag utgått från texter. För att få olika 

professionellas synpunkt har jag använt mig av Lärarnas tidning och tidskriften Socionomen. 

Jag har även, för att få icke-professionellas syn, använt mig av kommentarer från allmänheten 

och en chatt med skolinspektionen som publicerats på Sveriges Radios hemsida, Ekots arkiv i 

samband med program i ämnet. I texterna jag analyserat noterade jag att det finns en del 

motsättningar om vad problemet beror på, vems ansvar det är och vad det finns för lösningar. 

Jag har alltså gjort en kvalitativ dokumentanalys av materialet. Jag redogör därför för både 

den kvalitativa metoden, dokumentanalys och internetforskning. 

 

4.1 Kvalitativ metod 
Bryman (2011, s. 340) beskriver den kvalitativa metoden som fokus på ord istället för siffror. 

Dessutom skriver författaren att man använder den kvalitativa metoden för att få en förståelse 

av den sociala verkligheten utifrån hur individerna i den specifika miljö man studerar själva 

uppfattar sin verklighet (Bryman, 2011, s. 341). Därför valde jag att använda mig av kvalitativ 

metod. För att kunna se skillnader i hur man uppfattar det problem som jag beskrivit kan det 

vara av vikt att se på innehållet i vad personerna i min undersökning säger. Dessutom kan det 

med hjälp av en kvantitativ metod bli ytterst svårt att se vad olika aktörer säger i frågan. Det 

som jag ville undersöka närmare var huruvida det finns olika perspektiv på problemet och hur 

man motiverar vem som anses vara den som ska åtgärda problemet. Det gjorde att kvalitativ 

metod blev ytterst lämplig för min undersökning. 

 

4.2 Dokumentanalys 
Bryman (2011, s. 501) skriver att det av vissa anses att man genom dokument kan se in i 

sociala verkligheter, men att man även måste se på kontexten för dokumenten man analyserar 

och dessutom vem dokumentet är skrivet för. Enligt Bryman (2011, s. 489) kan 

dokumentanalysen handla om exempelvis en innehållsanalys. Denna typ av analys av 

dokument är vanlig och handlar om att man letar efter teman i de dokument man analyserar 

(Bryman, 2011, s. 505). När man analyserar dessa dokument är det även möjligt att göra 
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någon form av eget schema för sin analys som styr vilka data som samlas in från dokumenten, 

man kan även under processens gång revidera schemat (Bryman, 2011, s. 506). Denna typ av 

innehållsanalys som författaren beskriver var mycket användbar för mig i mitt uppsatsarbete. 

För att jag skulle kunna fokusera på det som var relevant för mina frågeställningar i 

dokumenten använde jag mig av begrepp som: ansvar, definition av problemet och aktörer. 

 Bryman (2011, s. 500) skriver även att man inte kan ta för givet att alla forskare kommer 

att dra samma slutsatser av samma dokument eftersom det finns en subjektiv vinkling. Detta 

medför att man bör diskutera tillförlitligheten och validiteten i min studie eftersom risken är 

att det är en ganska subjektiv bild. Mitt anspråk var dock inte att jag skulle lägga fram en ny 

sanning utan jag försökte snarare belysa problemet ur ett perspektiv som kan ge nya tankar 

om problemet med långvarig skolfrånvaro. Jag har dessutom i min uppsats försökt att så 

tydligt som möjligt redovisa min undersökning så att det blir möjligt att bedöma huruvida 

mina resultat är trovärdiga. 

 De begränsningar jag ser med min metod är främst att jag inte haft någon möjlighet att 

ställa de följdfrågor som dykt upp. I mitt arbete med texterna fanns en del oklarheter och 

saker jag skulle vilja veta mer om och som kunde ha gett en djupare förståelse om jag hade 

kunnat få mer information. Att jag trots detta valde en dokumentanalys handlar om det 

begränsade utrymmet som jag haft. Det ideala för mig hade troligtvis varit att jag hade haft 

utrymme för både dokumentstudier och kvalitativa intervjuer. 

 Aspers (2007, s. 157) beskriver kodning som ett sätt att göra datamaterialet möjligt att 

analysera genom att man delar upp det. Mina dokument har jag därför kodat för att skapa 

ordning i dem. Jag har kodat på de frågor som jag definierat i mina frågeställningar det vill 

säga; aktörer, både de som uttalar sig och de utpekade aktörerna, ansvar och definitioner av 

problemet.  

 

4.3 Internetforskning 
Internetforskning kan vara ett bra sätt att se fenomen på ett nytt sätt och dessutom är det ett 

viktigt kommunikationsfält vilket forskningen kan ge insikt i (Daneback & Månsson, 2008, s. 

154). Daneback och Månsson (2008, s. 154) skriver om internetforskning som kan innebära 

att man forskar om internet t.ex. internetkulturer eller att man använder internet som ett 

verktyg i sin forskning. Bryman (2011, s. 582) beskriver internetforskning på ett liknande sätt 

och menar att denna kan innehålla både internetsidor som föremål för analys och ett sätt att 
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samla in data. Det jag valde att göra var att använda internet som ett verktyg för att samla in 

mina data. Daneback och Månsson (2008, s. 155) skriver om den stora mängd information 

som finns på internet. De stora fördelar som författarna definierar är att det både är 

tidsmässigt och kostnadsmässigt positivt och dessutom att en stor mängd människor idag 

tillgång till internet (Daneback & Månsson, 2008, s. 167).  

 Det som jag ser som fördelen med att använda internet för min undersökning är det faktum 

att eftersom det är så många människor i Sverige som har tillgång till internet har de därmed 

haft möjlighet att i Ekots arkiv uttrycka sina åsikter. Dessutom var det för min datainsamling 

en fråga om tillgänglighet då hela Ekots arkiv finns att tillgå på Sveriges Radios hemsida. 

 Tillförlitligheten i de virtuella dokument som jag utgått från i min undersökning är också 

något som bör diskuteras. Bryman (2011, s. 499-500) tar upp olika saker att tänka på när det 

gäller tillförlitlighet i virtuella dokument. Bl.a. tar författaren upp att det finns en oändlig 

mängd material på internet som skulle kunna analyseras (Bryman, 2011, s. 499). Det kan 

dessutom finnas en del material som innehåller skevheter och det som finns på internet kan 

ständigt ändras (Bryman, 2011, s. 500). Den oändliga mängd material som finns på internet är 

inget som varit problematiskt med min uppsats då jag har begränsat mig till att endast 

använda mig av Ekots arkiv. Om det har funnits skevheter i materialet får detta konsekvenser 

för min uppsats. Eftersom jag till viss del har utgått från vilka aktörer som uttrycker sig blir 

det en missvisande bild om någon utgett sig för att vara någon annan. Troligtvis utgör dessa 

eventuella felaktigheter inte någon större del av materialet och mitt undersökningsmaterial är 

därmed till största delen korrekt. 

 

4.4 Urval 
May (2001, s. 121-122) skriver om olika typer av urval och nämner bland annat det 

strategiska urvalet. Det strategiska urvalet handlar om att man väljer ut respondenter utifrån 

vissa egenskaper (May, 2001, s. 121). Författaren beskriver vidare att tv, tidningar och radio 

gör på liknande sätt när de ber om att allmänheten ska ringa in och uttrycka sin mening (May, 

2001, s. 121-122). När jag valde ut mina texter agerade jag på liknande sätt. Jag utgick från 

texter som innehöll olika åsikter om problemet och dess lösningar för att se de olika 

perspektiv som kan finnas i den här typen av frågor. Att jag gjorde ett urval var mycket viktigt 
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med tanke på vad jag nämnde tidigare utifrån Bryman (2011, s. 499) nämligen att det finns en 

ofantlig mängd material på internet som skulle kunna analyseras.  

 När jag gjorde mitt urval valde jag att fokusera på texter som handlade om 

grundskolelever, alltså skolpliktiga barn, och texter som handlar om Sverige. Jag är medveten 

om att när man talar om rätt till en utbildning som passar ett specifikt barn kan man även 

diskutera de barn som skulle behöva en högre nivå på undervisningen, t.ex. de elitklasser som 

ibland diskuteras. För att avgränsa mitt datamaterial har jag dock valt att avstå från det som 

berör den politiska debatten om dessa elitklasser. Jag har inte heller valt att fokusera på de 

texter som handlar om elever som går i skolan men som inte når upp till målen. 

 För mitt urval av texter började jag med att bestämma mig för tidsperioden januari 2009 

t.o.m. mars 2011 för att försöka fånga den pågående diskussionen. Jag gjorde sedan en 

genomgång av Lärarnas tidning, Socionomen och Sveriges Radios, Ekots arkiv för att därefter 

i detalj studera de artiklar och kommentarer som handlade om rätt till utbildning. Detta är ett 

sätt som Jönson (2010, s. 53) förespråkar för att just samla in ett datamaterial att studera. 

 

4.5 Etiska överväganden 
I min undersökning har det funnits en del etiska svårigheter som jag är medveten om. 

Vetenskapsrådet (s. 6) skriver om de fyra huvudkrav; ”informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet” som jag har tagit hänsyn till.  

 Informationskravet beskrivs av vetenskapsrådet (s. 7) som att man ska informera 

deltagarna om vad det innebär att medverka i studien och att det är frivilligt att medverka. 

Detta är något som varit svårt att uppfylla för min undersökning då den chatt och de 

kommentarer som skrivits har varit mer eller mindre anonyma och därmed har det varit en 

omöjlighet att informera. Detta gäller även samtyckeskravet, som innebär att samtycke ska 

inhämtas från deltagarna i studien, det skrivs dock att det i vissa fall inte behöver inhämtas 

något samtycke (Vetenskapsrådet, s. 9).  

 Att jag ändå valde att göra undersökningen, trots problem med samtycke och information, 

beror på att de data jag samlade in är från webbsidor som är tillgängliga för allmänheten och 

de som skrivit på dessa webbsidor själva har valt att göra detta. Bryman (2011, s. 610) menar 

att om ett forum på internet är tillgängligt för allmänheten så ställs det inte samma krav om 

samtycke som annars, dock hävdar författaren att det är oklart vad som är privat och offentligt 

på internet. De flesta som skrivit kommentarer är dock anonyma, åtminstone finns det inget 
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sätt för mig att ta reda på vem de flesta är eftersom de ofta endast använt sig av ett förnamn. 

Tidningsartiklarna är inte känsliga på samma sätt eftersom de har publicerats i antingen 

Lärarnas tidning eller Socionomen och de bör därmed uppfattas som offentliga. Jag har dock, 

eftersom det var svårt att ge de som uttalat sig anonymitet, hållit de etiska tankarna levande 

under mitt arbete så att jag har kunnat genomföra undersökningen på ett så etiskt riktigt sätt 

som möjligt.  

 Vetenskapsrådet (s.12) skriver även om konfidentialitetskravet som innebär att man ska ge 

deltagarna största möjliga konfidentialitet, genom att forskaren har tystnadsplikt och att ingen 

ska kunna känna igen personerna i undersökningen. Bryman (2011, s. 614) menar att detta 

kan vara ett problem med internetstudier då texten kan finnas kvar och alla har möjlighet att 

läsa vad som skrivits och vem som skrivit det. De flesta i min undersökning har dock haft en 

mycket anonym signatur vilket minskar risken för att andra ska veta vem det är som uttryckt 

sig. Precis som med samtycke skriver Bryman (2011, s. 610) att om sidan är offentlig minskar 

kravet om anonymitet och konfidentialitet.  

 Det fjärde kravet, nyttjandekravet, som vetenskapsrådet (s.14) definierar handlar om att 

uppgifterna endast ska användas för forskning. Detta är inget som jag ser som något problem 

med min undersökning, då uppsatsen är det enda jag har för avsikt att använda det till. 
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5 Resultat och Analys  
I min undersökning har jag utgått från redan skriven text. Jag har undersökt Sveriges Radios, 

Ekots arkiv, Lärarnas tidning och Socionomen från januari 2009 och fram t.o.m. mars 2011. 

Jag har till att börja med gjort en genomgång av tidsperioden och därefter plockat ut de 

artiklar och texter som är av intresse för min undersökning och därefter analyserat dessa mer 

noggrant. 

 Jag kommer nedan att presentera mina resultat med början med de aktörer som jag har 

definierat i mitt material, för att sedan gå in på det som Hilgartner och Bosk (1988, s 58 - 61) 

benämner som arenor. 

 

5.1 Aktörer 
I debatten som förts på Sveriges Radios hemsida i Ekots arkiv finns olika aktörer. De som 

först och främst uttrycker sina åsikter, och även delger vem de är och varför de har ett intresse 

i frågan, är till större delen föräldrar till barn som antingen har olika typer av 

frånvaroproblematik eller olika typer av svårigheter i skolan som ofta kopplas till någon form 

av diagnos. En annan grupp som också uttrycker sig i denna typ av forum är lärare och 

pedagoger som ger en bild utifrån skolans perspektiv. 

 I mitt insamlade datamaterial har jag kunnat definiera olika aktörer som är olika starka. En 

aktör som inte utmärker sig särskilt är socionomer som i debatten på Sveriges Radio, Ekots 

arkiv inte deltar alls. I tidskriften Socionomen finns det elva texter som beskriver problemet 

med att inte få sin rätt till utbildning tillgodosedd, dock är ingen av dessa debattartiklar, utan 

snarare en vinkling från journalistens sida än åsikter från socionomer.  

 Starka aktörer är däremot föräldrar. Föräldrarna kan indelas i två grupper; föräldrar till 

barn med frånvaroproblematik och föräldrar till andra barn. Gruppen av föräldrar till barn 

med frånvaroproblematik definierar jag som en stark grupp där många uttrycker sina åsikter. 

Även den andra föräldragruppen uttrycker sig på Sveriges Radio, Ekots arkiv, dock inte i 

samma utsträckning som den första gruppen. En tredje grupp aktörer som framträder i mitt 

datamaterial är skolans personal. Denna aktör är ganska utmärkande då den utrycker sig både 

i Lärarnas tidning och på Sveriges Radio, Ekots arkiv. Det har även framkommit andra 

aktörer som politiker, olika intresseorganisationer och Barnombudsmannen, som dock ofta är 

andrahandskällor, d.v.s. att deras åsikter framställs av journalister i tidskrifterna. 
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 Utifrån Hilgartner och Bosks (1988, s. 57-58) beskrivning av sociala problem finns det 

många olika sätt att se på och förklara samma sociala problem, vilket gör mitt datamaterial 

mer förståeligt. I min undersökning finns det olika förklaringar, speciellt till vems ansvar det 

är att eleverna får sin rätt skolgång tillgodosedd. 

 Mycket av det som läggs fram kring problemet, särskilt i de kommentarsforum och chattar 

jag undersökt, handlar om elever med diagnoser av olika slag. Det kan tilläggas att de 

radioprogram (se t.ex. ”Hundratals barn utestängs från skolan” 2011-02-16) som utlöste en 

stor del av dessa diskussioner handlade om en pojke med diagnosen ADHD som inte hade fått 

möjlighet att gå i den specialskola som han önskade och därmed inte gick i skolan alls. Detta 

har troligtvis påverkat inriktningen på den efterföljande diskussionen, dock tas det upp att 

detta inte gäller alla elever. Att detta har en sådan stor inverkan på den efterföljande 

diskussionen kan förklaras utifrån Hilgartner och Bosks (1988, s. 62) teori om hur viktig 

nyheten är för att skapa drama kring ett problem. Att dramat här skapat uppmärksamhet blir 

tydligt då många av de efterföljande kommentarerna handlar om barn med diagnoser. 

 Jag kommer nu att övergå till att redovisa mina resultat från de tre olika arenorna; Sveriges 

Radio Ekots arkiv, Lärarnas Tidning och Socionomen. 

 

5.2 Sveriges Radio, Ekots arkiv 
I Sveriges Radios, Ekots arkiv finns det från den undersökta perioden rapporteringar om när 

elevers rätt till utbildning inte tillgodoses. Tio av dessa rapporteringar har tillhörande 

kommentarer från lyssnare och dessutom finns det en chatt med Skolinspektionens 

generaldirektör som jag har studerat för att kunna följa den diskussion som förs utanför de 

professionella sammanhangen som är fallet med de andra källorna jag har använt mig av. Den 

största delen av kommentarerna i arkivet är publicerade 2011-02-16 p.g.a. att man då hade en 

serie reportage om barn som inte går i skolan, det finns även under tidsperioden andra 

kommentarer, men dessa belyser inte diskussionen på ett lika tydligt sätt. 

 

5.2.1 Föräldrar 
De föräldrar som uttrycker sig i kommentarer och i chatten i Ekots arkiv skriver delvis om det 

generella ansvaret kring eleverna och menar att långvarig skolfrånvaro är ett strukturellt 

problem. Från föräldrarnas sida riktas det t.ex. allvarlig kritik mot skolinspektionen:  
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”... resultatet av en lång kommunikation med och anmälan till 

skolinspektionen resulterade i ingenting. Bara ett konstaterande 

att stödet hade uteblivit. Ingen uppföljning överhuvudtaget. 

Flathet upplevde jag att vi möttes av. Vår son (och även fler 

elever) blev dessutom behandlade på ett kränkande sätt av 

rektorn, vilket intygades av andra vuxna och lärare. Det 

nonchalerades helt, då Skolinspektionen valde att tro på rektorn 

helt och hållet” (Förälder, 2011-02-16) 

 

Det, som enligt denna förälder har förekommit, skulle kunna ses som ganska allvarligt både i 

förhållande till skolan och till skolinspektionen.  

 En annan förklaring uppges förutom att skolan mer eller mindre inte gör sitt jobb och 

ibland även i kombination med att det saknas pengar och resurser: 

 

”… det är skolan och kommunen som ska ansvara för de barn 

med funktionshinder får det stöd som de behöver” (Förälder, 

2011-02-16) 

 

En liknande synvinkel är: 

 

”Enligt skollagen ska undervisningen anpassas efter varje elevs 

förmåga och detta fullföljer inte kommunerna som det ser ut 

idag” (Förälder, 2011-02-16) 

 

Det hävdas alltså att det är skolans och kommunens ansvar att lösa problemen för dessa 

ungdomar. Det framhålls även lösningar och orsaker till problemet: 

 

”Varför vill inte skolan se till att barnen får de rätta 

förutsättningarna att klara skolan? Jo, allt handlar om pengar. 

Jag anser att ett statligt övertagande av skolan vore på sin plats. 
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Då kanske vi kunde få en mer rättvis skola.” (Förälder, 2011-02-

16) 

 

En del föräldrar och andra vuxna som själva känt sig orättvist behandlade under sin egen 

skolgång tar upp ett fenomen som de anser finns i skolan. Det handlar om diagnoser och de 

menar att skolan vill sortera bort de svagare eleverna och satsa på de elever som har bättre 

utsikter att klara skolan. Inte bara de som känner sig utsatta påpekar detta utan även en 

pensionerad lärare uttrycker detta. (Pensionerad speciallärare/specialpedagog, 2011-02-16) 

 Hilgartner och Bosk (1988, s. 57-58) visar på att det kan finnas olika definitioner av 

samma problem. Detta skulle kunna vara en definition av problemet och där tillkommer även 

ansvaret och lösningen. Man menar att det är ett strukturellt problem som grundar sig i 

organisationen av skolverksamheten på ett eller annat sätt och att bristerna finns i kommunen, 

Skolinspektionen och skolan och att det dessutom råder resursbrist. Ansvaret ligget därmed 

också på en samhällig nivå, t.ex. genom att det föreslås att staten ska överta skolans 

verksamhet. Att det är ett strukturellt problem är även något som framkommer i forskningen 

t.ex. i Hoyle (1998, s. 109 – 110) och i Broadhurst et al. (2005, s. 118). 

 Utifrån Jönson (2010, s. 8-9) skulle man kunna säga att ovanstående beskrivning av 

problemet är ett problemperspektiv, där man både pekar ut ansvariga och vad som bör göras 

åt problemet. Detta är ett av de problemperspektiv som jag har kunnat analysera fram i min 

undersökning. Andra perspektiv kommer att presenteras senare. 

  

5.2.2 Specifikt ansvar   
Av föräldragruppen, som inte är homogen, pekas det också på att skolan och dess personal är 

de ansvariga i sammanhanget: 

 

” …"skolan# har orsakat mycket skada när det gäller mitt barn. 

Lärare ska INTE skuldbelägga elever.” (Förälder, 2011-02-16) 

 

Bland de föräldrar som deltar i debatten utgår en del från sina egna barn och problemen kring 

dessa och vem de anser i just det fallet har ansvaret för att man ska komma till en lösning. Här 

gäller det en specifik lärare som hävdas vara orsaken till problemet och som bär ansvaret: 
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”Vi tog vår dotter ur skolan ett antal veckor, nu har hon ett mer 

anpassat schema och undervisning i mindre grupp. Det finns 

chans att hon klarar skolan. Men det har tagit mycket kraft av 

oss föräldrar att bråka med skolan och kräva den här hjälpen. Vi 

anser att läraren i mellanstadiet blundade för de elever som hade 

det jobbigt. Det krävs lite mer av dig som lärare att motivera och 

lära elever med svårigheter. Vår dotter är inte den enda som fått 

sent insatta resurser på grund av denna lärares attityd.” 

(Förälder, 2011-02-16) 

 

Till skillnad från det tidigare problemperspektivet finns det här en annan ingång. Här menar 

man istället för att det är t.ex. skolan i sig, att det är individer inom skolan som är grunden till 

problemet. Det talas om skuldbeläggande och att blunda för barnets behov. Detta 

problemperspektiv (Jönson, 2010, s. 8-9), handlar om att det är skolpersonalen som är 

förövarna (Jönson, 2010, s. 32-33) eftersom de inte är tillräckligt kompetenta för att hantera 

elever med speciella behov. 

 I enlighet med ovanstående kommentarer om enskilda lärare visar Claes et al. (2009, s. 

137) i sin undersökning att skolan har en stor påverkan på elevernas frånvarobeteende och att 

om skolan arbetar med elevernas deltagande, att få en deltagande miljö och försöker skapa ett 

stödjande klimat så kan detta hjälpa eleverna.  

 

5.2.3 Vem är det synd om?  
Bland föräldrarna finns även en motsättning om vem som bär det stora ansvaret; föräldrar, 

skolan, kommunen eller staten och Skolinspektionen. Dessutom diskuteras det att vissa 

elever, som enligt en del av föräldrarna, stör andra elever i klassen och att dessa elever: 

 

”… förstört skolgången för alla” (Förälder, 2011-02-16) 

 

Diskussionen övergår sedan till att handla om vilka barn som blir diskriminerade eller som 

inte får sina behov tillgodosedda; om det är de elever som är i behov av stöd som de inte får 

eller om det är de elever som blir störda av dessa elever och därmed får sin skolgång förstörd. 
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Det finns även olika bilder som målas upp av vem som skolan vill satsa på. En del, bl.a. före 

detta elever, som haft svårigheter under sin egen skolgång menar att skolan inte är intresserad 

av dem: 

 

”Dagens skola är mer intresserad av de duktiga, motiverade eleverna 

så vi ”bokstavsbarn” glider mellan fingrarna på dom” (Före detta elev, 

2011-02-16) 

 

Det hävdas även från skolans perspektiv, i detta fall en specialpedagog, att inte alla 

kommuner arbetar med att se och sätta in tidiga insatser utan snarare vill sortera eleverna: 

 

”Man har i vissa kommuner sett det som en ”sortering” istället för att 

inse att eleven har rätt till adekvata hjälpinsatser” (Pensionerad 

speciallärare/specialpedagog, 2011-02-16) 

 

Detta synsätt är inte en allmän uppfattning, det motsatta hävdas av en person som inte uppger 

vilken relation hon/han har till skolan: 

  

 ”Skollagen verkar bara vara skriven så att det viktiga är att hjälpa 

”svaga” elever, aldrig att ge uppmuntran och extra stöd till de verkligt 

duktiga. Hur ska vi kunna få spetskompetens till våra företag när det 

är fult att vara duktig?” (Person som ej uppger vem den är, 2011-02-

16) 

 

Dessa två synsätt på problemet, är tydligt motstridiga och de används av båda sidor för att 

argumentera för att elevers rätt till utbildning inte uppfylls. De två sidorna menar att det är 

skolans alternativt kommunens fel att det finns barn som inte får sin rätt tillgodosedd och 

pekar ut olika grupper av elever som de drabbade. En förälder ser dessutom inte det som ett 

problem att elever som har olika typer av svårigheter inte går i skolan utan menar: 
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 ”Att 600 barn inte går i skolan innebär förmodligen att 200 000 elever 

får en skolgång där de kan känna trygghet och glädje i inlärningen. Jag 

gläds!!!!” (Förälder, 2011-02-16) 

 

Hilgartner och Bosk (1988, s. 57-58) hävdar att konkurrensen mellan sociala problem delvis 

handlar om att det finns olika definitioner på samma fenomen. Fenomenet, i det här fallet att 

skolpliktiga barn inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd, framställs på olika vis genom att 

man pekar ut olika grupper av elever som de drabbade. Hilgartner och Bosk (ibid.) menar 

vidare, beroende på vilken av dessa definitioner som kommer att dominera, så får det olika 

konsekvenser för det sociala problemet. Beroende på vilka elever som ses som den utsatta 

gruppen kommer också problemet att handla om olika saker; de elever som inte får det stöd de 

behöver alternativt inte går i skolan alls och på så vis inte får sin rätt till utbildning 

tillgodosedd, eller de elever som blir störda och som ingen satsar på och genom detta inte får 

sin utbildning. 

 På liknande sätt kan man dra slutsatser utifrån Jönson (2010) och från Asplund (1989).  

Deras perspektivseende kan vara ytterst viktigt för förståelsen av två så vitt skilda 

uppfattningar av problemet. Utifrån Jönson (2010, s. 33) kan man se att de barn som 

framställs som offer i ovanstående diskussion är olika utifrån vilken definition av problemet 

som görs. Har man definierat problemet utifrån att vissa elever inte får sin rätt till utbildning 

tillgodosedd eftersom de inte får rätt stöd eller inte går i skolan alls så blir dessa även offren. 

Definierar man istället problemet som att dessa barn stör andra, blir en annan grupp istället 

offer. När det gäller förövarna är det i båda definitionerna samhället, och specifikt skolan och 

kommunen som är bärare av problemet. Men med den andra definitionen kan man även se de 

barn som stör undervisningen som en annan grupp av förövare och man kan då se det som 

positivt att dessa barn inte får sin rätt till utbildning i den vanliga grundskolan tillgodosedd. 

  Asplund (1989, s. 38-39) menar att man kan vägra att se andra perspektiv, vilket delvis 

kan utläsas av diskussionen ovan. I diskussionen framkommer två olika sätt att se samma sak, 

som verkar utesluta varandra. Antingen satsar man på de elever i behov av stöd eller på de 

elever som behöver utmaningar. Det finns inte här något som tyder på att båda perspektiven 

inte kan vara lika riktiga på olika skolor. 

 Utifrån diskussionen om sortering kan man se en överensstämmelse med Hoyles (1998, s. 

107) forskning som beskriver de kategoriseringar av elever som har en frånvaroproblematik. 
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Dock finns det i diskussionen en annan vinkling av denna kategorisering eller sortering, då 

man letar individuella faktorer både hos de barn som är i behov av extra hjälp och de som 

behöver en högre nivå på utbildningen. Aktörerna i min undersökning är dessutom inte 

överens om att denna kategorisering av barn som klarar och inte klarar av skolan är ett 

problem. 

 

5.2.4 Skolpersonal och föräldrar 
I min undersökning av Ekots arkiv framkom en diskussion om föräldraansvaret och föräldrars 

inställning i frågan: 

 

”Det är inte lätt att göra nåt då, med föräldrar som saknar 

probleminsikt” (Skolpersonal, 2011-02-16) 

 

Denna diskussion handlar även om vem som har rätt att gå hem efter sitt arbete och då också 

slippa att arbeta. Det menas från en förälders sida att: 

 

”Nog skulle jag vilja säga att de flesta som kallar sig föräldrar 

tar ansvar…. MEN hur är det med de som kallar sig 

skolpersonal. Som går hem till sitt efter jobbet…” (Förälder, 

2011-02-16) 

 

Vilket bemöts med: 

 

”Tycker du inte att vi i skolan HAR RÄTT att få gå hem efter 

jobbet??? Ska vi ta hem barnen och nanna dem också?” 

(Skolpersonal, 2011-02-16) 

 

I den här diskussionen framkommer en motsättning som utifrån Hilgartner och Bosk (1988, s. 

58-61) behandlar utrymmet inom individernas egna arenor och betydelsen av dessa individers 

livssituationer. Problemet rör både gruppen föräldrar och gruppen skolpersonal och det är 

därför logiskt att båda grupperna är delaktiga i diskussionen. Dock finns en olikhet i hur man 

definierar problemet, vilket utifrån Hilgartner & Bosk, 1988 (s. 57-58) kan förklaras med att 
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aktörerna har olika livssituation. En möjlig tolkning är att för både föräldrarna och 

skolpersonal är detta ett problem som de har svårt att lösa och lägger därför över problemen 

på den andra aktören. Utgår man från förövare och offer (Jönson, 2010, s. 33) så ser de båda 

aktörerna varandra som förövare, men det anmärkningsvärda här är att förutom att eleverna 

blir offer, så blir även föräldrar respektive skolpersonal offer eftersom de inte efter sitt arbete 

kan gå hem och då också sluta jobba, då man som förälder måste hjälpa sitt barn med skolan 

och som lärare fortsätter att tänka på eleverna. 

 Asplunds (1989, s. 38-39) tankar om att inte se andra perspektiv blir här tydliga, då man 

diskuterar vilken grupp, skolpersonalen eller föräldrarna, som inte tar sitt ansvar. Det är fullt 

rimligt att det skulle kunna finnas både skolpersonal och föräldrar som inte tar det ansvar den 

andra gruppen skulle önska. Men det som framstår i diskussionen är att det generellt är den 

ena eller andra gruppen som inte tar sitt ansvar. 

 

5.3 Lärarnas tidning  
I de årgångar av Lärarnas tidning, i fortsättningen förkortat Lt, som jag analyserat fanns det 

32 texter som på något vis handlade om rätt till utbildning och om skolplikt. Det förekommer 

olika infallsvinklar på problemet och även olika grupper av barn som det fokuseras på. 

 

5.3.1 Skolkare 
Sju av texterna har fokus på skolk och elever som skolkare. Det är två artiklar, två notiser, en 

insändare och två ”chefredaktören har ordet”. För att följa debatten är det dock 

”chefredaktören har ordet” och insändarna som är av störst intresse för undersökningen. De 

behandlar bland annat vad det kostar att inte satsa på skolkare på lång sikt: 

 

   ”Nu har nationalekonomer för första gången räknat ut vad det kostar 

att inte jobba förebyggande med skolkare. Skolkare begår oftare brott 

och de blir också oftare utsatta för brott. De som inte fullföljer skolan 

får svårt att hitta ett jobb. Prislappen för en borttappad elev hamnar på 

12 – 15 miljoner kronor” (Karnstedt, 2009, s. 31) 

 



 

 25 

I ”chefredaktören har ordet” (Svensson, 2009) fokuserar denne inte på vad det betyder för den 

enskilda eleven att inte få sin rätt till utbildning tillgodosedd utan på ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. I det andra inlägget av chefredaktören (Grimlund, 2009) i Lärarnas tidning (vid 

detta tillfälle en ny chefredaktör) beskriver denne sig som en före detta skolkare och att 

skolket kunde ha lett till ”personlig katastrof” om inte lärarna hade ingripit. Skolkare 

framställs också som elever som hamnar i en ”ond cirkel”. I texterna om skolkare handlar det 

alltså om elever som hamnat/kommer att hamna snett, alltså ett individuellt problem som man 

har flera olika lösningar till. 

 I det föregående citatet kan man se att definitionen av problemet (Hilgartner & Bosk, 1988, 

s. 57-58) läggs på en samhällsnivå. Det handlar alltså här inte om den enskilda eleven utan om 

skolfrånvaro som ett ekonomiskt samhällsproblem. En annan definition av problemet (ibid.) 

har den andra chefredaktören som fokuserar på sig själv som skolkare och att lösningen på 

detta var individuella insatser från lärare. Detta behöver dock inte i sig betyda att det är 

konkurrerande problemperspektiv (Jönson, 2010, s. 8-9); det är fullt möjligt att det kan vara 

både ett samhällsproblem och ett individuellt problem.  

 I Lärarnas tidning, Elevers skolk ska synas i betygen (2010) och Skolk i betyget kan 

förvärra för eleven (2010) framställer man i två notiser en lösning på problemet som lagts 

fram av regeringen, nämligen att man i terminsbetygen ska redovisa den ogiltiga frånvaron för 

att förebygga skolk och få elever att sluta skolka i tid, dock ska detta inte finnas med i 

slutbetyget (Elevers skolk ska synas i betygen, 2010). Detta möts av kritik från experter som 

Barnombudsmannen och Skolverket som redovisas i Lärarnas tidning, Skolk i betyget kan 

förvärra för eleven (2010). Barnombudsmannen menar att lösningen på skolket snarare är att 

eleverna ska få stöd från skolans sida.   

 En annan lösning framställs i en intervju med Elena Luckey, ombud på Bris, i en artikel i 

Lärarnas tidning, som handlar om schemaändringar, relationen mellan lärare och elev, att 

eleven ska känna sig sedd och saknad och även kontakt mellan hem och skola och ständig 

uppföljning skall förekomma. På frågan vad eleverna som skolkar vill svarar Elena Luckey: 

 

”De vill bli sedda. De vill att de vuxna ska se det de faktiskt 

signalerar, att de inte mår bra. Men många känner att det inte händer 

något när de skolkar. Sällan, för att nästan säga aldrig, så frågar någon 

vuxen vad skolket handlar om” (Sundström, 2009a, s. 16) 
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Båda definitionerna av problemet (Hilgartner & Bosk, 1988, s. 57-58) som framställs här, är 

på individnivå, antingen att man ska lösa problemet genom att den enskilda eleven får mer 

stöd eller att denne får frånvaron inskrivet i betyget. I båda fallen är det individen som 

behöver förändringar. Det är dock olika ansvariga som utpekas i de båda definitionerna, 

genom den första definitionen ska man få individen att sluta skolka genom förändringar i 

lagen och ansvaret läggs på individen. I den andra lägger man ansvaret för elevens förbättring 

på de vuxna i skolan. 

 Dessa tankar är delvis överensstämmande med den forskning som jag har tagit del av. 

Claes et al. (2009, s. 137) menar att skolan kan ha en stor påverkan på skolket genom att 

arbeta t.ex. med det stödjande klimatet. Här finns dock inte uppfattningen att det kan finnas 

vinst i att lägga ansvaret på den enskilda eleven. 

 Asplund (1989, s. 38-39) hävdar att det kan finnas ett försök att inte vilja se andra 

perspektiv med hänvisning till hur verkligheten ser ut. I den kritik som framställdes ovan kan 

man urskilja denna typ av invändning. Man menar att det en elev behöver inte är en 

inskrivning av skolket i betyget utan andra individuella insatser som stöd och liknande. Detta 

må vara helt riktigt, men det finns i det ingenting som säger att en inskrivning av skolk i 

betyget inte skulle kunna betyda att elever skulle skolka mindre. Diskussionen innebär 

därmed inget större utbyte som leder till nya definitioner utan snarare ett presenterande av 

olika ståndpunkter. 

  

5.3.2 Nya skollagen 
Förutom rapportering om elever som skolkare rapporterar lärarnas tidning även om annat som 

kan vara relevant. I två notiser (Sundström, 2009b & Skolor som inte sköter sig hotas med 

böter, 2009) och i en ledare (Inför >>Lex Maria<< i skollagen, 2009) tar man specifikt upp 

den nya skollagen. En motsättning kring problemet med skolkare och elevers rätt till 

utbildning som tas upp är att, vid tiden för notisen (Sundström, 2009b), vill man från 

utbildningsministerns håll se disciplinära åtgärder t.ex. att man ska kunna stänga av elever 

från grundskolan, trots skolplikten. Det ska handla om: 

 

   ”… elever som stör tryggheten och studieron för andra elever” 

(Sundström, 2009b, s. 8) 
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Detta förslag får dock kritik från oppositionen som menar att dessa elever istället behöver: 

 

   ”… mer undervisning och stöd från fler vuxna i skolan, inte portas 

därifrån” (ibid.) 

 

Kritik mot förslaget rapporteras även från lärarförbundet och elevorganisationer som istället 

föreslår ”förtroendefyllda relationer mellan elever och lärare” (Sundström, 2009b, s. 8), att 

man ska ”kontakta polis eller sociala myndigheter” vid fara för säkerheten (ibid.), eller att den 

stökiga eleven ska få ”direkt hjälp, antingen genom enskild lärare eller i en liten 

undervisningsgrupp” (ibid.). Denna diskussion är densamma som föräldrarna i min 

undersökning hade, nämligen vems rätt till utbildning som ska tillgodoses. 

 På samma sätt som min undersökning tidigare visat har man här olika lösningar på 

problemet, vilket skulle kunna bero på att man har olika definitioner av problemet (Hilgartner 

& Bosk, 1988, s. 57-58), olika problemperspektiv (Jönson, 2010, s. 8-9) och därmed blir 

också lösningarna olika. Utifrån Jönson (2010, s. 33) kan man även hävda att det är olika 

grupper av elever som blir offer beroende av vilket problemperspektiv man använder. Från 

utbildningsministerns sida är det barnen som blir störda i klassrummet vars rätt till utbildning 

måste säkras, och utifrån kritiken mot detta ska man fokusera på den stökiga eleven genom 

individuella insatser. Asplund (1989, s. 38-39) påstår att det inte finns någon vinst med, för att 

se olika perspektiv och se ett fenomens betydelse, att relatera till verkligheten, utan att det 

istället handlar om att ett visst fenomen skulle kunna ha den förklaring som någon annan 

framställer. I diskussionen om avstängning kan man inte direkt se att aktörerna förstår 

varandras perspektiv eller att det skulle kunna vara så som den andra sidan framställer det, 

utan det handlar snarare om ett förnekande om att det inte hjälper med avstängning och att det 

därför bör göras något annat. 

 I en ledare (Rätt att kräva åtgärder, 2009) framförs att man från Lärarförbundets sida 

önskar en rättighet och skyldighet för lärare att anmäla missförhållanden i skolan. Detta skulle 

vara en lösning för att ge eleverna en stärkt rätt till kunskap. I ledaren (Inför >>Lex Maria<< i 

skollagen, 2009) menar man att det finns ett stort behov av den nya lagen. Bl.a. tar man upp 

skyldigheten att anmäla om elever inte får tillräckligt stöd. Författaren menar även att 

kommunerna måste ta sitt ansvar: 
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”Men enbart skarpa skrivningar i skollagen räcker inte. Ska 

varje elev klara att nå målen krävs det också att det garanteras 

resurser till den undervisning som eleven behöver. Här måste 

kommunerna ta sitt ansvar omedelbart” (Inför >>Lex Maria<< i 

skollagen, 2009, s. 8) 

 

Denna definition av problemet (Hilgartner & Bosk, 1988, s. 57-58) innebär att det är ett 

strukturellt problem där man för att lösa problemet behöver en ny skollag samtidigt som 

kommunen måste ta sitt ansvar. Man menar att för att lärare ska anmäla missförhållanden 

behövs det lagstadgas om detta. Alltså, kan man utifrån Jönsons (2010, s. 8-9) 

problemperspektiv tolka det som, att för att få lärare att rapportera missförhållanden för 

eleverna till överordnade, så behöver man skriva in detta i lagen. Det vill säga, problemet med 

att enskilda lärare inte uppmärksammar missförhållanden ska lösas med en strukturell åtgärd.  

 En del av rapporteringen kring frånvaroproblematik är uppgifter som hämtas från 

Skolinspektionen, Barnombudsmannen eller Skolverket. Det skrivs om anmälningar till 

Skolinspektionen om missförhållanden som ökar eller om anmälningar om att elever inte får 

det stöd de har rätt till. Det skrivs även om uppgifter i en notis (Arevik, 2009) som rör att man 

inte fördelar resurser på ett tillfredställande sätt inom kommunerna, enligt Skolverket.  

 I Lärarnas tidning, under den undersökta tiden, fokuserar man inte i någon högre grad, på 

de barn som är i samhällets vård, som HVB-hem (Hem för Vård eller Boende) eller de som är 

placerade i särskola eller särskild undervisningsgrupp. En notis handlar om Barn i HVB-hem 

(Ungdomar på institution får för lite undervisning, 2010), två notiser om barn placerade i 

särskola (Barns placering i särskola ska specialgranskas, 2010 & Hedlund, 2011), och en 

artikel om barn i särskild undervisningsgrupp (Rudhe, 2009a). Det som dock skrivs handlar 

precis som i Socionomen, som redovisas nedan, om dåliga utredningar om barn som placeras i 

särskolan (Barns placering i särskola ska specialgranskas, 2010 & Hedlund, 2011) och att 

eleverna i HVB-hemmen inte får sin rätt till undervisning tillgodosedd (Ungdomar på 

institution får för lite undervisning, 2010). 

 Om man ser Skolinspektionen, Barnombudsmannen, Skolverket, Lärarnas tidning, Ekots 

arkiv och Socionomen som fristående arenor så kan man förstå denna spridning av uppgifter 

genom Hilgartner och Bosk (1988, s. 66-67). Författarna menar här att sociala problem som 
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blir uppmärksammade på en arena får feedback från andra och att sociala problem därför 

sprider sig till olika arenor. Här kan man alltså se att problemet spridit sig till Lärarnas 

tidning. Dock finns det inget som tyder på att de problem som spridit sig kommer att 

dominera på de olika arenorna (Hilgartner & Bosk, 1988, s. 67).  

 Det finns under den undersökta perioden en artikel, två debattartiklar och en ledare som 

specifikt diskuterar den inkluderade skolan, som den inte upplevs vara idag. Man menar att 

skolan idag inte är till för alla: 

 

”Trenden att marginalisera och exkludera elever i behov av extra stöd 

och elever i utsatta områden är en konsekvens av utbildningsreformer 

och globala trender” (Berhanu, 2011, s. 38)  

 

I samband med detta menar debattören att: 

 

”Neddragningarna resulterar oftast i mindre stöd för utsatta elever, 

men även i felaktiga placeringar i särskolan grundade på 

knapphändiga utredningar” (ibid.)  

 

Knappa resurser pekas alltså ut som en bov i dramat och som drabbar de elever som är i 

behov av särskilt stöd. Det skrivs även i en artikel (Cervin, 2009) att skolan ofta definierar 

problemet som att det är fel på eleven om den inte klarar av skolgången. Det framställs dock 

också i en annan artikel (Rudhe, 2009b) att lärarna inte upplever att de får den hjälp de 

behöver för att arbeta med elever som är i behov av särskilt stöd och att budgeten avgör om 

elever får rätt stöd. Det framhålls att lärarna själva har ett ansvar för att eleverna ska få rätt 

stöd. I en debattartikel (Frykman, 2010) framhävs det motsatta; det vill säga att det endast 

handlar om att resurserna inte räcker till och att statsbidragen därför borde höjas: 

 

”Med ilska konstaterar jag att statsbidragen varken räcker till för att ge 

eleverna den utbildning de lagligen har rätt till eller för att ge lärarna 

förutsättningarna för en undervisning med kvalitet.” (Frykman, 2010, 

s. 35) 
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Däremot framställer man i en artikel (Sundström, 2009c) ett positivt exempel på när det 

fungerar att elever får det stöd de har rätt till, vilket författaren menar uppnås med hjälp av 

handledning av lärarna med en specialpedagog, att lärare utbyter erfarenheter för att lösa 

svårigheter och att lärare har speciella ansvarsområden kring det särskilda stödet.  

 Definitionen av problemet (Hilgartner & Bosk, 1988, s. 57-58) är här att skolan inte är till 

för alla och utifrån Jönsons (2010, s. 8-9) problemperspektiv kan man även se en orsak, 

nämligen att det beror på knappa resurser och att man ser problemet utifrån den enskilda 

eleven. Utifrån Jönsons (ibid.) problemperspektiv kan man dessutom koppla att lärarna inte 

får den hjälp de behöver p.g.a. bristande resurser, som här kan sägas vara orsaken till 

problemet. Något som motsäger detta problemperspektiv är dock det lyckade exempel man tar 

upp när man lyckas att arbeta på ett positivt sätt med elever i behov av stöd. 

 

5.4 Socionomen 
Representanter från socialtjänst och socionomer i allmänhet är svåra att finna i debatten som 

pågått i Sveriges Radio, Ekots arkiv. Under den tid jag undersökt är de inte delaktiga alls. Det 

finns dock en möjlighet att de som inte uttryckligen skriver vad de har för arbete eller 

utbildning skulle kunna vara socionomer, men väljer i så fall att inte uppge detta. Att de inte 

är delaktiga i den debatten kan självklart bero på många saker, men för att kontrollera 

huruvida de är helt frånvarande i debatten undersökte jag deras facktidskrift för att utröna om 

det inom socialtjänst och bland socionomer finns en diskussion om barns rätt till utbildning 

eller om den inte heller där förekommer.  

 

 

5.4.1 Frånvaro av debatten 
I min undersökning av tidskriften Socionomen finns det förhållandevis lite skrivet angående 

barns rätt till utbildning, under perioden endast elva texter. Det som skrivits handlar inte 

heller om elever i den vanliga grundskolan, mer än en notis (Stökiga elever ska stängas av, 

2009) som handlar om rätten att stänga av stökiga elever. Det handlar istället om barn som på 

ett eller annat sätt får någon annan utbildning, till exempel på HVB-hem, särskild 

undervisningsgrupp eller inom särskolan. Jag har inte i socionomen funnit några artiklar som 
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rör långtidsfrånvaro i grundskolan kring barns rätt utbildning trots att det konstateras i en 

artikel att:  

 

”Generellt sett kan man säga att de som lyckas i skolan tenderar att 

klara sig bra, medan de som misslyckas löper större risk att drabbas av 

svårigheter som psykisk ohälsa, kriminalitet, missbruk, 

tonårsföräldraskap och försörjningsproblem.” (Korpskog, 2010a, s.46) 

 

För att förstå den frånvaro av debatt om barn i den ordinarie grundskolans rätt till utbildning 

tar jag min utgångspunkt i Hilgartner och Bosk (1988, s. 57-58). Eftersom det finns många 

konkurrerande problem på arenan kan det göra att just detta specifika problem hamnar i 

skymundan. Hilgartner och Bosk (1988, s. 57) hävdar att huruvida ett problem kommer på 

agendan i en viss arena inte nödvändigtvis behöver bero på hur många människor som berörs 

av problemet. Alltså, trots att det finns många fler elever som går i den ordinarie grundskolan 

än som får sin utbildning tillgodosedd på annat sätt, så behöver det inte betyda att detta får ett 

större utrymme i Socionomen. Det finns, menar Hilgartner och Bosk (1988, s. 58-61), ett 

begränsat utrymme för de sociala problemen och tillsammans med att individer inom arenorna 

har egna problem som de berörs av kan detta leda till att frånvaroproblematiken inte får något 

utrymme. Inom socionomyrket arbetar man med många olika grupper av människor med 

olika typer av problematik och därigenom finns det även många konkurrerande problem att 

skriva om i tidskriften Socionomen.  

 Man lägger i det ovanstående citatet vikt vid konsekvenserna för barnet, dock är det de 

sociala konsekvenserna som man lägger vikt vid och inte de som Claes et al. (2009, s. 137) 

visar på, d.v.s. att det påverkar skolprestationerna. Man fokuserar på de sociala konsekvenser 

som det får för det enskilda barnet och tar inte alls upp dess påverkan på utbildningen hög 

skolfrånvaro kan ha både för den enskilda individen och för andra barn.  

 

5.4.2 Sortering och kategorisering 
Det som skrivits om placeringar i särskolan handlar till viss del om att barn inte får sin rätt till 

rätt utbildning tillgodosedd då de felaktigt blir placerade i särskolan. Detta menas vara 

ungefär samma problematik som beskrivs när barnen uteblir från skolan, det vill säga att 

skolan inte kan ge dem det stöd de behöver, på grund av resursbrist: 
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”Det kan då uppstå motiv att pröva om en elev uppfyller särskolans 

kriterier för att få möjlighet till rätt stöd” (Korpskog, 2010b, s. 12.) 

 

I artiklarna i Socionomen förs fram att utredningarna kring de särskoleplacerade barnen inte 

är tillräckligt bra, att det ännu inte finns krav på att man även ska göra en social utredning och 

att det inte heller finns mallar för utredningarna. Man menar även att skolan inte idag är till 

för alla eftersom: 

 

”Skolan har ökat kraven på teoretiska prestationer "…# När en elev 

inte klarar av inlärningsprocessen söks förklaringen i elevens egna 

brister. Och aldrig tidigare har så många ungdomar diagnostiseras.”  

(Korpskog, 2010c, s. 8) 

 

I Socionomen skrivs det en del om att skolan ska vara till för och passa alla, även barn med en 

svag teoretisk förmåga. Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap, som intervjuas i 

en artikel menar bl.a. att: 

 

”Vi har ett system med olika skolformer där vi måste sortera barn och 

den sorteringen är i grunden en omöjlig uppgift. Då borde man 

ifrågasätta systemet, men istället försöker man finslipa metoderna för 

sorteringen så det alltid finns barn i gränslandet” (Karlsson, 2011, s. 9) 

 

En lösning skulle alltså vara att man försöker skapa en skola som passar alla istället för att 

sortera barnen till olika skolformer. Detta strider mot vad många av de föräldrar menar som 

ansöker om speciella skolformer till sina barn när de inte längre vill eller kan gå i skolan. Här 

återkommer de olika definitionerna av samma fenomen som beskrivs av Hilgartner och Bosk 

(1988, s. 57-58) då man från de professionellas sida anser det vara viktigare med en skola för 

alla och att detta skulle vara en lösning på problemet, medan den konkurrerande definitionen, 

företrädd av många föräldrar, är att skolan inte passar alla och vill därför ha en annan 

skolform för sina barn.   
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 Här lägger man fokus på sortering som påminner om den kategorisering som Hoyle (1998, 

s. 107) visar på. Man menar att sorteringen är en omöjlig uppgift och att förklaringarna söks i 

brister hos barnet på samma sätt som Hoyle (ibid.) framhåller när han diskuterar de olika 

kategorier vi sätter barn i med hög frånvaro. Författaren menar dock att samma beteende kan 

leda till olika kategoriseringar (ibid.), vilket man inte kan se i de ovanstående citaten, det som 

dock blir tydligt både hos Hoyle och i min undersökning är att bristerna snarare ses hos 

barnen än i systemet. 

 

5.4.3 Socialtjänstens ansvar 
Det finns under den studerade perioden, utöver artiklarna om särskola och särskilda 

undervisningsgrupper, en artikel (Korpskog, 2010a) som berör frågan om HVB-

hemsplacerade barns rätt till utbildning. I artikeln kring HVB-hemmens utbildning skriver 

man även om den särskilda undervisning som är vanlig att eleverna får, men menar att det: 

 

” … ofta saknas både utredning och beslut om att eleven ska få 

särskild undervisning. Vanligt är att den begränsade undervisningen 

bara blir en automatisk följd av beslutet om vårdplacering, utan att 

skolansvariga i kommunen fattar egna tydliga beslut” (Korpskog, 

2010a, s. 47)  

 

Bristen på undervisning beskrivs som mycket omfattande utifrån en granskning gjord av 

Skolinspektionen och HVB-hemmen undervisar i regel inte i alla ämnen och det beskrivs att 

elever i vissa fall endast får 5-10 timmars undervisning i veckan. I fallen med HVB-hemmen 

skrivs det att Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete och expert vid Socialstyrelsen, menar 

att det är kommunernas socialtjänst som har ansvaret att se till att hemmen har undervisning. 

(Korpskog, 2010a)  

 Detta är en klar skillnad mot debatten om rätten till utbildning för eleverna som går i den 

vanliga grundskolan där socionomer inte kan sägas vara delaktiga i debatten, och där 

socialtjänsten sällan utpekas som en ansvarig myndighet för att lösa problemet. Det rör sig 

alltså här, utifrån Hilgartner och Bosks (1988, s. 57) teori om andra problem som av någon 

anledning klarar sig bättre på tidskriften Socionomens arena än grundskoleelevers frånvaro. 

Det finns dessutom en annorlunda definition på problemet med HVB-hemsplacerade barn än 
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det gör med barn som går i den ordinarie grundskola, där det i den förra definitionen ingår ett 

tydligt ansvar för socialtjänsten som inte på samma sätt pekas ut när det gäller diskussionen 

om grundskolan. 
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6 Avslutande diskussion 
I min undersökning har jag visat på ett antal olika aktörer inom de undersökta arenorna; 

föräldrar, skola och skolpersonal, socionomer, där de starka aktörerna är föräldrar och skola. 

Socionomerna har en ganska svag ställning. Det har även framkommit andra aktörer så som 

politiker, intresseorganisationer och Barnombudsmannen som jag dock i min undersökning 

lagt mindre vikt vid då det inte i regel själva uttrycker sina åsikter utan de framställs i 

tidskrifter av journalister. Även Skolinspektionen är en aktör som syns i mina resultat. 

 Min undersökning har också visat på att det finns många olika definitioner av problemet, 

hur det ska lösas och vem som är ansvarig. Det finns uppfattningar både om att det är ett 

strukturellt problem och att det är ett individuellt problem. Vanligt är att man pekar på 

bristande resurser som en orsak till problemet. De ansvariga som pekas ut är också olika; 

föräldrar, eleverna själva, skola, enskilda lärare, kommuner, politiker o.s.v. Det är dock 

ovanligt att socialtjänsten pekas ut som ansvarig. Att det inte finns någon tydlig utpekad aktör 

som av de flesta ses som ansvarig ger troligen även konsekvenser för hur man arbetar för att 

komma fram till en lösning på problemet. 

 Det som framkommit i min undersökning är troligtvis typiskt för de arenor som jag 

undersökt. I kommentarerna och chatten i Ekots arkiv är det till stor del de som har ett 

personligt intresse, som föräldrar eller skolpersonal som ofta upplever problemet, som 

uttrycker sig och det kan därför vara tveksamt om detta helt och hållet speglar den allmänna 

debatten. På de andra arenorna är det enbart professionella inom antingen lärarkåren eller 

socionomyrket och journalister som uttrycker sig vilket troligen påverkar debatten. 

 I min undersökning har det framkommit att det finns flera aktörer inom de undersökta 

arenorna. När det är så många aktörer inblandade skulle en rimlig tanke vara att om de olika 

aktörerna på området har liknande eller samma syn på problemet skulle man kunna komma 

fram till en gemensam strategi för problemet. Dock kan det, som ofta annars när det rör sig 

om individer, bli problematiskt om man försöker hitta en universallösning som ska passa alla. 

Det kan dessutom vara så att de elever som inte alls infinner sig i skolan har flera, mycket 

olika skäl för detta, därför är det inte heller rimligt med endast ett sätt att lösa problemen på. 

Jag menar inte att man inte ska försöka förändra de strukturer som kan ha en bidragande 

effekt till skolfrånvaro, men detta är troligtvis inte hela lösningen.  
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 I min undersökning har det framkommit att det finns en rad olika lösningar på problemet 

som handlar om föräldrars ansvar, enskilda lärare, strukturella förändringar med t.ex. den nya 

skollagen o.s.v. Till skillnad från den tidigare forskning gjord av exempelvis Hoyle (1998, s. 

109 – 110) och Broadhurst et al. (2005, s. 118) där man menar att skolket är ett strukturellt 

problem tolkar jag den undersökta debatten så att det inte helt och hållet är ett strukturellt 

problem utan en kombination av detta och individuella faktorer. Claes et al. (2009, s. 137) 

undersökning är dock inte helt överensstämmande med de andra två då man kommer fram till 

att den enskilda skolan kan påverka eleverna mycket, denna typ av argument är något som 

även framkommit i min undersökning. 

 I min undersökning av diskussionerna har det varit ganska tydligt att socionomerna varit en 

svag aktör och att de inte heller pekas ut av andra som ansvariga för problemet. Det är inte 

omöjligt att detta är p.g.a. av de konkurrerande problem (Hilgartner & Bosk, 1988, s. 57) som 

finns för socionomer där man dagligen arbetar med sociala problem av många skilda slag. 

Dock har det under min undersökning väckts frågor om det kan finnas andra förklaringar på 

att man inte bland socionomer diskuterar långvarig frånvaro. En intressant ingång för detta 

hade kunnat vara hur socionomer prioriterar bland de sociala problem, vilka som av dessa 

anses som de viktigaste och mest akuta problemen. 
  I den undersökta debatten finns det tydliga tecken på att man i diskussionen inte ser till de 

olika perspektiven och betydelserna av samma fenomen. Mycket av diskussionen i Ekots 

arkiv utgår från egna upplevelser och det finns flera gånger exempel på att man inte har alls 

samma upplevelser av långvarig frånvaro. Detta kan ju naturligtvis bero på att det är 

upplevelser som är känsliga för de personer som uttrycker sig, t.ex. föräldrar. 

 Vad som inte framgår i min undersökning är huruvida långvarig skolfrånvaro hör ihop med 

andra sociala problem. Broadhurst et al. (2005, s. 110-117) skriver om förhållandet mellan 

långvarig frånvaro och utanförskap i samhället och kommer fram till olika kategorier om hur 

mycket man är delaktig i resten av samhället och där det finns en kategori som knappt är 

delaktiga alls (ibid.). Hur problemet hänger ihop med utanförskap i övriga delar av samhället 

är något som hade varit intressant att undersöka vidare. 
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