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- Vad betyder det för gymnasieelever i åk 3? 

Agnes Larsson 

 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att förstå fyra gymnasieelevers attityder till närvaro och frånvaro i 
skolan och vad dessa attityder grundar sig i. Studien handlar om både närvaro och frånvaro som 
fenomen och tar reda på varför eleverna kommer till skolan och varför de inte kommer till skolan. 
En kvalitativ intervjustudie har gjorts, bestående av fyra elevintervjuer från fyra olika 
gymnasieprogram. Intervjuerna har tolkats med hermeneutisk ansats och analyserats med 
motivationspsykologiska perspektiv. 
   I intervjusvaren urskiljs återkommande teman som har att göra med elevernas attityder till 
närvaro och frånvaro. Några exempel på sådana teman är: kompisar i och utanför skolan, familjen, 
skolans värde för eleven, skolans innehåll, skolkulturen och framtidsplaner. 
   Resultatet visar bl.a. att en inre känsla av att skolan är ”på riktigt” spelar roll för varför eleverna 
kommer eller inte kommer till skolan, men också att en positiv attityd till närvaro inte behöver 
stämma överens med elevens handlande eller motivation att komma till skolan. Att vara 
frånvarande kan skapa en utanförskapskänsla. Men även att hamna efter i undervisningen kan skapa 
en sådan känsla, vilket i undersökningen tolkas som en typ av frånvaro. Attityderna till närvaro och 
frånvaro visar sig också hänga ihop med de intervjuade elevernas studiekulturer.  
 

Nyckelord 

gymnasiet, närvaro, frånvaro, skolk, motivation, delaktighet, Maslow, inre motivation, yttre 
motivation, prestationsmotivation
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Förord 
 
Tack till er fyra elever som deltagit i undersökningen och som med era kloka resonemang öppnat 
upp för nya tankar och perspektiv när det gäller närvaro och frånvaro i skolan. Lycka till med allt ni 
har framför er! 
 
Agnes Larsson  
2012-01-03 
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1. Bakgrund 

Inledning 

En personlig introduktion 

Som skolelev, lärarstudent och lärarvikarie har jag funderat över betydelsen av närvaro och 
frånvaro i skolan. Under min egen skolgång hittade jag ibland på ursäkter för att få stanna hemma, 
mest för att det var mysigt, men också för att skolmiljön kunde kännas kravfylld och stressig med 
allt vad den innehöll: själva lektionerna, kompisrelationer med konflikter och grupptryck, 
redovisningar inför klassen, tjuvrökning… I nian tog jag och kompisarna en ”day off” då vi åkte ut 
på landet. ”Studiedag” hette det inför föräldrarna. Vi gjorde en brasa och åt godis – perfekt 
rekreation för tonårstjejer med höga krav på sig själva. I gymnasiet hamnade vi på olika skolor, 
men vi tog med oss ”day off”-konceptet och tog ledigt en dag ibland för att ladda batterierna 
tillsammans när vi behövde det som allra mest. Kanske blev studieresultaten bättre just genom att 
jag inte gick till skolan när det enligt min bedömning fanns goda skäl till att göra något annat? 
   Skolgången har varit en solskenshistoria och mitt frånvarobeteende är inte representativt för en 
”typisk skolkare” enligt den forskning jag läst. Den verksamhetsförlagda utbildningen i min 
lärarutbildning (VFU) har visat elever med mycket hög frånvaro (eller deras namn har i alla fall 
ropats upp från klasslistan). Elever har setts fylla i blanketten ”Avbrott under skoldagen” med olika 
anledningar för att slippa vara i skolan resten av dagen och de har sagt: ”jag ska verkligen försöka 
komma imorgon”, men sedan visat sig först till lunch. Skolmaten är god, det tycker i stort sett alla 
på VFU-skolan. Men vad är det mer som får eleverna att faktiskt gå dit? Nyfikenheten kring 
närvaro och frånvaro inför denna uppsats väcktes i och med en undran kring varför och varför inte 
gymnasieelever kommer till skolan. Detta tillsammans med frågor som: vad spelar det egentligen 
för roll att vara närvarande? Kan man klara sig i skolan trots att man ”skolkar”? Eller vad får det för 
konsekvenser och för vem? För vem är det viktigt att vara i skolan? Hur ser elevernas attityd ut 
kring närvaro och frånvaro och vad grundar sig den attityden i? Är skolan undantagen resten av 
samhället, eftersom man ju inte kan bete sig så på en arbetsplats som jag betett mig gällande ogiltig 
frånvaro i skolan, även om det varit i relativt liten skala? Undersökningen gör inte anspråk på att 
besvara alla dessa frågor, men de ger en inblick till vägen från idé till undersökningens faktiska 
frågeställningar och syfte. Denna personliga introduktion är också en förhoppning om att du som 
läsare dras från en självklar uppfattning om att det ena skulle vara bättre än det andra när det gäller 
att vara eller inte vara i skolan. 

En vidgad introduktion 

Skoldebatten har den senaste tiden handlat mycket om ordning och disciplin. Skolfrånvaro har där 
varit ett hett ämne, då skolminister Jan Björklund infört ”skolk” i terminsbetygen i grundskolan.  
 

- Det är dags att sända en tydlig signal till eleverna att skolk är oacceptabelt. En elev som inte 
är på lektionerna lär sig naturligtvis mindre än en elev som är närvarande, säger Jan Björklund. 
(Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet 2011-05-11). 
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30 procent av eleverna i gymnasieskolan är frånvarande minst en gång i månaden utan giltigt 
skäl, enligt Skolverkets senaste rapport. Detta går att läsa på Regeringskansliets hemsida, där 
det även uttrycks att ”den olovliga frånvaron är stor”. I samband med beslutet om att ogiltig 
frånvaro ska synas i grundskolans terminsbetyg, tydliggörs i Skollagen att en inskriven elev i 
gymnasieskolan har skyldighet att delta i utbildningen samt att vårdnadshavare ska kontaktas 
vid ogiltig frånvaro (se Bilaga 1) (Regeringskansliet 2011).  
   Björklunds åtgärd med ”skolk i betyget” för att minska olovlig frånvaro har mött en del kritik. 
Jabar Amin, Miljöpartiets utbildningspolitiska talesperson, skriver att beslutet inte vilar på 
vetenskaplig grund. Elevernas olovliga frånvaro blir inte skolans problem, utan istället fokuseras på 
”fel hos eleverna” (Amin 2011-05-12 i SvD:s Brännpunkt). Även Barnombudsmannen Fredrik 
Malmberg är kritisk och menar att ”skolk i betyget” kan göra att en redan utsatt elevs självkänsla 
blir ännu sämre. Skolverket tar upp en problematik kring vad som egentligen räknas som ”skolk”. 
Förseningar eller passivitet på lektionerna – är det ”att skolka”? (SvD 2011-05-10).   
   Gymnasieskolan omfattas inte av skolplikten, utan är en frivillig skolform. Följande går att läsa 
på Skolverkets hemsida:  

 
Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig 
gymnasieutbildning. Gymnasieutbildningen ger en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta 
studier, personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.  
(Skolverket, Gymnasieenheten 2011) 

 
99,6 % av alla elever går vidare till gymnasieskolan från grundskolan. Trots det egna valet kan 
gymnasieskolan idag betraktas som en obligatorisk skolform, då det inte finns andra alternativ för 
sextonåringar idag än att gå på gymnasiet (Martin Hugo 2011). 
   Bedömning i skolan är mål- och kunskapsstyrd och grundas i sig inte på hur mycket eleverna är 
närvarande. Men frånvaro kan medföra att läraren saknar underlag för bedömning.  
 

/…/ Om läraren på grund av en elevs frånvaro saknar underlag för bedömning av elevens 
kunskaper, skall betyg inte sättas. (Gymnasieförordning 1992:394)  

Kunskapsområdet 
Kunskapsområdet närvaro och frånvaro i skolan (truancy och school attendance) är brett och kan 
handla om både skolframgångar och skolmisslyckanden. Framför allt är det frånvaro som ett 
problemområde som undersökts och då i grundskolan, där man försökt reda ut varför elever är 
frånvarande och hur skolan kan göra för att få eleven att komma till skolan igen. Två omfattande 
rapporter är Skolverkets Rätten till utbildning. Om elever som inte går i skolan (Rapport 309, 
Skolverket 2008) och Skolfrånvaro och vägen tillbaka (Rapport 341, Skolverket 2010). 
Rapporterna handlar om elever med mycket långvarig frånvaro, vilken ofta börjar som ströskolk 
(Skolverket 2008). Två centrala studier när det gäller ”skolk”, som även refereras till i Skolverkets 
rapporter, är Skolk. Sund protest eller riskbeteende (Martin Karlberg & Knut Sundell, FoU 2004:1) 
och Elever på vift. Vilka är skolkarna? (Knut Sundell, Bassam El-Khouri & Josefin Månsson, FoU 
2005:15). De bygger på 2002 respektive 2004 års drogvaneinventering i Stockholm, som innefattar 
elever i grundskolans år 9 och gymnasiets år 2. Elevhälsovård är också central inom 
kunskapsområdet och då med frågor som neuropsykiatriska handikapp och sociala svårigheter. Se 
t.ex. rapporten Elevfrånvaro – Ett mått på skolans arbetsmiljö och elevernas hälsa, Susann 
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Häggqvist (Arbetslivsinstitutet, 2000:7), eller Otillåten frånvaro: om hemmasittare, 
korridorvandrare och skolkare, Annika Strandell (red.) (Elevhälsa, nr. 3, 2008/2009). Det finns 
även metodböcker för personal i skolan som handlar om hur man ska gå till väga för att ta hand om 
”elever som skolkar”. Ytterligare litteratur och forskning presenteras i kapitel 2, Teoretisk 
utgångpunkt. 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att förstå fyra gymnasieelevers attityder till närvaro och frånvaro 
i skolan och vad dessa attityder grundar sig i. 

Frågeställningar 
• Vad grundar de sig elevernas attityder till närvaro och frånvaro i? 
• Varför kommer eleverna till skolan?  
• Varför kommer eleverna inte till skolan? 

 
Reflektion kring syfte & frågeställningar 

För att kunna ge den kunskap som syftet utlovar och svar på frågeställningarna används ett 
kvalitativt intervjumaterial bestående av fyra elevintervjuer, som analyseras med 
motivationspsykologiska perspektiv. Resultatet beskriver de intervjuade elevernas attityder kring 
närvaro och frånvaro, samt tolkningar och analys av dessa. Syftet och frågeställningarna ämnar inte 
svara på vad elever i allmänhet har för attityder kring ämnet.  
   Undersökningen fokuserar inte endast på ”skolk” eller ”skolmisslyckanden”, ”elever i behov av 
särskilt stöd” eller annat som kan tänkas förknippas med närvaro och frånvaro. Istället lyfts både 
närvaro och frånvaro fram som fenomen. Att även belysa närvaron, synliggör frånvaron och vice 
versa.  
   Under arbetets gång har det visat sig att avgränsningen kring frågan om attityder till närvaro och 
frånvaro i skolan har kommit att handla om attityder till skolan och skolarbetet i stort. Det har också 
visat sig att frågan kring närvaro och frånvaro inte behöver handla om den fysiska närvaron, utan 
även att en elev som är i klassrummet kan vara frånvarande genom att inte ”hänga med” i 
undervisningen. Detta nämns här för att klargöra vidden av undersökningen.  

Begreppet attityd 

Attityd är ett viktigt begrepp inom bl.a. socialpsykologin, där det definieras som en bestående 
inställning uppbyggd av erfarenheter, som uttrycks genom att vara för eller emot något. De flesta 
företeelser i samhället blir föremål för attityder.  
   En attityd innefattar både kognitiva, affektiva och intentionella delar. Den kognitiva aspekten 
handlar om vad en person tror eller vet om något, den affektiva om hur starkt man tar ställning för 
eller emot någonting, den intentionella om beredskapen till handling när det gäller attityden till 
någonting. Psykologiska funktioner hos attityder är bl.a. att de förenklar hanteringen av information 
från den sociala omvärlden, men de kan också bidra till att skapa och upprätthålla en bild sig själv 
som motsvarar självuppfattningen. Attityder är olika starka, från starkt positiva till starkt negativa. 
(Nationalencyklopedin). 
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   I denna studie definieras begreppet attityd som ett samspel av kognitiva, affektiva och 
intentionella aspekter. Mer konkret handlar det om elevens tankar om närvaro och frånvaro, hur 
eleven förhåller sig till fenomenen närvaro och frånvaro och hur eleven själv agerar när det gäller 
närvaro och frånvaro. Man kan fråga sig huruvida en attityd alltid styr en persons handlingar – om 
den kognitiva aspekten av en attityd kan se annorlunda ut än det som tar sig uttryck i den affektiva 
och intentionella aspekten. Kanske yttrar sig inte en negativ attityd till rökning, med vetskapen om 
att man borde sluta röka, ändå i att vederbörande agerar på det sättet? Vad gäller närvaro och 
frånvaro kommer en sådan motsättning att synliggöras i denna undersökning. 

Förhållningssätt till närvaro och frånvaro 

Närvaro och frånvaro i skolan har olika benämningar. Ofta pratar man om ”skolk”, ”skolfrånvaro”, 
”olovlig frånvaro”. I denna undersökning används frånvaro, ogiltig frånvaro eller skolfrånvaro i 
första hand, vilket innebär att en elev är borta från skolan utan giltigt skäl. Giltig frånvaro skulle 
kunna vara sjukdom eller beviljad ledighet. Att vara sjukanmäld, utan att vara sjuk, betraktas här 
som ogiltig frånvaro. Ordet skolk, kommer användas i liten mån och i så fall såhär: ”skolk”, 
eftersom det är ett värdeladdat ord. I arbetet med undersökningen har jag som forskare försökt att 
ha ett objektivt förhållningssätt och att komma från värderingar. Jag är en nyfiken betraktare av 
fenomenen närvaro och frånvaro i skolan där det ena nödvändigtvis inte behöver vara bättre än det 
andra.   

  



 

 9 

2. Teoretisk utgångspunkt 

Litteratur 
Tidigare forskning som använts i undersökningen är begränsad till forskning i Sverige med tanke på 
begränsning i tid och omfång. Den tidigare forskning som hittats fokuserar framför allt på frånvaro 
betraktad som ett problem, oftast relaterad till andra problem. Självklart förbises inte sådana högst 
relevanta fakta i denna undersökning, men den försöker vidga perspektivet till att, som tidigare 
sagts, även handla om närvaro. I analysen har motivationspsykologiska teorier och begrepp valts, 
vilka synliggör drivkrafter till handlingar – att komma till skolan eller att inte komma till skolan. En 
utförligare beskrivning av begrepp och teorier om motivation görs nedan (Motivationspsykologiska 
teorier & begrepp). Grundskolan (istället för gymnasiet) dominerar i den tidigare forskning om 
närvaro och frånvaro som hittats.  
 

Frånvaro (& närvaro)  

Rapporterna Skolk. Sund protest eller riskbeteende (Karlberg & Sundell 2004) och Elever på vift. 
Vilka är skolkarna? (Sundell, El-Khouri & Månsson, 2005) söker svar på vad som är utmärkande 
för ”elever som skolkar” (som författarna kallar det) och de åskådliggör två vanliga synsätt gällande 
olovlig frånvaro i skolan. Å ena sidan att det skulle vara en sund och accepterad protest mot en 
skola som misslyckats, vilket författarna skriver att bl.a. Skolverket fört fram. Å andra sidan att 
skolfrånvaro är ett tecken på riskbeteenden som kriminalitet och missbruk. Resultaten visar i båda 
rapporterna att det inte finns fog för det förstnämnda synsättet, utan att frånvaro i hög grad har 
samband med sociala problem, kriminalitet, droger, normbrytande beteende i skolan och 
ofullständiga betyg. Elever ”skolkar” alltså inte som en konstruktiv protest eller av pedagogiska 
skäl, t.ex. för att läsa till ett prov. 31 % av ”skolkarna” i åk 2, 2001-2002, svarade emellertid att de 
någon gång varit ogiltigt frånvarande för att plugga till ett prov (Karlberg & Sundell 2004, Sundell, 
El-Khouri & Månsson 2005).  
   Skolfrånvaro är relaterat till familj, skola, kamrater eller individen. Familjerelaterade faktorer är 
vanligast och kan innefatta sådant som dåliga hemförhållanden, dålig relation till föräldrarna, låg 
socialgruppstillhörighet. Skolrelaterade faktorer kan vara att eleven är missnöjd med lektionerna, 
inkonsekvens eller inga konsekvenser från skolans sida vid ogiltig frånvaro eller brist på 
uppmuntran till att vara närvarande i skolan. Kamratrelaterade förklaringar har att göra med 
grupptryck och är en motsats till idéen om skolfrånvaro som en individuell aktivitet (Karlberg & 
Sundell 2004). Karlberg och Sundell (2004) refererar till Reid (2000) som redovisar att 70-80 % av 
allt ”skolk” sker i grupp och att detta skulle bero på att ”elever som skolkar” är mer mottagliga för 
grupptryck. Individrelaterade faktorer hänger samman med att det generellt är vissa typer av elever 
som är ogiltigt frånvarande. Som elever med ”störande beteenden” i skolan (Karlberg & Sundell 
2004).  
   ”Skolk”, eller att vara frånvarande i skolan, är en del i en process som ofta börjar med 
förseningar, ströfrånvaro, heldagsfrånvaro, för att sluta i långvarig frånvaro och i vissa fall avhopp 
från skolan. Avhopp från skolan leder i sin tur ofta till arbetslöshet eller lågavlönade arbeten med 
låg status i vuxen ålder (Sundell, El-Khouri & Månsson 2005). Ogiltig frånvaro påverkar betyget, 
men många elever i Karlberg och Sundells (2004) undersökning anser att den inte gör det. 
   Rapporterna är aktuella då de ger mer allmänna och kvantitativa svar än vad som ges i denna 
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uppsats. De kvantitativa och mer generella resultaten kan öka förståelsen för de enskilda kvalitativa 
resultat som återges här (och vice versa!). 
   Boken Skolfrånvaro – KBT-baserat kartläggnings- och åtgärdsarbete av Viktoria Konstenius och 
Maria Schillaci (2010), legitimerade psykologer, presenterar genom ett KBT-perspektiv hur man 
kan nå förändring av beteenden (KBT står för kognitiv beteendeterapi, och i boken för ”kognitivt 
beteendetänk”, Konstenius & Schillaci 2004, s. 35).  

/…/ både när det gäller positiva och negativa beteenden så gör vi människor mer av det vi får 
uppmärksamhet för. (Konstenius & Schillaci 2004, s. 35). 

Boken är framför allt en praktiskt orienterad handbok när det handlar om att vända 
skolfrånvarobeteenden, men är intressant här för att den fokuserar motivation i förhållande till just 
skolan och skolfrånvaro. För denna uppsats har presentationen av psykologisk kunskap om 
beteenden, motivation och förändringsarbete använts. 
   Konsekvenser av skolfrånvaro är att elever blir mindre rustade för vuxenlivet, de missar 
nödvändig kunskapsinhämtning inför fortsatta studier och kommande arbete, samt att de genom att 
inte komma till skolan förlorar chanser till personlig utveckling och självförtroende. Enligt 
internationell forskning startar skolfrånvaron ofta efter en traumatisk eller stor händelse i elevens 
liv. Men ofta är orsakerna till frånvaron svåra att hitta. Frånvaro beror sällan på sådant som 
medicinska problem, diagnoser, inlärningssvårigheter eller invandrarbakgrund (Konstenius & 
Schillaci 2004). 
   Skolfrånvarobeteenden kan klassas som ”undvikandebeteenden”, men också som ett beteende för 
att få uppmärksamhet och en känsla av makt och kontroll. En elev kan ha typiska 
skolfrånvarobeteenden utan att vara särskilt mycket frånvarande. Det kan handla om att förhandla 
med föräldrarna på morgonen för att slippa gå till skolan eller att leta möjligheter att få gå hem 
under skoldagen. Konstenius och Schillaci (2004) tar även upp skolnärvarobeteenden, vilka kan 
vara att gå upp på morgonen, göra läxorna, delta i lektionerna och vara i skolan. Viktigt är att ett till 
synes frånvarobeteende, som att vara i skolan utan att gå på lektionerna, kan vara ett 
närvarobeteende för en elev som varit borta från skolan helt och hållet under en längre tid. Vad som 
betraktas som frånvaro- respektive närvarobeteenden är beroende av elev och situation (Konstenius 
& Schillaci 2004).  

Motivation 

Från motgång till framgång – att motivera när ingen motivation finns av Hugo (2011), lektor i 
pedagogik, bygger på författarens avhandling Liv och lärande i gymnasieskolan: en studie om 
elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program (2007). 
Boken framhäver betydelsen av att lärandesituationer behöver vara verkliga, på riktigt och att 
innehållet bör angå eleverna. Den resonerar kring omotiverade elever med ett skolmotstånd, men 
tar upp aspekter som är allmängiltiga för lärande och motivation. En sådan aspekt är känslan av 
delaktighet. Elever i skolan ingår i ett gemensamt sammanhang där alla interagerar och är beroende 
av varandra. Eleverna är deltagare och medskapare i skolans värld (Hugo 2011). Två aspekter av 
begreppet delaktighet tas upp. Dels upplevelsen av tillhörighet, dels upplevelsen av att ha 
inflytande. Tillhörighet innebär att känna sig socialt och existentiellt hemma och att skolan vill vara 
och är för eleven (Trondmans definition av begreppet tillhörighet, i Hugo 2011). I Hugos 
undersökning lärde sig eleverna bättre då de upplevde delaktighet. Begreppet delaktighet kommer 
att vara särskilt centralt i analysen i denna undersökning.  
   Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi, Gunn Imsen (2006), presenterar en bred 
översikt när det gäller motivationsteorier och då särskilt kopplat till skolan. Bl.a. här har teorier och 



 

 11 

begrepp hittats till analysen av insamlat intervjumaterial (se Motivationspsykologiska teorier & 
begrepp, för utförligare presentation av begrepp och teorier). Men teoretisk bakgrund har även 
hämtats från Att motivera till hälsa (Anna-Karin Granbom 1998), Jan Bärmarks 
Självförverkligandets psykologi (1985) som är en analys av Abraham H. Maslows psykologi, samt 
K.B. Madsen (1968), Motivation – drivkrafterna bakom våra handlingar. Madsen (1968) utgår från 
frågan ”varför går vi till arbetet” när han presenterar motiv som organiska motiv, fruktan och 
aggression, sociala motiv och aktivitetsmotiv. Han ställer upp dem enligt Maslows behovshierarki 
(se Motivationspsykologiska teorier & begrepp) men använder andra begrepp än vad t.ex. Imsen 
(2006) presenterar.  

Motivationspsykologiska teorier & begrepp 

Begreppet motivation 

Här beskrivs begrepp inom motivationsteori som kommer att användas i kapitel 5, Analys, men 
först en redogörelse kring varför motivation är aktuellt för denna undersökning samt en definition 
av motivationsbegreppet. 
   Motivationsperspektivet kommer att undersöka drivkrafterna bakom beteenden och utsagor hos 
respondenterna. Varför gör hon eller han på ett visst sätt? Eller varför säger han eller hon en viss 
sak? Motiv, eller drivkrafter till en handling, är inte alltid medvetna hos en person. Därför används 
begrepp och teorier inom motivationspsykologin som försöker förstå respondenterna djupare än 
endast utifrån deras egna utsagor (Madsen 1968). Motivationspsykologi är ett mycket brett område 
som begränsats till denna undersöknings omfattning genom ett urval av några begrepp och 
perspektiv.  
   Begreppet motivation används i vardagligt tal och ofta i skolans värld, där det har både positiv 
och negativ innebörd. Motivation är inte en egenskap, utan en följd av erfarenheter som gjorts och 
bemötanden man fått (Jenner 2004). Imsen (2006) förklarar att motivation handlar om känslor, 
tankar och förnuft som tillsammans förorsakar aktivitet och handling hos individen. Motivation är 
inte bara en individuell angelägenhet utan även en social fråga, eftersom den hänger samman med 
grundläggande värderingar som skapas i kulturella sammanhang. Inom många centrala 
motivationsteorier syns även avspeglingar av vår kulturtradition, som att vi lever i ett 
produktionsorienterat samhälle där vi värderar målinriktade handlingar, styrning av andras aktivitet 
och effektiv tidsanvändning (Imsen 2006).  
   Känslor är utgångspunkten för all motivation, men hur känslorna kommer in i 
motivationssystemet har olika svar beroende på teori. Varje motivationsteori hänger ihop med 
psykologiska inriktningar (Imsen 2006). Här presenteras begrepp och teorier som är intressanta för 
denna undersökning. 

Inre & yttre motivation  

Det är skillnad på yttre och inre motivation. Yttre motivation är sådant som motiverar ”under resans 
gång” på väg mot visst uppsatt mål. Den ligger utanför individen och kan bestå av belöningar som 
beröm och presenter (Konstenius & Schillaci 2010). Eller helt enkelt att plugga för att få betyg och 
inte främst för att lära sig (Granbom 1998). Inre motivation däremot, är individens egna känslor och 
tankar som stolthet eller en känsla av framgång eller tillfredsställelse efter att ha klarat en 
prestation. Inre motivation uppmuntrar oss till vidare ansträngningar eller till att våga göra något 
när man är osäker (Konstenius & Schillaci 2010). Den får även lärande att hållas igång genom ett 
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intresse för innehållet. Men den yttre motivationen får ofta övertaget om den inre, som när elever 
pluggar enbart för betygets skull och inte av intresse eller för lärande. Inre motivation är idealet för 
elever i skolan (Imsen 2006). Konstenius och Schillaci (2010) påstår att inre motivation ofta ansetts 
”bättre” men att den yttre däremot inte bör förkastas, då den kan uppmuntra en elev att komma till 
skolan innan den inre motivationen infunnit sig (Konstenius & Schillaci 2010). 

Maslows behovshierarki 

Maslows behovshierarki är en central modell inom behovsteorier och den humanistiska psykologin. 
Hierarkin har fem steg (Figur 1). 

 
 
 
De fem grundläggande behoven ska ses i förhållande till varandra. När ett behov är tillfredsställt, 
börjar människan söka efter nya behov (Imsen 2006). Hierarkin behöver inte alltid ha en fixerad 
ordning utan för vissa människor kan positiv självuppfattning vara viktigare än behovet av kärlek. I 
behovshierarkin kan två huvudgrupper urskiljas: bristbehov, som är livsnödvändiga och växtbehov, 
som är behov av att göra saker och ting utanför det absolut livsnödvändiga (Granbom 1998). 
Växtbehoven är utmärkande för Maslows teori, jämfört med andra behovsteorier. Med växtbehoven 
sammanförs de teorier som säger att människan är styrd av och underställd omedvetna behov med 
den humanistiska teorin, som säger att behoven handlar om människans inre och medvetna 
självständighet.  
   Det mest basala behovet i hierarkin är fysiologiska behov (1) och handlar om sådant som mat, 
sömn, vatten… Ett annat basalt, eller livsnödvändigt behov är behov av trygghet och säkerhet (2). 
Behov av kärlek och social tillhörighet (3) mitt i hierarkin för samman brist- och växtbehoven. 
Människan har nämligen behov både av att få (bristbehov) och att ge (växtbehov) kärlek. Behov av 
erkännande och positiv självuppfattning (4) samt behov av
självförverkligande (5) tillhör således växtbehoven.  
   Behovet av kärlek och social tillhörighet (3) handlar om kärlek, intimitet, kontakt och tillhörighet 
(inte i sexuellt avseende enligt Maslow) och är ett mycket fundamentalt behov. Men det handlar 
också om den sociala tillhörigheten och behovet av att känna sig tillhörande en plats. Människan är 
en social varelse och behovet finns i alla åldrar. I ungdomsåren är det extra viktigt att markera 
social tillhörighet, vilket kan vara en orsak till s.k. ungdomskulturer. Vuxna har sin sociala 
tillhörighet i samhället i högre grad, genom exempelvis sin arbetsplats (Imsen 2006).  

(Figur 1) 
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   Erkännande och positiv självuppfattning (4) handlar om att människan behöver en positiv 
uppfattning om sig själv och veta att hon representerar något gott och kan uträtta sådant som 
värdesätts av andra. Här är självkänsla, självuppskattning och självrespekt centrala begrepp. Behov 
(4) kan ha både yttre, sociala aspekter – att vara något för andra, och inre aspekter – att ha 
självbehärskning och en känsla av styrka, frihet och självtillit (Imsen 2006).  
   Behovet av självförverkligande (5) handlar om att använda sina förmågor i meningsfulla 
sammanhang, att förverkliga sig själv genom egen aktivitet. Självförverkligandet är ett 
överflödsbehov (Imsen 2006). Maslow har undersökt människor som enligt honom har utvecklat 
alla sina resurser och förverkligat sig själva. Den självförverkligade människan har självets alla 
inneboende egenskaper: kärlek, intuition, kreativitet, medkänsla, altruism och dessa framträder i 
den självförverkligade människans handlande. Hon handlar utifrån sin ”sanna natur”. Mer 
specificerat har Maslow sammanställt den självförverkligade människans egenskaper i nio punkter 
som bl.a. handlar om att ha en klar perception av verkligheten, öppenhet gentemot sina upplevelser, 
en integrerad och helt fungerande personlighet. En fast identitet och autonomi, objektivitet, 
kreativitet och förmåga att se utöver sina egna intressen (Bärmark 1985).  
   För att förstå en människas beteende behöver det visserligen sättas in i sammanhanget där det 
sker. Men Maslow söker grundläggande drag i mänskligt beteende, eller behov i mänskliga psyket, 
som är aktuella oberoende av situation och han lägger inte någon stor vikt vid situation, kultur och 
miljö, när det gäller inre personlighetsdrag. Han menar att vi inte formas av omgivningen utan att vi 
skapar och organiserar verkligheten utifrån våra inre behov (Imsen 2006). Behoven är oberoende av 
miljön runt omkring (Bärmark 1985).  
   Maslows behovshierarki förklarar alltså inte handlingar i specifika situationer utan behoven är 
fundamentala och övergripande. Så här skriver Imsen (2006) om hur man kan använda Maslows 
behovsteori i skolans värld:  

 
Maslows teori lämpar sig därför bäst till att förstå hur eleverna kan ha olika grundläggande 
sätt att närma sig skolans vardag. Särskilt drag som grundläggande ängslan, behovet av 
tillhörighet, rötter och ett egenvärde kan tjäna som ledtrådar för läraren. Enligt Maslow kan 
vi utgå från att alla elever har sådana behov mer eller mindre ”latent”. (Imsen 2006, s. 477) 

 
Madsen (1968) skriver om organiska motiv som de väsentligaste drivkrafterna bakom arbetet i 
primitiva kulturer – en annan benämning för det Maslow kallar bristbehov. I Madsen (1968) 
diskuteras också huruvida de sociala motiven (motsvarande Maslows växtbehov) är ett mål i sig, 
eller om det sociala motivet framkallas utifrån de medfödda, organiska, som hunger och törst. Ett 
barn skulle enligt detta antagande lära sig att kontakt med modern är livsnödvändig för att få 
hungerbehovet tillgodosett. Det sociala motivet till handling skulle också kunna ha sitt ursprung i 
fruktan och aggression, som Madsen benämner känslomotiv (vilket är det andra av bristbehoven, 
behovet av trygghet). Madsen skriver:  
 

/…/ fruktan skulle således vara det som motiverar kontaktsökande beteende.  
(Madsen 1968, s. 29).  

 
Hur som helst är sociala motiv som kontaktsökande ett allmänmänskligt fenomen och människan är 
ett ”socialt djur”, som Aristoteles karakteriserade henne (Madsen 1968). Motiven till varför vi 
arbetar, som är Madsens fråga, är många och verkar i ett samspel. Alltså, en handling kan ha flera 



 

 14 

motiv och drivkrafter (Madsen 1968). I undersökningen om närvaro och frånvaro kommer detta att 
märkas då det är flera drivkrafter som påverkar elevernas attityd till närvaro och frånvaro.  

Prestationsmotivation 

Prestationsmotivation påminner om behovet av erkännande och respekt (4) i behovshierarkin, men 
handlar primärt om inre motivation och inte om att ”vara något för andra”. Prestationsmotivation 
handlar om att vilja prestera och behärska – i sig, där drivkraften är känslan av styrka, frihet och 
självtillit. Med hög prestationsmotivation vill man lyckas för att göra bra ifrån sig, inte bara för att 
få status utifrån andra. Att ha hög prestationsmotivation innebär att göra sitt bästa oavsett belöning. 
Enligt John W. Atkinsons prestationsmotivationsmodell (i Imsen 2006, s. 481) uppstår två slags 
konkurrerande handlingsimpulser när en människa ska prestera. Dels lusten att lyckas (att ge sig i 
kast med uppgiften), dels rädslan att misslyckas. Om rädslan att misslyckas är större än lusten att 
lyckas blir det svårt att ta itu med uppgiften. Om lusten att lyckas är starkare kan personen ta sig an 
uppgiften, men med mer eller mindre motstånd beroende på grad av rädsla för att misslyckas 
(Imsen 2006).    
   Prestationsmotivation handlar inte bara om att ha ett visst personlighetsdrag ”inom sig” utan lika 
mycket om situation, dels när det gäller möjligheten att lyckas i en viss situation, dels huruvida 
situationen överhuvudtaget har någon verklig mening eller något värde för personen. Lusten att 
lyckas (att ha ett framgångsmotiv) är uppdelat i tre förhållanden:  
 

• Ett grundläggande framgångsmotiv 
• Personens bedömning av sannolikheten att lyckas  
• Personens bedömning av värdet att lyckas 

 
Är sannolikheten att lyckas stor kan det betyda att uppgiften inte är tillräckligt utmanande för en 
person med starkt framgångsmotiv. Då aktiveras inte prestationsmotivationen. Och samma sak 
gäller förstås om sannolikheten att lyckas är låg och uppgiften är för svår. För att aktivera 
motivationen i framgångsmotivet behöver personen se möjlighet till att både misslyckas och att 
lyckas. Rädslan att misslyckas (att ha ett motiv för att undvika misslyckande) kan aktiveras likväl 
vid svåra som lätta uppgifter eftersom det är ett större ”misslyckande” att inte klara av en lätt 
uppgift.  
    I denna undersökning kommer prestationsmotivation att användas med avseende på närvaro och 
frånvaro. Frågan blir alltså: kan prestationsmotivation hjälpa till att förstå varför eller varför inte 
uppsatsens respondenter kommer till skolan? En rädsla för att misslyckas med en prestation kanske 
kan visa sig genom en strategi att inte gå till skolan? Detta utvecklas i kapitel 5, Analys.  
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3. Metod 

Undersökningen är en kvalitativ intervjustudie. Materialet består av fyra elevintervjuer som har 
tolkats och analyserats med hermeneutisk ansats. Undersökningen bygger inte på kvantitativ analys 
med tanke på att undersökningsgruppen är mycket liten. Undersökningen har en abduktiv 
slutledningsform (Olsson & Sörenssen 2007) genom att jag i början har arbetat induktivt, för att 
utifrån tolkningsresultaten arbeta deduktivt i den meningen att materialet analyserats utifrån det 
teoretiska perspektivet motivation samt relevant forskning. Detta för att fördjupa och öka 
kunskapen om empirin från den induktiva slutledningen. Motivationsperspektivet aktualiserades 
efter datainsamlingen.  

Metod för insamling av material 

Om intervjuerna 

Intervjuerna skedde i ett tyst och avskilt rum i elevernas skola, efter lektionstid. De tog ca en timme 
vardera att genomföra. Intervjuerna är halvstrukturerade med förutbestämt tema och ett par 
huvudfrågor men utan att ha frågorna formulerade eller i en viss ordning (Ryen 2004). Om samtalet 
dragit iväg på sidospår, så har det tillåtits istället för att nagla fast intervjun vid bestämda frågor. 
Sidospåren har uppmuntrats genom följdfrågor kring vad som kommit upp hos eleven vilket jag 
hävdar har gett mer djupgående intervjuer och kvalitativa, sanna resultat. Detta bekräftas av Kvale 
(1999) som redogör för två synsätt på kunskapsbildning, antingen där forskaren liknas vid en 
”malmletare” eller vid ”en resenär”. Jag har försökt vara ”en resenär” som inte sett kunskapen som 
given och inneboende hos eleven utan som framväxande i vårt samtal, där vi båda är subjekt och 
intersubjektivt skapar kunskapen. 
   Intervjuerna är inspelade och transkriberade. För att kunna engagera mig i samtalet och lyssna 
ordentligt på eleven har inga anteckningar förts under intervjuerna (Ryen 2004). 

Urval 

Respondenterna består av fyra elever i årskurs 3, från fyra olika program på en gymnasieskola i 
Stockholm. Elever i årskurs 3 har valts för att de har nästan hela sin skolgång bakom sig och 
därmed mycket att reflektera över. Eftersom undersökningen inriktar sig på närvaro och frånvaro i 
gymnasiet är det tacksamt att intervjua elever som gått lång tid i gymnasiet. Även elevernas framtid 
efter skolan ligger närmare till hands, vilket ger en intressantare ingång till att prata om aspekter 
kring betydelsen av närvaro och frånvaro för elevernas framtid.  
   De fyra olika programmen är ett urval som handlar om att få spridning på respondenterna. Från de 
programmen där det är generellt låg närvaro: Handels- och administrationsprogrammet (HA) och 
Barn- och fritidsprogrammet (BF) till de där det är generellt hög närvaro: Naturvetenskapligt 
program (NV) och Idrottsprogrammet (ID). Denna information kommer från skolans rektor. 
Självklart finns det elever på de olika programmen som radikalt skiljer sig från statistiken, ändå är 
det intressant att se hur elevernas utsagor kan tänkas hänga ihop med den studiekultur de befinner 
sig i. Förkortningarna av programmen (NV), (ID), (BF) och (HA) kommer användas i 
fortsättningen. 
   Respondenterna är inte utvalda av mig eller deras lärare för att de skulle ha särskilda erfarenheter 
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av närvaro eller frånvaro. Jag besökte skolan för att hitta en elev från varje representerad klass som 
själv ville delta i intervjun. Intervjuämnet presenterades inför klassen som ”gymnasieelevers tankar 
om närvaro och frånvaro i skolan”. Det var inte många i klasserna som visade intresse. Till HA-
klassen återkom jag en andra gång för att fråga igen eftersom ingen visat intresse första gången. 
Detta kan få konsekvensen att de fyra respondenter som faktiskt ville vara med skiljer sig från 
mängden vad gäller attityder kring ämnet närvaro och frånvaro. Eller så har inte det med saken att 
göra och man kan se dem som ”vilka elever som helst” som råkade ha tid just då och som tyckte det 
verkade spännande att bli intervjuade. Dessutom är detta inte, åter igen, en kvantitativ studie som 
säger något om elever i allmänhet. Att elever inte ville vara med kan bero på rädsla för att göra fel 
eller helt enkelt bara att inte vilja stanna kvar efter skoltid. Självklart informerades eleverna i 
urvalssituationen om hur intervjun skulle gå till och att man ”inte kan göra fel”. Ändå kan det 
kanske verka obehagligt att spelas in och prata om ett ämne som inte känns angeläget. 

Etiska överväganden 

I undersökningen har etisk hänsyn tagits efter rekommendationer i God forskningssed 
(Vetenskapsrådet 2011). Enligt lagen om informerat samtycke har respondenterna både vid 
urvalssituationen och precis innan intervjun blivit informerade om att intervjun kommer att spelas 
in och transkriberas, att det bara är jag som kommer att lyssna på materialet och att inspelningarna 
kommer förvaras utom räckhåll för andra. De har också fått veta att de kommer vara anonyma och 
att inget av det som sägs under intervjun kommer att nå deras lärare eller andra på skolan. Detta för 
att ingen utomstående ska kunna dra nytta av elevernas svar. Respondenterna har fått mina 
kontaktuppgifter för ev. frågor och de har själva valt att delta, med kännedom om att kunna avbryta 
intervjun när de vill. Skolans rektor har informerats om undersökningen och godkänt att den görs på 
skolan. Etiskt känslig information från intervjumaterialet har behandlats konfidentiellt genom att 
inte tas med i uppsatsen, liksom specifika detaljer som skulle kunna avslöja respondenternas 
identitet. Eleverna har även fått fingerade namn där kön går att uppfatta. Namnen är i 
bokstavsordning: Albin, Bella, Calle och Dawid. Detta visar i vilken ordning de blivit intervjuade, 
men är också valt för ordningens skull, både i skrivandet och läsningen.  

Metod för bearbetning av material 

Hermeneutisk ansats 

Intervjumaterialet har tolkats med en hermeneutisk ansats för att elevutsagorna ska tydliggöras och 
kontextualiseras innan analysen (Stensmo 2002). Detta ger ett mer allsidigt material och gör 
analysen djup och flerdimensionell. För att få grepp om helheten, vilket är centralt i hermeneutisk 
forskning, har den hermeneutiska spiralen använts som tolkningsprincip. Den innebär en ömsesidig 
rörelse från helhet till del och från del till helhet – kontextualisering och dekontextualisering 
(Ödman 2007). Förhoppningen är en fördjupad förståelse (Stensmo 2002).  
   Inom hermeneutiken används forskarens egna värderingar medvetet i tolkningsprocessen, 
samtidigt som subjektiviteten behöver ett kontextuellt förhållningssätt av forskaren för att inte gå 
miste om helhetsförståelsen (Olsson & Sörenssen 2007).  

Tolkningen är en subjektiv akt, som alltid görs från en viss aspekt. (Ödman 2007, s.71) 

Tolkningarna i denna undersökning är inte heller slutgiltiga då den hermeneutiska spiralen saknar 
början och slut. Det som presenteras i denna uppsats är endast ”en stillbild” av min förståelse av 
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materialet, här och nu (Ödman 2007).  
   Hur har tolkningsarbetet gått till i denna undersökning, i mer konkreta ordalag? Till att börja med 
skedde i själva intervjusituationen en mer eller mindre medveten tolkning och helhetsuppfattning av 
respektive elevs attityder och erfarenhet av närvaro och frånvaro och vad de kan tänkas bero på. 
Den mer eller mindre medvetna tolkningen fortsatte vid transkriberingen, då både nya delar och 
delar som svarade mot den första helhetsbilden hittades. Sedan började den mer medvetna 
tolkningsprocessen, där jag till att börja med läste igenom intervjutexten för att sedan leta reda på 
delar som antingen svarade mot syftet och frågeställningarna eller som väckte nya frågor. För varje 
intervju skapades ett dokument med referat, citat och mina tolkningar. Det gav en helhetsbild av 
varje elev uppbyggd av delar och exempel. Under arbetets gång har dokumenten varit aktiva genom 
att jag utökat tolkningarna och vridit och vänt på resonemangen för att inte bli låst i initiala 
slutsatser. I uppsatsen är inte alla dessa tolkningar redovisade, utan de som verkar mest troliga och 
intressanta för analys. Så här skriver Ödman (2007) apropå detta: 

Härvid upptäcker vi att det som tolkas kan ses från olika aspekter. Aspektmedvetandet är 
förutsättningen för att vårt tolkande ska bli mer fördomsfritt. 
   I många fall träffar vi dock på företeelser, vilkas innebörder är relativt väl etablerade; det 
råder stor intersubjektiv överensstämmelse med avseende på deras betydelse. Det betyder inte 
att de inte skulle kunna ses från någon annan aspekt, men samförståndet om deras betydelse 
har utvecklats därhän att det kan vara svårt att upptäcka andra aspekter. (Ödman 2007, s. 71). 

Ödmans (2007) metod med markering av datareferens (DR) och tolkning (T) har använts i 
bearbetningen av materialet för att synliggöra vad som är elevutsagor och mina egna tolkningar. 
Markeringarna har för läsbarhetens skull tagits bort i den färdiga uppsatsen. 
   I tolkningsarbetet har materialet även delats in i kategorier efter elev och återkommande teman 
hos de fyra eleverna: närvaro, frånvaro, klassen/kompisarna, skolan, hemmet/föräldrar, framtiden. 
Vissa data återkommer i flera av dessa underkategorier. Kategorierna har underlättat för att få en 
övergripande förståelse och helhetsbild av materialet, samt synliggjort gemensamma drag och 
olikheter i intervjusvaren (metod för att kategorisera data i Ryen 2004, s. 109-111). Efter tolkningen 
av materialet valdes teoretiskt perspektiv för analysen.  

Analys 

Valet av motivationspsykologiska perspektiv för analys av materialet har gjorts efter 
litteraturstudier med fokus på att hitta teorier och begrepp för att förstå bakomliggande motiv till 
människors attityder och handlingar (se begreppsförklaring av attityd i kapitel 1, Inledning). 
Motivationsperspektivet framhäver i analysen varför eller varför inte en elev kommer till skolan, 
samt vad elevernas attityder grundar sig i, som är undersökningens frågeställningar.  

Validitet 
Resultatet svarar mot undersökningens syfte och frågeställningar, som säger att det handlar om fyra 
gymnasieelevers attityder till närvaro och frånvaro. Intervjumetoden ämnar inte ge några 
allmängiltiga eller objektiva svar. 
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4. Elever om närvaro & frånvaro 

Intervjumaterialet presenteras först som elevporträtt för att komma närmare de fyra intervjuade 
gymnasieeleverna Albin, Bella, Calle och Dawid. I slutet av varje porträtt kommer en 
sammanfattning och reflektion kring möjlig tolkning/förståelse av elevens attityd till närvaro och 
frånvaro. Sedan presenteras intervjusvaren i kategorier för att synliggöra likheter och olikheter i 
elevsvaren, utifrån olika aspekter. Beskrivningarna innehåller mina hermeneutiska tolkningar (se 
kapitel 3, Metod). 

Beskrivning utifrån elever 

Albin, Naturvetenskapliga programmet 
Albin går i en klass där eleverna har hög närvaro och hög studiemotivation. Det är enligt honom 
viktigt att vara närvarande i skolan: 
 

Det är förstås väldigt viktigt att vara närvarande i skolan, alltså för de första att få, om man 
inte är närvarande så får man inget bidrag, studiebidrag, och eeh… ju mer man är 
närvarande desto mer lär man ju sig, desto lättare går det i skolan helt enkelt. 

 
Albin berättar att han inte har någon ogiltig frånvaro och ytterst sällan någon försening. Det är 
viktigt att inte hamna efter och om han gör det, efter exempelvis sjukdom, får han stöd av 
klasskompisar för att ta igen vad han missat. Det skapar en ångestkänsla att hamna efter. Men 
förutom att det blir stressigt när man varit borta, blir det ett slags konstig stämning att komma 
tillbaka, då klasskompisarna och lärarna undrar var man varit och man får en massa läxor för att 
komma ikapp. Denna känsla vill Albin undkomma och därför går han till skolan. Det är ett stort 
normbrott att vara frånvarande. Bara ”att hamna efter” är ett normbrott och gör att man också 
hamnar utanför gruppen. Detta kan ses som en annan sorts frånvaro, som handlar om att ”inte vara 
närvarande i gruppen”. 
   I NV-klassen får man uppmärksamhet och hög status av att vara duktig i skolan och vara 
närvarande. Man kan också få uppmärksamhet av att vara borta, men en mer negativ sådan. Albin 
har erfarenhet av att få högre status i och med att han blev bättre i skolan efter åk 1. I ettan spelade 
han mycket data- och tv-spel vilket sänkte betygen. Spelandet skedde både hemma och i skolan. 
Han berättar att han lärde sig hur han skulle ”manipulera lärarna” för att de inte skulle märka av 
spelandet: 
 

Vi sitter uppe i [elevernas del i skolan]. Vid sofforna och bordet. Eeh... o spelar. Tre killar på 
rad. Å sen har vi lagt upp papper, matteboken, miniräknare å penna bredvid oss. När vi hör 
nycklar eller dörren öppnas, shift tab, ta fram något word-dokument o sen: "aah sitter ni här å 
spelar pojkar", "nä, vi skriver"... "vi skriver samhällskunskap". "Ah, jättebra". Å så kanske vi 
småpratar lite med dom lite såhär: "aah just det, vet du vad det här betyder och det där?" A 
så...  
/…/ Så man verkligen får in ett samtal, o då har de glömt bort allt det där med dataspelandet.  
/…/ Varför man eeh... manipulerar de på det där sättet?  
/…/ För att inte bli utmärkt som en datanörd. Eller alltså som en person som spelar, istället 
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för att plugga. Inte så att läraren vet såhär att: ”shit, den här killen spelar bara. Nu har jag 
mindre respekt för honom.”  
/…/ Man vill inte vara med om den där pinsamma känslan. Å att dom kom på mej.  
/…/ då fastnar det hos lärarna, då kommer dom ihåg det väldigt bra. Eehm, speciellt [lärarens 
namn], våran mentor, om man har gjort nåt dåligt typ såhär, då nämner han det i klassen 
såhär: "Aah Albin, skolkaren, eller aa Albin sjusovaren, eller nånting såhär." Då skrattar hela 
klassen. Eeh. Å då kommer man också in på den där pinsamma känslan. Så man gör allt för 
att inte komma ... inte bli utskämd. Det ingår i gymnasiet. Att vara cool liksom. 

 
Vad lärarna (och klasskompisarna) tycker om honom är mycket betydelsefullt för att inte behöva 
skämmas. På eget initiativ slutade Albin att spela, för att få bättre betyg och lättare att fokusera på 
skolarbetet. Albin markerade tillhörighet och identitet, där han valde att ansluta sig till de 
skolmotiverade istället för de dataspelande. Detta tyder på att han är medveten om vad som gynnar 
studierna och att han handlar därefter. När han slutat spela fick han positiv respons i skolan av vissa 
lärare men framför allt av klasskompisar. Själv är han irriterad på sig själv för att han inte insåg 
detta tidigare, vilket skulle ha gett honom högre betyg. Ändå inser han att erfarenheten lärt honom 
något om hur han ska sköta sina studier.  
   Albin anser att NV-programmet har hög status och folk som hör att man går det programmet 
förstår att man är en flitig elev. Från familjens håll förväntas det att han ska gå ut gymnasiet med 
goda betyg liksom ett äldre syskon gjort tidigare. Han vet vad han vill bli i framtiden, men valde 
inte programmet för yrket. Han säger dock att det var bra att det blev det programmet eftersom det 
passar med framtidsdrömmen. Framtiden är verklig och synlig för honom och fungerar som 
motivationshöjande faktor. Familjens förväntningar, att Albin får bekräftelse när han gör bra ifrån 
sig i skolan (istället för att spela) och att en studiekultur råder kring honom, är också motiverande 
faktorer.  
 
Tolkningar av Albins attityd till närvaro och frånvaro 
Albin uttrycker en attityd till närvaro och frånvaro som tydligt säger att det är självklart att man är 
närvarande i skolan. Det är statushöjande, ger respekt gentemot lärarna och gör att han inte behöver 
utsättas för en pinsamhetskänsla genom att bryta mot normen och vara annorlunda. Känslan kan 
förstås som väldigt stark om man tolkar in den som orsak till att Albin helt och hållet slutade med 
sitt intresse för dataspel. Han pratar mycket om hur man ska vara som elev och man kan fråga sig 
om mycket av attityden till närvaro och frånvaro är en sorts teater, som handlar om att vara ”en bra 
skolelev”, eller om attityden handlar om just att ”lära sig mer” som Albin uttrycker det? I citatet 
ovan ville Albin hellre spela dataspel än att plugga. Hans positiva attityd till att vara närvarande har 
alltså tidigare präglats av en dubbelhet, där frånvaro (inte fysisk) bestått av att han gjort annat i 
skolan än att plugga.  
   Eftersom Albin knappt har någon frånvaro är det svårt att förstå uttalandet om att närvaro är 
viktigt för att få studiebidrag. För det första har aldrig Albin varit i närheten av indraget 
studiebidrag enligt intervjuutsagorna, för det andra är det svårt att tro att Albin skulle vara mer 
frånvarande oavsett CSN:s bestämmelser. Dessutom skulle han kunna ”skolka” lite utan att riskera 
sitt studiebidrag (se Bilaga 2 för Bestämmelser av muntliga och skriftliga varningar). Därför kan 
uttalandet om studiebidraget tänkas handla om de elever som riskerar att förlora sitt bidrag och inte 
om Albin själv. En annan tolkning är att han har mer erfarenhet av att vara frånvarande än vad han 
uttrycker i intervjun då han också skulle ha erfarenhet av att riskera studiebidraget. Ytterligare en 
tolkning är att han inte alls har erfarenhet av att vara borta och därmed inte ens vet vilka CSN:s 
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bestämmelser är. Hur som helst är Albin medveten om att frånvaro kan ”straffas” med indraget 
CSN-bidrag. 
 

Bella, Idrottsprogrammet 

Bella uttrycker att hon älskar sitt program, hon har hög närvaro i skolan och går i en klass med bra 
sammanhållning. En stor anledning till att hon kommer till skolan är just umgänget och ofta händer 
det att hon stannar kvar i skolan efter lektionstid bara för att umgås med sina klasskompisar. 
Idrotten är central i Bellas skolgång, familj och liv. Föräldrarna är idrottare och hon har själv hållit 
på med sin sport sedan åtta års ålder. Gymnasieutbildningen är inriktad på den sport hon själv 
utövar och hon har kommit mycket högt upp för sin ålder. Hon är även tränare för de yngre i sin 
klubb. I 14-årsåldern tappade hon lusten för i idrotten då hennes pappa pressade henne för hårt. Det 
blev ”ett måste” och när saker blir ”ett måste” tappar man lusten och motivationen, enligt Bella. 
Skolan kan också vara ”ett måste” och inte alltid så kul. Men om man har lärt sig att prioritera så 
blir det roligare. 

 
/…/ Bara man liksom ... ja brukar bara säga liksom: pluggar man till ämnet, då ere kul för man vet vad 
man gör. Å då finns de inge måste, då ere mera: ja vet vad jag gör, jag väljer själv. O man prioriterar ju 
själv om man vill plugga eller om man vill va me kompisarna. /…/ 

 
Att träningen blev roligare igen berodde på att det inte längre var hennes pappa som tränade henne. 
Positiv bekräftelse av någon annan än sin pappa gav henne mer motivation och det kändes som att 
hon fick ”ta steget själv”. Bella menar att det egna valet är mycket viktigt för att någonting ska bli 
roligt eller intressant. 
  Bella har svårt att komma på något som skulle kunna få henne att inte komma till skolan:  
 

/…/ Ja, skolka... [suckar]. De vore väl... asså de... asså de e ganska sjukt att det inte finns nåt 
som jag kan säga såhär [knäpper med fingrarna]. Men ... asså de skulle väl kanske vara, de 
finns ju liksom vissa lärare man har lite svårt för sådär.  
/.../ Annars så... de finns ingen riktig anledning för mej att inte gå [skrattar]. De e roligt nu, för 
nu e det ju tvåorna som ska hålla i juldansen, så de e ganska intressant å se. Ja, ja var ju ledare 
för det förra året för hela skolan [ja, oj!]. De var ju jättemycket jobb, men de va ju jättekul. 
/…/ Ja de var jättelyckat faktiskt. /…/ 
De e ju som nånting man lär sej inom ledarskap. De e ju en linje vi har. [Just det]. Så de e, de e 
jättekul i alla fall. Så nu får vi se... hur de blir i år då... [Ja. Vad spännande]. Ja. 

Även om hon tycker att hennes långa resväg till skolan och till träningen kan vara jobbig och skapa 
en känsla av att inte vilja åka till skolan, är det inget som skulle få henne att inte åka dit. Att åka till 
skolan är enligt Bella ett beteende och bara något man gör. Ett scenario som skulle få henne att 
överväga att vara frånvarande är om en hel skoldag skulle bestå av en lektion med den lärare vars 
lektioner hon tycker är mest ostrukturerade. Då skulle hon plugga ämnet hemma istället, med hjälp 
av mamma och pappa. För Bella är ogiltig frånvaro inget alternativ, även om hon har fullspäckat 
schema utanför skolan. Det som skulle kunna få henne att vara borta är relaterat till att hon vill lära 
sig på bästa sätt.  
   Bella har bott utomlands och gått i friskola. Hon säger själv att hon där lärt sig studieteknik och 
disciplin och att hon genom sporten är en tävlingsmänniska med kämpaglöd. Stress är en känsla 
som hon vet att hon inte tycker om. För att hantera stress är det bäst för henne att träna. Hon får 
bekräftelse hemifrån genom idrotten och genom att vara duktig i skolan. Bella vet vad som får 
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henne att prestera bra inom dessa områden. Både skolan och idrotten är kul och betydelsefull, inte 
bara för själva undervisningen utan även för umgänget, gemenskapen och samvaron. Hon berättar 
att hon har en mycket bra relation till sina föräldrar och att göra sina föräldrar besvikna är en av de 
värsta känslorna som finns: 
 

/…/ men det värsta som finns för mej att höra av ens föräldrar e att höra att dom blir 
besvikna på en. För då känns det som att hjärtat sjunker ner i. Hjärtat liksom... De e ... De 
bara försvinner liksom, man blir såhär bara: "Nej, förlåt, förlåt, förlåt!" 

 
Tolkningar av Bellas attityd till närvaro och frånvaro 
Den positiva attityden till närvaro och frånvaro handlar sammanfattningsvis om att Bella tycker att 
skolan är kul. En anledning till att det blir kul är enligt Bella att hon känner att hon väljer själv. 
Men för att vända på perspektivet kan man fråga sig hur mycket Bella egentligen valt själv. En 
tolkning är att hon är mycket fast i familjens och skolans strukturer utan att ha gått ”sin egen väg”. 
Detta reflekterar hon inte över själv, men att det skulle vara ”det egna valet” – att idrotta utan pappa 
som tränare – som gjorde att idrotten blir roligare, kan istället ses som att idrotten blir kul för att 
hon får maximal bekräftelse och uppmuntran hemifrån när hon gör det som förväntas av henne. 
Utan pappa som tränare kan hon inbilla sig att det är ”hennes grej”, men i slutändan handlar Bellas 
positiva inställning till skolan och idrotten om att hon värnar om bekräftelse och uppmuntran. Och 
med den uppskattningen motiveras hon i sin tur till en fortsatt positiv attityd och hög närvaro.  
 

Calle, Barn- och fritidsprogrammet 

Calle berättar att han sökt till BF-programmet för att han vill bli fritidspedagog, men att det finns 
två typer av elever på BF. Antingen de som sökt av intresse eller de som sökt för att BF har väldigt 
låga intagningspoäng och är lätt att komma in på. I klassen finns det en blandning av dessa 
elevtyper. Det är generellt ganska hög frånvaro i klassen som framför allt ”de ointresserade” står 
för, enligt Calle. Han har haft hög närvaro i gymnasiet, men med perioder av högre frånvaro. I trean 
beror detta på en tung konflikt med några nära kompisar i skolan som känslomässigt tagit hårt på 
honom vilket har gått ut över studierna. Vid intervjutillfället har han börjat komma till skolan men 
får nästan inget skolarbete gjort. I tvåan berodde frånvaroperioden på skoltrötthet. När Calle är 
borta sjukanmäler han sig för att fortfarande få CSN även om han inte är sjuk. Han har även koll på 
sin andel ogiltig frånvaro för att inte förlora bidraget (se Bilaga 2). Trots att han är intresserad av 
sitt program, kan alltså skoltrötthet eller konflikter med vänner få honom att ”storskolka” i perioder.  
   Calle förklarar att klassen är uppdelad i grupper där det råder olika normer. I hans grupp (eller, 
den grupp han tillhörde innan konflikten) hör det till normen att vara närvarande och sköta sina 
studier och när han avvek från detta fick han lov att ljuga inför sina kompisar att han varit sjuk för 
att det inte skulle verka konstigt att han varit borta. Han berättade inte heller hemma när han var 
frånvarande i tvåan utan låtsades gå till skolan på morgonen när han egentligen gick till ett café.  
   Att komma tillbaka efter en frånvaroperiod är jobbigt och skapar en känsla av utanförskap – både 
socialt och i undervisningen. Ju längre man är borta, desto jobbigare blir det. Att vara eller inte vara 
i skolan är starkt ihopkopplat med tillhörighet och identitet. Vad som motiverar Calle att komma till 
skolan nu är att han vill ut i arbetslivet och inte behöva gå om en årskurs som han har erfarenhet av 
sedan grundskolan. Han har redan extrajobbat en del och i utbildningen ingår praktik. På jobbet och 
praktikplatsen är det mycket viktigare att komma i tid och vara närvarande än vad det är i skolan. 
Detta för att skolan inte har samma ”straffsystem” som man har på ett jobb, eftersom man i skolan 
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alltid kan plugga ikapp och enkelt sjukanmäla sig utan att vara sjuk. På en arbetsplats är det ett ännu 
större normbrott att vara frånvarande och ännu viktigare att visa sig ”duktig”.  
   Calle lägger ofta skolarbeten och uppgifter på hög och betar sedan av dem i ett svep. Han säger 
att det alltid ordnar sig och att det är hans sätt att plugga på. Han bryr sig inte så mycket om 
huruvida de andra i klassen sköter sina studier, är närvarande och kommer i tid. Det enda som kan 
påverka honom angående detta är i grupparbeten när läraren satt ihop grupperna och alla inte är lika 
engagerade. Vid muntliga redovisningar kan det också vara jobbigt när man märker att de andra 
inte lyssnar, men då kan han bara strunta i dem.  
 
Tolkningar av Calles attityd till närvaro och frånvaro 
I beskrivningen av Calle urskiljs dubbla attityder till närvaro och frånvaro i skolan. Å ena sidan är 
det viktigt att vara närvarande, vilket hör ihop med normen i Calles sociala sammanhang och att 
han tycker om sin utbildning. Å andra sidan kan de långa frånvaroperioderna förstås som att skolan 
är mindre viktig för Calle. Frånvaroperioden i årskurs 3 kanske gör att skolan känns mindre viktig, 
för att den blivit ”tråkig”? En konflikt med kompisarna rubbade det sociala sammanhanget vilket 
tidigare var en av anledningarna till Calles positiva attityd till att vara närvarande i skolan. En 
annan tolkning är att han söker nya sociala sammanhang och därför sällar sig till dem som inte bryr 
sig om skolan lika mycket.  
   Närvaro på arbetet eller praktikplatsen värderas högre än i skolan genom att det är betydligt 
viktigare att vara närvarande och komma dit i tid. Detta beror enligt Calle på ett annat 
”straffsystem” än i skolan. Men man kan också tolka in att praktiken eller arbetet är roligare än 
skolan, då det är ”på riktigt” i förhållande till Calles utbildning.  
 

Dawid, Handels- och administrationsprogrammet 

Dawid berättar vid intervjutillfället på eftermiddagen att han varit borta från skolan hela dagen men 
mött sin mentor i korridoren som undrade var han varit. Han mådde inte så bra och det var därför 
han var sjukanmäld, fick mentorn veta. Detta händer ganska ofta även om han varit frisk, som den 
här dagen. Frånvaron kan bero på att han somnat sent, umgänge med kompisar, tjejer eller på 
tråkiga lärare. Den är både spontan och planerad, då han många gånger då han bestämt sig för att gå 
till skolan ändå inte går, eller då han går till skolan och gör ett visst moment eller uppgift för att ”ha 
ryggen fri” så att han kan vara frånvarande nästa lektion i ämnet. Han är mycket närvarande på sin 
praktikplats.  
   Dawid trivs i skolan och uttrycker att det är viktigt att gå i skolan och att vara i skolan, samt att få 
bra betyg.  
 

Asså jag tycker att det är jättebra att va här i skolan, för skolan, det är enda chansen att bygga 
upp en bra framtid /…/ 

 
Ändå säger han att han klarar av skolan trots hög frånvaro, även om han själv inte har höga betyg. 
Då borde han ha varit mer närvarande och pluggat mer, säger han. På det sättet uttrycker Dawid 
olika ståndpunkter när det gäller honom själv och elever i allmänhet. Han ser sig själv som en som 
inte får höga betyg och som att det nu är för sent att få höga betyg. Han har hittat sin nivå och är 
nöjd där. Den höga frånvaron kan ses som något han själv valt, istället för ett misslyckande. Även 
om han säger att han borde vara mer i skolan. Det är viktigt med en bra kommunikation och 
överenskommelse med lärarna, så att han kan få göra uppgifter och rester i efterhand. Oftast löser 
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sig detta bra, men i ett ämne blev kraven alldeles för höga vilket gjorde att Dawid var frånvarande 
från de lektionerna ibland och till slut fick underkänt i ämnet.  

 
Han e... han var jättehård. Ansträngande. Då var jag inte så ofta på lektionerna. Alltid 
kommer för sent, å gör inte läxorna. För han krävde mer, han ville ha mer. 
/…/ Så... Å de va därför, de e många som har fått, som inte har fått godkänt. Å orsaken va, 
det var han som orsakade det, att vi inte fick godkänt.  
/…/ Ja, asså, om vi hade, om vi fått läxorna å hade svarat på dom. Då ville han ha mera asså, 
mer o mer, han krävde ännu mer. Eller på prov... Jag brukade plugga till provet, men jag 
svarade på provet å han sa: "de måste du utveckla ännu mera" och jag sa: "men [lärarens 
namn], snälla, jag e inte född o uppväxt här, ja har skrivit det som stod i boken o de räcker 
med det, asså jag..."  
/…/ Ok, då strunta jag i hela kursen.  
/…/ "Du måste göra mer", å då gjorde jag det igen. Å sen så skickade han igen: "Aa Dawid, 
du måste också..." jag valde en, det finns olika demokratier och jag skrev lite och då skrev 
han tillbaka: "du måste skriva mer om den, varför du har valt den" och då tröttnade jag. "Va 
fan", jag orkade inte mer.  

 
Han säger även att språket kan vara en orsak till att han inte fick godkänt i ämnet.  
   Dawid är några år äldre än de andra respondenterna och har bott ungefär fyra år i Sverige. Att lära 
sig svenska har varit en drivkraft till att gå till skolan, särskilt som han var ensamkommande, med 
stort behov av att lära sig språket (nu återförenad med mamman i Sverige). Han berättar att han inte 
direkt har någon studievana med sig från hemlandet, även om han har gått i skolan. Från den skolan 
har han erfarenhet av aga som straff och att föräldrar betalat mutor till lärarna för att deras barn ska 
få bra betyg. Utanför skolan har han extrajobb som tar mycket tid. Han är duktig på sina jobb och 
tycker det är roligt då han har bra kollegor och arbetsförhållanden. Det är svårare för honom att 
berätta vad han är bra på i skolan, men idrott är ett ämne han nämner: 

 
Vad e du bra på att göra för nånting? /…/ 
 
Aa... Jag är bra på, det mesta, vet inte... Bra på att jobba, sånt. Asså, jag kan saker utan att ha lärt 
mej dom. Eller kommer själv på lösningar och så. /…/ På jobbet, och eeh... livets konfliker å 
så... Man lär sej också, om man är dålig på nåt. Då kan man göra nåt åt att bli bra.  
 
Vad är du bra på i skolan? 
 
I skolan ... [Mm]. Jag vet inte...  
... 
Jag vet inte ...  
Dålig på det mesta, på alla, på det mesta ...  
 
/…/ Vilket skolämne är du bäst på? 
 
Jag vet inte ... Idrott var jag bra på ... Förra året. Mm ...  

 
I skolan har han ingen direkt kompisrelation med någon utan allt sådant umgänge finns utanför. 
Livet utanför skolan spelar roll för Dawids syn på närvaro. Han får bekräftelse genom sina 
extrajobb och vet att han är bra på jobbet. Skolan genererar inte lika mycket självförtroende. 
Tråkiga lärare och lektioner kan också göra att han struntar i lektioner eller kommer för sent. 
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   En anledning till att han går till skolan är när hans mamma uppmanar honom. Hon vill även att 
han ska studera på högskola efter gymnasiet. Han är mer tveksam, men vill inte säga emot sin 
mamma. Förutom att skaffa sig en högskoleutbildning i Sverige vill Dawid åka utomlands för att 
lära sig engelska. Det viktigt för Dawid att bilda en egen familj och få barn medan han är ung. 
 
Tolkningar av Dawids attityd till närvaro och frånvaro 
Dawids attityd till närvaro och frånvaro i skolan kan tolkas på olika sätt. En del handlar om att 
skolan är viktig och betydelsefull. En annan om att skolan inte är viktig för honom. Eller: att skolan 
är viktig men att närvaro i skolan är mindre viktigt. Till att börja med kan man fråga sig om det är 
själva skolans innehåll som är viktigt, eller om skolan framför allt är viktig för att man ska ”ha gått 
i skolan”, för att ha en gymnasieutbildning – på papperet? Man kan tolka Dawids skolsituation som 
att han gör minsta möjliga, men ändå så att han klarar av skolan. Han strävar inte efter höga betyg 
och är borta mycket. Skolan är inte rolig. Han har erfarenhet av att kraven blivit för höga, vilket 
gjorde att han till slut ”gav upp” och blev underkänd. Detta kan hänga ihop med att svenska är 
Dawids andraspråk. En annan tolkning är att Dawid lägger över stort ansvar på lärarna, vilket även 
kan märkas då han betonar hur viktigt det är med ”en bra kommunikation” så att han kan få göra 
omprov och rester. Vilket kan hänga ihop med att han behöver mer lärarstöd eftersom han behöver 
stöd med språket. Praktikplatsen kan förstås som roligare och mer ”verklig” för honom än vad 
skolan är, eftersom han har högre närvaro på praktiken och den påminner mer om ett riktigt jobb. 

Beskrivning utifrån kategorier 

Närvarande – skolfokus & kompisfokus 

Alla fyra uttrycker att det är viktigt att vara närvarande i skolan. Bella (ID) och Calle (BF) 
preciserar att betydelsen av att vara närvarande kan beror på vad man är för typ av elev, vad man 
har för studieteknik och hur mycket lärarstöd man behöver. Albin (NV), Bella och Calle betonar 
den sociala biten, där umgänget med vänner är en viktig del till närvaron i skolan. Dawid (HA) 
planerar sin närvaro och väljer vilka lektioner han går på. Albin och Bella säger att det är roligt i 
skolan. Inte bara på rasten tillsammans med kompisarna, utan även på vissa lektioner. Calle säger 
inte uttalat att lektionerna är roliga, men att han är intresserad av sitt program och vill jobba med 
det han pluggar till i framtiden. Dawid säger ingenting om att skolan skulle vara rolig, men att 
tråkiga lärare och lektioner kan vara en orsak till frånvaro och försening. Han betonar att skolan är 
viktig för framtiden, något som även de andra gör.  

Frånvarande – utanförskapskänslan 

Det är både svårt att börja vara frånvarande, då kompisarna undrar var man är, och att komma 
tillbaka efter en frånvaroperiod då man får en känsla av utanförskap, enligt Calle. Alla elever pratar 
om rester som en konsekvens av frånvaro, vilket också kan ses som utanförskap eller en sorts 
frånvaro även om det i klassen är hög ”fysisk närvaro”. Den frånvaron handlar om att hamna 
utanför gruppen och studierna då man hamnat efter i arbetet. Dawid pratar inte om någon 
ångestkänsla av att ha rester utan han litar på att det ordnar sig. Calle lägger ofta saker på hög och 
betar av i ett svep. Detta behöver inte bero på frånvaro, utan är enligt honom hans sätt att plugga 
och han vet att det fungerar. Albin och Bella, som inte får så mycket rester, uttrycker mer stress och 
ångest kring att ”hamna efter”, medan Calle och Dawid, som är mer vana vid rester, uttrycker ett 
större lugn kring det. Detta kan bero på elevernas program och klasser, där det är ett större 
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normbrott att ”hamna efter” på NV och ID än vad det är på BF och HA. Även lärarna kan tänkas 
reagera olika på de olika programmen, med tanke på vad de är vana vid. Dawid, som verkar ha 
högst frånvaro utifrån de fyra intervjuerna, uttrycker ingen känsla av utanförskap. Detta skulle 
kunna förstås som att han aldrig heller varit innanför, då kompisarna och jobbet finns utanför – i 
Dawids verklighet. Skolan är viktig, säger han, men detta verkar vara mer som ett uttryck för, eller 
tanke om, hur det bör vara.  

Klassen & kompisarna – påverkar närvaro & frånvaro 

Klassen är mycket central för Albin och Bella. Normen i klasserna, särskilt i Albins klass, är att 
vara närvarande och studera hårt. Calle pratar om sin uppdelade klass där normen beror på vilken 
grupp man tillhör. Dawid uttrycker ingen gruppgemenskap i samma mening och säger att det inte 
spelar någon roll för honom om någon annan är borta eller om han själv är borta. För Albin och 
Bella är kompisarna ett skäl till att de kommer till skolan, både för att hålla sig inom normen och 
för att umgås. För Calle är kompisar också något som påverkar då en konflikt som inte hade direkt 
med skolan att göra, men med kompisarna, påverkar hans närvaro och skolgång. Han saknar 
umgänge under sina frånvaroperioder och försöker hitta andra som inte går till skolan för att slippa 
vara ensam. Detta kan förstås som ett sätt att dels fördriva tid och underhålla sig själv, dels bekräfta 
sitt eget frånvarobeteende genom andra som är frånvarande från skolan. För Dawid påverkar socialt 
umgänge i den bemärkelsen att det finns utanför skolan, vilket gör att han ofta är frånvarande för att 
umgås med sina vänner. Kompisar och socialt umgänge kan påverka både att eleven kommer eller 
inte kommer till skolan och har i hög grad att göra med elevernas syn på närvaro och frånvaro. 

Skolkulturen eleverna vistas i 

På NV och ID är det dels högt studietempo (framför allt på NV), dels bra gemenskap (framför allt 
på ID). Detta gör att Albin och Bella har en annan attityd och inställning till att vara närvarande i 
skolan. Det finns inte i deras tankevärld att vara frånvarande på det sätt som det gör för Calle och 
Dawid.  
   Calle berättar att han sökt till BF för att han vill jobba på fritids, istället för att vara den sortens 
elev som sökt för att programmet har låga intagningspoäng. Många i BF-klassen har hoppat av 
skolan under utbildningens gång och två klasser har därför fått slås ihop till en. Att många elever 
hoppat av och att det finns en hel del elever med låg studiemotivation kan påverka de med hög 
studiemotivation som är intresserade av ämnet. Detta säger inte Calle explicit, utan berättar att det 
kan vara svårt med grupparbeten i grupper som läraren satt ihop. Calle möter motstånd i sin 
skolkultur, till skillnad från Albin och Bella som får ”medvind” i sin skolkultur.  
   Albin uttrycker medvetenhet om att NV är ett program med hög status och att andra ser på en elev 
som gått NV som en skötsam person. Bella pratar mycket om sin klass och sitt program, att det är 
en tävlingsinriktad klass, att sammanhållningen i klassen är så bra för att de har gjort mycket 
tillsammans som ingår i deras utbildning. Hon berättar att hon varit med och ordnat juldans för hela 
skolan som är en uppgift för tvåorna på ID-programmet och hon ser fram emot att se hur årets tvåor 
organiserat det. Dawid pratar inte alls om sitt program. Jag uppfattar att han inte känner samma 
tillhörighet till programmet och klassen som de andra, eftersom det inte kommer upp i hans 
intervju.  
   Alla fyra uttrycker att de trivs i själva skolan. En bra relation till läraren, eller att läraren tycker 
om eleven, anser alla fyra är viktigt på olika sätt. Lärarna visar sig också vara viktiga när det gäller 
närvaro och frånvaro, där Bella säger att det som eventuellt skulle få henne att bryta mot normen 
och vara frånvarande är om hon skulle behöva ha en dålig lektion en hel dag. Och Dawid säger att 
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tråkiga lektioner eller dåliga lärare gör att han i högre grad är frånvarande. Albin är rädd att 
skämma ut sig inför lärarna och agerar så som lärarna vill att han ska vara.  

Familjens stora betydelse  

För alla fyra är det viktigt med föräldrarnas åsikt kring huruvida man är i skolan eller inte. Både 
Albin, Bella och Calle säger att det är en jobbig känsla att göra sina föräldrar besvikna och Dawid 
säger att han aldrig skulle säga emot sin mamma.  

Sammanfattande punkter 

Elevers attityder till att vara närvarande eller frånvarande i skolan har att göra med: 
 

• Kompisar i skolan 
• Kompisar utanför skolan 
• Familjens förväntningar 

• Tidigare erfarenheter av skolan 

• Själva utbildningens värde/innehåll 
• Praktikplatsens värde/innehåll 
• Framtidstankar  
• Extrajobb  
• Lärare och ämne 

• Programmet 
• Studieklimatet och normen i klassen  
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5. Analys 

Analysen utgår från frågeställningarna: 

- Varför kommer eleverna till skolan? 
- Varför kommer eleverna inte till skolan? 
 
I Kap. 6. Avslutande ord, besvaras frågeställningen: 
- Elevernas attityder till närvaro och frånvaro, vad grundar de sig i? 
 
Analysen görs utifrån teorier om motivation, mina tolkningar och i viss mån tidigare forskning. 
Alla elever kommer inte att beröras utifrån alla perspektiv eftersom de har olika relevans och 
betydelse beroende på elev och situation. Vissa gånger säger ett perspektiv/begrepp samma sak för 
flera elever, vissa gånger berörs två elever ur samma perspektiv/begrepp för att belysa skillnaden 
mellan deras utsagor. 

Varför kommer eleverna till skolan? 

Delaktighetskänsla 

Eleverna kommer till skolan, även om två av dem är frånvarande ibland. Ett sätt att förstå varför de 
kommer till skolan är att skolan ses som ”på riktigt” för eleverna och att den är en självklar del av 
deras liv, oavsett hur tråkig eller oviktig den känns. 
   Det är viktigt att lärandesituationer är ”på riktigt” och att eleverna känner delaktighet i skolan, 
skriver Hugo (2011), apropå de omotiverade eleverna i hans undersökning. Också för redan 
motiverade elever behöver lärande vara på riktigt, men för dem finns den upplevelsen redan i hela 
skolkulturen. Skolan behöver inte vara användbar just i nuet, i lärandesituationen, för att den ska 
kännas meningsfull (Hugo 2011). 
   Eleverna i denna studie kommer till skolan, då den är en självklar del i deras liv eftersom den 
känns ”på riktigt”. Man kan dock fråga sig om detta visar på att eleverna ser en mening med i första 
hand lärandet som Hugo (2011) uttrycker det eller en mening i skolgången? Elevsvaren visar 
framför allt en uppfattning om att närvaro har att göra med välgång i framtiden och att slippa 
konsekvenser som tyngre skolarbete med rester och läxor och en obehaglig utanförskapskänsla. De 
visar inte på samma sätt att närvaro i skolan hänger ihop med deras eget lärande. Albin och Bella är 
exempel på elever som kan se att meningen med lärandet kommer i framtiden och att 
delaktighetskänslan finns i hela skolkulturen (Hugo 2011). Hugo citerar Thomas & Thomas:  

Om människor definierar situationer som verkliga så blir också konsekvenserna verkliga.  
(Thomas & Thomas 1928 i Hugo 2011, s. 71).  

Det är svårt att tänka sig att Dawid (HA) känner en hög grad av delaktighet i skolan, enligt 
beskrivningen av honom ovan. Men skolan är ändå ”en del av Dawids liv”, vilket skulle kunna vara 
en förklaring till att han kommer till skolan och ändå inte har ”hoppat av”, d.v.s. avbrutit sin 
utbildning, som en del i vad Karlberg och Sundell beskriver som en ”skolkprocess” (Karlberg & 
Sundell 2004). Om inte skolan är en viktig del vad gäller själva innehållet i kurserna, så är den en 
viktig del när det gäller att ”ha gått i skolan”. Hans mamma förväntar sig att han ska studera vidare 
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och han har själv strategier för att klara av skolan, trots hög frånvaro med både jobb och umgänge 
utanför skolan. 
   Även Bella (ID) utgör ett exempel på en elev för vilken skolan är självklar, men i högre grad än 
för Dawid och även med avseende på lärandet. Skolan är verklig och på riktigt för henne, vilket gör 
att hon går dit, även om det ibland är tråkigt eller jobbigt. Med en upplevelse av delaktighet och 
känsla av tillhörighet, då hon känner att hon har inflytande i skolan – är ”att skolka” ett stort 
normbrott, som inte ens hon själv skulle förstå orsaken till. Att hon själv vänder samtalet till att 
handla om hennes känsla av tillhörighet, delaktighet och känsla av inflytande i skolan genom att 
berätta om juldansen när jag frågar henne om anledningar till att vara frånvarande, säger en hel del 
om Bellas attityd till närvaro och frånvaro.  
   Delaktighetskänslan (eller utanförskapskänslan) i skolan tas inte upp av Dawid. Han känner högre 
grad av tillhörighet på sin arbetsplats. Att han inte har någon studievana, till skillnad från Bella som 
har mycket hög studievana, kan förklara deras olika grad av delaktighetskänsla gentemot skolan. 

 
Inre & yttre motivation 

Eleverna kommer alltså till skolan för att den känns ”på riktigt” i olika avseenden. Här synliggörs 
vad dessa avseenden kan tänkas handla om, med hjälp av begreppen inre och yttre motivation. I 
litteraturen som behandlar inre och yttre motivation framhävs ofta den inre som mer 
eftersträvansvärd än den yttre. Här värderas inte den ena som bättre än den andra, utan frågan är om 
begreppen kan visa varför eleverna kommer till skolan. 
   En känsla av delaktighet i lärandet handlar om att ha inre motivation – eleverna kommer till 
skolan för att lära sig något de anser att de behöver lära sig. Eller så motsvarar undervisningen i 
skolan elevens egna intressen och är rolig, som vissa av eleverna uttrycker det. Närvaron på 
praktikplatserna, som ju hör till undervisningen och skolan, kan också ses som inre motivation. 
Praktiken är mer som ett riktigt jobb och ett verkligt sammanhang. I första hand är det dock yttre 
motiv som drar eleverna till skolan, som kompisar, känslan av grupptillhörighet, uppmuntran från 
lärare, betyg (i olika grader) och CSN. 
   Ett exempel på när lärandet är ”på riktigt” och präglas av inre motivation är Bellas (ID) drivkraft 
till att komma till skolan, som hänger ihop med hennes eget intresse för i första hand idrotten. Men 
man kan också se ett konkret exempel på inre motivation i citatet där Bella berättar om juldansen. 
Hon har tagit till sig av kunskapen i skolan (ledarskap) för att projektet med juldansen skulle bli så 
bra som möjligt och hon uttrycker tydligt ett genuint intresse för projektet. Bella har även yttre 
motiv för att komma till skolan som bekräftelse och uppmuntran hemifrån och strävan efter höga 
betyg. Alltså, samtidigt som en elev går till skolan av eget intresse, går hon till skolan för att få 
belöning genom att vara så som det förväntas att hon ska vara.  
   Albin (NV) påstår att det går lättare i skolan om han är där, att han lär sig mer och banar väg för 
sin egen framtid. Dessa inre motivationsfaktorer till närvaro i skolan delar Albin med dessa yttre: 
att inte hamna utanför i en studiemotiverad klass, att inte sjunka i status gentemot lärarna och 
klasskompisarna eller gå miste om positiv bekräftelse eller något roligt i skolan. Både Albin och 
Bella har hög grad av inre och yttre motivation, som i ett samspel är faktorer som bidrar till att de 
går till skolan.  
   Calles (BF) motivation märks av i lägre grad vid intervjutillfället och under vissa andra perioder. 
Han har börjat komma till skolan men gör ändå inte gör skolarbetet. Detta kan förstås som ett 
typiskt närvarobeteende, men om det gällde exempelvis Albin, med hög närvaro och 
studiemotivation, skulle det vara ett frånvarobeteende att plötsligt inte sköta skolarbetet 
(Konstenius & Schillaci 2004). Ett sätt att se på Calles eget uttalande om att han har brist på 
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motivation är att han har brist på inre motivation, då han egentligen inte är intresserad eller vill men 
ändå går till skolan för att slippa gå om en årskurs och för att få slutbetyg för att kunna jobba – 
d.v.s. en yttre motivation (se nedan om varför Calle inte kommer till skolan). Samma sak gäller 
Dawid (HA) som i ännu lägre grad har en inre motivationskälla som driver honom att komma till 
skolan. Hans planerande av närvaron för att kunna vara frånvarande kan förstås som en yttre 
belöningsfaktor. Dawid kommer till skolan – för att kunna vara borta från skolan. Calle kommer till 
skolan – för att kunna sluta skolan (vilket även gäller Dawid). 
   Dawids motiv att gå till skolan för att lära sig svenska och att han vill åka utomlands för att lära 
sig engelska visar emellertid på inre motivation som drivkraft till att vara närvarande. Och att Calle 
uttryckligen valt BF för att han vill jobba med det utbildningen förbereder honom till är också 
tecken på ett eget, verkligt intresse för skolan – en inre motivationskälla till närvaro.  

Prestationsmotivation 

För att ta begreppen inre och yttre motivation ett steg till, analyseras nu prestationsmotivationens 
eventuella betydelse för närvaron. När det gäller att klara av skolan kan man tydligt se att både 
Albin och Bella i högre grad dras mot lusten att lyckas än mot rädslan att misslyckas. De ser även 
ett värde i att lyckas då skolan är en stor del av deras liv. Men närvaron i skolan kan också grunda 
sig i en stor rädsla för att misslyckas och göra fel. Detta gäller enligt intervjumaterialet framför allt 
Albin. När han har hamnat efter i undervisningen uppstår en hemsk känsla – en rädsla för att 
misslyckas. Dessa två krafter, lusten att lyckas och rädslan att misslyckas, verkar för Albin och 
Bella så att de kommer till skolan och ser skolan som något verkligt och positivt i deras liv.  

Behov av kärlek, social tillhörighet, erkännande & respekt 

Alla människor har behov av erkännande och respekt från andra för att få en positiv 
självuppfattning (Granbom 1998). Kan människans strävan efter att tillfredsställa behov (3) och (4) 
i Maslows hierarki förklara varför eleverna kommer till skolan?  
   Elevernas upplevelse av familjens betydelse för att gå till skolan visar att de värnar om både 
behov av kärlek och social tillhörighet och erkännande och respekt, eftersom de inte vill riskera 
närheten och kärleken gentemot familjen, respekten från föräldrarna eller positiv bekräftelse. 
Familjerelaterade faktorer som den huvudsakliga orsaken till frånvaro (Karlberg & Sundell 2004), 
stämmer inte överens med eleverna i denna studie. Här märks istället att familjerelaterade faktorer 
orsakar närvaro. Ett annat viktigt motiv till elevernas närvaro är den sociala tillhörigheten i skolan, 
både när det gäller umgänge och att hålla sig inom normen i klassen eller kompiskretsen. Behovet 
av erkännande och respekt präglas av både yttre och inre aspekter (Imsen 2006). Hög 
prestationsmotivation visar på en inre aspekt av behovet, som yttrar sig i en känsla av styrka och 
god självkänsla.  
   Eleverna kommer till skolan för känslan av social tillhörighet, behov (3). Men också för att 
tillfredsställa de yttre aspekterna av behov (4), att vara något för andra. Dawid väljer att göra vissa 
uppgifter för att inte andra ska kunna klaga på honom sedan och Albin skulle skämmas inför andra 
om han misskötte skolan. Alla fyra vill även ”vara något” för sina föräldrar, vilket är ett starkt 
motiv till att de kommer till skolan.  
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Varför kommer eleverna inte till skolan? 
Detta avsnitt kommer framför allt att handla om Calles och Dawids skolsituationer, eftersom vi har 
sett att Albin och Bella inte har någon frånvaro. Dock kommer de att beröras med avseende på 
utanförskapskänslan som inte direkt handlar om att inte komma till skolan, utan om en annan sorts 
frånvaro.  

Skolan självklar, men inte delaktighetskänsla & prestationsmotivation 

Även de elever som är frånvarande ser skolan som en del av sitt liv, vilket är ett motiv till att de 
kommer dit. Men delaktighetsbegreppet kan också visa varför eleverna inte kommer till skolan. 
Elevernas frånvaro beror bl.a. på att de saknar tillhörighetskänsla – både i själva lärandet och i det 
sociala samspelet i skolan. Ett exempel som visar på det är hur Calles (BF) känsla av delaktighet 
och tillhörighet försvagats efter konflikten med de kompisar som ingick i hans sociala sammanhang 
där normen var att vara närvarande och sköta skolan. Hans frånvaro gör honom emellertid ännu 
mindre delaktig och skapar en känsla av utanförskap. Denna känsla beskrivs även av Albin (NV), 
som vill slippa den obehagliga och ”pinsamma” känslan av att hamna efter i undervisningen – 
vilket även innebär att hamna efter i kompisgemenskapen. Albin känner så stark tillhörighet att det 
är extremt tydligt när han hamnar utanför den. Calle har förlorat kontakten med ”sin grupp”, där 
normen är att vara närvarande. Detta minskar delaktighetskänslan och även lusten att gå till skolan. 
   För Dawid (HA), som känner starkast delaktighet i livet utanför skolan, blir inte konsekvenserna 
riktigt verkliga eftersom skolan inte är riktigt verklig, eller ”på riktigt”. Detta kan bero på att han 
har sitt sociala liv och riktiga jobb utanför skolan, men kanske också på att skolan inte är tillräckligt 
utmanande? Det skulle betyda att han inte heller har hög prestationsmotivation i skolan. Lusten att 
lyckas – i detta fall att få höga betyg, är inte det som drar Dawid till skolan. Rädslan att misslyckas 
väcker inte heller prestationsmotivationen för att vara mer närvarande, eftersom han hävdar att han 
klarar skolan trots hög frånvaro. Karlberg och Sundell (2004) visar i sin rapport att trots att många 
av eleverna inte anser det, så påverkar ”skolk” betygen. Dawid är högst medveten om att hans betyg 
skulle förbättras om han var mer i skolan och pluggade mer. Men han nöjer sig med att klara av 
skolan på en lägre nivå, trots hög frånvaro och även om han inte får höga betyg så håller han sig 
”över ytan”. När det gäller den kurs som Dawid uppfattade som mer krävande än andra kurser kan 
man se att lusten att lyckas drev honom till att göra om uppgiften tills den blev rätt. Dock tog det 
stopp då han aldrig lyckades och han gav upp. Kanske skulle han ha jobbat vidare mot målet att 
lyckas, om inte rädslan att misslyckas tagit över. Rädslan att misslyckas – i denna mer krävande 
kurs, gjorde även att Dawid var frånvarande och kom för sent till lektionerna, en strategi för att 
slippa konfronteras med det jobbiga (Imsen 2006). Dawid själv uttrycker låg självkänsla när det 
gäller skolan. Han har ingen studievana och har svårt att komma på vad han är bra på i skolan. 
Detta talar också för att prestationsmotivationen är låg och synliggör varför han inte kommer till 
skolan. 
   Calle har, eller har haft, prestationsmotivation som drivkraft för att komma till skolan. Frånvaron 
och att han inte sköter skolarbetet beror inte på en rädsla för att misslyckas, utan på privata 
angelägenheter och skoltrötthet, vilket gör att Calles prestationsmotivation är latent vid 
intervjutillfället. Kanske är inte skolan tillräckligt utmanande, då han redan varit ute i arbetslivet 
och klarat av det arbete han utbildar sig till? Eller så känns inte skolans innehåll angeläget med 
tanke på de andra viktiga saker som händer i Calles liv och som påverkar skolsituationen? Två 
omständigheter som gör att prestationsmotivationen inte aktiveras och därmed inte bidrar till att 
Calle kommer till skolan.  
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   Varken Bella (ID) eller Albin (NV) har ogiltig frånvaro i skolan. Med stöd hemifrån och hög 
studievana borde de emellertid kunna klara skolan lika bra trots en del ”skolk”. Istället för att gå till 
skolan skulle de kunna frigöra tid för att plugga till ett prov, s.k. ”pedagogisk frånvaro”, en strategi 
för att förbättra resultaten (Jönsson 1990 i Häggqvist 2000). Bellas enda tänkbara skäl till att hon 
skulle vara borta skulle visserligen handla om att plugga hemma istället för att gå på en dålig 
lektion, även om hon aldrig är frånvarande i praktiken. Man kan, något spekulerande, fråga sig om 
de inte har insett hur de kan utnyttja möjligheten till att inte alltid vara närvarande, för att få ännu 
bättre resultat. Eller behöver de så pass hög närvaro för att klara av studierna på den nivå de önskar 
(jämfört med Dawid som är borta mycket, men inte heller får höga betyg)?  

Maslows behovstrappa 

Längtan efter ett riktigt arbete är en orsak till brist på motivation för att komma till skolan. Vad 
denna längtan handlar om kommer här utvecklas utifrån Maslow. I resonemangen ovan visas att ett 
arbete är mer ”på riktigt” än skolan. Det är roligare att jobba och eleverna (Calle och Dawid) har 
mer självförtroende på jobbet än i skolan. Man kan se detta som en strävan efter behov (4) och (5), 
erkännande och respekt och självförverkligande. 
   För att nå de högre stegen behöver de undre vara tillfredsställda, vilket har sats på prov i och med 
Calles konflikt med kompisarna. Behovet av kärlek och social tillhörighet i skolan är inte längre 
uppfyllt på samma sätt som tidigare. Det är ett sätt att förstå varför Calle inte kommer till skolan. 
   Till skillnad från Albin och Bella (och i viss mån Calle) är inte normen för Dawid att vara 
närvarande i skolan. Han känner mer delaktighet utanför skolan. Även om han vet att skolan är 
”enda chansen [till] att bygga upp en bra framtid”, så är det inte där huvudfokus ligger. För att 
förstå honom enligt Maslow, har han nått högre i behovstrappan utanför skolan. På jobbet får han 
använda sina förmågor i ett meningsfullt sammanhang och han strävar efter självförverkligande 
genom egen aktivitet. Han har även mål för sitt eget självförverkligande, att jobba mer efter skolan 
och ha ett jobb han trivs med.  
 

/…/ Vad är ett bra jobb? 
 
De spelar ingen roll, bara ett bra jobb man trivs med. Men eeh... min mamma vill att jag ska bli 
sjuksköterska. O ja vill inte, fast hon vill, men jag kan inte säga nåt till hennes, mot hennes vilja. 
Å jag har sagt till henne, att jag ska inte börja plugga direkt efter..., framöver kan jag göra det. 
Så ... nu e hon tyst.  
/…/ Aa, man ska ha alltså, trevliga kollegor, arbetsgivare, arbetsledare... Eeh... Och, det beror på 
vad man jobbar med också. Till exempel, jag jobbade med [jobbet]. Det är ingen som kräver när 
jag går eller när jag slutar. Jag får betalt för sex timmar, men jag jobbar bara tre och en halv 
timme och jag gör klart snabbt. [Mm]. Eeh, så det är därför, jag gillar det jobbet. Jag kan gå när 
jag vill, bara göra klart för dagen därpå. 

 
En av egenskaperna hos den självförverkligade människan är enligt Maslow autonomi eller en fast 
identitet (Bärmark 1985). Dawid visar självständiga val och prioriteringar i sitt liv, vilket kan 
förstås som att han nått högt upp i behovshierarkin. 
   Möjligen är denna slutsats kring Dawid något drastisk. Maslows definition av självförverkligande 
är nämligen betydligt mer omfattande och handlar om att människan försöker bli allt som hon är 
kapabel att bli, ett aktivitetsbehov som tillfredsställs med nyfikenhet, kreativitet och lust (Granbom 
1998). Eleven trivs på sitt jobb men är kapabel till mer och har högre mål än att jobba där han är nu.  
   Även behov (4) av erkännande och respekt uppfylls i högre grad utanför skolan. Han har en mer 
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positiv uppfattning om sig själv på jobbet. Där uträttar han något som värdesätts av andra, i högre 
grad än i skolan där självförtroendet är betydligt lägre (Imsen 2006).  
   Behovet av kärlek och social tillhörighet får man väl säga är tillfredsställt i viss mån för Dawid i 
skolan. Han säger att han trivs och att han umgås med folk i skolan även om de inte är vänner 
utanför. Ändå finns den huvudsakliga sociala tillhörigheten utanför skolan och det är delvis det som 
gör att han ofta är frånvarande. Man kan också fundera över att Dawid är några år äldre, vilket kan 
innebära att han har mer självkänsla och inte samma behov av att markera social tillhörighet i 
skolan. Den sociala tillhörigheten finns i mer utav ett vuxenliv, på ett arbete, än i skolan.  

Inre & yttre motivation 

Begreppen inre och yttre motivation kommer att visa vilken typ av motivation det kan tänkas vara 
som eleverna saknar då de inte kommer till skolan. Framtiden är en stark yttre motivation för alla 
elever men tydligare för de elever som har högre frånvaro. ”Trots” det satsar de inte på skolan för 
att få bra betyg och ”en bra framtid”. Längtan efter att sluta skolan är så stark att den yttre 
motivationen framtiden inte räcker till för att de ska gå till skolan.  
   Calle uttrycker en idé om delaktighet i lärandet, en inre motivation, som inte riktigt finns där: 

Ja, det borde ju vara nånting som intresserar mej då. Eehm, nånting som jag vill lära mej. Å, de 
e väl de... Asså när man lär sej nånting som man vill veta. Då lär man, asså om man vill lära sej 
cykla, då går det oftast väldigt mycket enklare å göra det. Eehm, just nu så... tänker ja bara va 
jag vill göra efter gymnasiet. Ja vill på en gång bara gå ut å jobba i arbetslivet å vara 
fritidspedagog å på de sättet e ja omotiverad å vara här just nu. Jag vill liksom skippa den här 
biten å bara gå ut i arbetslivet. På så sätt e jag omotiverad å göra allting som e här, för jag vill 
liksom bara skippa de här. Vilket e lite dumt, för att jag behöver göra allt det här för att komma 
till nästa steg som jag försöker komma till. Så... Men... Ja... arbetslivet motiverar väl mej. 

 
Även om skolan är en förutsättning för hans mål så saknas motivation. Känner han sig redan fullärd 
för att kunna jobba eller varför har han plötsligt en känsla av att lärandet inte är meningsfullt och på 
riktigt, som det ju varit större delen av den tidigare gymnasiegången, enligt Calle? Den inre 
motivationen saknas eftersom han inte vill gå i skolan utan bara gör det för att sedan kunna göra det 
han vill. Saknas ännu mer yttre motivation och belöning i skolan för Calle? Är längtan efter att 
jobba en längtan efter yttre bekräftelse, exempelvis lön och uppskattning? Eller är det i arbetet som 
Calle känner inre motivation – ett verkligt intresse, istället för i skolan som endast handlar om vad 
han sedan kommer att jobba med i verkligheten? 
   Dawid (HA) säger en sak om vad han tycker när det gäller närvaro och frånvaro och en annan om 
hur han själv agerar. Har han en föreställning om hur han borde vara som elev utifrån vad han tror 
att jag som intervjuare tycker och enligt vad hans normsystem föreskriver? Eller kan det vara så att 
Dawid inte räknar in sig själv som en elev i gymnasiet, som ett undantag av något slag? Citatet 
nedan får illustrera hur han resonerar kring skolans stora betydelse för framtiden: 

Det finns folk som jag känner som inte har gått i skolan. Dom har inte ett bra jobb /…/. Men om 
dom hade gått i skolan, om dom hade utbildat sej, så hade det inte varit så för dom. 
/…/ Till exempel, jag ... När en elev är borta från skolan, då, när man har slutat från skolan och 
inte har bra betyg, eller... det finns vissa som hoppar av från gymnasiet, bara för att dom har fått 
ett jobb. Men sen så... kan det inte gå bra för dom, för man vet inte hur länge man kan ha det här 
jobbet. Så, ... men då får man ångest, man ångrar sej för att man lämnade skolan för jobbet. Då 
kan man ha jobb efter skolan, om man har en bra utbildning … till exempel lärare, 
sjuksköterska, vad som helst ... men det är bra att gå i skolan... så, va aktiv.  
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Till att börja med kan det vara av betydelse att påpeka att Dawid distanserar sig genom att inte 
använda ”jag”, utan ”en elev” och ”man”, även om det andra stycket inleds med ”jag…”. Att Dawid 
inte går till skolan varje dag, trots att en del av hans attityd till närvaro och frånvaro säger att ”man” 
borde göra det för en bra framtid, kan förstås enligt Konstenius och Schillaci (2010) som skriver att 
människans beslut inte alltid behöver föregås av rationellt tänkande. För att skapa en förändring i 
ett beteende behövs drivkraft eller motivation, något som bör utgå från människan själv istället för 
att läggas på av någon annan. Man kan se Dawids framtidsvision som en belöning och därmed en 
yttre drivkraft, men den räcker ändå inte till för att han ska vara mer närvarande i skolan och plugga 
mer för att få höga betyg. Kanske räcker den så långt att han inte hoppat av skolan, eftersom han vet 
att det är något han kommer att ångra. En annan belöningsstrategi är planerandet av sin närvaro, för 
att kunna vara frånvarande. Närvaron belönas med möjligheter till frånvaro. 
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6. Avslutande ord 

Attityder och viktiga värden i elevernas liv 
Här följer ett avslutande resonemang som sammanfattningsvis svarar mot syftet och frågan kring 
vad elevernas attityder till närvaro och frånvaro kan tänkas grunda sig i. Resonemanget bygger på 
tolkning och analys av elevutsagorna och är en del i den hermeneutiska spiralen – från del till 
helhet.  
   Men först en kort påminnelse om och vidgad förklaring av begreppet attityd i denna uppsats. I 
kapitel 1, Inledning, förklaras att attityder kan leda till ett visst handlande eller agerande. Fejes och 
Thornberg (2009) skriver om hermeneutikerns öppna inställning till materialet som kan leda 
forskaren i oväntade riktningar där forskningsfrågorna fördjupas och kompletteras. 
Undersökningens fokus – att förstå attityder och vad attityderna grundar sig i, har visat sig innefatta 
även handlande och vad ett visst handlande grundar sig i. Definitionen av attityd kommer därför 
vidgas till att innefatta dels en förutbestämd uppfattning som leder till ett visst handlande, dels ett 
handlande som kan utröna en viss attityd. 
   Vad närvaro och frånvaro i skolan betyder för dessa gymnasieelever handlar om vilka värden som 
är viktiga i livet, vilket hänger ihop med känslan av att något är ”på riktigt”. Albin och Bella, på 
Naturvetenskapligt program respektive Idrottsprogrammet, har högre närvaro och en mer positiv 
attityd till att vara närvarande än Calle och Dawid. De i sin tur, som går på Barn- och fritids- 
respektive Handels- och administrationsprogrammet, har högre frånvaro och en mer dubbel attityd 
till närvaro och frånvaro. Detta säger inget generellt om hur det ser ut med attityderna till närvaro 
och frånvaro på de olika gymnasieprogrammen, men det har betydelse för att förstå vad dessa fyra 
elevers attityder grundar sig i. Olika studiekulturer ger olika beteenden hos eleverna. På (NV) och 
(ID) är det för Albin och Bella en stor avvikelse att inte sköta studierna medan det för Calle och 
Dawid på (BF) och (HA) är mer accepterat. I detta kan man tolka in att lärarnas reaktion vid 
frånvaro har betydelse för vilken attityd som ges till eleverna och att reaktionerna ser olika ut 
beroende på hur hög den generella frånvarostatistiken ser ut på programmet/i klassen. Albin ser ett 
värde i att ha en positiv attityd till närvaro inför lärarna eftersom han då slipper skamkänslor och får 
positiv bekräftelse. Också för Dawid finns det ett visst värde i att verka ha en sådan attityd inför 
lärarna. I hans frånvarobeteende ingår det dock att säga till mentorn att han varit sjuk fast han är 
frisk, när de möts i skolan på eftermiddagen innan intervjun till denna undersökning. Exemplen 
visar på att attityder till närvaro i skolan kan grunda sig i att antingen ha en så stor respekt inför 
lärarna att det påverkar elevens beteende i skolan. Eller i att inte ha lika stor respekt inför lärarna, 
där man kan ljuga inför sin mentor för att kunna vara frånvarande.  
   Attityder till närvaro och frånvaro kan också grunda sig i hur pass viktig skolan känns för eleven. 
Känslan av att det är ”på riktigt” har förklarat varför, och varför inte eleverna kommer till skolan. 
Ett exempel är Dawids närvaro vid intervjun, trots att han varit frånvarande hela skoldagen. Att 
komma till intervjun värderas högre än att komma till skolan. Antagligen för att intervjun är mer 
”på riktigt” liksom ett arbete är viktigare att komma i tid till.  
   Varför attityderna ser ut på olika sätt kan också grunda sig i grad av autonomi och självgående. 
Tolkningen baseras på å ena sidan de elever som oreflekterat ständigt är närvarande – en attityd 
som skulle kunna grunda sig i att inte ha en egen vilja och att vara offer för ett slags ”grupptryck”. 
Å andra sidan på en attityd som uttrycker en egen vilja att ibland inte gå till skolan – vilket skulle 
kunna grunda sig i en högre grad av självgående och inte så mycket i behovet av social tillhörighet i 
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skolan. En sådan tolkning skulle kunna kallas ”ett omvänt grupptryck” och talar emot Karlberg och 
Sundell (2004) som skriver att skolk ofta har att göra med grupptryck för att elever som skolkar är 
mer mottagliga för sådant. Attityder till närvaro och frånvaro kan alltså grunda sig i värdet av en 
social tillhörighetskänsla i skolan. 

Reflektioner 

Reflektion kring syfte & frågeställningar i förhållande till resultat 

Undersökningen svarar mot syftet att förstå fyra gymnasieelevers attityder till närvaro och frånvaro 
i skolan och vad attityderna grundar sig i. Detta har skett genom sammanställning och tolkning av 
elevernas utsagor. Analysen med ett motivationsperspektiv har svarat på frågeställningarna om 
varför och varför inte de fyra eleverna kommer till skolan samt vad elevernas attityder till närvaro 
och frånvaro grundar sig i.  
   Ambitionen i denna studie är att ge närvaro lika stort utrymme som frånvaro, men möjligtvis har 
närvaron kommit lite i skymundan av frånvaron. Detta kan bero på att den tidigare forskningen i 
hög grad handlar om ”skolk” och ogiltig frånvaro. Men det kan också bero på att frånvaro är mer av 
ett ”problem” vilket kanske ökar nyfikenheten på att ta reda på problemets kärna eller lösning.  
   I materialinsamling och bearbetning av material har gjorts försök till att inta ett elevperspektiv, 
liksom att inte ha bestämda uppfattningar om att t.ex. närvaro i skolan nödvändigtvis är bättre än att 
vara frånvarande ibland. Detta för att vara öppen inför materialet och kunna förstå det på ett rättvist 
sätt med olika tolkningsalternativ.  
   Frågeställningarna varför eleverna kommer till skolan eller inte har varit intressanta att laborera 
med, men ofta har tvetydigheter dykt upp kring vad som varit vad, eller om frågorna egentligen sagt 
samma sak. Funderingar på att slå ihop frågorna till en har dock avfärdats då de behöver varsin 
plats i uppsatsen för att de ger olika svar.  
   Som går att läsa i kapitel 1, har det visat sig att attityder till närvaro och frånvaro även handlat om 
skolan och skolarbetet i stort. Detta ingår dock i närvaro- och frånvaroperspektivet eftersom en 
attityd till skolan eller att plugga kan urskilja en attityd till att komma eller inte komma till skolan. 

 
Reflektion kring urval i förhållande till resultat 

I kapitel 3, Metod, ifrågasätts risken med att urvalet inte skulle vara representativt. Men man kan 
fråga sig vad urvalet ska representera och vad det riskerar att inte representera. De fyra elever som 
ställde upp kan ses som utstickare ur mängden, eftersom de var i stort sett de enda i de fyra 
klasserna som ville vara med. På vilket sätt de sticker ut kan vi dock inte ta reda på utan endast 
spekulera kring. Kanske har dessa fyra mer självförtroende att våga vara med, där andra kanske 
hade lust men inte mod nog till att anmäla sig inför hela klassen eller ringa/sms:a mig i efterhand. 
Kanske ansåg sig dessa fyra elever ha mer tid då de andra tredjeklassarna prioriterade att plugga 
eller göra något annat? Kanske väckte ämnet ”gymnasieelevers tankar om närvaro och frånvaro” ett 
större intresse för dessa fyra, av olika anledningar?  
   Eftersom varken elever med exceptionellt hög eller låg närvaro/frånvaro söktes utan bara ”vilka 
elever som helst”, ville jag inte prata för mycket med lärare eller elever om ämnet. Detta skulle 
kunna styra urvalet till elever med särskilda erfarenheter: ”Ellen, du som aldrig skolkar kan väl vara 
med”, eller ”Fia, det är en lärarstudent här som skriver om närvaro och frånvaro, du som inte är i 
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skolan så mycket kanske kan tänka dig att ställa upp?”. Med mer tid och en större undersökning 
skulle det vara intressant att intervjua fler elever på samma fyra program för att få ett mer 
representativt urval. 
   Man kan fråga sig hur mycket eleverna inte berättar om angående vad som gör att de kommer 
eller inte kommer till skolan, eller deras attityder till närvaro och frånvaro. Vad har jag för roll, som 
lärarstudent och vad tror de att en lärarstudent ”vill” höra för att få material till sin undersökning? 
Kanske är elevernas utsagor kring närvarons stora betydelse för skolgången och framtiden något 
inställsam. Eller så är det bara min förförståelse som säger att elever egentligen inte vill vara i 
skolan.  
   Valet av teoretiskt perspektiv skedde efter datainsamlingen. Dels för att respondenterna själva 
pratade om motivation, dels för att jag sökte ett perspektiv för att förstå orsaken bakom handlingar 
och attityder. Man kan ifrågasätta användandet av Maslows behovshierarki, en teori som inte 
förklarar enskilda handlingar i speciella situationer (Granbom 1998). Möjligtvis har denna studie 
för lite information och kunskap om eleverna för att behovshierarkin ska kunna säga någonting om 
vad deras attityder till närvaro och frånvaro grundar sig i. Under arbetets gång har jag även funderat 
över ytterligare teoretiska perspektiv. Ett sociologiskt perspektiv utifrån Bourdieu och habitus-
begreppet kunde t.ex. ge en fördjupad förståelse. Möjligtvis är intervjumaterialet och kunskapen om 
elevernas bakgrund för tunt att analysera med avseende på deras ”kapital” och habitus, liksom 
denna uppsats omfattning, som kräver sina begränsningar vad gäller teoretiskt material. 

Tankar om framtida forskning om närvaro & frånvaro 

En annan intressant ingång till ämnet skulle vara att göra en deduktiv undersökning, där man utgår 
från motivationsperspektivet och styr intervjuerna ännu mer dit istället för att låta intervjuerna styra 
det valda perspektivet, som i denna undersökning. Det skulle möjligtvis kunna ge ett djupare 
material kring ämnet motivation. Det vore även intressant att vidga undersökningen till fler 
respondenter, skolor och program för att kunna se ännu fler variationer eller likheter mellan 
eleverna.  
   Ett ökat fokus på närvaron som fenomen skulle vara fruktbart för att förstå frånvaron. Genom att 
förstå vad som drar vissa elever till skolan kan man kanske förstå vad som saknas i skolan för de 
som inte dras dit. En intressant och motsägelsefull frågeställning skulle kunna vara: ”varför 
kommer eleverna egentligen till dagens problemskola?”, med fokus på skoldebatten idag och alla 
problem i skolan som den fokuserar kring. Eller varför inte en ännu mer motsägelsefull fråga, som: 
”vad gör att elever med hög olovlig frånvaro ändå går till skolan ibland?”.  

Till lärare om närvaro och frånvaro 

En insikt som nått mig i arbetet med denna uppsats är hur mycket det betyder att ha samtal med 
elever. Det genuina lyssnandet, de förutsättningslösa följdfrågorna, elevernas berättelser, tankar och 
reflektioner har gett förståelse för elevernas situation och min position gentemot dem. 
Förhoppningsvis får även eleverna ut något av sådana samtal. Kanske har en negativ attityd till 
närvaro på något sätt ändrats? Kanske har Dawid fått välbehövlig bekräftelse från ”lärarsidan”, där 
någon varit genuint intresserad och nyfiken av hans berättelse och kunskap? I uppsatsens inledning 
berättas om min egen skolgång, där jag inte varit mycket frånvarande men ändå ”unnat mig” lite då 
och då, för att möjligheten fanns. Självklart vill jag som lärare inte att eleverna ska vara 
frånvarande! Det förstör enligt mig gruppdynamiken i klassen, eleven missar viktiga detaljer och 
som denna studie visar, så uppstår en känsla av utanförskap som kan vara svår att bli av med. Som 
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professionella lärare måste vi alltså komma ihåg vad det är som gör att en elev kommer till 
lektionerna. Och därför tvingas vi samtala, lyssna och fråga – innan vi tolkar och analyserar 
elevernas tankar i vår professionella roll, för att kunna skapa möjligheter till lärandesituationer på 
riktigt.   
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Bilaga 1 
Skollagen  
15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 

Elevers närvaro och information om frånvaro 
16 § En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den 
avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. 
 
Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för 
att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag 
informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens 
vårdnadshavare inte informeras samma dag.  
 
(http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800#K15, Skollag 2010:800, 
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. Hämtat: 2012-01-09) 
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Bilaga 2 
Ur ”Handlingsplan för ökad närvaro”, från skolan där denna studie 
gjorts.  

Bestämmelser av muntliga och skriftliga varningar 

Vid oanmäld frånvaro överstigande 10% av elevens schemalagda tid under en rapporteringsperiod 
(en månad) varnar mentor eleven muntligt om risken att förlora studiebidraget (CSN) och 
informerar även elevens vårdnadshavare, i de fall eleven är omyndig. Information ges även till 
myndig elevs vårdnadshavare om eleven gett samtycke eller om vårdnadshavaren begärt att få 
information.  
 
Vid ev. fortsatt oanmäld frånvaro överstigande 15% av elevens schemalagda tid får eleven en 
skriftlig varning från skolan hemsänd, där även vårdnadshavare informeras om frånvaron. 
Information ges också till myndig elevs vårdnadshavare enligt samma regel som muntlig varning. 
Observera att skriftlig varning kan utgå även om mentor underlåtit att varna muntligt. Varning 
skickas av kansliet om inte mentor uttryckligen och med motivering till EHT avrått från varning. 
Den skriftliga varningen innebär att eleven riskerar att rapporteras till CSN om närvaron inte 
förbättras, se nedan. Observera att den skriftliga varningen gäller under ett helt läsår. Det går alltså 
inte att skärpa sig en enskild rapporteringsperiod och sedan återfalla till hög frånvaro. Den skriftliga 
varningen följs upp av mentor i enskilt samtal med eleven samt med vårdnadshavare senast inom en 
vecka.  
 
Rapportering till CSN 
Vid ev. fortsatt hög oanmäld frånvaro, ca 20% under rapporteringsperioden, beslutar skolan att 
rapportera elevens frånvaro till CSN. Beslutet meddelas alltid mentor via EHT/kansliet. 
Rapporteringen till CSN leder normalt till att studiebidraget dras in. Detta beslut går att överklaga. 
Eleven kan bli återbetalningsskyldig för studiebidrag han/hon fått under frånvaroperioden. 
Eventuell indragning av studiebidrag kan även leda till att andra bidrag som eleven eller familjen 
har rätt till, dras in. Allt detta står i den skriftliga varning som föregår rapporten till CSN. CSN-
rapporteringen följs upp av mentor i enskilt samtal med eleven och vårdnadshavare senast inom en 
vecka.  
 
Om eleven förbättrar sin närvaro så att frånvaron understiger 20% följande rapporteringsperiod 
meddelar skolan CSN och studiebidraget återinsätts.  
 


