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Abstract 

Author: Anna Ekman and Sofia Amasalidis 

Title: School absenteeism - How elementary schools work with invalid absent students 

Supervisor: Maria Heintz 

Assessor: Mats Hilte 

 

The purpose of this study was to examine how elementary schools handle and work with 

students who are invalid absent and how the schools work with these students in relation to the 

Swedish education act. Research shows that about ten percent of Swedish students are invalid 

absent in high school at least once a month. In Sweden, children from the age of seven have 

compulsory attendance. Skolverket points out that a lot of counties do not have the functional 

routines that are necessary to guard students who have compulsory attendance at school. Our 

three main questions in this thesis are how the schools view their own responsibility, how they 

view the guardians and the student’s responsibility. How the schools and its personnel define 

valid and invalid absence and which strategies the schools have to handle students with 

absenteeism. To get answers to our questions we used qualitative semi structured interviews. 

We have interviewed one principal, one counselor and one teacher at two schools in Malmö 

stad. We choose to analyze our results by using American sociologist Aron Antonovsky´s 

theory on health and illness called salutogenesis. Our results show that the schools, in their 

work with students who are absent, focus on what is functional for the students and try to 

emphasize this by motivation and participation in the school environment. The schools base all 

their strategies on what is best for the individual student just like Antonovsky´s theory who 

emphasizes that the main focus on a person’s health should be on what it is that makes the 

person healthy instead on what it is that makes the person unhealthy. 
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Inledning 

Problemformulering  

Vi har genom vår praktik kommit i kontakt med barn som var aktuella inom socialtjänsten. En 

stor del av dessa barn visade sig ha olika typer av problem med sin skolgång. När det gällde 

barn som fortfarande gick i grundskolan var det många som hade stor ogiltig frånvaro. I samtal 

med barnen, om hur de såg på sin skolgång, var det många som hade ett lågt intresse för att 

närvara och delta på lektionerna. Socialsekreterarna var i många fall i kontakt med barnets 

skola för att ta reda på vilka åtgärder som sattes in från skolans sida för att komma till rätta med 

problemet. Ibland visade det sig att skolan inte vidtagit några åtgärder för att hjälpa barnet. I de 

fall där åtgärder hade vidtagits, följdes de ibland inte upp tillräckligt väl. På den 

socialförvaltning våra erfarenheter hämtas från var bilden bland socialsekreterarna 

genomgående negativ ifråga om vad skolorna gjorde för att hjälpa, stötta och tillgodose att 

eleverna uppnådde sina läromål. Erfarenheten på socialtjänsten ledde till att vi började fundera 

över hur skolor arbetar för att komma tillrätta med elever som är ogiltigt frånvarande.  

Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt att gå i skolan men på samma gång också en 

skyldighet, i form av en skolplikt, att närvara och delta i skolans undervisning. Enligt skollagen 

skall skolorna kontrollera att eleverna närvarar i skolan och att de uppfyller de uppsatta 

kunskapsmålen. Skolan skall, i sitt arbete med elever, förhålla sig till de lagar som regleras i 

skollagen samt olika policydokument för att utifrån dessa tillgodose alla barns rätt till sin 

skolgång. Lagrum och styrdokument blir således instrument i syfte att forma hur normen i 

Sverige ska se ut i fråga om skolgång på grundskolenivå. Vidare kan skolan i sig ses som en 

institution i vilken maktmekanismer och normer skapas för hur en elevs skolgång skall se ut. 

Trots dessa tydliga regleringar, visar siffror idag att cirka tio procent av eleverna på högstadiet 

skolkar vid åtminstone ett tillfälle i månaden (Byberg & Boberg 2011). Detta anser vi vara en 

hög siffra och ställer oss därför undrande till hur skolor arbetar för att komma tillrätta med 

elevers frånvaroproblematik. Vilka strategier utvecklar skolorna och hur kan vi kritiskt granska 

och förstå dessa?  

Utifrån tanken att skolan kan ses som en institution där makt är en mekanism som skapar och 

återskapar normer, skulle den franske filosofen Michel Foucaults teoretisering om makt kunna 

begripliggöra skolans åtgärder mot ogiltig frånvaro. Tre centrala maktbegrepp Foucault 

använder är; diskurs, disciplinering och maktteknik. En diskurs är det språk som framhäver 

discipliner och vetande inom till exempel en organisation (Thomassen, 2007). Disciplinering 
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handlar om att styra individers beteende och denna styrning görs med hjälp av olika konkreta 

makttekniker (Hermann, 2004). Dessa makttekniker kan variera beroende på var de utförs, men 

syftet är att individen skall disciplineras in i den rådande diskursen. Ett avstamp i dessa begrepp 

kan hjälpa oss att förstå och mer kritiskt granska hur skolor arbetar för att återföra elever till det 

normala, det vill säga att de är närvarande i skolan. Foucaults begrepp kan hjälpa oss att ställa 

kritiska frågor om maktaspekter inom institutioner såsom; hur vi kan tolka det som sker i 

skolan utifrån disciplinering och den rådande diskursen samt hur vi kan förstå skolornas arbete 

med ogiltigt frånvarande elever sett utifrån olika makttekniker.  

Anledningen till att vi just valt att fokusera på skolans roll när det handlar om skolplikt och inte 

elevernas eller vårdnadshavarnas roll, är på grund av att skolans ansvar mycket tydligare och i 

större utsträckning beskrivs och regleras i skollagen.  

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur skolor hanterar och arbetar med elevers 

ogiltiga frånvaro samt hur skolorna förhåller sig till skollagen.  

Frågeställningar 

Hur ser skolan på sitt, elevens och vårdnadshavarens ansvar? 

Hur definierar skolan/personalen giltig/ogiltig frånvaro? 

Vilka strategier har skolan för att hantera elever med ogiltig frånvaro? 

Bakgrund 

I Sverige beslutades det år 1842 om skolplikt i samband med införandet av allmän folkskola. 

Genom åren har skolplikten hela tiden utökats. År 1962 beslöt riksdagen om en ny grundskola 

som skulle ersätta den allmänna folkskolan. Grundskolan delades in i lågstadium, 

mellanstadium och högstadium samt infördes det en nioårig skolplikt som motsvarar hela 

grundskolan (Richardson, 2010). Så har vi det ännu idag. I juni 2010 trädde den nya skollagen i 

kraft och det är den vi har utgått ifrån i vår uppsats.  

I Förenta Nationernas barnkonvention beskrivs vilka rättigheter som universellt bör gälla för 

barn i världen. I barnkonventionens 28:e artikel (Utrikesdepartementet, 2006) står det att 

”konventionsländerna erkänner barnets rätt till utbildning” samt att grundutbildningen skall 

vara kostnadsfri och obligatorisk för alla barn. Konventionsländerna skall även vidta särskilda 

åtgärder för att uppmuntra barn att ha en regelbunden närvaro i skolan samt arbeta för att 

minska antalet studieavbrott. I Sverige, som var ett av de länder som först skrev under 
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barnkonventionen, finns en skolplikt som innebär en lagstadgad rätt, för alla i landet bosatta 

barn som omfattas av den allmänna skolplikten, att få en utbildning. Skolplikten inträder 

normalt det året barnet fyller sju år och skolgången är obligatorisk. Det är vårdnadshavarens 

ansvar att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Med skolplikten tillkommer även en 

närvaroplikt som riktar sig till eleverna. De har en skyldighet att närvara vid undervisning och 

att delta i utbildningen. Ansvaret för att se till att eleven fullgör sin skolplikt är fördelat mellan 

olika aktörer; kommunen, skolan, vårdnadshavaren och eleven själv.  

I skollagen finns det vissa kapitel som är mer centrala när det kommer till skolplikt och ogiltig 

frånvaro. Varje kommun är huvudman för grundskolor som bedriver utbildning inom 

kommunen och syftet med själva grundskoleutbildningen beskrivs i skollagen 1:4. Där står det 

att ”utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever skall inhämta och utveckla 

kunskaper och värden” samt att ”i utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika 

behov”. I samma paragraf står det även att skolan i samarbete med hemmet skall främja barnets 

utveckling. Vidare står det i 3:3 att ”utbildningen skall utformas så att den bidrar till personlig 

utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt 

utbildning”. Det står även i 1:10 att all verksamhet som lyder under skollagen, i det här fallet 

skolan, skall utgå från och ta särskild hänsyn till barnets bästa.  

De olika aktörernas ansvarsfördelning för att barns skolplikt skall fullgöras regleras i skollagen 

kapitel 7. Barnets vårdnadshavare har ett ansvar att se till att barnet fullgör sin skolplikt (7:20). 

Det står även i föräldrabalken 6:2 att vårdnadshavare skall bevaka så att barnet får en 

tillfredsställande utbildning. Enligt skollagen har varje kommun också ett ansvar att se till att 

eleverna i den kommunala grundskolan fullgör sin skolgång (7:22). I de fall där en skolpliktig 

elev inte fullgör sin skolgång och det beror på att vårdnadshavaren inte har sett till att barnet 

går i skolan, står det i skollagen att hemkommunen får förelägga elevens vårdnadshavare med 

vite (7:23). Med vite menas att en myndighet eller domstol beslutar att vårdnadshavare skall 

betala ett penningbelopp eftersom de inte har sett till att deras barn har fullgjort sin skolgång 

(Skolinspektionen, 2011). Vite skall alltså fungera som ett påtryckningsmedel riktat mot 

vårdnadshavaren. I de fall där vårdnadshavaren begär en kortare ledighet för eleven, är det 

rektorn som skall bevilja denna och vid en längre ledighet skall det föreligga synnerliga skäl 

(7:18).  

Det som står i skollagen om elevens ansvar är att den ”[…] skall delta i den verksamhet som 

anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli” (7:17). 

Detta är alltså närvaroplikten riktad mot eleven men skulle inte eleven vilja komma till skolan 
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finns det inga juridiska sanktioner riktade mot eleven. Vi kommer därför att försöka ta reda på 

vilka strategier skolor har för att få eleven till skolan och delta i den verksamhet som bedrivs 

där. I skollagen (2:25) står det att det på varje skola skall finnas en elevhälsa. Den skall först 

och främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevers utveckling för att nå 

utbildningens mål. Ett elevhälsoteam skall bestå av psykolog, kurator, skolläkare och 

skolsköterska (prop 2009/10:165). Detta är en av de förändringar som tillkom i den nya lagen.  

Skolverket och Skolinspektionen är de statliga förvaltningsmyndigheter som skall se till att 

skolorna följer lagen. Skolinspektionen har som uppdrag att bedriva tillsyn över det offentliga 

skolväsendet. Tillsynen inkluderar även de privata friskolorna (Skolinspektionen, 2011). 

Skolverkets uppgift är att se till att utbildningens mål uppnås med hjälp av stöd och utvärdering 

av skolornas verksamhet (Skolverket, 2011). Förutom Skolverket och skollagen finns även 

dokument från den berörda stadsdelen som skolorna skall följa för att få skolpliktiga elever att 

komma till skolan och delta i undervisningen.  
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Tidigare forskning och utredningar 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för vilken tidigare forskning som finns gällande skolplikt 

och elevers ogiltiga frånvaro. Skolverket och Skolinspektionen har gjort undersökningar 

kopplade till skollagen och frånvaro. Utöver dessa rapporter finns det inte så mycket annan 

forskning inom området. Vi kommer bland annat att redovisa Skolverkets två rapporter och vi 

har valt dessa på grund av att de är utförda nyligen samt att de har en vägledande funktion för 

skolor i deras arbete. Skolverket har som uppgift att aktivt se till att de mål och riktlinjer som 

riksdag och regering har angett efterföljs. Målen och riktlinjerna anges bland annat genom 

skollagen och läroplaner. Vi kommer även att redovisa vad Skolinspektionen har kommit fram 

till i sin tillsynsrapport. Syftet med Skolinspektionens tillsynsrapporter är att visa på vad som 

skulle kunna förbättras inom just utbildningsväsendet.  

Frånvaro 

Skolverket skriver att ”skolpliktiga barn har skyldighet att delta i den utbildning som anordnas 

om de inte är sjuka eller har annat giltigt skäl att utebli” (Skolverket, 2010). Sjukdom eller 

annat skäl att utebli blir alltså en giltig frånvaro. En frånvaro blir ogiltig för eleven när eleven 

inte är sjukanmäld av vårdnadshavare eller inte fått en beviljad ledighet av rektorn. Skolverket 

menar att det däremot kan vara svårt för skolorna att avgöra vad som är giltig frånvaro eller 

ogiltig frånvaro. 

Skolverket beskriver tre olika typer av ogiltig frånvaro; ströfrånvaro, korridorhängande och 

hemmasittande. Ströfrånvaro innebär den typen av frånvaro som ännu inte har utvecklats till en 

fullständig frånvaro. Vidare definierar vi begreppet som att det är när eleven är borta från några 

enstaka lektioner i månaden. Korridorhängare är de elever som befinner sig i skolan, men som 

inte går på lektionerna och hemmasittare är de elever som under en längre tid inte alls har varit 

i skolan (Skolverket 2010). I de intervjuer som Skolverket har genomfört med elever har de fått 

fram att det finns en, vad Skolverket kallar för ”skolkprocess”. Den innebär att frånvaron 

accelererar från att en elev börjar med att ha ströfrånvaro, denna utvecklas sedan till 

korridorhängande, vilket till slut leder till att eleven blir helt hemmasittande. Vi likställer 

begreppet ogiltig frånvaro med skolk och i uppsatsen kommer vi att använda båda dessa 

begrepp. 

Skolinspektionens rapport visar att i genomsnitt har två procent av eleverna stor ogiltig 

frånvaro vilket motsvarar cirka två till fyra elever per skola. Det fanns dock skolor som hade tio 

elever eller fler, med stor ogiltig frånvaro (Skolinspektionen 2011). Skolinspektionen menar att 
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den ogiltiga frånvaron har ökat i samband med lov och annan ledighet från skolan. Detta på 

grund av att vårdnadshavare inte har tillräcklig förståelse för att eleven har en skolplikt och 

därför skall närvara i all skolundervisning.  

Karlberg & Sundells rapport visar att i årskurs nio var det 34 procent av flickorna som den 

senaste terminen hade skolkat vid minst ett tillfälle. Bland pojkarna var motsvarande siffra  

29 procent. Av alla elever hade fyra procent skolkat mer än tio gånger, det rör sig alltså om en 

elev per klass. Rapporten visar att skolk är en vanlig företeelse i Stockholms stad. Det visade 

sig att var tredje elev i årskurs nio hade varit ogiltigt frånvarande från skolan under en hel 

skoldag. Forskarna menar att skolk begränsar elevers möjlighet att vidareutbilda sig på 

högskolenivå och att det även begränsar elevers framtida yrkesval. Studien visar även att de 

elever som skolkat hade mellan fyra till sju gånger oftare ett ofullständigt betyg då man 

jämförde med de elever som inte hade skolkat (Karlberg & Sundell, 2004). 

Skolplikten innebär också att vårdnadshavare har en skyldighet att se till att barnet skall gå i 

skolan. Kommunen och skolan har även de en skyldighet att kontrollera att alla skolpliktiga 

barn inom kommunen fullgör sin skolgång. Skolverket har undersökt vilka rutiner kommunerna 

har och de kom fram till att en fjärdedel av kommunerna i sina register inte hade några samlade 

uppgifter om i vilka skolor barnen gick. Undersökningen visade även att 5 000 elever under 

minst två månader hade varit frånvarande vid enstaka tillfällen och att 1 600 elever hade varit 

fullständigt frånvarande under minst en månad. Den visade även att det sammanlagt var 100 

elever som inte alls hade varit i skolan under hela läsåret (Skolverket 2008). 

Vad gäller tillämpning av skollagen så visar Skolverkets undersökning att det finns en skillnad 

mellan kommunerna gällande hur de beviljar ledighet. Skolverket menar att det behövs 

förtydligas vad som definieras som synnerliga skäl för att bevilja en längre ledighet samt att all 

personal på skolan måste sätta upp gemensamma mål och tillsammans arbeta utifrån dessa 

(Skolverket, 2008).  

I Barnombudsmannens promemoria (2010) har han gett sin åsikt avseende regeringens förslag 

på att elevers olovliga frånvaro skall föras in i skolbetygen. Barnombudmannen menar att ett 

införande av skolk i terminsbetygen kan leda till att en elevs redan utsatta självkänsla blir ännu 

sämre. Han menar vidare att skolorna har en skyldighet att dokumentera elevers frånvaro, men 

att det för den skull inte behöver framgå i betygen hur frånvaron sett ut. Skolan skall istället ge 

eleven hjälp och stöd för att komma tillbaka till skolan. 
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Åtgärder mot frånvaro  

De slutsatser som Skolverket har kommit fram till i sin rapport är att elevens arbetsmiljö är av 

betydelse när det kommer till att förhindra frånvaro. Skolverket menar även att en god relation 

mellan lärare och elev samt ett bra samarbete med hemmet har en positiv inverkan på elevens 

frånvaro. Skolverket menar att lärare skall bemöta elever med respekt och utgå ifrån det som är 

bra och positivt hos eleven och förstärka detta. Det är viktigt att eleven blir sedd och bekräftad i 

skolan och att det ställs rimliga krav på elevens prestation (Skolverket, 2010). Att eleven får en 

bra skolgång är en bidragande faktor till att elevens självkänsla stärks och tilliten till den egna 

förmågan ökar. En skolmiljö skall bygga på förtroendefulla relationer, meningsfullhet och 

delaktighet vilket i sin tur leder till en trygghet hos eleven. Detta är en god grund för att 

motverka att frånvaro uppstår (Skolverket, 2010). Det är även viktigt att utgå från elevens 

enskilda nivå och ge positiv återkoppling och försöka utforma en lockande undervisning. Om 

det är något som eleven upplever som negativt skall skolpersonalen ta reda på vad som orsakar 

detta men också ta reda på vad eleven upplever som positivt och ta tillvara på det.  

Skolverkets undersökning visar att det ofta är mentorn, tidigare kallad klassföreståndaren, som 

tar kontakt med vårdnadshavare och informerar om att eleven har varit frånvarande. Detta kan 

dock se olika ut på olika skolor beroende på hur uttalad rutinen är. En del skolor har inte 

dokumenterat hur rutinen skall se ut och därför kan den tolkas på olika sätt. En god kontakt 

mellan skola och vårdnadshavare är dock generellt sett en förutsättning för att lösa en elevs 

skolsvårigheter. Skolverket menar att vårdnadshavare skall involveras i elevens skolgång och 

ses som en resurs och tillsammans med skolan arbeta för att hjälpa eleven i dess svårigheter 

(Skolverket, 2010).  

Skolverket har även kommit fram till att elevhälsans roll gällande arbetet för att motverka 

frånvaro måste bli tydligare. I jämförelse med den tidigare undersökningen från 2008 så hade 

kommunerna denna gång bättre kunskap gällande långvarig ogiltig frånvaro. Skolverket (2010) 

menar att det måste finnas ett fungerande system för frånvarorapportering för att undvika att 

ströfrånvaro skall leda till långvarig frånvaro. Det är en viktig del i det förebyggande arbetet. 

Skolverket betonar även vikten av samverkan mellan personalen på skolan. Det åligger inte 

skolan att gå in och arbeta med elever vars problem handlar om deras livssituation utanför 

skolan. Det måste istället finnas en samverkan mellan olika aktörer såsom skola, socialtjänst 

och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). I de fall där socialtjänsten har kopplats in, menar 

Skolverket (2008) att det kan vara svårt för skolorna att veta hur ansvarsfördelningen ser ut. 

Det finns en osäkerhet om var skolans ansvar börjar men även om var det slutar.  
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Skolinspektionen har undersökt vilka strategier som skolorna tillämpar för att de skall få eleven 

att återigen delta i undervisningen. Skolinspektionen ger förslag på åtgärder och vad de 

benämner som ”de viktigaste framgångsfaktorerna” för att få tillbaka eleven till skolan och 

undervisningen (Skolinspektionen 2011). Både Skolinspektionen och Skolverket menar att det 

är viktigt med en tidig upptäckt av en elevs frånvaro och att insatser sätts in i ett tidigt skede. 

Detta förebyggande arbete är en förutsättning för att förhindra en långvarig frånvaro. Sedan 

skall lärarna först och främst endast fokusera sig på de orsaker till frånvaro som är 

skolrelaterade. Skulle det finnas orsaker som inte är skolrelaterade och där det är mer 

komplicerade elevärenden skall utredningsansvaret ligga på skolans elevhälsoteam. Vid de 

komplicerade elevärendena är det elevhälsoteamet på skolan som skall arbeta utifrån en 

helhetssyn vilket innebär att personalen skall titta på flera olika faktorer såsom elevens 

skolsituation, hemsituation, sociala relationer, psykisk och fysisk hälsa samt fritid. Till sist 

menar Skolinspektionen att kommunerna måste vara väl insatta och ha kunskaper om hur 

frånvarosituationen ser ut vid skolorna inom kommunen. Detta för att de skall kunna ta sitt 

ansvar i form av stöd till skolorna. Kommunen skall även bistå skolorna i de komplicerade 

elevärenden som kräver olika aktörers insatser, till exempel socialtjänsten.  

Skolinspektionen har även tittat på hur vitesföreläggande fungerar mot vårdnadshavare som 

inte ser till att eleven fullgör sin skolgång. Skolinspektionen menar att det är ovanligt att vite 

döms ut och i deras tillsynsundersökning har rektorer uttryckt en oro för att vite skall äventyra 

det uppbyggda samarbetet och förtroendet mellan skolan och vårdnadshavare. Vite kan även 

ses som verkningslöst och endast fungerande för de vårdnadshavare som inte har tillräckligt 

med pengar (Skolinspektionen, 2011). Skolverket har även de kommit fram till att vite är 

ovanligt men att det har förekommit i 19 kommuner under 2006/2007 (Skolverket, 2008). 

Konstenius och Schillaci (2010) menar att skolfrånvaro skall tas på allvar och att det skall ses 

som ett varningstecken på att det är något som inte står rätt till i elevens tillvaro. De anser att 

det idag är för stort fokus på elevens problembeteende och att man istället skall söka efter och 

ta tillvara på de resurser som eleven har. Eleven skall belönas och uppmuntras när den kommer 

till skolan istället för att förebrås för att ha varit frånvarande. Skolorna skall arbeta med att 

försöka motivera eleverna till att komma till skolan och få dem att tro på sin egen förmåga. 

Konstenius och Schillaci (2010) menar att det i motivationsarbetet är viktigt att vara lyhörd och 

öppen för det som eleven berättar och ta tillvara på det som eleven har gjort bra och lyckats 

med för att på så sätt förmedla en känsla av hopp och meningsfullhet för eleven. De anser också 

att det behöver finnas en välfungerande samverkan mellan skolan och föräldrar och att det är 
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dessa aktörer som tillsammans har det huvudsakliga ansvaret för att hjälpa och stötta 

frånvarande elever så att de kommer till skolan.  

Skolverket har kommit fram till att många skolor provar olika typer av stödinsatser för att få 

tillbaka frånvarande elever till skolan. Dessa stödinsatser kan bestå av att erbjuda elever samtal 

med skolkurator, utökad undervisning, kalla vårdnadshavare till möte, erbjuda enskild 

undervisning samt erbjuda kontakt med socialtjänsten. Fungerar inte en åtgärd, provar skolan 

att sätta in en annan. Skolverket anser dock att skolorna saknar en allsidig utredning om vad en 

elevs frånvaro beror på samt att vissa åtgärder tycks vara dåligt genomtänkta.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att den ogiltiga frånvaron bland grundskoleelever 

är hög. Det är viktigt att skolorna tidigt upptäcker elever som är ogiltigt frånvarande och att 

insatser sätts in i ett tidigt skede. Kommunerna måste ha kunskap om hur frånvarosituationen 

ser ut och skolorna måste ha ett fungerande frånvarorapporteringssystem. Forskningen betonar 

en välfungerande samverkan mellan skola och vårdnadshavare samt mellan skola och andra 

aktörer. En god relation mellan elever och personal på skolan är även en framgångsfaktor. 

Skolan skall på bästa sätt ta tillvara på elevens resurser och motivera dem till att komma till 

skolan.  
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Teoretiska utgångspunkter  

I vårt arbete har vi utgått ifrån en induktiv analysmodell. Det induktiva angreppssättet innebär 

att man utgår från resultaten för att därefter skapa sig en teori. Teorin uppstår alltså efter att 

man har gått igenom den data som samlats in (Sohlberg 2006). Vi har därför först genomfört 

intervjuerna och sedan gjort kodningsschema för att kunna analysera vårt insamlade material. 

Teorin har vi valt efter att vi analyserat vårt insamlade material. Det som framkom i vår analys 

var att skolorna lade mycket fokus på att arbeta med det som var friskt och välfungerande hos 

eleven. Vi har därför valt att analysera vårt material utifrån Aron Antonovskys teori som 

handlar om det salutogena synsättet och som tar fasta på det friska.  

Salutogenes och patogenes  

Det salutogena synsättet fokuserar på det som är friskt och välfungerande i en människas liv. 

Själva begreppet salutogenes kommer från en sammansättning av det latinska ordet salus som 

betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder ursprung (Gassne, 2008). 

Motsatsen till det salutogena perspektivet är det patogena, som karaktäriseras av att man 

fokuserar på det som är sjukligt och ickefungerande. Man försöker ta reda på vad det är som 

gör att människor blir sjuka och det är sjukdomen som är i fokus. Enligt det salutogena 

synsättet ställer man sig istället frågan om vad det är som utgör en persons hälsa och vad det är 

som gör att de är friska. Antonovsky ställer polerna hälsa och ohälsa mot varandra och frågar 

sig varför vissa människor trots svåra motgångar i livet, söker sig till den positiva polen istället 

för den negativa (Antonovsky, 2005).  

Antonovsky menar att det är viktigt att ta reda på och försöka förstå vad det är som gör att 

människor drivs åt den positiva polen. Han menar att man skall koncentrera sig på det 

övergripande problemet i stort och inte gå in i detalj och fokusera på just en icke fungerande 

faktor (Antonovsky, 2005). Det salutogena perspektivet fokuserar istället på det som gynnar 

utveckling och mognad hos människor, både som individer men också som en del av en familj, 

en grupp eller ett nätverk. Man försöker hjälpa människor att hantera de svårigheter som kan 

uppstå i livet. 

Stressorer  

Antonovsky tar upp begreppen stress och stressorer och vad dessa innebär. Stressorer kan vara 

situationer och händelser som inträffar i livet och som kan leda till stress. Stressorer är 

någonting som vi människor hela tiden utsätts för och det kan till exempel vara att få barn, 

skilja sig, förlora arbetet, åldras eller bli sjuk (Gassne, 2008). Antonovsky skriver att tonåren är 
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en tid fylld av förvirring, självtvivel, turbulens och utanförskap. Under livets gång och dess 

olika skeden stöter människor på olika typer av påfrestningar som kan skifta beroende på vad 

det är man utsätts för eller vad man möter (Gassne, 2008). Det intressanta med detta är vad det 

är som gör att människor som utsätts för hög stressbelastning trots detta kan klara sig bra? Det 

beror på vad individen gör av den stress som den utsätts för. Mycket i det salutogena synsättet 

handlar om att försöka komma fram till just detta. Det handlar om att studera de faktorer som 

gör att en människa kan hantera en hög grad av spänning. Det behöver inte vara så att stressorer 

alltid är negativa utan de kan också ha positiva konsekvenser, det är beroende på personen som 

utsätts för stressen och hur personen hanterar den. Stressorer kan också vara kortvariga eller 

långvariga, återkommande eller permanenta och de kan antingen komma inifrån oss själva eller 

utifrån (Antonovsky, 2005).  

KASAM 

Antonovsky har även utvecklat ett koncept som han kallar för Känsla Av SAMmanhang 

(KASAM). Detta koncept uppkom då han försökte förklara varför just vissa personer rör sig 

mot den positiva polen medan andra inte gör det. För att göra stressorerna begripliga, menar 

Antonovsky att det finns vissa generella motståndsresurser som människor kan inneha. Dessa 

motståndsresurser består av en god jagkänsla, kulturell stabilitet, socialt stöd och en god 

ekonomi. Dessa bidrar till att bygga upp just känslan av sammanhang hos individen (Gassne, 

2008). Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de begrepp som fungerar som 

nyckelkomponenter i KASAM. Med begriplighet menas att de stressorer som människan utsätts 

för kan hanteras inom en förutsägbarhet för individen, att den vet vad som kommer att ske och 

att det som händer är begripligt och kan förklaras. Att en människa har en hög grad av 

hanterbarhet, menas att ifall något olyckligt händer i en människans liv, känner den sig inte 

som ett offer utan istället som en aktör. På så sätt kan individen dra nytta av de resurser som 

finns i omgivningen. En sådan resurs kan till exempel vara en partner, kollegor eller 

klasskompisar men även de egna individuella resurserna i form av de ovan nämnda olika 

generella motståndsresurserna. När en människa har en hög grad av hanterbarhet kan den, trots 

att det sker tragiska händelser i livet, sörja en period men sedan gå vidare och inte sörja för 

alltid (Antonovsky, 2005). Den sista nyckelkomponenten är meningsfullhet och handlar om 

motivation och delaktighet. Att människor ser livet som meningsfullt och givande. KASAM 

fungerar som ett mätinstrument för att mäta om en individ har en svag, måttlig eller stark 

KASAM. För en individ med en svag KASAM kommer de egna motståndsresurserna att vara 

begränsade och individen tar inte tillvara på de olika skyddsfaktorer som finns i individens 
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omgivning och har även svårare att tillvarata de egna personliga resurserna. I övergången till 

vuxenlivet kan en individ med en lägre KASAM ha svårigheter med att hantera de ökade krav 

som ställs med den stigande åldern (Gassne, 2008). Den personen är också oftare mer benägen 

att anklaga andra människor eller skylla på omständigheter. Personen kan tycka att den råkat ut 

för otur istället för att det är en situation som kan kontrolleras av personen själv (Antonovsky, 

2005). En individ med en lägre KASAM har en ökad benägenhet att känna ångest, aggressivitet 

och ökad stress. Den tror heller inte att den har de personliga resurserna som behövs för att 

klara av stressfyllda situationer då de uppkommer (McSherry & Holm, 1994). En individ med 

en högre KASAM kommer då istället att söka sig till utmaningar och erfarenheter som är 

höjande för KASAM. Enligt den centrala tesen för den salutogena modellen, är en stark 

KASAM avgörande för hur framgångsrikt en människa kan hantera de stressorer man stöter på 

i livet. 
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Metod 

Val av metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. Vi har valt en 

kvalitativ metod eftersom vi anser att den kan ge oss en djupare förståelse för skolornas arbete 

med elever som är ogiltigt frånvarande och vilka motiv som ligger bakom skolornas arbetssätt. 

En kvantitativ studie hade istället gett oss en mer generell bild av hur skolorna arbetar, men vi 

hade i så fall inte fått en lika stor insikt i hur skolorna tänker och resonerar kring sina arbetssätt 

vilket är det vi eftersträvar. Vi anser att en kvalitativ metod ger oss mer levande beskrivningar 

av hur skolpersonalen arbetar med ogiltigt frånvarande elever och därför anser vi att den lämpar 

sig bäst för det vi ämnar undersöka.  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att belysa syfte och 

frågeställningar. Vi tror att det ger oss en större närhet till våra intervjupersoner samt att de får 

större frihet att uttrycka sin egen åsikt. Hade vi istället valt en strukturerad intervju hade den i 

huvudsak bestått av slutna frågor där intervjupersonens svarsalternativ till stor del varit 

antingen ett ja eller nej, vilket hade begränsat antalet svarsalternativ för intervjupersonen 

(Bryman, 2011). Den semistrukturerade kvalitativa intervjuformen har istället möjliggjort för 

oss att ställa öppna frågor vilket passat vårt syfte bäst.  

De förtjänster som finns med att använda sig av en semistrukturerad kvalitativ intervju anser vi 

vara att den ger oss en större flexibilitet i själva forskningsprocessen. Det vill säga att avståndet 

mellan forskaren och intervjupersonen är mindre än om det hade varit en kvantitativ 

undersökning (Ahrne & Svensson 2011). Att använda öppna frågor ger intervjupersonen en 

större frihet att berätta mer fritt vilket kan leda till att intervjuaren snappar upp något intressant 

som den tidigare inte hade tänkt på att fråga om. Begränsningarna med en semistrukturerad 

kvalitativ intervju är att de öppna frågorna kan leda till att intervjupersonen ”glider iväg” från 

temat och inte besvarar de ställda frågorna. Gällande generalisering, det vill säga att ett resultat 

av en undersökning går att applicera på eller säga oss något om hur det ser ut i en större 

population, så är vi medvetna om att det i kvalitativa studier inte går lika lätt att arbeta med 

generaliserbarhet som det gör i en kvantitativ studie. Vi är medvetna om att detta kan anses 

som ett problem men genom att titta på undersökningar som visar på liknande resultat kan 

trovärdigheten av vår undersökning öka (Svensson & Ahrne, 2011).  
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Tillvägagångssätt  

Förberedelser inför intervjuer 

Vi skrev ett informationsbrev (bilaga 1) där vi bland annat beskrev syftet med undersökningen 

och hur vi hade tänkt genomföra den. Därefter skickade vi ut informationsbrevet via e-post till 

våra kontakter på skolorna. De hörde sedan av sig och var alla intresserade av att ställa upp. Vi 

skrev även i informationsbrevet att vi var flexibla när det gällde att hitta en tid för att träffas, 

vilket gjorde att de själva kom med en tid som passade dem. Anledningen till detta var att vi ville 

att det skulle vara så smidigt som möjligt för dem att medverka. En intervju är kontextkänslig, 

det vill säga att miljön och många andra faktorer kan påverka intervjupersonens svar (Kvale & 

Brinnkman 2009). Intervjuplatsen kan innebära en trygghet för intervjupersonen och det kan vara 

viktigt att de känner att de kan påverka val av plats.  Detta är någoting vi tänkte på och därför 

skrev vi i informationsbrevet att de fick bestämma tid och plats. 

Innan vi träffade våra intervjupersoner upprättade vi en intervjuguide (bilaga 2). Vi skrev även 

i informationsbrevet att vi kunde skicka över intervjuguiden innan vi träffades om de så 

önskade. Intervjuguiden innehöll tre olika teman som vi tänkte förhålla oss till i intervjun; 

ansvar, giltig/ogiltig frånvaro samt strategier. Under dessa teman fanns det en del huvudfrågor. 

Vi utformade vår intervjuguide så att den inte skulle innehålla några ledande frågor och det var 

viktigt för oss att frågorna var fördomsfria och neutrala. Inga antaganden skulle på förhand vara 

gjorda av oss. Vi lät först vår handledare läsa igenom frågorna och ge oss feedback, sedan 

skickade vi över intervjuguiden till de intervjupersoner som ville ta del av den. Av 

intervjuguiden hade vi en speciell version bara till oss själva. Den versionen innehöll ytterligare 

tänkbara följdfrågor och vi använde oss av den under intervjuerna. Ett par dagar innan vår 

första intervju gjorde vi även en pilotintervju på en klasskamrat. Detta för att få klasskamratens 

feedback på hur hon uppfattade oss som intervjuare. Att först genomföra en pilotintervju gjorde 

att vi kunde träna oss på att hantera lite olika tänkbara situationer som skulle kunna uppstå. 

Dessutom var det bra att i förväg testa frågorna på vår klasskamrat så att vi själva kunde märka 

ifall några av frågorna var konstigt formulerade och i så fall behövde formuleras om.  

Genomförande av intervjuer 

Vi åkte ut till intervjupersonernas arbetsplatser. På den ena av skolorna träffade vi rektor, 

kurator och lärare på samma dag. Den andra skolan besökte vi vid två olika tillfällen. Varje 

intervju varade i genomsnitt en timme. Alla intervjupersonerna fick samma huvudfrågor utifrån 

intervjuguiden, men en del följdfrågor blev av varierande art baserat på vilka svar 

intervjupersonerna gav oss. Alla intervjuer spelades in på band eftersom det finns en risk att 
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intervjuaren under intervjuns gång börjar göra egna omedvetna tolkningar av intervjupersonens 

svar. En bandinspelning minimerar dessutom risken för missförstånd och att vi i efterhand 

skulle känna oss osäkra på vad som egentligen sades, eftersom vi har hela intervjun inspelad på 

band. Bandinspelning kan dock medföra att intervjupersonerna känner sig oroade dels inför 

själva inspelningen, dels för att deras ord kommer att bevaras av oss (Bryman 2011, sid 428). 

Detta kan göra att intervjupersonerna inte känner att de kan tala fritt och ledigt under intervjun. 

Lyckligtvis märkte vi inte något sådant under våra intervjuer. Så vitt vi kan se, talade våra 

intervjupersoner ledigt och obehindrat. En fördel med att använda sig av bandinspelning är att 

vi som intervjuare får ett större fokus på intervjupersonen och en bättre närvaro i intervjun 

eftersom vi inte samtidigt behöver koncentrera oss på att anteckna. När vi gjorde intervjuguiden 

samt våra intervjuer hade vi hela tiden syftet med vår undersökning i åtanke så att vi inte drog 

iväg åt ett annat håll. Det är viktigt att vi undersöker det vi avser att undersöka.  

Urval  

Vi har undersökt två grundskolor i två olika stadsdelar i Malmö stad. Vi har inte använt oss av 

ett slumpmässigt urval utan istället utnyttjat oss av de kontakter med skolor som vi har sedan 

tidigare. När vi diskuterade urvalsmetoden ansåg vi att en fördel med att använda sig av våra 

kontakter var att de troligtvis skulle vara mer villiga att delta i undersökningen samt att den 

redan etablerade kontakten kunde leda till att vi snabbare skulle kunna komma igång med 

intervjuerna än om nya kontakter med fältet först skulle etableras. Våra inledande kontakter har 

rekommenderat och hänvisat oss till andra relevanta intervjupersoner. Detta urval kan beskrivas 

som ett snöbollsurval (Bryman 2011). Vi har intervjuat rektorn, kuratorn samt en lärare på 

vardera skola. Det vill säga sammanlagt sex intervjupersoner. Anledningen till att vi valde att 

intervjua personal på skolorna med olika yrkesroller och arbetsuppgifter är för att få en så stor 

bredd och förståelse som möjligt för skolans arbete kring skolplikt och ogiltig frånvaro. I 

relation till undersökningens storlek har det inte varit aktuellt för oss att samla in så stor mängd 

data som möjligt.  

Vi har valt att begränsa antalet undersökta skolor till endast två eftersom det antalet bäst lämpar 

sig i relation till det vi vill undersöka. Hade vi istället valt tre eller fler skolor hade det inte varit 

möjligt för oss att göra en lika djupgående undersökning och analys av hur de arbetar med 

skolplikt. Det som har varit viktigast för oss är innebörden och variationen av studien 

(Rennstam & Wästerfors 2011) och det är därför vi har valt att intervjua personal med olika 

yrkesroller. Ytterligare ett övervägande som vi har gjort när det kommer till avgränsning är att 
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vi inte har valt att intervjua några barn. Vårt syfte är inte att belysa hur ungdomar upplever 

skolplikten utan hur skolan hanterar och implementerar den.  

Bearbetning av material  

Transkribering 

När vi var färdiga med våra intervjuer började arbetet med att transkribera det insamlade 

materialet. Vi skrev ut alla sex intervjuer i fulltext för att minimera risken att intervjupersonens 

svar och resonemang skulle misstolkas av oss. En nackdel är dock att transkribering är 

tidskrävande.  

Kodning 

Eftersom vi använder oss av semistrukturerade intervjuer, innebär det att vi har fått olika svar 

från våra intervjupersoner. Därför har materialet till en början varit ostrukturerat och vi har fått 

kategorisera det insamlande materialet (Bryman 2011). Detta har vi gjort med hjälp av kodning. 

Vi har kodat materialet utifrån vissa kategorier som till exempel ogiltig frånvaro, giltigt 

frånvaro, strategier, ansvar, personalens samarbete samt insatser. I kodningen fick varje 

kategori en egen färg och vi gjorde färgmarkeringar i texten för att göra det så tydligt som 

möjligt för oss.  

När man gör en kvalitativ undersökning måste man ibland utarbeta sina egna strategier och 

analysverktyg för att analysera data. Forskaren har, till skillnad från när man använder den 

kvantitativa analysen, ofta inte någon färdig analysmodell (Ahrne & Svensson 2011). Vi har 

använt oss av ett analysschema (bilaga 3) som Håkan Jönson utformat i sin bok Sociala 

problem som perspektiv (Jönson 2010). Analysschemat har vi använt som ett hjälpmedel för att 

strukturera upp vårt intervjumaterial. Vi har justerat schemat så att det har passat det vi försökt 

ta reda på i bearbetningen av vår insamlade data. Användandet av denna metod har underlättat 

och förenklat vårt arbete med att bearbeta materialet. Vi har utarbetat tre olika analysscheman 

där varje profession har fått ett eget schema. Vi spaltade upp de olika professionernas svar och 

åsikter utifrån de olika kategorierna. Detta gjorde det lättare för oss att se vilka skillnader och 

likheter som kunde finnas i de olika intervjupersonernas svar. Det fanns även en möjlighet för 

oss att på detta sätt jämföra skolornas åsikter och ställningstagande med varandra.  

Resultatets tillförlitlighet  

Det finns en risk att man som forskare redan innan man påbörjat sitt arbete, har en förutfattad 

föreställning om hur ett fenomen fungerar eller skall tolkas. Det finns, antingen medvetet eller 

omedvetet, ett grundantagande när det gäller vad som behövs forskas och belysas och på vilket 
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sätt det skall ske (Kalman 2006). Det är därför viktigt att ständigt tänka på validiteten; det vill 

säga att man mäter det som man har för avsikt att mäta (Jönson 2010) samt reliabiliteten; vilket 

innebär att samma resultat skall kunna uppnås ifall studien skulle ha gjorts om helt från början 

och på samma sätt av någon annan (Bryman 2011). Genom att ta med citat i vår resultat- och 

analysdel vill vi ge läsaren ett intryck av innehållet i intervjuerna. Eftersom vi har transkriberat 

vårt intervjumaterial höjer det också tillförlitligheten.  

Det är svårt för oss att säga om våra intervjupersoner svarade utifrån hur de verkligen arbetar 

eller hur de skulle vilja arbeta. I vår analys av empirin har vi haft detta i åtanke. En fördel som 

vi anser höjer tillförlitligheten är att vi är två författare som har genomfört intervjuerna och 

analyserat materialet vilket vi anser minskar risken för feltolkningar till skillnad från om man 

bara skulle vara en forskare i arbetet (Kvale, 1997).  

Eftersom en del av våra intervjupersoner bad att få intervjuguiden i förväg, medan en del inte 

gjorde det, har vi funderat på om det kan vara så att de som fick intervjuguiden i förväg hann 

förbereda sig på vad de skulle svara när vi väl kom dit och intervjuade dem. Intervjupersonerna 

kanske skulle ha svarat annorlunda om de inte i förväg hade fått läsa igenom intervjuguiden. Vi 

vet inte om detta kan ha påverkat deras svar. Vi tror dock inte att det haft så stor betydelse 

eftersom vi utgår ifrån att de svarat ärligt på våra frågor.  

Etiska överväganden 

Vi har i vår studie tagit hänsyn till de etiska principer som finns inom samhällsvetenskapen. 

När vi tagit kontakt med intervjupersonerna har vi förhållit oss till informationskravet (Bryman, 

2011) det vill säga att vi har förklarat vad vårt syfte med undersökningen är samt informerat 

dem om att de kommer att förbli anonyma i själva uppsatsen. Genom att intervjupersonerna har 

gått med på att deltaga i vår undersökning anser vi oss ha fått deras samtycke enligt 

samtyckesprincipen (Bryman, 2011). Redan i den initiala kontakten har vi informerat 

intervjupersonerna om att vi har för avsikt att spela in intervjuerna på band. Vid själva 

intervjutillfället berättade vi återigen att intervjun skulle bandas och alla intervjupersonerna 

samtyckte till detta. Vi förklarade även att intervjuerna, enligt nyttjandekravet (Bryman, 2011), 

endast kommer att användas av oss i vårt arbete vilket innebär att uppgifterna inte kommer att 

användas någon annanstans utöver vår uppsats. Vi berättade också att inga namn på personer 

eller skolor kommer att framgå. Vi kan inte se att det skulle finnas någon vinst med att uppge 

personer eller skolornas namn eftersom det inte har någon relevans för vårt syfte. Vår ambition 



 
 

 23 
 

är att belysa hur skolorna förhåller sig till och arbetar med skolplikten. Däremot kommer det att 

framgå ifall det är rektorn, kuratorn eller läraren som uttrycker sig i någon fråga.  

Arbetsfördelning och insamling av litteratur 

Vi har inte haft någon direkt arbetsfördelning utan den stora delen av arbetet har vi gjort 

tillsammans. Vi skrev informationsbrevet, intervjuguiden samt alla e-postmeddelanden till våra 

intervjupersoner gemensamt. Samtliga intervjuer genomförde vi också tillsammans men 

däremot delade vi upp arbetet med att transkribera intervjuerna. När det gäller det skriftliga 

arbetet har vi utfört det tillsammas. 

Resultat och analys 

Här kommer vi att besvara våra frågeställningar som är; hur skolorna ser på sitt, elevens, 

vårdnadshavarens och kommunens ansvar, hur de definierar ogiltig frånvaro och giltig frånvaro 

samt vilka strategier skolorna har. För att förstå hur man ser på frånvaro måste man först och 

främst förstå vad som menas med ansvar och hur ansvaret är fördelat. Därför inleder vi detta 

avsnitt med att redogöra för ansvarsbegreppet följt av frånvaro och frånvarorapportering samt 

skolrelaterade orsaker och strategier.  

Utifrån vårt insamlade material kommer vi att analysera våra resultat utifrån skollagen, tidigare 

forskning och Antonovskys teori. Med hjälp av Antonovskys salutogena synsätt kommer vi att 

resonera kring hur skolor arbetar med ogiltig frånvaro.  

Ansvar  

Vårdnadshavarens ansvar 

Det står väldigt lite i skollagen om vårdnadshavares ansvar för att skolplikten skall fullgöras. 

Vi frågade våra intervjupersoner vem av kommunen, skolan eller vårdnadshavare de ansåg 

hade det största ansvaret att elevers skolplikt fullgörs. Som svar på frågan anser två personer att 

ansvaret är jämnt fördelat på både vårdnadshavare och skola. Tre personer tycker att det största 

ansvaret ligger på vårdnadshavarna. En av dessa säger att ”det måste vara föräldrarna. […] sen 

kan jag tänka mig hundratals olika scenarion där det inte stämmer. Men generellt sett så måste 

det vara föräldrarna”. En kurator menar att ”ja, alltså vårdnadshavaren har det största ansvaret, 

tycker jag, sen måste vi ju samarbeta, men om vi inte har vårdnadshavaren med oss så spelar 

det ju ingen roll hur mycket skolan jobbar, så jag tycker att vårdnadshavaren har det största 

ansvaret”. Vad gäller vårdnadshavares ansvar menar den andra kuratorn att ”vi har många 

kulturer på skolan där föräldrarna menar att det är skolans ansvar att barnet är i skolan, så detta 
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är ett problem vi tampas ganska mycket med och vi ligger på och vi informerar föräldrarna om 

det här ansvaret och i skollagen så står det ju att det är på det här sättet […]”. 

Så vad innebär då vårdnadshavarnas ansvar? I Skolverkets två rapporter skriver de ingenting 

om vilket ansvar de anser att vårdnadshavarna har, men de uppger att det är av stor vikt att det 

sker ett positivt samarbete mellan skolan och hemmet. Skolinspektionen tar i sin rapport från 

2011 inte heller upp vårdnadshavarnas ansvar, men de menar att ansvarig personal på skolan 

skall erbjuda stödsamtal till elev och vårdnadshavare. En svårighet Skolinspektionen anser kan 

uppstå i skolans samverkan med vårdnadshavare är i fall där det är föräldrar som inte pratar 

svenska eller att skolan inte har några bra åtgärder att erbjuda eleven. Varken i Skolverkets 

eller Skolinspektionens rapporter intervjuas några vårdnadshavare. Det finns alltså varken i 

skollagen eller i dessa rapporter någon beskrivning eller definition på vad ett föräldraansvar 

innebär vad avser att skolplikten fullgörs.  

När det kommer till ansvarsfördelningen är det en stor kontrast mellan vad skollagen säger och 

vad våra intervjupersoner på skolorna säger. Vi tycker att det är intressant att majoriteten av 

våra intervjupersoner anger att det är vårdnadshavaren som har det största ansvaret, eftersom 

vårdnadshavarens ansvar är väldigt begränsat i skollagen. Det verkar vara upp till varje enskild 

skola att själv definiera hur stort ansvar de tycker att vårdnadshavare har men att se till så att 

skolplikten efterlevs är ju ett delat ansvar.  

Kommunens och skolans ansvar 

Endast en person, en rektor, tycker att skolan har det största ansvaret. Den rektorn uttryckte det 

som att ”skolans ansvar är otroligt stort i detta, i praktiken är det som så att det överstiger 

föräldrarnas”. Rektorn säger vidare att han är lite färgad på grund av att han arbetar i ett 

mångkulturellt område som är socioekonomiskt belastat. På grund av det anser han att skolan 

har det största ansvaret, men om han hade arbetat i en annan stadsdel så hade han kanske svarat 

annorlunda. Här tycker vi oss se att rektorn på den här skolan tar på sig ett större ansvar än vad 

rektorn på den andra skolan gör.  

Då vi frågade våra intervjupersoner om hur de såg på kommunens ansvar så var det flera som 

var osäkra på vilket ansvar kommunen hade. En kurator menar att ”det är ett vitt begrepp på så 

sätt att kommunen kan ju vara väldigt mycket, skolan är ju en del av kommunen liksom 

socialtjänsten till exempel”. Det var vissa intervjupersoner som mer eller mindre likställde 

kommunen och skolan. En lärare uttrycker det som att ”kommunen har ett ansvar i att alla 

elever skall gå i skolan. [… ] och i det får man väl säga ligger också att skolan skall vara en 
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trygg, en bra och innehållsrik skolmiljö som man kan trivas i och lära sig saker och ting i, det är 

det kommunen skall stå för tycker jag”.  

När vi frågade våra intervjupersoner om hur de såg på skolans ansvar fanns det ingen osäkerhet 

i vad skolans ansvar innebär. Alla våra intervjupersoner menar att skolan måste försöka ta reda 

på den bakomliggande orsaken till en elevs frånvaro. Detta sker i en dialog både med eleven 

och med vårdnadshavaren utifrån de orsaker som gör att en elev inte vill komma till skolan. En 

lärare menar att ”har vi inte orsakerna och eleverna med oss, då kommer vi aldrig att kunna 

hjälpa dem, så det bygger ju på att man har en kontakt med eleverna”.  

Innan skolan sätter in de nödvändiga åtgärderna är det viktigt att försöka förstå vilka olika 

faktorer som påverkar elevens situation (Konstenius & Schillaci, 2010). Våra intervjupersoner 

anser att man måste ta reda på orsakerna till den ogiltiga frånvaron och skapa sig en bild av 

elevens situation för att sedan arbeta vidare med det som är välfungerande. Antonovsky menar 

att det är viktigt att försöka förstå individens bakgrundshistoria och fokusera på det 

övergripande problemet. Vi menar att båda skolorna arbetar utifrån denna syn.  

Då vi läst i skollagen om hur ansvaret är fördelat mellan de olika aktörerna har vi tyckt att det 

är lite oklart vad som skiljer skolans och kommunens ansvar åt och det verkar även våra 

intervjupersoner tycka.  

Elevens ansvar 

Som vi tidigare nämnt står det i Skollagen att eleven har en närvaroplikt och även skall delta i 

utbildningen. Skolverket och Skolinspektionen tar i sina rapporter inte upp någonting om vilket 

ansvar eleven har. Eftersom det inte står så mycket om elevens ansvar frågade vi våra 

intervjupersoner om hur de såg på detta. Det visade sig att skolorna var överens om vilket 

ansvar eleven skall ha. På den ena skolan anser rektor att elevens ansvar är hundraprocentigt 

och att alla elever skall gå i skolan med obligatorisk närvaro. Han menar även att i de 

situationer där eleven inte har förmåga att fullfölja sin skolgång måste skolan undersöka vad 

det är som hindrar eleven. Den intervjuade läraren på skolan menar att eleven skall lära sig att 

ta ansvar och att det åligger skola och vårdnadshavare att hjälpa eleven med detta.  

På den andra skolan anser rektorn att elevens ansvar skall öka i samband med stigande ålder 

och att ju äldre de blir desto mer ansvar skall eleven ta. Han anser även att eleverna har ett 

ansvar att komma till skolan och närvara vid undervisningen men också ett ansvar att lära sig. 

Läraren på samma skola menar också att det skall finnas ett krav på eleverna att de skall vara i 

skolan men att det samtidigt är ett vuxenansvar att se till elevens bästa. Han menar att ”[…] det 
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bästa för eleven måste ju vara att den lär sig saker och ting […]”. Kuratorn på skolan menar att 

det är viktigt att försöka få eleverna att förstå att det är deras eget ansvar att gå till skolan och 

att om de inte kommer dit så lär de inte heller sig något. Hon berättar vidare att alla elever inte 

har förmåga att ta det här ansvaret eftersom de kan ha andra bekymmer som oroar dem. Det kan 

till exempel vara så att eleven är orolig för att föräldrarna dricker eller att eleven har 

lässvårigheter och då hamnar fokus någon annanstans än på skoluppgifterna. Om vi ser på detta 

utifrån Antonovskys teori, menar vi att föräldrars drickande kan ses som en stressor i elevens 

liv. Hur eleven handskas med denna stressor och gör den hanterbar med hjälp av sina egna och 

omgivningens resurser (Antonovsky, 2005) i form av till exempel en hjälpande och förstående 

lärare, kan vara avgörande för hur eleven klarar av skolan trots en svår hemsituation.  

Vi kan, utifrån intervjupersonernas svar, se en koppling till skollagen (1:10) som handlar om att 

se till barnets bästa. Båda skolornas arbete utgår från vad som är bäst för eleven och att elevens 

ansvar skall öka med dess stigande ålder. Det finns en förståelse för att alla elever inte har 

samma möjlighet att ta lika stort ansvar för sin skolgång och för dessa elever är det ännu 

viktigare att vuxna ser till den enskilde elevens bästa för att försöka hjälpa den.  

En sammanfattning av ansvarsavsnittet, är att intervjupersonernas åsikter om vem som har det 

största ansvaret går isär. I skollagen står det inte så mycket om vilket ansvar vårdnadshavaren 

har och detsamma gäller för eleven. Däremot är kommunens och skolans ansvar tydligare 

beskrivet och reglerat i skollagen. Vissa intervjupersoner var osäkra på vad som skiljde 

kommunens och skolans ansvar åt men samtliga intervjupersoner ansåg att eleven har ett ansvar 

att komma till skolan. I arbetet med elever som är ogiltigt frånvarande är det viktigt att 

skolpersonalen hittar de bakomliggande orsakerna till frånvaron. Skolverket betonar nyckelord 

som engagemang och relationer. Tonåren kan vara en problematisk tid för grundskoleelever 

och den ogiltiga frånvaron måste ses som ett varningstecken och tas på allvar.   

Frånvaro 

Giltig frånvaro.  

Vi frågade våra intervjupersoner hur de definierade giltig frånvaro och de har alla gjort en 

nästan identisk definition. De menar att det är när föräldrarna har hört av sig till skolan och 

sjukanmält eleven. Den giltiga frånvaron skall vara sanktionerad av antingen hemmet eller 

skolan. Alla intervjupersoner menar att det är upp till vårdnadshavaren att avgöra när barnet är 

sjukt och skolpersonalen brukar inte lägga sig i eller ifrågasätta vårdnadshavarnas 

bedömningar. Ifall eleven skulle bli sjuk under skoltid kan till exempel skolsköterskan skicka 
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hem eleven efter att ha pratat med vårdnadshavaren. Några intervjupersoner anger som giltig 

frånvaro att åka iväg på en långresa till sitt hemland för att besöka sjuka släktingar. Dock får 

dessa långresor inte förekomma alltför frekvent eftersom eleven riskerar att missa mycket i 

skolan. Däremot får eleven med sig olika arbetsuppgifter att arbeta med under resan och sedan 

redovisa för lärare när eleven har kommit tillbaka till skolan. Andra giltiga skäl för frånvaro 

som intervjupersonerna anger förutom om eleven är sjuk, är om den skall iväg till läkare, 

tandläkare, begravning, till Barn och ungdomspsykiatrin eller till socialtjänsten.  

Det kan även vara så att eleven behöver gå till kuratorn, skolsköterskan eller besöka 

ungdomsmottagningen. Från skolans sida räknas däremot detta som att eleven är närvarande på 

lektionen. Detta för att vårdnadshavaren inte skall få reda på det. Att skolan väljer att se elevens 

besök hos bland annat skolsköterska eller ungdomsmottagning som giltig frånvaro, anser vi 

vara en kontrast till det annars så strikta förhållningssättet att elevens vårdnadhavare skall 

kontaktas vid frånvaro. Att skolan väljer att se denna frånvaro som giltig kan man tolka som att 

de ser till vad som är bäst för eleven. I dessa situationer tycker vi oss se att elevens hälsa går 

före en rapportering om ogiltig frånvaro och detta anser vi kan signalera till eleven att skolan 

står på elevens sida om eleven inte mår bra och behöver hjälp. På detta vis arbetar skolan 

utifrån det salutogena förhållningssättet på så sätt att det friska går före en 

frånvarorapportering.  

I skollagen finns det inte några preciserade tillämpningsföreskrifter där det står klart definierat 

vad som räknas som giltig frånvaro. Vi har hittat en kortfattad definition som Skolverket har 

gjort och de menar att giltig frånvaro är när eleven är sjuk eller har annat giltigt skäl att vara 

borta från skolan. Det står också i skollagen att eleven skall delta i skolans undervisning och 

aktiviteter men att eleven får utebli om det finns giltiga skäl (7:17). Det framgår dock inte i 

skollagen vad som menas med giltigt skäl. Skolverket talar också om annat giltigt skäl men inte 

heller där finner vi någon definition. Eftersom det inte finns någon tydlig definition av varken 

giltig frånvaro eller annat giltigt skäl innebär detta att lagen är tolkningsbar. Utifrån våra 

intervjuer med skolorna har vi fått deras bild av hur de har valt att tolka skollagen och vi kan se 

att de har tolkat den utifrån det salutogena med fokus på vad som är bäst för eleven.  

Ogiltig frånvaro 

Vi bad våra intervjupersoner att definiera ogiltig frånvaro. Även här var de rörande överens om 

att ogiltig frånvaro är en frånvaro som inte är godkänd av skolan eller vårdnadshavaren. Några 

exempel som intervjupersonerna ger på situationer där det inte är okej för eleven att vara borta 

från undervisningen är ifall eleverna skall iväg och röka, går ifrån skolan för att de inte orkar 
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vara kvar eller stannar hemma för att de har varit uppe och tittat på TV för sent och är därför 

trötta på morgonen. En av de intervjuade skolorna har haft problem med den ogiltiga frånvaron 

på fredagen innan sportlovsveckan. Det är många av föräldrarna som åker iväg med sina barn 

redan den dagen, vilket gör att barnen missar den skoldagen. Skolan har därför löst det så att de 

har fördelat denna dag jämnt under läsåret. På så sätt har eleverna läst in fredagen innan 

sportlovet så att de istället är lediga den dagen.  

Alla våra intervjupersoner anser att skolk förekommer mest i tonåren eftersom det kan vara en 

svår tid för många elever. En lärare beskriver tonåren som ”men det där med jag pallar inte 

ligger ju lite i tonåringens mentalitet och att säga det, för det är inte bara skolan och alla de 

kraven skolan har, hemma kanske man har krav och sen så är man ung vuxen och man har 

väldigt mycket tankar och egna idéer”. Antonovsky (2005) anser att tonåren är en tid fylld av 

självtvivel och förvirring och Gassne (2008) menar att det ställs allt högre krav i övergången 

till vuxenlivet och i denna övergång kan en individ med en lägre KASAM ha svårigheter med 

att hantera de ökade krav som ställs med den stigande åldern. 

I skollagen står det inte heller klart definierat vad som räknas som ogiltig frånvaro. Skolverket 

menar att ogiltig frånvaro är när barnet inte är sjukanmäld eller har beviljats ledighet av 

rektorn. Enligt skollagen får den obligatoriska verksamheten för elever uppgå till 190 dagar per 

läsår och elevernas skolarbete skall vara förlagd måndag till fredag (Skolförordningen 3:4). 

Eftersom skolorna är tvungna att bedriva denna obligatoriska verksamhet blev det ett problem 

för den skola där en stor del av eleverna var frånvarande fredagen innan sportlovet. Å ena sidan 

var skolan tvungen att rätta sig efter skollagen men å andra sidan samtidigt förhålla sig till det 

faktum att vårdnadshavare lät elever ta ledigt den dagen. Skolans lösning innebär att de har 

rättat sig efter skollagen men samtidigt också kommit tillrätta med den ogiltiga frånvaron.  

Skolverket menar att en elevs frånvarotillfälle skall ses som ett varningstecken även om det 

finns elever som trots en ströfrånvaro ändå klarat av skolan (Skolverket, 2008). I Skolverkets 

rapport från 2010 menar de också att en elevs ogiltiga frånvaro skall ses som en signal på att 

eleven inte mår bra och att det är skolans ansvar att både upptäcka och reagera på dessa 

signaler. 

Frånvaro är något som skolan måste ta på allvar och alltså se som ett varningstecken. Frånvaro 

i en elevs vardag kan innebära att det är obalans i elevens liv och det i sin tur kan leda till att 

eleven upplever stress. Vi kan utifrån våra intervjuer se att skolpersonalen arbetar utifrån vad 

som är bäst för eleven och att en stor del av arbetet bygger på att skapa goda relationer till 
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eleverna. Skolan skall vara en utvecklande och trygg plats för eleverna och det är viktigt att 

skolan även stöttar och hjälper dem i de svårigheter som tonåren kan föra med sig. Vi menar att 

skolpersonalens goda relation till eleverna kan leda till att eleverna får en ökad känsla av 

delaktighet vilket i sin tur kan generera en ökad KASAM.  

Frånvarorapporteringssystem  

I Malmö stad använder skolorna sig av ett frånvarorapporteringssystem som heter Skola24 och är 

ett lösenordskyddat elevhanteringsprogram. Programmet är till för både lärare och 

vårdnadshavare. Det är utformat så att lärare loggar in på programmet via internet och registrerar 

en elevs frånvaro i det aktuella ämnet och vårdnadshavaren kan, efter att den ansökt om 

inloggningsuppgifter till Skola24, logga in och ta del av hur barnets närvaro och frånvaro ser ut. 

Vid en elevs frånvaro kan skolan ha en funktion som skickar iväg ett  

e-postmeddelande till vårdnadshavaren. Skolan kan även välja om det skall skickas ut ett SMS 

till vårdnadshavaren. Det är upp till varje enskild skola att besluta vilken av funktionerna som 

skall användas.  

Våra intervjupersoner berättar att de även brukar ringa hem till vårdnadshavaren när en elev är 

ogiltigt frånvarande. En kurator säger att ”vissa ringer snabbare, en del tycker att man kan göra 

väldigt mycket via mail men samma dag skall man kontakta”. En rektor berättar att han och 

lärarna kan ta fram statistik på både frånvaro och närvaro och lätt skapa sig en överblick över 

hur det ser ut. Man kan få ut statistik avseende både en enskild elev och en hel klass, men även 

ämnesvis och efter kön.  

Som vi skrivit tidigare står det i skollagen att elevens vårdnadshavare skall bli kontaktad 

samma dag som eleven är ogiltigt frånvarande och att detta ansvar åligger rektorn. Skollagen 

beskriver däremot inte på vilket sätt rektorn skall kontakta elevens vårdnadshavare. Det är 

alltså upp till skolan och kommunen att göra sin egen tolkning av hur denna kontakt skall ske 

och Malmö stad har då gjort det med Skola24 som resultat. En förutsättning för att 

frånvarorapporteringen skall fungera är att alla lärare dagligen går in i programmet och 

registrerar elevers ogiltiga frånvaro. En kurator berättar att skolan har använt sig av Skola24 i 

ett par år och hon tycker att det är ett bra system, men ett problem är den mänskliga faktorn, 

”det är inte all personal som faktiskt använder det” säger hon. Kuratorn berättar vidare om 

svårigheter när man skall hämta statistik för en elev som har varit borta länge, man upptäcker 

då att eleven har rapporterats som närvarande på alla gymnastiklektioner trots att man vet med 

säkerhet att eleven inte har varit där. De intervjuade skolorna uppger att då en elev har varit 

ogiltigt frånvarande från en lektion så skall skolan kontakta vårdnadshavare redan samma dag. 
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Ibland händer det att kontakten inte tas förrän dagen efter och det kan i vissa fall bero på att det 

har varit en tillfällig vikarie, men skolornas ambition och strävan är att den ogiltiga frånvaron 

skall rapporteras samma dag. En bristande frånvarorapportering kan resultera i att eleven 

kanske inte får det stöd som den skulle behöva. Barnombudsmannen betonar vikten av att 

skolan noggrant dokumenterar varje frånvarotillfälle som en elev har. Detta för att skolan 

tidigare skall upptäcka ifall eleven har något speciellt behov av stöd och om det behövs sättas 

in några extra insatser från skolan (Barnombudsmannen, 2010). 

Vi har funderat kring hur pass effektivt Skola24 är som frånvarorapporteringssystem. Kan 

skolan anse sig ha uppfyllt sin del av ansvaret när de har skickat iväg ett e-postmeddelande till 

vårdnadshavaren? Den 13 december 2011 läste vi på Malmö stads hemsida att den funktion på 

Skola24 som skickar ut ett automatiskt e-postmeddelande till föräldrar vars barn är frånvarande 

inte fungerade på grund av tekniska problem. Detta fick oss att fundera på själva begreppet 

”kontakt”. Det står i skollagen att vårdnadshavaren skall kontaktas samma dag, men vad 

innebär det egentligen att kontakta? Vi funderar på om skolan har uppfyllt sin förpliktelse att 

kontakta vårdnadshavaren när de skickat ett e-postmeddelande eller om det är när läraren 

personligen har pratat med vårdnadshavaren på telefon. Vi menar att det kan finnas tekniska 

problem som gör att e-postmeddelandet inte skickas iväg vilket resulterar i att vårdnadshavare 

inte blir kontaktad om frånvaron som det är tänkt.  

En kurator menar att många barn har sina föräldrars inloggningsuppgifter vilket kan göra att 

barnet själv kan logga in på Skola24 och hantera e-postmeddelanden som skickats ut från 

skolan. Hon säger att:  

”… med de nya systemen som finns när det gäller att anmäla sjukdom och 

så, så är det ganska lätt som barn också att gå in och manipulera […] och 

det är ju många ungar som vet vad man har för inloggning, mina barn vet 

vad jag har för inloggning till deras skoldatorer och så det … jag tror inte 

att det är annorlunda i de flesta familjer, om man har ett barn som strular 

så kanske man har det annorlunda, men de flesta familjer har det nog att 

det inte är speciellt konstigt att komma in på varandras saker”.  

Enligt kuratorns resonemang är det alltså inte säkert att det är rätt person som går in och läser e-

postmeddelandet.  

Konstenius och Schillaci skriver att det är viktigt att skolor har en systematisk 

närvarorapportering. De menar att rapporteringen sänder ett budskap till eleverna om att det är 
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viktigt för skolan att eleven är närvarande. Rapporteringen innebär även att det hjälper elever, 

föräldrar och skola att lättare se ifall det finns något mönster i frånvaron. Att ha ett 

närvarorapporteringsunderlag underlättar i sin tur för skolan att kunna sätta in åtgärder för att 

komma till rätta med frånvaron och göra uppföljningar av de insatta åtgärderna (Konstenius & 

Schillaci, 2010). Vi tror att en bristande dokumentation kan leda till att en elevs ogiltiga 

frånvaro inte uppmärksammas i tid och att det då kan bli svårare för skolan att hjälpa eleven på 

bästa sätt.  

En sammanfattning av frånvaroavsnittet är att det i skollagen inte står klart definierat vad som 

anses som giltig frånvaro och ogiltig frånvaro. Skolverket och intervjupersonerna menar att 

giltig frånvaro är när eleven är sjuk eller har annat giltigt skäl för att vara borta. Vad som anses 

som giltigt skäl står inte heller definierat i skollagen. Vid ogiltig frånvaro skall elevens 

vårdnadshavare kontaktas samma dag. Detta sköter skolorna med Skola24. En välfungerande 

frånvarorapportering gör att skolan lättare kan upptäcka frånvaron och sätta in åtgärder för 

eleven. 

Strategier och insatser  

Vi ville ta reda på hur skolor arbetar för att komma till rätta med elevens ogiltiga frånvaro och 

om det finns några specifika strategier som skolan använder sig av. Vi frågade våra 

intervjupersoner om vilka insatser och strategier som skolan hade för att handskas med den 

ogiltiga frånvaron. Det visade sig att det finns ett flertal olika alternativ.  

En skola uppger att de har en skolkplan som de rättar sig efter då de har elever som är ogiltigt 

frånvarande. Dokumentet fungerar som en handlingsplan för att hantera skolk och är upprättat 

av socialtjänsten i stadsdelen. I handlingsplanen står det, väldigt detaljerat och i punktform, 

beskrivet hur rektor och skolpersonal skall agera vid ogiltig frånvaro och handlingsplanen 

ställer även krav på noggrann dokumentation av de utförda åtgärderna.   

Den andra skolan uppger att de har rastvakter och skolvärdinnor som rör sig på skolans område 

och dessa har även koll på elever som rör sig på området under lektionstid. Ifall de lägger 

märke till att en elev är ensam i korridoren, går de fram och pratar med eleven för att höra om 

den inte har någon lektion att vara på. Även övrig personal håller lite koll på elever på liknande 

sätt när de rör sig i korridorerna.  

Skolorna arbetar individanpassat utifrån varje elevs enskilda situation. Det som avgör vilka 

åtgärder skolan skall göra beror på vilken typ av problem som eleven har och vad som ligger 
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bakom problemet. En rektor säger att ”[…] vi måste ju anpassa oss efter olika elevers 

förutsättningar och behov”. Här kan vi se att rektorns sätt att arbeta stämmer väl överens med 

skollagen (1:4) där det står att hänsyn skall tas till elevers olika behov. Alla intervjupersoner 

betonade vikten av att sätta in insatser i ett tidigt skede i en elevs frånvaro. 

Anpassad studiegång 

Båda skolorna kan erbjuda elever en anpassad studiegång i form av ett anpassat schema. Det 

anpassade schemat upprättas tillsammans med eleven. Detta kan också kombineras med praktik 

på så sätt att eleven läser kärnämnena på skolan ett par timmar om dagen och är på en 

praktikplats den resterande tiden av skoldagen. Om det finns en arbetsplats som eleven väldigt 

gärna vill praktisera på, tar skolan tillvara på det intresset och försöker ordna så att en 

praktikplats där är möjlig. En rektor har en grundläggande filosofi som går ut på att inte 

fokusera allt för mycket på problemen för då riskerar de att växa. Han menar att även om 

eleven har problem så är det viktigt att fokusera på det som faktiskt fungerar för eleven i skolan 

och att insatsen också skall utgå från det som är välfungerande. Rektorns synsätt stämmer väl 

överens med det salutogena synsättet. Att eleven själv har varit med som en aktör och påverkat 

sin situation menar vi kan bidra till att eleven känner en ökad meningsfullhet (Antonovsky, 

2005).  Det är viktigt att försöka förstå elevens hela historia, det vill säga vilka tidigare 

erfarenheter och upplevelser den har haft, men samtidigt ändå fokusera på det som fungerar och 

på det som går att förbättra i elevens situation i skolan.  

Det kan även vara så att eleven önskar att få vara mer med en lärare som den har en bra relation 

till. Då kan elevens schema anpassas på så sätt att eleven har fler lektioner tillsammans med 

just den läraren. Vid anpassning av elevens skolgång ser vi att skolan arbetar enligt det 

salutogena synsättet och anpassar elevens skolgång till det som fungerar bra. De gör det genom 

att leta efter elevens egna resurser och arbeta utifrån dessa men de söker också efter vilka 

resurser och skyddsfaktorer som finns runt omkring eleven i skolan och försöker ta tillvara på 

dessa. Konstenius & Schillaci (2010) anser också att det är viktigt att fokusera på det som 

eleven är intresserad av och på det som är fungerande istället för att fokusera på själva 

problembeteendet.  

Vi kan se att intervjupersonernas svar stämmer överens med Skolverkets syn på att det är 

viktigt att skolorna tidigt upptäcker ogiltig frånvaro och sätter in tidiga insatser för att hjälpa 

eleverna.  
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Relationen mellan elev och personal 

Kuratorerna berättar att deras arbete med ogiltig frånvaro till stor del handlar om att motivera 

eleverna till att gå i skolan. En av kuratorerna menar att det handlar om att vara lyhörd för vad 

eleverna säger. Hon beskriver en stor flexibilitet i sitt arbete med eleverna på så vis att hon 

både har varit och simmat och tagit promenader med elever då det har varit elevernas 

önskemål. Kuratorn har följt med för att hon ser det som ett tillfälle att skapa en relation till 

eleven. Samma kurator berättar även att hon brukar föreslå att föräldrarna kommer till skolan 

för att vara med sina barn på lektionerna och hon hade önskat att föräldrar kunde ta sig tid till 

att göra det oftare. Det händer även att kuratorn, tillsammans med någon annan ur personalen 

på skolan, gör hembesök till elever som de vet vistas i hemmet. Detta för att försöka ta reda på 

vad det är som gör att eleven håller sig undan och inte kommer till skolan.  

Alla intervjupersoner betonar ett välfungerande samarbete och en bra kommunikation mellan 

skola och vårdnadshavare och menar att det är en förutsättning för att skolan skall kunna hjälpa 

eleven på bästa sätt. Det är skolan som sätter in insatser för eleven, men för att resultatet av 

insatsen skall bli så bra som möjligt krävs det att vårdnadshavaren är med och stöttar. En rektor 

menar att det är viktigt att kommunikationen bygger på ett gemensamt förtroende.  

Då vi frågade intervjupersonerna om hur de skulle vilja att skolan såg ut säger båda lärarna att 

de önskar att varje elev blir sedd av skolpersonalen vid minst ett tillfälle varje dag. En av 

lärarna uttrycker det som att; så länge en elev förblir anonym på skolan och inte blir sedd av de 

vuxna så blir inte skolan och samvaron där så viktig för eleven. Han säger att ”får man lov att 

bli anonym då kan man skolka, är man inte anonym då är man viktig för någon och då är man 

här, är man anonym är man inte viktig för någon och då är det skit samma. […] är man viktig 

för någon här då skolkar man inte”. Intervjupersonerna menar att det är viktigt att 

skolpersonalen har en bra kontakt med eleverna och att eleverna känner att de har någon att 

prata med. En lärare menar att om det finns en bra relation till eleven så är det lättare att få 

kontakt med den för att kunna diskutera vad problemet är.  

En välfungerande insats karakteriseras alltså av att det finns en god relation mellan eleven och 

någon i skolpersonalen. En framgångsfaktor är att det utses en nyckelperson som kan arbeta 

med att motivera och förmedla hopp till eleven (Konstenius & Schillaci, 2010) och så vitt vi 

kan förstå brukar det ofta vara kuratorerna som har den rollen. Vi menar att då lärare och annan 

skolpersonal skapar en relation till varje elev så leder det till att eleven känner sig delaktig och 

då ökar känslan av sammanhang. Skolverket (2010) menar att engagemang och relationer är de 

nyckelord som gäller då det handlar om att förhindra att en ogiltig frånvaro uppstår och att 
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hjälpa eleven oavsett vilka problem den har i skolan. Genom att skolpersonal går hem till 

eleven visar skolan att den bryr sig. Konstenius och Schillaci (2010) menar att de elever som 

har varit borta från skolan under en längre tid ofta upplever en avsaknad av samhörighet. För 

att försöka förklara denna strategi menar vi att skolans hembesök kan ses utifrån Antonovskys 

tankar om meningsfullhet. Att få elever att känna sig delaktiga i skolan är också viktigt för att 

barnet skall kunna känna en meningsfullhet enligt KASAM.  

Vi anser att skolpersonalens engagemang i form av hembesök till frånvarande elever leder till 

att eleverna fortfarande känner att de är en del av skolvärlden och att de inte är bortglömda 

vilket kan öka deras känsla av meningsfullhet och delaktighet. Kuratorernas arbete är en rörelse 

mot det som är friskt och hälsosamt och det bygger på att skapa goda relationer till eleverna. 

Kuratorernas motivationsarbete ser vi som en strävan mot en förändring i en elevs skolsituation 

som av någon anledning inte fungerar som den skall. En förutsättning för att arbetet med en 

elev skall vara framgångsrikt kanske är att kuratorn är flexibel i sitt sätt att arbeta och kan röra 

sig på andra arenor än skolans utifrån den enskilde elevens olika behov.  

Skolrelaterade orsaker 

Vi har tidigare skrivit att Skolinspektionen menar att det är viktigt att lärarna endast fokuserar 

på elevens skolrelaterade problem och inte på problem som eleven har utanför skolan. 

Skolverket menar att det är många av eleverna som har det svårt i sin livssituation utanför 

skolan med problem som skolan varken kan eller skall lösa. Därför skall andra aktörer kopplas 

in för att arbeta med eleven som till exempel socialtjänst och Barn- och ungdomspsykiatrin, 

skolans kontakt med dessa aktörer skall ske kontinuerligt. Båda de skolor som vi har intervjuat 

tar hjälp av externa aktörer i de fall det anses nödvändigt. I Malmö stads alla stadsdelar finns 

det en samverkan mellan Skola, Socialtjänst och Polis som kallas för SSP. Dessa grupper 

arbetar drog- och brottsförebyggande och inriktar sig även på ett skolkförebyggande arbete för 

elever och även våra intervjuade skolor ingår i en sådan grupp. Av skolpersonalen är det 

kuratorerna som är aktiva i SSP.   

Även om skolan sätter in andra externa aktörer så som specialpedagog, skolpsykolog eller barn- 

och ungdomspsykiatrin för att arbeta med eleven så ligger det huvudsakliga ansvaret på skolan, 

men det skall också ske i samverkan med vårdnadshavare (Konstenius & Schillaci, 2010). En 

rektor resonerar på samma sätt och menar att ”sen kan vi ju ta hjälp av externa, till exempel 

IOF eller BUP eller så men det är ändå ansvaret som är hos oss”.  
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Eftersom inte Skolinspektionen ger någon definition av just skolrelaterade problem menar vi att 

det kan finnas en risk att lärarna har svårt att veta var gränsen går och kanske därför arbetar 

utanför vad som ingår i det skolrelaterade problemet. Utifrån vårt resultat kan ett skolrelaterat 

problem vara mobbning. En av kuratorerna menar att mobbning som sker inom skolans värld 

innebär att personalen kan göra något åt det på plats i skolan. Det hade varit annorlunda ifall 

mobbningen sker utanför skolan för då har personalen inte lika stor möjlighet, om ens någon 

möjlighet, att arbeta med situationen och lösa den för elevernas bästa. En annan intervjuperson 

berättar att om det uppkommer konflikter och sammandrabbningar av något slag på skolan, så 

går han in och medlar och försöker lösa den uppkomna konflikten.  

En sammanfattning av de ovanstående avsnitten är att skolorna skall arbeta med skolrelaterade 

orsaker till frånvaron och inte de orsaker som finns i elevens liv utanför skolan, men det kan 

vara svårt att veta var gränsen går. Skolorna ingår i ett samarbete med polis och socialtjänst och 

tar hjälp av andra aktörer när orsakerna till frånvaron ligger utanför skolan. En skola har en 

skolkplan som de följer i arbetet med elever som är ogiltigt frånvarande. Alla insatser, så som 

anpassad studiegång, är individanpassade och skolorna fokuserar på det som är välfungerande 

och strävar efter en god relation med eleven och med vårdnadshavare. Det är viktigt att se varje 

elev så att den inte blir anonym och motivationsarbete är en viktig del av kuratorernas kontakt 

med elever. Dessa insatser utgår från ett salutogent förhållningssätt.  

Sanktioner  

Vi har tidigare tagit upp att det påtryckningsmedel som finns mot vårdnadshavare som inte ser 

till att barnets skolplikt fullgörs, är att kommunen ålägger vårdnadshavarna ett vite. Utöver vite 

finns det inte någon annan sanktion mot vårdnadshavare som skolan eller kommunen kan ta till 

enligt skollagen. Då vi frågade våra skolor vad de ansåg om vite, var det ingen av skolorna som 

hade använt sig av vite mot föräldrarna. En rektor menar att vite skulle kunna fungera som ett 

hot mot vårdnadshavare så att de tar sitt ansvar och får eleven till skolan. Men i de fall där 

vårdnadshavarna behöver stöd i sin föräldraroll anser han inte att vite, eller ett hot om vite, 

fyller någon funktion. Skolinspektionen (2011) menar också att ett vite kan riskera att 

samarbetet och förtroendet mellan vårdnadshavare och skola kan äventyras och att det därför 

inte alltid kan anses som en effektiv sanktion.  

När det kommer till sanktioner mot ogiltigt frånvarande elever hittar vi detta endast i 

gymnasieskolan. De elever på gymnasiet som erhåller studiestöd från CSN (Centrala 

studiestödsnämnden), kan riskera att förlora studiestödet vid en för stor frånvaro. CSN har 



 
 

 36 
 

infört hårdare regler för studenter att erhålla studiestöd i syfte att med tidigare ingripande 

förändra skolkares beteende (CSN, 2011). Eftersom det inte finns någon juridisk sanktion för 

elever som är ogiltigt frånvarande i grundskolan har vi resonerat lite fritt om vilka olika typer 

av sanktioner som skulle kunna finnas mot en elev som av någon anledning (förutom sjukdom) 

ej vill gå till skolan. Vi kan komma på tre möjliga teoretiska sanktioner. Den första är att stänga 

av eleven från skolan, vilket då skulle innebära att man bryter mot elevens lagstadgade rätt till 

utbildning. Den andra är fysiskt tvång, det vill säga att man handgripligen tar eleven till skolan, 

vilket skulle innebära en kränkning för barnet. Den tredje möjliga sanktionen är böter för 

eleven. Även detta förslag fallerar, då ett barn inte har någon inkomst och möjlighet att betala. 

Dessa sanktioner handlar om att straffa eleven för att den inte kommer till skolan. Vi menar att 

det skulle gå emot skolornas salutogena synsätt och arbete som går ut på att fokusera på det 

som är friskt och välfungerande hos eleven.  
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Kritisk diskussion av vårt analysarbete 

Vi har analyserat vårt insamlade material med Antonovskys salutogena teori som utgångspunkt. 

Nu i efterhand kan vi se att det i uppsatsen finns ett problem med vårt val av teori, vilket 

bidragit till att vår analys av hur skolors arbete med ogiltigt frånvarande elever ser ut, är 

bristfällig. Antonovskys teori utgår från en individnivå och för att den salutogena teorin skulle 

kunnat vara applicerbar i analysen av vårt insamlade material, hade det krävts att vi hade 

intervjuat eleverna på skolorna istället för de institutionsrepresentanter som rektor, kurator och 

lärare utgör. Eftersom vi har intervjuat skolpersonal som har beskrivit sitt och skolans arbetssätt 

har vår undersökning istället befunnit sig på en organisationsnivå. En teori på makronivå sett 

utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv hade alltså varit mer relevant att utgå från i 

uppsatsens analysdel. Vi menar alltså att vi med utgångspunkt i en annan teori än den vi nu 

använt på ett fördelaktigare sätt kunnat förklara varför skolorna arbetade som de gjorde för att 

komma tillrätta med skolfrånvaron. 

Hur skulle vi då ha kunnat granska skolor och deras åtgärder med en annan teori? Michel 

Foucault har studerat fängelser och relationen mellan makt- och kunskapsproduktion som följs 

av olika disciplinerings- och kontrollstrategier (Lindqvist & Nygren, 2006). Vi menar att 

Michel Foucaults tankar om makt inom institutioner utifrån begreppen; diskurs, disciplinering 

och makttekniker, hade varit mer relevanta i vår analys. Enligt Foucault är makt inte något som 

bara existerar i sig själv, utan den skapas och utvecklas i relationerna som finns mellan de 

människor som ingår i en verksamhet. Foucault menar att makt inte utövas ovanifrån, det vill 

säga direkt från staten, utan genom de makttekniker som utövas inom samhällets olika 

institutioner, till exempel skolan (Hermann, 2004). Foucault menar att där det finns makt finns 

det också ett motstånd mot makten ifråga (Swärd & Starrin, 2006). Makt är aldrig konstant utan 

kan förändras beroende på tid och plats. Den är också föränderlig på så sätt att den utvecklas 

genom de befintliga normer och diskurser som finns inom olika verksamheter (Hermann, 

2004). En diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000 sid 7). Diskursen är de begrepp och utsagor som tillsammans utgör en viss 

företeelse och påverkar människors uppfattning av verkligheten. Hade vi sett på skolans 

organisation utifrån Foucaults maktbegrepp hade vi utifrån det här perspektivet kunnat se att 

det i skolan råder en viss diskurs, det vill säga det förhållningssätt skolan har och som eleverna 

förväntas rätta sig efter. Diskursen avgör vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet inom 

skolan och en elevs ogiltiga frånvaro skulle kunnat ses som ett motstånd och ett hot mot den 

rådande diskursen, vilket leder till att skolan agerar med att försöka disciplinera eleven. 
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Enligt Foucault är disciplinering en form av maktutövning som handlar om att styra individers 

olika beteenden med hjälp av olika typer av metoder och tekniker (Hermann, 2004). Skolans 

metoder och tekniker kan tänkas ha som syfte att producera individer utifrån de bestämda mål 

som finns (Hermann, 2004). Utifrån Foucaults förståelse av makt kan det tänkas att skolans 

disciplinering syftar till att elever skall normaliseras. Det vill säga att skolan strävar efter att 

alla elever skall uppvisa samma beteende i skolan (Hermann, 2004). När en elev är ogiltigt 

frånvarande avviker den från skolans uppsatta normer som den förväntas följa. En elevs 

”normala” beteende skall bland annat innefatta en närvaro på skolan. Skolorna kontrollerar 

detta genom en närvaro- och frånvaroregistering samt om frånvaron är giltig eller ogiltig. Om 

frånvaron är ogiltig reagerar skolan med att visa att beteendet inte kan accepteras genom att 

disciplinera eleven med hjälp av olika makttekniker. Hade vi utgått från Foucault hade denna 

närvarokontroll kunnat ses som en typ av maktteknik som tar sig i uttryck i form av ett 

frånvarorapporteringssystem samt i att skolorna kontaktar elevens vårdnadshavare samma dag. 

Skolans makttekniker innefattar även de olika strategier och insatser som vidtas för att komma 

till rätta med en elevs ogiltiga frånvaro.  

Vi menar att skolornas strategier och insatser har som mål att komma tillrätta med elevernas 

motstånd, att normalisera eleven in i skolan och att uppfylla samhällets förväntan på skolgång 

och grundläggande utbildning. På de skolor vi gjort intervjuer bemöter respektive skola 

motståndet genom att erbjuda eleven ett alternativ till den ordinarie skolgången i form av till 

exempel anpassad studiegång eller samtal med skolkuratorn. Skulle en insats inte visa sig vara 

tillräckligt effektiv, det vill säga att skolan inte kan få tillbaka eleven in i ”det rätta ledet”, 

provar de om andra lösningar kan vara mer effektiva och på så vis nå den önskade 

normaliseringseffekten. För den vårdnadshavare som inte ser till att sitt barn går i skolan, kan 

ett vitesföreläggande användas som ett påtryckningsmedel på vårdnadshavaren. Utifrån 

Foucault kan ett vitesföreläggande ses som ännu en maktteknik. Inom skolorna finns det alltså 

makttekniker som även är riktade mot vårdnadshavare och inte enbart mot elever.  

För att sammanfatta detta avsnitt, ställer vi oss kritiska till vårt val av Antonovskys salutogena 

teori eftersom den till sin karaktär utgår från ett individperspektiv. Vi menar att Foucaults teori 

om de maktbegrepp han utgår ifrån; diskurs, disciplinering samt maktteknik, hade gett oss en 

bättre analys eftersom den möjliggjort en förståelse på en organisationsnivå, vilket vi tror gett 

en bättre förståelse för hur skolor arbetar med ogiltigt frånvarande elever.
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Avslutande diskussion  

Inledningsvis ställde vi oss tre huvudfrågor, nämligen hur skolan ser på sitt, elevens och 

vårdnadshavarens ansvar, hur skolan/personalen definierar giltig/ogiltig frånvaro samt vilka 

strategier skolan har för att hantera elever med ogiltig frånvaro. Vår undersökning har visat att 

svaren på dessa frågor var intressanta och delvis överraskande för den som utgår endast från 

skollagens formuleringar. Syftet med den här uppsatsen var att titta närmare på hur skolor 

hanterar och arbetar med elever som är ogiltigt frånvarande från skolan. Vi har även tittat på 

hur skolorna förhåller sig till skollagen i sitt arbete. Vi har intervjuat två grundskolor i två olika 

stadsdelar i Malmö stad. Vår tanke var från början att enbart ha en juridisk analys av hur 

skolorna förhåller sig till skollagen. Vi kom dock ganska snart underfund med att vårt 

insamlade material i form av intervjuer med skolpersonal, visade att intervjupersonerna 

berättade mer om vilket förhållningssätt de hade och hur de arbetade och vi ansåg att det inte 

enbart kunde kopplas till skollagen.  

I vårt förarbete till uppsatsen i form av genomgång av tidigare forskning, kunde vi se att 

Skolverket och Skolinspektionen skrivit mycket om skolans ansvar men desto mindre om 

vårdnadshavares ansvar. I skollagen är skolans ansvar beskrivet tydligare och mer utförligt till 

skillnad mot vårdnadshavares ansvar som inte är lika omfattande beskrivet. Vi blev därför lite 

förvånade över att majoriteten av intervjupersonerna ansåg att huvudansvaret låg på 

vårdnadshavarna. Vi hade förväntat oss att deras svar skulle likna det som Skolverket och 

Skolinspektionen kommit fram till och redogjort för i sina rapporter. Skolverket och 

Skolinspektionen har som uppdrag att kontrollera och förändra skolans arbete och inte att 

kontrollera vårdnadshavare. Vi menar dock att om Skolverket och Skolinspektionen hade 

undersökt hur vårdnadshavare ser på ansvarsfördelningen hade det kunnat ge skolorna en 

tydligare bild av hur vårdnadshavare resonerar kring ansvarsfrågan.  

I motsats till Skolverket och Skolinspektionen har våra intervjupersoner definierat giltig 

frånvaro och ogiltig frånvaro. De menar att giltig frånvaro är när föräldrarna har hört av sig till 

skolan och sjukanmält eleven eller att eleven, efter en ansökan av vårdnadshavare, har blivit 

beviljad ledighet från skolan. Den giltiga frånvaron skall vara sanktionerad från hemmet eller 

från skolan. Då det kommer till ogiltig frånvaro har våra intervjupersoner även här gjort en 

liknande definition. De menade att det är en frånvaro som inte var godkänd av skola eller 

vårdnadshavare. Eleven kan också tillåtas vara borta från skolan ifall det finns något annat 

giltigt skäl och detta menade våra intervjupersoner kunde vara att eleven skulle på läkarbesök 

eller hade en tid hos socialtjänsten.  
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I skollagen står det inte definierat vad som räknas som giltig frånvaro, ogiltig frånvaro och 

giltigt skäl och vi menar därför att lagen kan vara tolkningsbar för skolorna. Frånsett 

intervjupersonernas definition, hade vi önskat en tydligare definition av de olika 

frånvaroformerna och vad som räknas som giltigt skäl i skollagen. Vi finner det intressant att 

trots att skollagen är tolkningsbar så har skolorna gjort en väldigt likalydande tolkning. Det 

behöver dock inte betyda att deras tolkning är representativ för andra skolor i landet. Det hade 

kanske underlättat skolornas arbete om det hade funnits en gemensam definition och att 

skolorna hade arbetat mer lika i dessa frågor.  

Skolan har ett ansvar för att upptäcka frånvaro och att se den som ett varningstecken på att det 

är någonting i elevens liv som inte står rätt till. Skolorna hade olika strategier och insatser i sitt 

arbete med ogiltigt frånvarande elever. En av skolorna hade rastvakter och skolvärdinnor som 

rörde sig på skolans område. Den andra skolan hade en skolkplan som de följde. Båda skolorna 

kunde erbjuda elever en anpassad studiegång eller ett anpassat schema för att locka elever till 

att vilja gå i skolan. Alla skolor i Malmö stad använder sig av frånvarorapporteringssystemet 

Skola24 och alltså även de skolor vi har intervjuat. Vi menar att ett 

frånvarorapporteringssystem är viktigt med tanke på att det visar för eleven att det är viktigt att 

den är i skolan. En frånvarorapportering kan göra att en elevs frånvaro upptäcks tidigare och 

det kan sättas in insatser för eleven på ett tidigt stadium. Vare sig det handlar om en anpassad 

studiegång eller kuratorssamtal, utgår skolan från vad som är bäst för den enskilde eleven. Det 

görs en individuell bedömning av varje elevs situation för att ta reda på vilken sorts stöd eleven 

behöver. Det vi tydligt kunde se var att skolorna arbetade utifrån ett salutogent förhållningssätt.  

Ett välfungerande samarbete och en god kommunikation mellan skola och vårdnadshavare 

verkar vara en framgångsfaktor och kan ibland vara avgörande för att komma tillrätta med en 

elevs ogiltiga frånvaro. Skolan skall först och främst fokusera på elevers skolrelaterade 

problem, men vi har sett att det kan vara svårt för skolorna att veta var gränsen går. Vi kan 

tänka oss att det är speciellt svårt för kuratorerna som i sina samtal med elever säkerligen pratar 

om andra områden i en elevs liv som inte enbart handlar om skolan. Samtidigt är detta 

kuratorns roll, att fungera som ett stöd i elevers liv och deras liv innefattar så mycket mer än 

bara skolan.  

Skolan är en skyddsfaktor och det är oerhört viktigt att personalen inte bara ser varje elev men 

också är stöttande och hjälpande i elevens skolgång. I takt med att skolklasserna blir större och 

lärarna får mindre tid till pedagogisk verksamhet eftersom andra administrativa arbetsuppgifter 

tar upp mycket av deras tid, tror vi att det kan vara svårt att tillgodose varje elevs behov av att 
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bli sedd. Det är även lätt att elever på en stor skola riskerar att bli en i mängden och att de 

därför inte känner sig delaktiga och att skolan inte känns meningsfull. Vi befarar att stora 

klasser och mindre pedagogisk tid för lärare kan vara en risk för att elevens skolgång blir 

lidande.  

Vi tyckte oss kunna se att våra intervjupersoner arbetade hälsofrämjande och utifrån ett 

salutogent förhållningssätt. Deras fokus låg på det som var friskt och välfungerande hos eleven. 

Deras arbete men också att deras insatser kunde variera beroende på vilken typ av problematik 

som eleven hade. Eftersom människor fungerar olika såg de till varje enskild individs situation 

och resurser och arbetade vidare utifrån dessa. Vad gäller de insatser som skolan kan sätta in 

för en elev med ogiltig frånvaro, kunde dessa variera. Även här gjordes det en enskild 

bedömning av eleven för att ta reda på vad som kunde passa för just den. Det fanns ingen insats 

som fungerade bra för alla elever. Beroende på vilken typ av problem som eleven hade och vad 

som låg bakom problemet avgjordes vilken insats som skulle sättas in. Det är bättre att fokusera 

på elevens resurser på ett uppmuntrande och motiverande sätt istället för att straffa elever som 

inte kommer till skolan. Vi tycker oss ha sett att en god relation mellan elev och skolpersonal 

kan vara avgörande för hur pass framgångsrikt arbetet med ogiltigt frånvarande elever blir. 

Precis som ett par intervjupersoner säger, så menar vi att det är viktigt att se varje elev så att 

den känner sig delaktig i skolmiljön och att den kan få en god utbildning som ligger till grund 

för vidare gymnasiestudier. Båda skolornas synsätt och deras arbete med eleverna utgår från ett 

salutogent förhållningssätt. Vi kan se att de strategier och insatser skolorna har för att komma 

till rätta med elevers ogiltiga frånvaro, handlar om att ta tillvara på det som är friskt och 

välfungerande hos eleverna.  

Det är tydligt att den ogiltiga frånvaron både är ett stort problem i sig och ett symptom på större 

underliggande problem. Skolans hantering av den ogiltiga frånvaron kan inte lösa de 

underliggande problemen, men är ändå mycket viktig. Vår undersökning har visat att ett 

genomtänkt arbete från skolans sida med dessa frågor kan vara en viktig del av samhällets 

strävan att stödja elever som av olika skäl har en hög ogiltig frånvaro. Kanske är detta rent av 

på lite längre sikt en av de allra viktigaste åtgärder som skolan och samhället kan göra för de 

unga. 



 
 

 42 
 

Referenslista 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2011) ”Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap” i Ahrne, 

Göran & Svensson, Peter, (red) Handbok i kvalitativa metoder Malmö: Liber 

Antonovsky, Aron (2005) Hälsans mysterium Stockholm: Natur & Kultur 

Barnombudsmannen (2010) ”Promemorian Olovlig frånvaro i skolan (U2010/4389/G) (dnr 

U2010/4389/G)” (elektronisk), Barnombudsmannen.se 

<http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/nya-remissvar/2010/12/promemorian-olovlig-

franvaro-i-skolan-u20104389g-dnr-u20104389g/> (2011-12-12) 

Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder Malmö: Liber 

Byberg, Eva-Marie & Boberg, Elin (2011) ”Skolk i betygen på grundskolan införs 

höstterminen 2012”. (elektronisk), Regeringen.se 

<http://www.regeringen.se/sb/d/14063/a/168247> (2011-12-12) 

CSN (2011) ”Skolkrapportering för gymnasieskolor” (elektronisk), Centrala 

studiestödsnämndens hemsida <http://www.csn.se/om-csn/aktuellt-csn/1.6830> (2012-01-25) 

Föräldrabalken (1949:381) 

Gassne, Jan (2008) Salutogenes, Kasam och socionomer Lund: Socialhögskolan, Lunds 

universitet  

Hermann, Stefan (2004) ”Michel Foucault – pedagogik som maktteknik” I Søren Gytz Olesen 

& Peter Møller Pedersen, (red.): Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv Lund: Studentlitteratur 

Jönson, Håkan (2010) Sociala problem som perspektiv – en ansats för forskning och socialt 

arbete Malmö: Liber 

Kalman, Hildur (2006) ”Kunskap och samhälle” sid 69 i Blom, Björn & Morén, Stefan & 

Nygren, Lennart (red) Kunskap i socialt arbete: om villkor, processer och användning 

Stockholm: Natur & Kultur 

Karlberg, Martin & Sundell, Knut (2004) SKOLK – Sund protest eller riskbeteende? FoU-

rapport 2004:1. Forsknings- och utvecklingsenheten, Socialtjänstförvaltningen i Stockholm.  

http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/nya-remissvar/2010/12/promemorian-olovlig-franvaro-i-skolan-u20104389g-dnr-u20104389g/
http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/nya-remissvar/2010/12/promemorian-olovlig-franvaro-i-skolan-u20104389g-dnr-u20104389g/
http://www.regeringen.se/sb/d/14063/a/168247
http://www.csn.se/om-csn/aktuellt-csn/1.6830


 
 

 43 
 

Konstenius, Viktoria & Schillaci, Maria (2010) Skolfrånvaro – KBT-baserat kartläggnings- och 

åtgärdsarbete Lund: Studentlitteratur AB 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: 

Studentlitteratur AB 

Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur 

Lindqvist, Rafael & Nygren, Lennart (2006) “Social teori och socialt arbete” I Anna 

Meeuwisse, Sune Sunesson & Hans Swärd, (red.) Socialt arbete – en grundbok. Stockholm: 

Natur & Kultur 

McSherry, W. Clinton & Holm, Jeffrey E. (1994) “Sense of coherence: Its effects on 

psychological and physiological processes prior to, during and after a stressful situation”. 

Journal of Clinical Psychology, Vol. 50, 476-487 

Proposition 2009/10:165 

Rennstam, Jens & Wästerfors, David (2011) ”Att analysera kvalitativt material” i Ahrne, Göran 

& Svensson, Peter (red) Handbok i kvalitativa metoder Malmö: Liber 

Richardson, Gunnar (2010) Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu Lund: 

Studentlitteratur 

Skolförordningen 2011:185 

Skolinspektionen (2011) ”Om oss” (elektronisk) Skolinspektionens hemsida 

<http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/ > 2012-03-06 

Skolinspektionen (2011-06-28) Riktad tillsyn inom området skolpliktsbevakning – om rätten till 

utbildning för skolpliktiga barn Diarienummer: 40-2010:268 

Skollagen 2010:800 

Skolverket (2011) ”Om skolverket” (elektronisk) Skolverkets hemsida 

<http://www.skolverket.se/2.3894/2.3901> 2012-03-06 

Skolverket (2008) Rätten till utbildning – Om elever som inte går i skolan Rapport 309. 

Stockholm 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/
http://www.skolverket.se/2.3894/2.3901


 
 

 44 
 

Skolverket (2010) Skolfrånvaro och vägen tillbaka - Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan 

ur elevens, skolans och förvaltningens perspektiv Rapport 341. Stockholm 

Sohlberg, Peter (2006) ”Teorier och kunskapsbildning i socialt arbete” sid 88 i Blom, Björn & 

Morén, Stefan & Nygren, Lennart (2006) Kunskap i socialt arbete: om villkor, processer och 

användning Stockholm: Natur & Kultur 

Svensson, Peter & Ahrne, Göran (2011) ”Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt” i Ahrne, 

Göran & Svensson, Peter, (red) Handbok i kvalitativa metoder Malmö: Liber 

Swärd, Hans & Starrin, Bengt (2006) ”Makt och socialt arbete” I Anna Meeuwisse, Sune 

Sunesson & Hans Swärd, (red.) Socialt arbete – en grundbok. Stockholm: Natur & Kultur 

Thomassen, Magdalene (2007) Vetenskap, kunskap och praxis – introduktion i 

vetenskapsfilosofi Malmö: Gleerups Utbildning AB 

Utrikesdepartementet (2006)  Konventionen om barnets rättigheter UD 05.059 

Regeringskansliet: Utrikesdepartementet  

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod 

Lund: Studentlitteratur 

 

 



 
 

 45 
 

Bilagor      Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Anna och Sofia och studerar till socionomer vid Socialhögskolan i Lund. Vi är nu inne på den 

6:e terminen och skall under höstterminen skriva vår uppsats som syftar till att undersöka hur skolan 

arbetar för att skolpliktiga elever skall få sin rätt till utbildning tillgodosedd. 

Vi tänker i vår undersökning intervjua rektor, kurator och en lärare på två skolor. De teman som vi har 

fokus på i våra intervjuer är bland annat giltig/ogiltig frånvaro, skolans- elever- och vårdnadshavares 

ansvar samt skolors strategier för att hantera elever med ogiltig frånvaro. Vi tänker använda oss av 

vinjetter, dvs. påhittade fall där intervjupersonen får beskriva hur de skulle arbeta med eleven samt vilka 

insatser skolan hade satt in i ett liknande fall.  

Ifall Ni önskar, kan vi maila över vår intervjuguide ett par dagar innan intervjun, ifall Ni vill ha mer 

information om vilka mer specifika frågor som vi avser att ställa. Vi räknar med att varje intervju 

kommer att ta ungefär 1 timme. Vi anpassar oss till de tider och den plats som passar Er bäst.  

Intervjuerna kommer bli bandade och samtliga intervjupersoner samt skolornas namn kommer i 

uppsatsen att vara anonymiserade Uppgifterna vi får från Er, kommer heller inte att användas i något 

annat sammanhang än i vår c-uppsats.  

Vi uppskattar verkligen om Ni tar Er tid att ställa upp för intervjuer på Er skola och ser fram emot att 

höra från Er.  

Med vänlig hälsning 

Sofia Amasalidis Anna Ekman 

0708-44 92 88 0736-75 41 64 

sofia.amasalidis.429@student.lu.se           anna.ekman.599@student.lu.se         
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Intervjuguide     Bilaga 2 

 

Ansvar 

1. Hur ser du på kommunens ansvar att skolplikten fullgörs? 

2. Hur ser du på vårdnadshavarens ansvar att se till så att skolplikten fullgörs?  

3. Hur ser du på elevens ansvar gällande att närvara, delta och vara aktiv i sin skolgång? 

4. Vad anser du att skolan har för ansvar? 

5. Vem anser du har det största ansvaret? 

Giltig/ogiltig frånvaro  

1. Hur definierar du giltig frånvaro?  

2. Hur definierar du ogiltigt frånvaro?  

3. Hur skulle du beskriva ströfrånvaro?  

4. När tror du att elever vanligtvis börjar vara ogiltigt frånvarande från skolan?  

5. I vilken årskurs skolkas det mest?  

6. Skolverket menar att det är viktigt att tidigt upptäckta ogiltigt frånvaro och att tidigt sätta in 

olika insatser. Hur tänker du kring detta? 

7. Finns det några ämnen där ströfrånvaron är större? 

Strategier  

1. Skulle du kunna beskriva vilka insatser skolan har för elever med ogiltig frånvaro?  

2. Hur samarbetar ni med vårdnadshavare kring frånvaro? 

3. Hur samarbetar ni med kommunen kring frånvaro?  

4. Har kommunen några uppsatta riktlinjer för hur skolan skall arbeta med ogiltig frånvaro?  

5. Har personalen något samarbete gällande ogiltigt frånvarande elever?  

6. Hur gör ni för att få tillbaka en ogiltigt frånvarande elev till skolan? 

7. Vad anser du om vite mot föräldrar?  

8. SSP är ett samarbete mellan skola, socialtjänst och polis. Är det något skolan arbetar med? 

9. Om du fick välja fritt, hur skulle du vilja arbeta med ogiltig frånvaro i skolan? 

10. Har skolan något system för att rapportera frånvaro?  

11. För skolan någon statistik?  
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Analysschema     Bilaga 3 

 

 

OMRÅDE KURATOR 1 KURATOR 2 

Ansvar- 

kommunen 

  

Ansvar- 

vårdnadshavare 

  

Ansvar 

- skola 

  

Ansvar 

- elev 

  

Störst ansvar   

Giltig frånvaro   

Ogiltig 

frånvaro 

  

Strategier   

Insatser   

Personalens 

samarbete 

  

 

 

 


