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Loredana Ciambriello 

Sammanfattning  

Utifrån OECDs analys av PISA (2012) är svenska elever bäst i Norden på att skolka.  

Syftet med min studie är att belysa hur elever och föräldrar i en årskurs 6 upplever skolans arbete med 

att främja skolnärvaro och identifiera faktorer som kan främja skolors arbete med elevers närvaro. 

Mina frågeställningar är följande. 

 

 Hur upplever föräldrar och elever skolans rutiner vid ogiltig frånvaro?  

 Hur anser föräldrar och elever att rutinerna fungerar? 

 Vad motiverar eleverna att gå till skolan? 

 Vad tror eleverna är orsaker till skolk? 

 Vad anser eleverna att skolan kan göra för att öka skolnärvaron? 

 

För att få svar på frågorna valde jag att intervjua 5 elever i årskurs 6 och föräldrarna fick besvara en 

enkät.  

 

Resultatet av intervjuerna visade att eleverna tyckte att lektionernas innehåll och utformning bidrog till 

huruvida det var roligt att gå till skolan eller inte. Eleverna kände till skolans rutiner vid ogiltig 

frånvaro och sen ankomst. Skolan kontaktade elevernas föräldrar samma dag om eleverna var 

frånvarande utan giltiga skäl och den sena ankomsten rapporterades in i skolans plattform. Eleverna 

nämnde skolsvårigheter, dåliga kamratrelationer och brister i skolklimatet som orsaker till skolk. En 

anpassad lärmiljö utifrån elevens behov och en positiv, in lyssnande och uppmuntrande lärare bidrar 

enligt dem till ökad skolnärvaro. Endast hälften av föräldrarna har kännedom om skolans agerande och 

rutiner vid ogiltig frånvaro.  Föräldrarna upplever att skolan ska informera bättre kring rutinerna och 

arbetet med skolfrånvaro.  
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Förord  

Först och främst vill jag tacka de elever som ställde upp på intervjuer. Jag vill även rikta ett tack till 

rektorn och klassläraren på skolan där studien genomfördes. Utan er hade det inte blivit någon studie. 

Tack! 

Jag vill också rikta ett tack till lärare och kurskamrater på Specialpedagog programmet, på Stockholms 

universitet, för ett lärorikt och utvecklande år. Det har varit många intressanta och lärorika 

diskussioner som jag tar med mig i min nya yrkesroll som specialpedagog.  

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Eva Mauritzson-Sandberg för hjälp och stöd i arbetet 

med uppsatsen. 

Loredana Ciambriello 

Nacka, november 2014 

1. Inledning  

I Sverige råder skolplikt, vilket innebär att alla barn i Sverige ska gå i skolan.  Trots att elevers närvaro 

i skolan regleras av Skollagen (SFS 2010:800) visar officiell statistik att 10 % av alla elever på 

svenska högstadieskolor var frånvarande åtminstone en gång i månanden utan giltigt skäl (Skolverket, 

2010). PISA-rapporten 2012 visar att svenska elever har bristfälliga kunskaper i matematik och 

svenska. I den analys som OECD gjorde framkommer även att svenska elever har svårt att komma i tid 

till skolan och att flera av dem skolkar. På frågan om man kommit för sent någon gång under de 

senaste två veckorna svarar 56 % av de svenska eleverna att de kommit sent någon gång under de 

senaste veckorna. Genomsnittet i OECD är 35 %. När det gäller skolk svarar 21 % av eleverna att de 

skolkat någon gång under de två senaste veckorna (Skolverket, 2013). 

 

Resultatet av den dåliga närvaron bidrog till att skolans ansvar gällande rapportering av ogiltig 

frånvaro reglerades i Skollagen (SFS 2010:800). Det är rektors ansvar att se till att skolan kontaktar 

vårdnadshavare första dagen som eleven är frånvarande utan giltiga skäl. De nya bestämmelserna samt 

rapporter om att skolan behöver tydligare stöd för att komma till rätta med frånvaron bidrog till att 

Skolverket publicerade skriften Skolverkets allmänna råd Arbetet med att främja närvaro och att 

uppmärksamma utreda och åtgärda frånvaro i skolan” (2012), vars övergripande syfte är att varje 

elev ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd.  Vid sidan av detta gav även Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL, år 2013 ut en guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner. Tidig upptäckt 

och tidiga insatser beskrivs från flera håll som mycket angeläget för ett framgångsrikt arbete med att 

vända frånvaron till närvaro, vilket kräver fungerande systematiska närvarorutiner i skolan. I guiden 

betonas även vikten av att elever och vårdnadshavare är delaktiga i strävandena att öka närvaron 

(SKL, 2013). 

 

För att på ett enkelt sätt registrera ogiltig frånvaro och meddela föräldrarna om deras barn är 

frånvarande utan giltiga skäl, använder sig flera skolor av en digital plattform där pedagoger 
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registrerar elevernas frånvaro och sena ankomster. Hur skolor väljer att kontakta föräldrarna är upp till 

skolorna. I Stockholms grundskolor har frånvaron minskat från 2,9 % till 1,7 %, vilket man tror beror 

på att vissa skolor använder sig av en automatisk sms tjänst. Föräldrarna får ett sms från skolan så fort 

deras barn är frånvarande utan giltiga skäl (Sundén Jelmini, 2014, 16 november).  

 

Både internationell och svensk forskning pekar på att skolfrånvaro kan utvecklas till långvarig 

frånvaro som tillslut leder till att eleven inte fullföljer sin utbildning (McCray, 2006; Kearney, 2008; 

Skolverket, 2010; Strand, 2013). Att vända frånvaron som finns i svenska skolor till närvaro är 

angeläget då studier visar att en omfattande frånvaro kan för den enskilde eleven leda till stora 

svårigheter. En ofullständig utbildning försvårar ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet. 

Detta kan i sin tur leda till eller förstärka utanförskap (Skolverket, 2012).  

 

Jag har sedan en lång tid tillbaka arbetat med elever som av olika anledningar har långvarig 

skolfrånvaro. Gemensamt för eleverna är att de alla har en upplevelse av en skola som inte kunnat 

tillgodose deras behov. De har oftast börjat skolka i början av årskurs sju och senare har ströfrånvaron 

blivit mer långvarig, vilket också gjort det svårt för eleverna att gå tillbaka till skolan. Denna 

erfarenhet har gjort mig nyfikenhet på orsakerna till elevernas skolfrånvaro samt på vilket sätt den 

hade kunnat hindras i ett förebyggande arbete. Eleverna jag mött i mitt arbete har oftast mycket dåliga 

skolerfarenheter och brister både i kamratrelationerna och i relationen till pedagoger. Flera av dem har 

även stora skolsvårigheter och några av dem känner sig väldigt kränkta av de vuxna i skolan. Som 

lärare har jag funnit arbetet med en tillbakagång till skolan svår då orsakerna till elevernas frånvaro är 

flera och komplexa. I min kommande yrkespraktik ser jag vikten av att arbeta förebyggande mot 

skolfrånvaro där det blir viktigt att enas kring ett förhållningssätt gentemot elever med ogiltig 

skolfrånvaro och att det förebyggande arbetet sker på organisations-, grupp och individnivå. Ett 

förebyggande arbete kräver dock skolans kännedom om vilka upplevelser föräldrar och elever har av 

skolans arbete gällande skolfrånvaro. Det är trots allt de som berörs i första hand, och för att skapa de 

bästa förutsättningarna i lärmiljön behöver skolan ta del av föräldrar- och elevers kunskaper, 

upplevelser och tankar.  
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2. Bakgrund 

Tidigare forskning påvisar faktorer som leder till ogiltig frånvaro för elever på högstadiet. En del av 

dessa faktorer, till exempel elevens hemförhållanden, är inget skolan kan påverka eller förändra. Min 

studie fokuserar på elever- och föräldrars kännedom om och upplevelser av skolans arbete med ogiltig 

frånvaro. 

2.1 Tidigare forskning 
Litteraturgenomgången börjar med att redogöra för de olika styrdokument som skolan behöver 

förhålla sig till när det gäller ogiltig frånvaro. Utifrån dessa tydliggör jag också vad ogiltig frånvaro 

innebär i min studie. Senare följer den tidigare forskning som finns på området och som är relevant 

utifrån mina frågeställningar. Jag betraktar den tidigare forskning på området som en klangbotten, mot 

vilken jag sedan delvis kan söka förståelse för vad som ligger till grund för eleverna- och föräldrarnas 

svar.  

2.1.1 Skolplikt och skolk 

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

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

utbildning och att den ska vara obligatorisk och kostnadsfri för alla barn. Vidare står att 

konventionsländerna skall vidta särskilda åtgärder för att uppmuntra barn att ha en regelbunden 

närvaro i skolan samt arbeta för att minska antalet studieavbrott. I Sverige är utbildning kostnadsfri 

och svenska barns rätt till utbildning regleras genom skolplikten. Skolplikten inträder normalt det året 

barnet fyller sju år och innebär att skolgången är obligatorisk. Hemkommunen, skolan, föräldrarna och 

eleverna har alla ett ansvar i att skolplikten fullgörs. All frånvaro som inte grundas på sjukdom eller 

ledighet för enskild angelägenhet och inte är rapporterad skall ses som ogiltig frånvaro. Enligt 

Skollagen ska rektor rapportera till vårdnadshavare om ogiltig frånvaro föreligger. Skolan ska då 

kontakta vårdnadshavaren samma dag. Den ogiltiga frånvaron ska också noteras i terminsbetygen, för 

de elever som går i grundskolan. Vårdnadshavaren ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. I de fall 

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

barnet går i skolan, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare med vite. Förutom skolan 

och föräldrarnas skyldigheter regleras även elevens. Elevens skyldighet är att närvara vid undervisning 

samt deltagande i utbildningen. Även kommunen görs ansvarig, genom att följa upp de elever som inte 

går i skolan samt erbjuda en annan form av undervisning till de elever som av olika anledningar inte 

fullföljer sin skolplikt (SFS 2010:800).   

 

Långvarig ogiltig frånvaro innebär att den rätt till utbildning, som alla skolpliktiga barn har, inte blir 

tillgodosedd (Skolverket, 2010). Definitionen av skolk eller ogiltig frånvaro kan variera, men 

Skolverkets (2012) definition av skolk är att en elev är frånvarande från undervisningen utan giltig 

anledning. Precis som definitionen av skolk kan variera finns det även olika perspektiv på skolk. 

Karlberg och Sundells (2004) menar att man antingen ser på skolk som en sund protest, där eleverna 

vänder sig emot en skolform som inte lyckas tillgodose elevernas behov eller som ett uttryck för 

elevernas riskfyllda livssituation, där skolmisslyckanden går hand i hand med kriminalitet och psykisk 



4 

 

ohälsa samt missbruk. Utifrån deras resultat finner författarna att skolk ska betraktas som en början till 

ett fortsatt asocialt liv och inte som en konstruktiv och sund protest mot skolan. 

 

2.1.2. Orsaker till skolfrånvaro  

Långvarig skolfrånvaro menar Gladh & Sjödin (2014) är symtom på en mycket komplex problematik. 

Orsakerna bakom varför vissa elever inte vill gå till skolan är flera och i många fall komplexa och 

beror oftast på omständigheter som råder både i skolan och i hemmet (Christenson & Thurlow, 2004; 

Kearney, 2008; Skolverket, 2010; Strand, 2013). Barn börjar skolan med olika individuella 

förutsättningar att klara motgångar som på sikt kan leda till skolfrånvaro. Är förutsättningarna dåliga 

från början kan t.ex. skolsvårigheter och ett dåligt skolklimat öka sannolikheten för skolfrånvaron 

(Ingul & Nordahl, 2013).  

 

Orsakerna till varför en elev inte går till skolan är viktiga att identifiera, både för att förstå varför 

eleven inte är i skolan och för att en återgång till skolan ska bli möjlig. Relationsproblem mellan elev 

och lärare samt mellan elev och elev är en vanligt förekommande orsak till skolk som senare kan leda 

till långvarig skolfrånvaro. Avsaknad av utmaningar och uppmuntran från skolpersonal samt att elever 

inte fått stöd tidigt är också faktorer som kan leda till skolfrånvaro (Strand, 2013). Pedagogiska 

faktorer kan föranleda ogiltig frånvaro. I skolan förekommer att lärare brister i bemötandet gentemot 

en elev som har svårigheter i ett ämne och stämplar eleven som dum. Det finns elever som inte fått 

tillräckligt med särskilt stöd. Elever som har svårigheter i vissa ämnen kan ha lågt självförtroende, 

vilket påverkade närvaron på lektionerna (Skolverket, 2010). Alltså påverkar lärandet och hur eleverna 

uppnår kunskaper huruvida de närvarar på lektionerna. Synen på kunskap och lärandet i de grupper 

eleven ingår påverkar viljan till att lära och således även motivationen. Vidare påverkas elevernas 

motivation av de förväntningar som omgivningen har. Motivationen och lärandet ökar om eleverna 

möts av positiva reaktioner och accepteras för vilka de är samt får möjligheter att nå kunskapsmålen 

utifrån sina egna förutsättningar (Dysthe, 2003; Ogden, 2001). En positiv bekräftelse från pedagogen 

bidrar till att elevens självkänsla i ämnet ökar och därmed även motivationen (Birkemo, 2001).  

2.1.3 Att främja skolnärvaro på individ- och gruppnivå  

Då forskningen är överens om att skolfrånvaro beror på ett flertal olika anledningar innebär det att det 

inte finns en enda lösning på problemet. Därför måste interventioner mot skolfrånvaro ske i ett tidigt 

skede och utformas utifrån kunskapen om orsaken till att eleven inte går till skolan, beror på flera olika 

faktorer och att orsakerna bör ses i den kontext de uppstår (Christenson & Thurlow, 2004; Ingul, 

Klöckner, Silverman & Nordahl, 2012).  Det är viktigt att tidigt identifiera elever som befinner sig i 

riskzon för att misslyckas i skolan och hjälpa dem att lyckas i skolarbetet. Pedagogerna bör därför 

följa eleverna och deras utveckling samt individanpassa undervisningen utifrån elevens behov och 

förutsättningar. Skolfrånvaro bör ses som en process, att bestämma sig för att sluta gå i skolan är inte 

något man plötsligt kommer på utan är resultatet av en långvarig process som pågått i många år. 

Elevers bekymmer i skolan, så som sociala och kunskapsmässiga, uppträder redan i de tidiga skolåren. 

I arbetet med att vända skolfrånvaro till närvaro behöver man ta hänsyn till relationerna mellan skolan, 

eleven, familjen och skolkamraterna, då bra interventioner mot skolfrånvaro påverkar alla och pågår 

under en längre tid (Christenson & Thurlow, 2004). 

 

Även Skolverket (2010) finner att effektiva interventioner består i att bygga goda relationer mellan 

elev, lärare, föräldrar och skolkamrater. Det också finnas en överblick av elevens skolprestationer och 

möjligheterna till utveckling ska ges i en stödjande och uppmuntrande miljö. Skolverket (2010) och 

Strand (2013) anger bemötandet från lärare som en central faktor för att en elev ska kunna ta sig 
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tillbaka till skolan efter långvarig frånvaro. Strand (2013) fann i sin studie att de elever som lyckades 

komma tillbaka till skolan och också höja sina skolresultat hade vuxenstöd i form av uppmuntrande 

lärare som tog sig tid i att förstå vilka hinder som fanns i undervisningssituationen istället för att se 

eleven som problembärare. Enligt Strand lyckades dessa elever komma tillbaka genom att de under sin 

frånvaro hade kontakt och stöd av engagerad pedagog och/eller vårdnadshavare. Även Karlberg och 

Sundell (2004) påtalar bemötande och relationen mellan elev och pedagog som en förutsättning för att 

en elev med långvarig skolfrånvaro ska kunna bryta ett negativt mönster. Författarna menar att 

interventioner mot skolk bör innehålla mentorsprogram där eleven får uppmuntran och hjälp i relation 

till skolket. McCray (2006) lyfter också mentorskapets betydelse i arbetet med att förebygga långvarig 

skolfrånvaro och menar att eleven då kan få hjälp med att skapa goda relationer till vuxna i sin 

omgivning.  

 
Vid sidan av de goda relationerna som genomsyras av ett gott bemötande nämns skolklimatets 

betydelse i stort för att elever ska känna trygghet samt trivas i skolan. Skolklimatet ska främja alla 

elevers potential och eleverna ska uppmuntras i sin utveckling. I ett gott socialt klimat blir alla elever 

sedda och vilket bidrar till att de trivs i skolan. Uppnår skolan detta känner sig elever motiverade och 

har lust att lära, vilket har stor betydelse för huruvida de erhåller kunskaper (Grosin, 2004; SKL, 2013; 

Strand, 2013; Westling Allodi, 2013).  

 

SKL (2013), Skolverket (2012) samt Strand (2013) understryker vikten av elevers delaktighet i arbetet 

för att främja skolnärvaro och ses som nödvändigt i arbetet med att vända frånvaro till närvaro. SKL 

menar att det är av vikt att eleven får ge sin syn på orsaken bakom frånvaron. Elevers delaktighet i 

skolans förändringsarbete och utformande av specialpedagogiska insatser är i många fall begränsad. 

Elever har även svårt att beskriva och reflektera kring sin egen delaktighet och uppfattar det ofta som 

självklart att vuxna bestämmer i klassrummet och att graden av delaktighet påverkas av de 

förväntningar som finns på dem samt av relationen till läraren (Elvstrand, 2009).  

 

I vilken grad elever görs delaktiga i utformandet av de specialpedagogiska insatserna samt 

förändringsarbetet beror i hög grad på vilken syn skolan har på barnet.  Oftast har skolan en tendens 

att se på barn i behov av särskilt stöd som problembärare och orsakerna till problemen beror på barnet 

(Asp-Onsjö, 2006; Hjörne & Säljö, 2008 ). Enligt Askland och Sataøen (2003) ser vi på barn idag som 

svaga och med stora behov som vuxna måste tillgodose. Författarna efterlyser en mer överordnad syn 

på barnet, ett barn som är kapabelt, aktivt och utforskande och som ständigt utvecklas i den kontext 

hen befinner sig i, tillsammans med andra. Då pedagogernas människosyn påverkar det praktiska 

arbetet är det viktigt att pedagogen respekterar eleven och är lyhörd för elevens perspektiv. Genom att 

ta del av elevens perspektiv erhåller pedagogen kunskaper om sig själv och hur hens undervisning 

påverkar elevens lärande (Askland & Sataøen, 2003).  

 

I likhet med Askland och Sataøen (2003) påtalar även Hundeide (2003) pedagogernas förhållningssätt 

gentemot eleven. Han menar att pedagogens negativa inställning till elevens svårigheter och 

utvecklingspotential kan hindra både utveckling och lärande. Hundeide menar att pedagogen behöver 

tränas i att hitta positiva egenskaper hos eleven och understryker att pedagogens förhållningssätt 

gentemot eleven ska utgå från att denne alltid kan utvecklas och att detta främst sker genom 

uppmuntran. Även Greene (2011) påtalar vikten av att pedagoger reflekterar över deras inställning till 

och förväntningar på eleven och framhåller att ”barn gör rätt om de kan”.  Den vuxnes uppgift, menar 

författaren, är att ta reda på vad som hindrar barnet att inte lyckas och sedan vägleda. Vidare påtalar 

Greene att detta förhållningssätt på sikt även leder till ett gemenskapsbygge, både mellan läraren och 

eleven och mellan eleverna. För att detta ska lyckas understryker författaren pedagogens förmåga till 
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lyhördhet för elevens behov och outvecklade färdigheter för att sedan hjälpa hen att lösa problemen. 

Greene understryker att arbetet med att skapa en känsla av gemenskap i elevgruppen kommer att lära 

eleverna att ta hänsyn till alla gruppmedlemmarnas behov och således flytta fokus från sig själv och 

lära sig att inta andras perspektiv. Vidare, menar författaren, lär man eleverna att de kan ta hjälp av 

varandra och lära sig av andra. 

2.1.4 Att främja skolnärvaro på organisationsnivå 

SKL (2013) har utformat en guide som ska inspirera skolor till ett systematiskt skolnärvaroarbete. 

Guiden föreslår att skolor utformar en närvarorutin där man beskriver vad skolan gör om en elev är 

frånvarande vid enstaka tillfällen eller under en längre tid. Det är även viktigt att skolans personal 

diskuterar hur frånvaron registreras samt vad som är giltig respektive ogiltig frånvaro samt vad som 

gäller vid sen ankomst.  Det är betydelsefullt att dessa diskussioner uppmuntras att föras i olika 

sammanhang och i olika personalkonstellationer och på alla nivåer (SKL, 2013; Skolverket, 2010). I 

arbetet med att förebygga skolfrånvaro lyfter SKL fram vikten av ett tydligt ledarskap. Att cheferna på 

alla nivåer framhåller att skolnärvaro är en prioriterad fråga är en förutsättning för att ett lyckat 

skolnärvaroarbete ska kunna bedrivas. Även Greene (2011) menar att ledarskapet spelar en avgörande 

roll för barn, lärare och föräldrar. Ett god ledare, menar han, uppmuntrar och stimulerar till 

problemlösning. Samtidigt uppmuntrar en god ledare till att människor ska våga prova nya idéer.  

Strand (2013) påtalar vikten av skolpersonalens dokumentationsarbete och rutiner kring frånvaro. 

Rutiner för kontinuerlig frånvarorapportering i skolorna gör det möjligt att uppmärksamma den 

ogiltiga frånvaron. Det bör även finnas en rutin i hur man rapporterar ogiltig frånvaro till 

vårdnadshavarna. Den ogiltiga frånvaron ska skrivas in i elevernas terminsbetyg och skolan kan välja 

att sammanställa den ogiltiga frånvaron på olika sätt som t.ex. att räkna in de sena ankomsterna till 

terminens ogiltiga frånvaro. Därför, är det viktigt att skolan informerar vårdnadshavare och elever om 

hur skolan hanterar frånvaro i form av sena ankomster (Skolverket, 2012).  

 

Så väl Strand (2013) som Skolverket (2012) understryker värdet av tidiga insatser i arbetet för att 

främja närvaro. Skolverket rekommenderar att ogiltig frånvaro bör utredas skyndsamt och 

vårdnadshavare ska kontaktas samma dag som eleven är frånvarande utan giltigt skäl. Även Karlberg 

och Sundell (2004) menar att tidiga insatser behövs i arbetet med att motverka stor skolfrånvaro. 

Enligt författarna visar skolor som kontaktar föräldrarna första dagen som eleven är frånvarande att de 

bryr sig om att eleven närvarar i skolan.   

 
Enligt SKL (2013) bör åtgärderna för att främja närvaron i första hand syfta till att eleverna ska få det 

stöd de behöver för att klara skolans kunskapskrav. Man menar också att detta fokus bör finnas både 

hos skolan och hos andra samhällsaktörer som skolan samverkar med. Som SKL understryker är 

skolnärvaro inte bara en angelägenhet för skolan utan även för andra aktörer och instanser. Exempel 

på sådana, med vilka en väl fungerande samverkan bör finnas är BUP, barn-och ungdomshabilitering, 

ungdomsmottagning, polis- och fritidsförvaltning. SKL menar att en samsyn mellan olika politiska 

nämnder och förvaltningar underlättar en sådan samverkan.  

 
Bilden av vad som orsakar elevers svårigheter skiljer sig åt mellan skolan och hemmet. Skolan gör 

ofta problemet till något som har med den enskilde eleven att göra (Hjörne & Säljö, 2008). Föräldrarna 

däremot anser ofta att skolan har misslyckats med att ge barnet rätt stöd eller att barnet utsätts för 

kränkande behandling. Föräldrarnas och skolans olika bilder av orsakerna till frånvaro visar hur viktigt 

det är att skolan utreder vilka problemen till frånvaron egentligen är för att kunna sätta in rätt åtgärder 

(Andersson, 2004).  Även Skolverket (2011) betonar samarbetet mellan skolan och hemmet för att 
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skapa de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande. Syftet med samarbetet är även 

att utveckla skolans innehåll och verksamhet. I Lgr 11står det att läraren ska;  

”samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 

kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta 

respekt för elevens integritet” (Skolverket, 2011, s.16).  

 

Skolverket fick i uppdrag av regeringen år 2000 att genomföra en studie av orsakerna till att elever 

lämnar både grundskolan och gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Skolverket (2001) fann att de 

elever som inte fått slutbetyg i årskurs 9 saknade en god relation till vissa lärare och att detta 

påverkade betyget negativt. Vidare menade föräldrarna att det var svårt att kommunicera med alla 

barnets lärare då kommunikationen oftast skedde via skriftliga omdömen och genom mentorn. Fylling 

och Tviet Sandvin (1999) samt Bunar (2010) menat att föräldrar vill vara delaktiga i deras barns 

skolgång men att skolornas förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd ofta påverkar samarbetet 

negativt. Författarna menar att dessa föräldrar också är oroliga för att ställa krav på skolan då de är 

rädda för att det kan påverka barnet negativt. Lundström (2010) menar att pedagogens roll som expert 

kan vara ett hinder i samarbetet mellan skolan och hemmet. Vidare menar Bunar (2010) att det finns 

en otydlighet i vad som förväntas av föräldern i samarbetet med skolan.  Dialogens karaktär påverkas 

av skolans samtalskultur utifrån pedagogernas syn på barnet och lärandet. Lundström (2010) menar att 

föräldrar behöver höra att deras barn är kapabla och att dialogen ska föras i en positiv anda. Grunderna 

för ett gott samarbete mellan skolan och hemmet blir mer komplext då Fylling och Tviet Sandvin 

(1999) menar att ett samarbete mellan skolans personal och föräldrar aldrig kan uppstå så länge 

parterna inte är jämlika. Asp- Onsjö (2006) delar denna åsikt och menar att det i mötet mellan skola 

och hem råder en ojämn maktstruktur där skolan i arbetet med åtgärdsprogram ofta har 

tolkningsföreträde och beslutanderätt. Genom att låta föräldrar och elever delge sin bild visar skolorna, 

enligt författarna, att de värdesätter både föräldrarnas och elevernas kunskaper (Asp-Onsjö, 2006; 

Fylling & Tviet Sandvin, 1999).  

 

Anderssons (2004) forskning, som berör mötet mellan hemmet och skolan utifrån ett 

föräldraperspektiv, visar att föräldrar har både goda och negativa erfarenheter av samarbetet med 

skolan. Föräldrarna, som Andersson talat med, ansåg att de tog initiativet till samarbete med skolan 

och att skolans information om deras barn oftast var negativ. Föräldrarna ville ha tidig och 

kontinuerlig information om sitt barn, kring både den kunskapsmässiga- och sociala utvecklingen. 

Andersson menar att skolan börjar samarbeta med föräldrarna då barnet har skolsvårigheter och skolan 

letar efter orsaken till problemet, vilket är dåliga förutsättningar för ett bra samarbete. Resultatet av 

hennes studie visar att skolans inställning till föräldrar är att de inte har något att bidra med som skolan 

behöver. Green (2011) menar att samarbetet mellan skola och föräldrar är betydelsefull för en elevs 

inlärning och utveckling och menar att skolan, genom att bjuda in föräldrar till samtal och lyssna till 

deras insikter om eleven, kan skapa ett förtroende. 

 

Liksom Fylling och Tviet Sandvin (1999) samt Asp-Onsjö (2006) understryker även Andersson (2004) 

de maktförhållanden som råder i mötet mellan lärare och förälder och menar att föräldrar, framförallt 

resurssvaga föräldrar, upplever att de har mindre makt än lärarna. Författaren anser att lärarna- och 

föräldrarnas olika ansvarsområden behöver vara tydliga för att ett bra samarbete ska uppstå och båda 

parterna ska vara nyfikna och respektera varandras verkligheter.   
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2.2 Teoretiska utgångspunkter 
I valet av teoretiska utgångspunkter inspirerades jag av representanter inom det sociokulturella 

teoriperspektivet. Inom detta perspektiv lyfter man relationens, samspelet och kommunikationens 

betydelse för lärandet. Enligt Vygotskij bör människans utveckling ses i en historisk och kulturell 

kontext där barnets samspel med omgivningen bildar grunden för individens utveckling (Dysthe, 

2003).   

  
Jag har även valt ett salutogent perspektiv som representeras av Urie Bronfenbrenner och Aaron 

Antonovsky. Liksom Vygotskij betonar Bronfenbrenner, att barn skapar sin egen verklighet i samspel 

med miljön. Bronfenbrenner menar att det finns system vilka innehåller roller, normer och regler som 

formar individens utveckling och påverkar ett barns totala livssituation. Utifrån Bronfenbrenner teori 

påverkas elevens inställning till skolan samt elevens självkänsla och identitet av hur dessa olika 

system fungerar (Gunnarsson, 1999). Antonovsky utvecklade begreppet KASAM, känsla av 

sammanhang. Enligt honom utvecklar elever KASAM då de känner gemenskap och får arbeta utifrån 

sin egen kunskapsnivå (Antonovsky, 2005).  

 

2.2.1 Bronfenbrenner 

Bronfenbrenner utvecklingsekologiska teori framhåller miljön, d.v.s. hela det sammanhang som vi 

befinner oss i, betydelsefullt för barns lärande och utveckling. Vidare menar han att interaktionen 

mellan barnet och den vuxne är av yttersta vikt för barnets utveckling. Särskild betydelse får barnets 

upplevelser av olika förhållanden i miljön för hens lärande och utveckling samt att sammanhangets 

betydelse för utveckling är i fokus (Gunnarsson, 1999).   

Utgångspunkten för Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell är barnets upplevelser. Han delar 

in sin teori i fyra olika system, där varje system innehåller roller, normer och regler som formar 

utvecklingen och tillsammans utgör en helhet: mikro-, meso-, exo- och makrosystemet. Gunnarsson 

beskriver hur det på mikronivån finns mönster av aktiviteter, roller och relationer som barnet upplever 

hemma, i skolan och i kamratgruppen. Skolan i sig är uppbyggd av olika mikrosystem, rasterna utgör 

ett, den teoretiska undervisningen ett annat och den praktiska undervisningen ett tredje. Varje byte av 

lärare och undervisningsform innebär ett förändrat mikrosystem. Upplevelsen av ett mikrosystem är 

unik för varje elev och ger därmed upphov till olika lärande och handlingar hos eleverna. Faktorer i 

undervisningssituationen som påverkar elevers lärande och handlande är huruvida eleven känner sig 

kapabel till att klara uppgifter i förhållande till klasskamraterna och huruvida de känner sig 

uppskattade och omtyckta av kamrater och lärare (Gunnarsson, 1999).  

Nästa nivå är Mesosystemet, vilket utgörs av den ömsesidiga relationen mellan de mikrosystem som 

barnet ingår i. Viktigt för elevens lärande är bland annat hens upplevelse av om det finns liknande och 

gemensamma strukturer både i hemmet och i skolan, till exempel att eleven bemöts med respekt. 

Således är det inte endast utformningen av en lektion eller relationen till klasskamraten och läraren 

som påverkar barnets lärande, utan relationen och samarbetet mellan hem och skola spelar också en 

viktig roll (Gunnarsson, 1999).  

I exosystemet finns faktorer som även de har betydelse för elevens utveckling, till exempel 

kommunala beslut som berör skolan, liksom föräldrarnas position i arbetslivet. Det yttre systemet, 

makrosystemet, utgörs av generella mönster av ideologiska, historiska och politiska värderingar och 

förhållanden, till exempel läroplanen och styrningen av skolan, den pedagogiska traditionen och synen 

på segregering (Gunnarsson, 1999). 
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2.2.2 Vygotskij  

Vygotskijs teori, som den tolkas av Bråten (1996), påvisar att de problemlösningsstrategier som ett 

barn utför i samarbete med andra leder till högre mentala processer hos barnet. Dessa lagras i barnets 

medvetande och ingår så småningom i den egna kognitiva repertoaren. I samspelet är språket viktigt 

och Vygotskij hävdade, enligt Bråten, att individens tankeprocesser är en form av inre tal som överförs 

och internaliseras genom ett socialt samspel. Dels bör barnets kompetens ses som ett resultat av 

kognitiva processer som redan har ägt rum och dels genom den potentiella utvecklingsnivån som är 

inom räckhåll för barnet och som kan uppnås under rätt omständigheter. Enligt Bråten ansåg Vygotskij 

att samarbete med mer kompetenta personer var betydelsefullt, då han menade att barnet tillsammans 

med vuxna eller mer erfarna kamrater kunde prestera mer än på egen hand. Senare, menar Bråten, 

kommer barnet klara av att göra det på egen hand.   

 

Den sociala samverkan anses av Vygotskij vara utgångspunkten för lärande och utveckling. Enligt 

Vygotskij ska lärande ses som utveckling. Ett sätt att mäta ett barns mentala utveckling, menar han, 

görs genom att ta reda på vad barnet kan med hjälp av t.ex. en vuxen. Han talar om den proximala 

utvecklingszonen och menar att det är området mellan det som barnet klarar själv och det som barnet 

kan klara med hjälp av en annan. Utifrån Vygotskij sker alltså lärandet i en gemenskap med andra och 

med hjälp av andra. Det är inget ett barn uppnår av endast egen förmåga (Bråten, 1996). 

2.2.3 Antonovsky och KASAM 

Antonovsky (2005) anser det viktigt för människans psykiska hälsa att kunna förstå och påverka sin 

livssituation. I livet utsätts vi för olika påfrestningar och hur vi påverkas av dem beror på hur bra vi är 

på att hantera dem. Att utsättas för stress och stressorer är i sig inte skadligt, menar författaren, 

däremot är hanteringen och hur vi påverkas av dem av vikt. Vi har alla olika copingstrategier då vi 

ställs inför olika stressorer som påverkar hur vi hanterar stressen. Vidare menar han att våra 

individuella egenskaper påverkar hur stressoren uppfattas. Stress kan uppfattas av vissa som en 

belastning och av andra som en utmaning. Utifrån dessa tankar har Antonovsky utveckla konceptet 

KASAM. I livet kommer vi att utsättas för stressorer vilket aktiverar våra motståndsresurser, detta 

kommer att ske återkommande. I och med detta skaffar vi oss en livserfarenhet som bidrar till att vi 

bättre kan hantera olika situationer, vi får ett starkt KASAM. Ju sämre motstånd en människa har då 

det gäller att möta stressorer, desto större är sannolikheten att livserfarenheterna bidrar till ett svagt 

KASAM. Tre viktiga begrepp som tillsammans bildar KASAM är, enligt Antonovsky: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Alla dessa tre komponenter skapar tillsammans en helhet som är 

nödvändig och problemlösning kräver ett KASAM i sin helhet. Begriplighet innebär hur väl individen 

förstår de yttre och inre stimuli, hur förutsägbara de är. En hög begriplighet innebär stimuli som 

kommer som överraskningar går att förklara och strukturera. Svårigheterna ses då som utmaningar 

(Antonovsky, 2005).   

 

I situationer som uppfattas som svåra kan det ibland behövas resurser i form av andra i ens närhet som 

kan ge stöd. Finns detta att tillgå har man en hög känsla av hanterbarhet och faller inte offer för 

omständigheterna. Begriplighet och hanterbarhet är viktiga komponenter för ett starkt KASAM men 

meningsfullhet är den viktigaste faktorn då den krävs för att de andra två komponenterna ska bli 

möjliga. Man behöver ha en känsla av att livet är värt att engagera sig i för att det ska vara möjligt att 

vilja förstå och vara förberedd på det som händer samt kunna söka hjälp (Antonovsky, 2005).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa hur elever och föräldrar i årskurs 6 upplever skolans arbete med 

skolfrånvaro och identifiera de faktorer som är betydelsefulla i ett förebyggande arbete mot ogiltig 

frånvaro.  

 

De frågeställningarna jag har för avsikt att söka svar på är följande:  

 

 Hur upplever föräldrar och elever skolans rutiner vid ogiltig frånvaro?  

 Hur anser föräldrar och elever att rutinerna fungerar? 

 Vad motiverar eleverna att gå till skolan? 

 Vad tror eleverna är orsaker till skolk? 

 Vad anser eleverna att skolan kan göra för att öka skolnärvaron? 

4. Metod 

Här beskrivs och förklaras de metodval och det tillvägagångssätt som jag använt mig av under 

genomförandet av studien. Arbetet med enkäter och intervjuer presenterar jag var för sig, liksom 

undersökningsgrupp. Jag redogör för genomförande, bearbetning och analys av resultat samt studiens 

reliabilitet, validitet och trovärdighett. Jag redovisar även de etiska överväganden som jag gjorde innan 

studien tog sin början och under arbetets gång.  

4.1 Metodologiska överväganden 
 

Enligt Fejes och Thornberg (2009)  kan det kvantitativa och det kvalitativa synsättet samverka. De 

använder begreppet mixed methods, som innebär att forskaren samlar in och analyserar data, integrerar 

sina resultat och drar slutsatser genom att använda både kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser 

i en och samma studie.  I min studie är ansatsen kvalitativt inriktad då jag vill tolka och förstå 

elevernas frånvaro/närvaro utifrån deras perspektiv. Därför har jag valt att utföra semistrukturerade 

intervjuer med åtta elever i årskurs 6. Vidare vill jag ta del av föräldrarnas upplevelser av skolans 

arbete med ogiltig frånvaro. För att få kunskap om detta valde jag att göra en enkät som fick utgöra 

den kvantitativa delen i studien och har för avsikt att mäta föräldrarna i den valda klassens upplevelser 

om skolans arbete. 

 

4.2 Strukturerade enkäter 
När forskaren vill nå fler människor än vad som är möjligt vid intervjuer eller observationer kan  

det vara relevant att använda en enkät (Trost, 2012). På detta sätt kunde jag få svar ifrån en större 

grupp föräldrar. Jag utgick från syftet då jag utformade frågorna som handlade om föräldrarnas 

upplevelse av skolans arbete vid ogiltig frånvaro. Frågorna var attityd- eller åsiktsfrågor där jag bad 
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föräldern ta ställning till i vilken utsträckning påståendet stämde in på hen. (Trost, 2012). Jag valde att 

ha 10 slutna frågor och avslutade med en öppen fråga (Bilaga 3). Trost (2012) anser inte att man ska 

ställa följdfrågor eller använda sig av allt för öppna frågor i en enkät. Detta menar han ställer för stora 

krav på den som ska svara och det är inte alltid personen kan ta ställning och motivera eller förklara 

något. Det leder således, menar Trost, oftast till att dessa frågor inte blir besvarade. Däremot är en 

öppen fråga i slutet av enkäten något han förespråkar. Där, menar han, får informanten möjlighet att 

lämna synpunkter på enkäten eller ställa frågor angående studien.  

 

Både Bryman (2013) och Trost (2012) menar att det, förutom hur frågorna är ställda, även är av vikt 

hur svarsalternativen är ordnade. Författarna förespråkar ett vertikalt alternativ, vilket jag även gjorde. 

Svarsalternativen var graderade men jag ville att föräldrarna skulle ta ställning i frågorna och uteslöt 

valet av ett mittalternativ. Jag testade enkäten på fem bekanta till mig som har barn i årskurs 6-9. Jag 

samlade in deras svar och var intresserad av hur de uppfattat frågorna, om de var tillräckligt tydliga. 

Utifrån dem ändrade jag vissa frågeformuleringar samt även vissa svarsalternativ.  Det visade sig att 

flera av dem önskade svarsalternativet vet inte och jag kan inte ta ställning då de ansåg att det var 

svårt att svara på två frågor. Enkäten var utformad så att föräldrarna var tvungna att svara på samtliga 

frågor. Det gick inte att hoppa över en fråga. Därför blev det viktigt att föräldrarna kände att de kunde 

ta ställning utifrån de kunskaper och erfarenheter de hade. Jag valde därför att lägga till de 

svarsmöjligheterna som efterfrågades av mina ” test föräldrar” i enkäten för studien. På några av 

frågorna kunde föräldrarna välja svarsalternativet Övrigt och själva fylla i ett svarsalternativ som 

passade dem bäst.  

 

Enligt Bryman (2013) finns det fler svårigheter med enkäter. Dels menar författaren att risken för 

bortfall är större vid enkäter än vid intervjuer, men också att det är svårare att motivera en anonym 

grupp att medverka. Detta kan underlättas, menar författaren, om enkäterna utformas så att de är enkla 

att förstå och frågorna är få samt enkla att besvara. Även Trost (2012) delar denna åsikt och menar att 

forskaren vid utformningen av enkäten behöver lägga ner mycket tid på utformningen. Jag valde att ha 

11 frågor, vilket jag inte upplever som för många. Jag fick inga kommentarer om att frågorna var för 

många eller för få av de föräldrar som testade enkäten. Jag utformade enkäten i Google docs vilket 

underlättade arbetet med utformningen och layouten av enkäten. Ett annat sätt att minska bortfall, 

menar Bryman, är genom att informera de som ska svara om studien. Jag valde att skicka ut ett 

missivbrev till föräldrarna där jag berättade om studiens syfte och att jag studerar till Specialpedagog 

vid Stockholms universitet. Jag beskrev även varför jag valt att skriva om mitt ämne och varför just de 

var utvalda (Bilaga 3).  

 
Vidare skriver Bryman (2013) att en annan nackdel med enkäter är att forskaren inte kan kontrollera 

om frågorna uppfattas korrekt av deltagarna. I mitt missivbrev skrev jag att vårdnadshavarna kunde 

vända sig till klassföreståndaren med frågor som hen förmedlade till mig. Ytterligare en nackdel med 

enkäter, menar Bryman, är att forskaren inte kan vara säker på att det är rätt person som besvarat 

frågorna. Enkäterna skickades som länk bifogat i ett e-brev och således minskade risken för att någon 

annan svarade på enkäten. Länken kunde endast besvaras en gång.  

 
Användandet av en webbenkät underlättade säkerställandet av att föräldrarna förblev anonyma.  På så 

sätt kunde jag inte se vem som svarat på frågorna och endast jag hade tillgång till svaren som 

registrerades. Jag hade aldrig tillgång till föräldrarnas namn eller epost adresser då det var klassläraren 

som skickade ut enkäten.  Hultåker (2012) skriver att en förutsättning för webbenkäter är att de som 

ska svara har tillgång till dator och internetuppkoppling. Enligt författaren är svarsfrekvensen på en 

webbenkät ofta lägre än vid postala enkäter. Det, menar han, beror på att man lättare glömmer bort ett 
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e-brev i datorn än ett brev som ligger synligt. En annan orsak menar Hultåker är att brevet inte 

kommer fram till avsedd mottagare och fastnar i t.ex. en brandvägg eller spamfilter. För att undvika ett 

bortfall beroende på de faktorer som Hultåker påtalar bad jag föräldrarna ta kontakt med klassläraren 

om de hade problem med att öppna länken. Då skulle enkäten skickas i pappersform till föräldern med 

ett frankerat svarskuvert till mig. Jag skickade även, genom klassläraren, två påminnelser till 

föräldrarna.  

 
Trost (2012) påtalar att man vid utformningen av en enkät har flera människor att både ta hänsyn och 

förhålla sig till. Trost understryker vikten att man som forskare strävar efter att hålla en god relation 

till de som ska svara på enkäten. Ett sätt att arbeta för en god relation, menar Trost, är att missivbrevet 

bör utformas på ett sätt så att de som svarar får en positiv uppfattning av forskaren.  Som tidigare 

nämnts utformade jag ett missivbrev som skickades ut till föräldrarna, där framkom mitt syfte med 

studien samt att jag studerade till Specialpedagog vid Stockholms universitet. I brevet skrev jag endast 

mitt namn och valde att låta kontakten mellan mig och föräldrarna gå genom klassläraren.  På detta 

sätt försökte jag skapa en god relation till föräldrarna men även skapa goda förutsättningar för deras 

anonymitet. 

4.3 Halvstrukturerade intervjuer  
Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar började jag konstruera en intervjuguide. Denna bestod i ett 

antal teman som jag hade ringat in och några löst sammansatta frågor, vilket innebär att 

intervjuformen blev halvstrukturerad.  Denna form valde jag främst för min egen del, jag ansåg att de 

olika temana och frågorna hjälpte mig att hålla ramen, alltså till syftet med studien. Bryman (2013) 

menar att intervjuguiden inte får hindra att alternativa synsätt kommer fram samt styra intervjun 

utifrån ens förutfattade mening. Vidare menar han att frågorna ska täcka det område man är intresserad 

av att veta mer om, men att man i dessa frågor inte ska hindra den intervjuade personens åsikter att 

komma fram. 

Jag lät mig inte styras av frågornas ordningsföljd och var under intervjun även flexibel och anpassade 

mina frågor utifrån hur eleverna svarade, vilket också Bryman (2013) menar är nödvändigt vid en 

kvalitativ intervju.  Fokus, menar Bryman, bör ligga på hur intervjupersonen uppfattar och tolkar 

frågorna.  

 

Jag utförde fem testintervjuer med elever på högstadiet. Där kunde jag ”prova” mina frågor och se om 

de var tillräckligt tydliga och samtidigt även få kunskaper om de kunde uppfattas på olika sätt. 

Testintervjuerna skedde på elevernas skola och jag blev varse om vikten av att hålla intervjun i ett 

avskilt rum där ingen störde. Då vi inte hade tillgång till detta märkte jag att intervjupersonen tappade 

fokus och jag blev vid flera tillfällen tvungen att upprepa frågan. Jag hade senare även svårt att höra 

vad som sades då jag lyssnade på inspelningen. Samtidigt blev jag också medveten om min egen 

förförståelse kring ämnet och på vilket sätt den påverkade mig.  De elever som ingick i min 

testintervju kände jag sedan tidigare, vilket underlättade situationen på så sätt att samtalet flöt på bra 

och att det kändes tryggt. Jag reflekterade över hur jag kunde skapa dessa goda förutsättningar med de 

elever jag skulle intervjua för denna studie.  Vikten av ett bra samspel i intervjusituationen påtalar 

Kvale och Brinkmann (2009)  och menar att det är i samspelet mellan intervjuaren och 

intervjupersonen som kunskaper erhålls och intervjuarens kunskaper i sitt ämne är avgörande för vilka 

följdfrågor som ställs till intervjupersonens svar. Kvale och Birkmann menar att dessa färdigheter 

kommer att påverka kvalitén på det som produceras i intervjun.  
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4.4 Studiens deltagare/urval 

Studien genomfördes i en årskurs sex klass i en f-9 skola i en kommun med cirka 90 000 invånare.  På 

skolan går drygt 700 elever och befinner sig i ett område med både flerbostadshus och småhus. Till 

skolan söker elever från olika upptagningsområden. Valet att genomföra studien i en årskurs sex klass 

berodde på tidigare forsknings rekommendationer och på att forskning på området saknas (Strand, 

2013).  Jag valde årskurs sex även utifrån att mitt fokus för studien ligger på hur skolan kan främja 

skolnärvaro och på så sätt arbeta förebyggande, vilket motiverar en inblick i de lägre skolår.  

Urvalet av deltagare för studien skedde utifrån ett snöbolls- eller kedjeurval (Bryman, 2013).  Jag fick 

av en bekant kontaktuppgifter till en rektor på en grundskola. Jag kontaktade hen och presenterade 

syftet med min studie. Rektorn i sin tur kontaktade klasslärarna för de tre årskurs sex klasserna som 

finns på skolan. En klasslärare kontaktade i sin tur mig.  

Urvalet av elever för min studie skedde på så sätt slumpmässigt. Jag var inte intresserad av deras 

närvarostatistik eller betyg då jag inte ansåg det vara relevant för studiens syfte. Vid intervjuerna 

frågade jag dem heller inte om detta. Jag önskade föra ett samtal om elevernas upplevelse av skolan 

och vad som gör att de går dit.  De elever i klassen som var intresserade av att ställa upp på en intervju 

blev intervjuade. Åtta elever anmälde sitt intresse men vid intervjutillfället valde tre att avstå.  

Enkäterna skickades till föräldrarna i den valda klassen.  

4.5 Genomförande 

Tillsammans med klassläraren kom jag överens om hur jag skulle göra för att komma i kontakt med 

eleverna samt hur jag skulle skicka enkäten till föräldrarna. Vi bestämde att jag skulle komma till 

skolan och prata om min studie och varför jag ville intervjua dem.  Klassläraren ansåg att det var bäst 

om jag gjorde det i anslutning till starten av skoldagen, vilket jag också gjorde. Efter att jag presenterat 

mig och syftet med studien fick de möjlighet att ställa frågor. En elev undrade om jag skulle filma 

intervjun, vilket jag svarade att jag inte skulle. Jag avslutade med att fråga om de ville medverka och 

bad dem fundera över dagen. Klassläraren återkopplade dagen efter hur många som ville delta. 

Därefter kontaktade jag, med hjälp av klassläraren, deras föräldrar om en förfrågan om medverkan då 

eleverna är minderåriga (Trost, 2012). Förfrågan skickades med e-brev och eleven tog med det 

underskrivna dokumentet till intervjutillfället (Bilaga 2). Klassläraren skickade enkäten till föräldrarna 

i klassen.  

4.5.1 Strukturerade enkäter 

En vecka före undersökningen informerade klassläraren om enkäten i sitt veckobrev till föräldrarna. 

Hen skickade även med mitt missivbrev. I det presenterade jag mig själv samt syftet med studien. Jag 

informerade om att det var frivilligt att delta och att svaren förblev anonyma och att skolans namn inte 

skulle nämnas i studien. Vid eventuella frågor hänvisade jag till klassläraren som i sin tur kunde 

kontakta mig.  

Efter en vecka skickade klassläraren återigen ut mitt missivbrev men denna gång var länken till 

enkäten bifogad. I brevet bad jag föräldrarna kontakta klassläraren om de hade problem med att öppna 

länken.  En vecka efter att enkäten skickats ut skrev jag en påminnelse som jag bad klassläraren skicka 

till föräldrarna. Jag bifogade återigen länken till enkäten.  De som redan svarat bad jag bortse från 

påminnelsen. I samband med att information om intervjuerna med eleverna skickades ut påmindes 

föräldrarna en andra gång om att svara på enkäten om man inte redan hade gjort det. Enkäten 
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skickades till 19 vårdnadshavare och totalt besvarades den av 13 personer, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 68 %. 

4.5.2 Halvstrukturerade intervjuer 

Efter mitt besök i klassen visade det sig att åtta elever ville bli intervjuade av mig. Vid intervjutillfället 

valde två elever att avstå och en var sjuk.  För studien intervjuades således 5 elever totalt. Intervjuerna 

utfördes under en veckas tid och tog mellan 10-25 minuter. Jag fick tillgång till ett rum i nära 

anslutning till elevernas klassrum. Rummet användes inte och det stod bänkar och stolar längst med 

väggarna. Jag placerade ett bord mitt i rummet med stolar runt, för att det skulle kännas lite trevligare.  

 Då jag intervjuade barn valde jag att låta intervjun vara som ett samtal mellan mig och eleven. Trost 

(2012) skriver att det är viktigt att den som blir intervjuad känner en trygghet i samtalet. Kvale och 

Brinkmann (2009)  menar att den första frågan forskaren ställer kan vara avgörande för hur resten av 

samtalet fortlöper. För att eleverna skulle känna sig bekväma i situationen började jag med att fråga 

vad de tycker om att göra på sin fritid för att senare gå över till de mer skolrelaterade frågorna. Jag 

upplevde att det var en bra start som bidrog till att samtalet sedan flöt på bra.  

Jag frågade samtliga elever om lov till att spela in intervjun, vilket alla gav sitt medgivande till. 

Intervjuerna spelades in på en iPhone och sparades med fingerade namn. Efter att jag transkriberat 

intervjuerna förvarade jag materialet på en lämplig plats.   

4.5.3 Bearbetning och analys  

Då studien har för avsikt att få kunskaper om elevernas upplevelser av skolans arbete med ogiltig 

frånvaro har jag valt att bearbeta och tolka mitt material utifrån en hermeneutiskfenomenologisk 

ansats. Westlund (2012) menar att hermeneutiken är lämplig att använda då syftet med studien är att få 

tillgång till informanternas upplevelser av ett fenomen och då informanterna får möjlighet att själva 

välja vad de vill tala om. Författaren menar att hermeneutiken lämpar sig mycket bra när man vill 

förmedla barn och ungas upplevelser av fenomen i skolan, då hermeneutik handlar om att förstå och 

förmedla upplevelsen av fenomen. I min analys av intervjuerna har jag valt att utgå från en allmän 

tolkningslära, där förståelsen står i fokus för analysen (Westlund, 2012). Jag har en förförståelse för 

ämnet och skolan i stort vilket tillsammans med det insamlade materialet leder till en tolkning som i 

sin tur leder till ny kunskap. Jag vill dock komma åt elevernas upplevelser av ”fenomenet” utifrån 

deras perspektiv vilket motiverar den fenomenologiska ansatsen. Szklarski (2012) menar att den 

fenomenologiska forskningsmetoden avser att utforska ett visst fenomen och fokuserar på essensen, 

det väsentliga i fenomenet. Vilket ska göras utifrån de som upplever fenomenets perspektiv. De 

fenomenologiska studierna genomför ofta med ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer där 

förskaren använder öppna frågor och aktivt lyssnar på vad informanten säger. Samspelt mellan 

forskaren och informanten blir viktig (Szklarski, 2012).  

 

Kvale och Brinkmann (2009) påtalar vikten av att samtalsforskare noga överväger hur det inspelade 

materialet transkriberas, det gäller att fånga både vad som sägs och hur det sägs, varje detalj kan vid 

analysen visa sig vara värdefull. Bryman (2013) menar att forskaren inte ska vänta på att alla 

intervjuer är klara innan hen börjar med transkriberingen då det är viktigt att låta analysen ske 

kontinuerligt. På så sätt, menar han, blir forskaren medveten om olika teman som dyker upp och får då 

möjlighet att gå in i dem under kommande intervjuer. Utifrån detta valde jag att transkribera mina 

intervjuer samma dag eller dagen efter. Då hade jag dem fortfarande i ”färskt” minne och kunde även 

ta med relevanta iakttagelser under intervjutillfället. Jag blev också, vilket Bryman påtalar, varse om 

nya teman som dök upp och samt nya frågor som jag valde att ta med vid de efterföljande intervjuerna. 
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Vid analys av intervjuer försöker forskaren, menar Kvale och Brinkmann (2009), hitta teman utifrån 

den intervjuades perspektiv. Jag valde att göra min intervjuanalys med fokus på 

meningskoncentrering, vilket författarna menar är en vanlig analysmodell vid en fenomenologisk 

ansats. Jag började med att läsa igenom transkriberingarna flera gånger för att få en känsla av helheten. 

Sedan valde jag ut teman som framkom utifrån det intervjupersonerna sagt. Enligt författarna är det 

viktigt att få rika och nyanserade beskrivningar av det fenomen som undersöks och därför bör 

forskaren arbeta med att hålla tillbaka sin förkunskap och teorier om ämnet. Detta påminde jag mig 

själv om under intervjuerna. Intervjuerna utfördes inte under samma dag och det gick en dag mellan 

intervjutillfällena. På så sätt kunde jag transkribera materialet och lyssna inte bara på vad eleven sa 

utan också fokusera på hur jag ställde frågorna och om min förförståels hindrade mig från att ställa 

relevanta följdfrågor.  

Mina intervjuer tog mellan 10 och 25 minuter. Enligt Bryman (2013) behöver inte korta intervjuer 

vara sämre än långa. Dock, menar han, bör forskaren överväga varför intervjun inte tog så lång tid. I 

mitt fall intervjuade jag barn. Jag upplevde att de hade svårt att hålla fokus och koncentrera sig allt för 

lång stund. De visade även tydligt när de började bli trötta på frågorna då svaren på slutet blev korta 

och besvarades endast med ett ja eller ett nej 

När det gäller enkäterna använde jag mig av en programvara i Google docs. Svaren registrerades allt 

eftersom föräldrarna skickade in enkäten. Jag kunde se datum och tidpunkt för när föräldrarna svarat 

och hur de svarat på samtliga frågor. Jag sammanställde varje fråga för sig och valde att framställa 

svaren i stapeldiagram. Jag studerade om det gick att se samband mellan hur de svarat på de olika 

frågorna och för att testa det användes ett Chi-två test. Chi-två test innebär att man gör en korstabell 

utifrån sin egen tabell (Bryman, 2013). Testet visade att det inte fanns något signifikant samband 

vilket kan förklaras med att urvalet var litet Jag har illustrerat de samband jag fann bland föräldrarna 

som besvarat enkäten i två tabeller. I kvantitativ mening är tabellen inte intressant då det lilla samband 

som syns kan bero beror på slumpen och med fler deltagare hade sambanden blivit mer signifikant.  

 

4.6 Reliabilitet, validitet och generalisering 
Kvale och Brinkmann (2009) och Bryman (2013) menar att reliabilitet handlar om huruvida resultatet 

av en studie går att replikera av andra forskare eller inte. Med andra ord handlar det om huruvida 

intervjupersonens svar kommer att vara detsamma vid ett annat intervjutillfälle och med en annan 

intervjuare. Det handlar således, enligt Kvale och Brinkmann, om intervjuarens intervjuteknik samt 

objektivitet vid intervjutillfället samt i analysen av intervjun. Författarna understryker dock att strävan 

efter reliabilitet kan vara ett hinder för intervjuaren då det kan påverka intervjuarens förmåga till 

improvisation som är viktigt vid en kvalitativ intervju.  

Både Bryman (2013) samt Trost (2010) menar att reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ 

metodologi och att begreppen är svåra att tillämpa och ta hänsyn till vid kvalitativa studier. De påtalar 

istället vikten av att forskaren vid kvalitativa studier presenterarar på vilket sätt data har samlats in och 

hur man gått till väga för att analysera dem. Detta innebär att forskaren kan styrka reliabiliteten genom 

att skapa en så stor insyn i forskningsprocessen som möjligt, genom att förklara, motivera och 

tydliggöra både sina överväganden och slutsatser.  Genom att utförligt beskriva hur jag har gått till 

väga med urvalet av intervjupersoner och informanter till enkäten, utformningen av intervjuguide och 

enkätfrågor samt hur materialet har analyserats är min förhoppning att läsaren fått en inblick i den 

processen som varit. Jag har även låtit intervjuguiden och enkäten ingå som en bilaga till denna studie. 
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Jag spelade in samtliga intervjuer vilket bidrar till att stärka trovärdigheten i studien. Det inspelade 

materialet gör det möjligt att lyssna på intervjuerna vid flera tillfällen och på så sätt säkra att 

transkriberingen gjorts korrekt. Det bidrar även till att tolkningarna kan kontrolleras.  

Validitet menar Bryman (2013) innebär huruvida studiens slutsatser hänger ihop eller inte, alltså om 

hur man mäter eller undersöker det man har för avsikt att undersöka. Det handlar även om hur väl de 

metoder forskaren valt varit lämpliga i syftet att nå de resultat som fåtts. Författaren påtalar att 

validiteten kan stärkas genom forskarens erfarenhet och skicklighet. För en mindre erfaren forskare 

blir den reflexiva objektiviteten viktig att framhålla och bejaka. Det innebär att man som forskare 

förstår och beskriver sin egen förförståelse till det ämne som studeras och således visar att man intar 

ett kritiskt förhållningssätt till sin egen roll och studie. Bryman menar att forskaren bör utgå från att 

det inte går att vara helt objektiv i sin studie. Jag är lärare och undervisar elever som av olika 

anledningar varit frånvarande från skolan under en längre tid. Jag har en viss förförståelse till ämnet, 

vilket också påverkat mig i valet av ämne för examensarbetet. Min yrkesroll som lärare kan till viss 

del ha påverkat hur eleverna svarade på frågorna. De kan ha svarat utifrån vad de trodde att jag ville 

höra. Även om det till viss del kan ha påverkat dem anser jag inte att det har haft nämnvärd betydelse 

för resultatet.   

Kvale och Brinkmann (2009) framhåller vikten av att forskaren frågar sig huruvida metoden som 

tillämpats undersöker det som den var ämnad att undersöka. De menar att validiteten i en studie är 

beroende av huruvida forskaren själv varit noggrann med att ifrågasätta, kontrollera och tolka 

resultatet och valideringen bör fortgå under hela forskningsprocessen. Jag är ingen erfaren forskare 

och därför blev det viktigt för mig att utföra några test intervjuer innan studien tog vid. Jag önskade få 

en uppfattning om mina frågor var enkla att förstå eller om jag behövde förtydliga dem. Jag ville även 

uppleva intervjusituationen och se vilka svårigheter som kunde tänkas uppstå. Under testintervjuerna 

kunde jag även bedöma att en halvstrukturerad intervju lämpade sig bra utifrån mitt syfte. Jag 

upplevde att jag fick en inblick i elevernas erfarenheter och tankar om skolan samt skolfrånvaro. När 

det gäller enkäterna valde jag att låta bekanta till mig med barn i skolan besvara frågorna. Jag lät dem 

även kommentera enkätens utformning och hur de hade upplevt frågorna.  

Vid kvantitativa studier leder en hög grad av standardisering till hög reliabilitet. De enkäter jag 

skickade ut skickades samtidigt till alla föräldrar och formuläret såg lika ut för alla. Dock finns det 

vissa omständigheter och faktorer som man enligt Trost (2012)  inte kan påverka. Han nämner bl.a. de 

förhållandena under vilka de som svarar befinner sig i och menar att forskaren inte kan styra över den 

sociala verkligheten i vilken enkäten fylls i. Samtidigt har man som forskare inte inblick i hur 

informanten uppfattar frågorna man ställt. Författaren menar dock att en hög grad av strukturering kan 

öka standardiseringen därför bestod min enkät av frågor med fasta svarsalternativ och endast en öppen 

fråga i slutet. Jag valde även att ställa flera frågor gällande samma sak för att stärka validiteten.  

För studien handlar generalisering om på vilket sätt resultatet av intervjuerna och enkäterna är 

representativa för andra elever- och föräldrars upplevelser samt för vilka forskningsresultaten är 

användbara. Fejes och Thornberg (2012) menar att det är svårt, både inom den kvalitativa och 

kvantitativa forskningen, att kunna generalisera sina resultat utanför undersökningsgruppen. Detta 

menar författarna beror på att resultaten uppkommit vid en viss tidpunkt och inom en viss kontext och 

på grund av att sociala fenomen är föränderliga och kontextbundna kan de inte generaliseras. Mitt 

urval har inte för avsikt att representera populationen, de elever och de föräldrar som svarat på enkäten 

har gjort det utifrån den situation och de erfarenheter de har av sin skolas arbete med skolfrånvaro. 

Min förhoppning är dock att resultaten kan bidra till nya insikter om fenomenet och bidra till 

reflektion om den egna verksamheten och arbetet med skolfrånvaro.  
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4.7 Forskningsetiska aspekter 
Innan studien tog sin början reflekterade jag över vilka forskningsetiska frågor jag behövde ta ställning 

till innan och under arbetet med undersökningen. Jag har följt Vetenskapsrådets (1990)  krav på 

forskningsetiska principer då det gäller humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De framhåller 

fyra krav som man som forskare ska ta hänsyn till; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskaren ska 

uppmärksamma och reflektera över dessa områden under hela intervjuundersökningen. 

Att intervjua barn om deras skolerfarenheter kan vara känsligt då det kan väcka obehagliga tankar. 

Trost (2010) påtalar vikten av att man som forskare ska ansvara för vilka frågor som ställs samt på 

vilket sätt de ställs, och ansvara för om de väcker obehag hos den som blir intervjuad. Jag frågade 

eleven om hur hen upplevde att gå till skolan, vilket är en högst personlig fråga. Jag frågade även om 

hur eleven upplevde skolans rutiner vid frånvaro samt vad som kan göras för elever som inte närvarar i 

skolan. Jag upplevde inte att någon elev kände obehag inför att svara på frågorna utan att alla var 

intresserade av att berätta både om deras erfarenheter och delge sina funderingar på vad skolan kunde 

göra. Jag hade besökt klassen innan och presenterat mig samt syftet med studien. Således fick de en 

liten inblick i vad intervjun skulle fokusera på.  

Informerat samtycke innebär att man informerar undersökningspersonerna om studiens syfte. Man 

informerar även om att deltagandet är frivilligt och har rätt att dra sig ur när de vill. Då man intervjuar 

barn under 15 år behöver man förutom barnens, även vårdnadshavarnas tillstånd. Med detta i åtanke 

valde jag att be klassläraren skicka ett informationsbrev via e-brev till vårdnadshavarna till de elever 

som ställde upp på intervjun. Dessa undertecknades och lämnades till mig vid intervjutillfället. Två av 

eleverna avböjde att delta i en intervju trots att de tidigare tackat ja. Detta ser jag som ett bevis på att 

de kände till sina rättigheter och att de förstod att det var frivilligt och att de när som helst kunde dra 

sig ur.  

Förutom samtyckeskravet behövde jag även se till att kravet på konfidentialitet uppfylldes. När det 

gäller intervjuerna skrev jag i missivbrevet att det var frivilligt att ställa upp och att inga namn, varken 

eleverna- eller skolans, skulle nämnas. Jag betonade även att materialet endast skulle användas av mig. 

Detta redogjorde jag för i det skriftliga brev som gick ut till föräldrarna samt i mötet med eleverna. Jag 

berättade även att de kunde avbryta sin medverkan. För att kravet på anonymitet skulle fasthållas valde 

jag att inte lämna ut några kontaktuppgifter till mig utan bad föräldrar och elever att vända sig till 

klassläraren med frågor som hen kunde hänvisa vidare till mig. Jag gjorde detsamma när det gällde 

enkäterna. Enkäterna skickades ut via e-brev till föräldrarna i klassen. Jag hade skrivit ett missivbrev 

samt bifogat länken till enkäten. Genom att låta klassläraren skicka ut enkäten förblev föräldrarna 

anonyma för mig. Deras svar registrerades i samband med att de svarat på enkäten men jag kunde inte 

se vem som svarat utan endast tidpunkten. I informationsbrevet som följde enkäten och som 

föräldrarna även fått tidigare skrev jag om studiens syfte samt att det var frivilligt att delta. Jag 

betonade även att de var anonyma och att inte heller skolans namn skulle nämnas samt att endast jag 

hade tillgång till deras svar.  
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5. Resultat 

Resultatet av intervjuer och enkäter redovisas och analyseras var för sig. Analysen och förståelsen av 

resultatet kopplas både till de utvecklingsteorier som ligger till grund för studien samt den tidigare 

forskning som jag tagit del av. Resultatet av intervjuerna och enkäterna är representativt endast för de 

elever och föräldrar som går i den valda klassen.  

5.1 Intervjuerna 
Min intervjuguide var utformad på ett sådant vis att frågorna var sprungna ur några teman som jag 

utgått ifrån. På så sätt var frågorna kategoriserade. I takt med att intervjuerna gjordes blev det 

uppenbart att det ur mina teman gick att hitta fler frågor som blev viktiga för eleverna och ur dem 

uppstod fler teman.  

För att presentationen av resultatet ska bli så tydligt som möjligt har jag valt att sortera svaren utifrån 

de teman som uppstod efter transkriberingen av materialet. Under varje tema-rubrik kommer jag att 

redogöra för resultaten av vad eleverna svarade. I analysen som följer kommer jag att koppla citaten 

till de sammanhang de är tagna ur samt till den tidigare forskningen som finns på området. I de fall där 

eleverna nämnt skolplattformens namn har jag ändrat det och skrivit endast skolans plattform, för att 

bevara skolans anonymitet.  

5.1.1 Om att gå till skolan och synen på lärandet 

Jag tycker det är kul, alltså det är fortfarande inte super, det kanske är roligare att vara hemma 

och ute och sånt. Det är inte så att man buar åt skolan. Det är rätt kul. 

Samtliga elever upplever att det är roligt i skolan. De nämner även att skolan är viktig för deras 

framtid. Jag frågar dem när det är roligt i skolan. Två elever nämner lektionernas utformning och 

innehåll som betydelsefull för att hen ska uppleva det roligt.  

 
De ska verkligen fånga ens uppmärksamhet och göra något som eleverna verkligen känner det 

här kan jag sätta mig och jobba med hela lektionen. 

 

Det som gör skolan rolig skiljer sig inte särskilt mellan eleverna utan anledningen är att de lär sig nya 

saker och att de utvecklas. Eleven i citatet nedan kopplar hur roligt det är i skolan till färdigheterna i 

vissa ämnen och nämner vikten av att känna att hen utvecklas.  
 

Jag tycker det är kul att lära mig. Det är roligt för man får lära sig nya saker. Jag har aldrig haft 

svårt att lära mig jag lär mig ganska lätt. Jag kan redan ganska mycket men jag vill lära mig 

mera. ( … ) jag tycker det är kul att gå till skolan för att man får just de här utmaningarna. Jag 

fattar inte varför man inte ska gå till skolan 

 

Eleven tycker det är roligt i skolan då hen blir utmanad i sitt lärande och ser även svårigheterna som 

utmaningar. Eleverna som Strand (2013) intervjuat betonade just saknaden av utmaningar, framförallt 

i de lägre årskurserna, som en av anledningarna till deras skolfrånvaro. Eleven jag intervjuade 

betonade att hen hade svårigheter i svenskan men att det inte gjorde lektionen tråkig utan tvärt om, det 

blev en utmaning. Elevens inställning, att se svårigheterna som utmaningar, kan förstås utifrån 

Askland & Sataøen (2003) samt Hundeide (2003) som framhåller att pedagogernas inställning och syn 

på barnet med svårigheter påverkar elevens lärande. Författarna menar att barnet stimuleras och 

utvecklas om pedagogerna har en tro på att barnet är kapabelt. Samtidigt menar Greene (2011) att 
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”barn gör rätt om de kan”, vilket innebär att elevens uttalande kan förstås utifrån att hen fått både 

uppmuntran och vägledning med sina svårigheter. Elevens svårigheter tycktes inte påverka hens 

självkänsla i ämnet utan blev snarare motiverande, vilket Birkemo (2001) menar kan bero på lärarens 

positiva bekräftelse.  

 

En annan elev nämner att hen helst arbetar självständigt under lektionen. Eleven anser att det ibland 

blir långtråkigt att lyssna på lärarens genomgång och att det tar för stor del av lektionen. Hen anser att 

läroböckerna innehåller instruktioner om hur man ska göra för att lösa vissa uppgifter och menar att 

det går att lösa dem själv.  

 
( … ) jag tycker att när man lyssnar på lärare så känns det som att de pratar halva lektionen. Men 

det är ju ändå bra att de pratar för de finns ju såna som ligger efter. Då kommer de ifatt när de 

får veta hur man gör. 

  

Enligt Greene (2011) är den vuxnes uppgift att ta reda på vad som hindrar barnet i sin 

kunskapsinhämtning för att sedan vägleda det. Eleven jag intervjuade menade att lärarens 

genomgångar gynnade främst elever som låg efter i arbetet. Uttalandet kan förstås som att eleverna 

som ligger efter kommer ikapp då läraren genom att vägleda eleverna bidrar till att de enklare löser 

uppgifterna än om de skulle lämnas själva med det.  Den sociala samverkan mellan eleven och läraren 

kan ses som avgörande för elevens utveckling och lärande, vilket Vygotskijs teori om lärandet 

framhåller. Genom att arbeta nära eleven och se hur eleven reagerar på uppgifterna har även 

pedagogen större möjligheter att bedöma huruvida uppgifterna är för svåra eller för enkla. Vygotskijs 

teorier om zonen för möjlig utveckling blir viktig i detta sammanhang.  Detta innebär att pedagogens 

förhållningssätt gentemot eleven ska utgå från att denne alltid kan utvecklas och att detta främst sker 

genom uppmuntran. Vygotskij menade att samarbete med mer kompetenta personer var betydelsefullt, 

då han menade att barnet tillsammans med vuxna eller mer erfarna kamrater kunde prestera mer än på 

egen hand. (Bråten, 1996). 

 

Majoriteten av eleverna kopplar sitt lärande till att det är kul på lektionerna. En elev menar att man 

dock behöver lära sig allt oavsett om det är roligt eller inte. Vid frågan om eleven kunde påverka 

lektionen till att bli roligare svarar hen följande:  

 
Nej inte riktigt, jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Jag vet inte hur man skulle göra för att 

göra dem roligare, man behöver lära sig allt.  

 

Fyra av fem elever anser inte att de kan påverka eller vara delaktiga i utformningen av en lektion.  En 

elev menar att hen har svårt med koncentrationen och kan be läraren förklara saker hen inte förstår. En 

annan elev finner att vissa lektioner är för långa och föredrar flera kortare lektioner på en dag samt 

flera ämnen. Inte heller hen tror att detta går att påverka och på frågan om hen kan påverka lektionens 

längd svarar eleven:  

 
Nej, faktiskt inte. För alla andra lektioner på hela skolan måste gå ihop så nej det tror jag inte 

kan påverkas.  

 

 

Under samtalet om lektionens längd kommer eleven dock på att hen påverkat en lektions utformning 

vid ett tillfälle. 

 

Ja, en lektion. Då vi skulle jobba med ett projekt, då skrev vi om Youtube. Då tog vi en lektion 

som många barn tycker är ganska långtråkig då är den två timmar. Jag och min kompis använde 
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den lektionen kanske en timme och så visade vi hur Youtube funkade och grunderna och det 

verkade som att eleverna tyckte att det var roligt.  

 

Resultatet visar att eleverna inte anser att de själva kan påverka lektionernas innehåll eller utformning. 

Elevernas låga känsla av delaktighet kan förklaras utifrån Elvstrands (2009) studie som visade att 

elever är mer aktiva i att söka delaktighet i aktiviteter utanför klassrummet. Både Birkemo (2001) och 

Elvstrand menat att elevers motivation ökar om man utgår från hens intresse, vilket var fallet med 

eleven som fick berätta om Youtube. Resultatet går även att förstå utifrån författarens resonemang om 

att elevers möjlighet till delaktighet är relationellt. De elever som Elvstrand intervjuade betonade att de 

ville lära känna läraren så att ett förtroende kunde uppstå.  Inställningen som de elever jag intervjuade 

hade kan även förklaras utifrån Dysthe (2003) som menar att eleven får motivation genom de 

förväntningar som omgivningen har och att skolan skapar en miljö som stimulerar deltagande. Ett sätt 

att stimulera till deltagande menar Askland och Sataøen (2003) sker genom att pedagogen tar sig tid 

till att lyssna på eleven och visa att hen är tillgänglig. Författarna menar att lyssnandet innebär att man 

försöker förstå barnet utifrån barnets perspektiv.  

 

 

5.1.2 Skolfrånvaro och skolans rutiner vid frånvaro 

Vid frågan vad som händer om eleven inte kommer till skolan svarar en elev: 

 
De skulle ringa mina föräldrar först. Eller… först skulle de frånvaro anmäla mig, sen ringer de 

mina föräldrar och frågar om jag är sjuk. 

 

Eleven menar att skolan först registrerar att eleven är frånvarande. Vilket i detta fall kan vara att 

skolan kontrollerar om eleven är sjukanmäld. Om eleven inte är det hör skolan av sig till föräldrarna 

för att höra om eleven är sjuk och då glömt att anmäla det till skolan.  

 

En annan elev svarar:  

 

Vi har ju vårt system. De anmäler frånvaro eller så anmäler de sen ankomst och skriver in hur 

sen man var. 

 

Samtliga elever känner till rutinerna vid ogiltig och giltig frånvaro. De nämner skolans plattform och 

att föräldrarna sjukanmäler sina barn genom den. De har även erfarenheter av att skolan anmäler sena 

ankomster i plattformen. De sena ankomsterna registreras med antal minuter. En elev berättar att hens 

föräldrar brukar fråga varför hen varit sen till lektionen och att de pratar om hur det kan undvikas i 

framtiden. Jag frågar om skolan får kännedom om anledningen till den sena ankomsten. Fyra av 

eleverna menar att läraren inte frågar varför de är sena utan mest konstaterar att de är det och meddelar 

föräldrarna detta genom plattformen.  

 

( … ) de brukar säga: Åh du är sen. Det är oftast bara det de säger.  

 

Utifrån resultatet anser eleverna att rutinerna kring att rapportera ogiltig frånvaro fungera bra. 

Eleverna känner till hur det fungerar och har även kännedom om konsekvenserna av ogiltig frånvaro 

samt sena ankomster. Det tycks dock saknas en återkoppling kring den sena ankomsten.  Läraren 

konstaterar att en elev är sen och rapporterar antalet minuter i skolan plattform. Föräldrarna kan se den 
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då de loggar in på plattformen. De elever som har erfarenheter av att sena ankomster rapporterats till 

skolan plattform menar att lärarna gjort det samma dag. Två elever berättar också att det hänt att deras 

föräldrar glömt att sjukanmäla dem vid tillfälle och att personal på skolan ringt för att undersöka 

varför eleven inte är i skolan. Båda anser att det är bra att skolan hör av sig. En elev säger: 

 

Det är bra, för att veta var man är. Föräldrarna kan ju tro att man är i skolan.  

 

Utifrån elevintervjuerna tycks skolan ha en systematisk närvarorapportering och rutiner för att 

kontakta vårdnadshavare samma dag som en elev är frånvarande utan giltiga skäl, vilket är i enlighet 

med Skollagen (SFS 2010:800) och de riktlinjer som Skolverket (2012) upprättat.  

Jag frågade eleverna om de varit sena till skolan eller till någon lektion någon gång. Alla har 

erfarenheter av att ha kommit för sent till skolan. Ingen av dem tycker att det är pinsamt att komma 

försent. En elevs inställning är att det är bättre att gå på lektionen än att inte gå alls.  

 

( … ). Man ska alltid gå in annars får man ju skolkning faktiskt. Då skolkar man en lektion helt 

enkelt.  

 

För eleverna är det inte ett alternativ att inte gå in på lektionen då man är sen och trots att det inte är 

pinsamt att komma sent berättar samtliga att de försöker undvika sena ankomster. Två elever berättar 

att de ofta går till skolan med god marginal och att de är i skolan 10-20 minuter innan skolstart. 

 

Alltså, nä det händer inte så ofta, alltså det kanske händer att jag kommer försent… typ 5 

minuter det är typ det högsta, men jag kommer oftast 10 minuter eller 20 min innan skolan. Så 

jag är inte den tjejen som kommer sent till skolan.  

 

En elev berättar om ett tillfälle då hen var nära att komma sent men gjorde inte det och delger känslan 

som infann sig då. 

 

Ja, det var jag nära att göra förra veckan. Men jag är en sån som satsar på att vara där tidigare för 

säkerhetsskull. Så jag satsade och kom dit precis minuten vi började. Då blev jag jättetacksam. 

 

Jag frågade samma elev hur hen trodde att det hade känts om hen varit sen. Eleven svarade följande: 

 

Jag hade känt mig väldigt dålig för jag vill verkligen inte få sen ankomst för jag vet ju att det 

märks på betygen sen. Men jag hade ändå kämpat mig igenom dagen, det hade känts lite extra 

tungt men jag hade ändå kämpat mig igenom den.  

 

Resultatet visar att eleverna inte anser att det är pinsamt att komma sent till skolan, den sena 

ankomsten är inte ett alternativ till att missa hela lektionen eller stanna hemma. Flera elever betonar att 

de är i skolan tidigare än vad de behöver för att inte riskera att komma sent. En elev menar att den sena 

ankomsten syns på terminsbetyget, vilket även är orsaken till att sena ankomsten påverkar hen 

negativt. Resultatet kan förstås utifrån att eleverna går i årskurs sex och får betyg. Skollagen (SFS 

2010:800) nämner att ogiltig frånvaro ska registreras i terminsbetygen för elever som går i 

grundskolan och att sena ankomster kan räknas in i terminens ogiltiga frånvaro.  
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5.1.3 Orsaker till skolfrånvaro och vad skolan kan göra 

Eleverna i min studie hade inga egna erfarenheter av att ha varit frånvarande från skolan utan giltiga 

skäl. Då jag frågade om de varit frånvarande någon gång berättar samtliga om tillfällen då de varit 

borta på grund av sjukdom. Jag frågade dem varför de trodde att vissa elever var borta ifrån skolan 

utan giltiga skäl. Fyra elever kopplar skolfrånvaron till att eleven presterat dåligt i skolan. En elev 

säger: 

De tycker att det är jobbigt. Det kanske inte går så bra i skolan.  

 

En annan elev menar att skolfrånvaron både kan bero på att man har svårigheter i ett ämne eller att 

man är för duktig i ämnena. Hen säger: 

 

Skolkar man så är det för att man behöver lite extra hjälp eller så är man duktig man tycker att 

man inte behöver en skoldag. Det är antingen att man tycker att man är för duktig eller att det 

går för dåligt.  

 

 

Majoriteten av eleverna kopplar skolsvårigheter med skolk, vilket stämmer med de anledningar till 

skolk som Skolverket (2010)  tar upp. Skolverket menar att lågt självförtroende kan bero på 

svårigheter i ett visst ämne och kan på sikt bidra till att man inte vill närvara på lektionen. Ett sätt att 

hindra en sådan utveckling, menar Skolverket, är genom att ha en överblick på elevens 

skolprestationer och att eleven får möjligheter att utvecklas genom stöd och uppmuntran. En elev 

nämner att en orsak till frånvaro kan vara att skolan och ämnena är för lätta. SKL:s rapport (2013) 

lyfter betydelsen av att elever får utmaningar i skolan för att känna motivation. 

 

Vikten av lärarens stöd och uppmuntran för att en elev ska komma till skolan nämner en av de 

intervjuade eleverna. Hen nämner pedagogens bemötande och förväntningar på eleven som en faktor 

för att en elev ska komma till skolan vid långvarig frånvaro eller skolk. På frågan vad läraren kan göra 

för en elev som har långvarig skolfrånvaro svarar hen: 

  
Alltså typ, att det kommer gå bra. Att man ger den stöd så den känner att det kommer gå bra nu i 

skolan, typ så. 

 

En annan elev anser att läraren borde prata med eleven som inte kommer till skolan och ta reda på 

orsakerna till varför hen inte kommer och fråga eleven om hur skolan kan hjälpa hen. 

 
Kanske bara prata med dem. Sätta sig och prata med dem. Varför? Hur ska vi hjälpa dig? Så att 

den får en liten extra knuff.  

 

Strand (2013) fann i sin studie att de elever som kom tillbaka till skolan efter långvarig frånvaro 

gjorde det genom att läraren var uppmuntrande samt tog sig tid till att förstå vilka hinder som fanns i 

undervisningssituationen. Även Karlberg och Sandell (2004) menar att bra bemötande och goda 

relationer mellan elev och lärare främjar skolnärvaro. Författarna menar även att det är viktigt att 

lärare tar sig tid att hitta vilka anledningar som finns till elevens skolk och vägleder och uppmuntrar 

eleven att komma tillbaka till skolan. Eleven jag intervjuat nämner även att eleven ska få ge sin syn på 

orsaken till frånvaron, vilket även Asp-Onsjö (2006); SKL (2013); Skolverket (2012) och Strand 

(2013) betonar.  

 

Tre elever nämner relationen till andra elever som en faktor till skolfrånvaro.  
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Man kanske känner sig utstött och då tycker man att det är jättejobbigt och då vill man verkligen 

inte gå. Då känner man: nej, skolan är renarama soptippen. 

 

De elever som Strand (2013) intervjuat menade att det oftast var relationen till lärarna eller andra 

elever som var orsaken till att de skolkade och som sedan föranledde långvarig skolfrånvaro.  

En elev nämner även den fysiska miljöns betydelse för att man ska trivas i skolan. Hen berättar om att 

det är tråkigt på rasterna och att det inte finns något att göra.  

 

Alltså det kanske är tråkiga skolgårdar. Det finns andra skolor som har det bättre, vi har bara 

betong, det finns inget för alla. ( … ) Alltså jag vet inte, typ lite mer såhär, kanske någon mer 

utrustad lekpark… det finns ju en, det är nästan skrattretande, som ligger precis efter vår gräns 

där nere.( … ) Ja, den ligger på andra sidan vägen som är vår gräns. Man får inte vara där men 

det har ju varit att man gått dit när man inte känner för att vara med någon eller någonting. Eller 

om man vill vara med någon men man vill vara ifred. Lite fler bänkar där man kan sitta och ta 

det lugnt.  

 

Eleven menar att rasterna är tråkiga då utomhusmiljön inte är stimulerande. Hen nämner även att det är 

tråkigt då äldre elever orsakar att brandlarmet går på skolan vilket påverkar undervisningen negativt. 

En annan elev nämner även skolklimatet och menar att det inte är roligt att gå till skolan när andra 

elever stör undervisningen. SKL (2013) nämner skolklimatets betydelse för att en elev ska känna 

trygghet och trivas i skolan. Dysthe (2003) menat att lärarens arbete med det sociala klimatet i 

undervisningssituationen är avgörande för elevens välmående, motivation och lärande. Av intervjuerna 

framgår att det finns faktorer i lärandemiljön som påverkar dem negativt och således även deras 

lärande. De tar upp faktorer som ingår i det sociala klimatet som orsaker till att elever inte går till 

skolan. Dysthe (2003) menar att det är viktigt att en lärare skapar en klasskultur där lärandet är viktigt 

för alla. 

 

Samtliga elever kommer med förslag på vad som kan göras för en elev som inte kommer till skolan. 

Förslagen utgår från att undervisningen kan anpassas utifrån elevens behov eller hur läraren kan 

bemöta eleven. Eleverna har även en tro på att skolan kan göra något för en elev som inte kommer till 

skolan. Deras övertygelse om att det går att förändra situationen för en elev med skolfrånvaro kan 

bottna i att de har erfarenheter av att det gjorts i deras klass. Två av eleverna tar upp exempel på hur 

deras klasslärare anpassat skolsituationen för en elev i klassen. De berättar att denne fått bestämma var 

hen ska sitta i klassrummet och att hen arbetar med en dator på samtliga lektioner. De berättar även 

hur den eleven vill bli bemött av sina kompisar och av läraren om hen är sen.  Resultatet kan förstås 

utifrån Greene (2011) som menar att pedagoger som aktivt arbetar för att skapa en känsla av 

gemenskap i gruppen kommer att lära eleverna att ta hänsyn till varandra. Westling Allodi (2010) 

menar att det sociala klimatet är något som läraren skapar i lärandemiljön tillsammans med eleverna.  

5.2 Enkäterna 

Enkäten utformades utifrån syftet med studien. Jag var intresserad av föräldrarnas erfarenheter och 

upplevelser av skolans arbete och rutiner vid ogiltig frånvaro. Jag formulerade frågor som senare 

grupperades och bildade tre olika kategorier; Information. Kontakt och Upplevelser. Det blev totalt 11 

frågor som föräldrarna fick svara på. Utifrån föräldrarnas svar har jag gjort nya tematiseringar som jag 

valt att rubricera resultatavsnitten med. Sista frågan i min enkät var öppen, vilket innebär att 



24 

 

föräldrarna besvarade frågan med att skriva sina åsikter. Dessa har jag kategoriserat och i resultatet 

presenteras citat som illustrerar föräldrarnas åsikter. En förälder nämner skolans plattform vid namn 

och jag har skrivit om det till Skolans plattform, för att bevara skolans anonymitet.  

5.2.1 Skolans rutiner och arbete 

SKL (2013) utformade en guide vars syfte är att inspirera skolor till att arbeta systematiskt med 

skolnärvaro. Guiden föreslår att skolor utformar en närvarorutin som beskriver vad de gör om en elev 

är frånvarande. Sammanställningen av enkätsvaren visar att drygt hälften av föräldrarna inte känner till 

hur skolan agerar vid ogiltig frånvaro och uppger att de inte blivit informerade (Figur 1 & 2). 

Resultatet kan förstås utifrån Andersson (2004), som menar att kontinuerlig information mellan hem 

och skola leder till större inblick i skolans arbete. I Figur 2 har sju föräldrar svarat på hur de fått 

kännedom om skolans agerande, då de borde varit endast sex. Det beror på att en förälder som svarat 

att hen inte känner till skolans agerande har svarat att hen inte minns hur information erhållits. Denna 

förälder borde ha svarat att hen inte blivit informerad, men svarade att hen inte mindes hur 

informationen erhållits. Vilket innebär att föräldern kan ha fått informationen men minns inte hur och 

att hen ändå inte känner till hur skolan agerar.  

 
 

Figur 1 Resultat av föräldrarnas kännedom om skolans agerande vid ogiltig frånvaro 

 

Hälften av de som erhållit information om hur skolan agerar har fått den från läraren (Figur 2). 

Resultatet visar att föräldrarna inte fått information vid samma tillfälle, då föräldrarna anger olika 

källor till informationen. Föräldrarna har barn i samma klass men har olika kännedom om hur skolan 

agerar vid ogiltig frånvaro samt erhållit informationen på olika sätt. Skolsituationen är olika för barn i 

samma klass, vilket kan förklara resultatet. 
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Figur 2 Resultat av hur de som kände till skolans agerande fått den kännedomen 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av föräldrarna vill bli informerade om skolans agerande vid ogiltig frånvaro av ansvarig 

lärare (Figur 3).  

 

 

 
 

Figur 3 Resultat av hur föräldrarna vill bli informerade om skolans agerande vid ogiltig frånvaro 

 

Resultaten av enkätsvaren visar att erfarenheten av att ha barn som varit frånvarande utan giltiga skäl 

inte leder till att föräldrarna vet hur skolan agerar vid skolfrånvaro (Tabell 1). Av föräldrarna menar 



26 

 

sju att de har erfarenhet av att deras barn varit frånvarande utan giltiga skäl. Fyra av dem anger att de 

känner till hur skolan agerar vid ogiltig frånvaro.   

  

Tabell 1 Samband mellan föräldrarnas erfarenhet av sina barns ogiltiga frånvaro och kännedom om 

skolans agerande. 

  Ogiltig frånvaro Ej ogiltig frånvaro Totalt 

Kännedom 4 2 6 

Ej kännedom 3 4 7 

Totalt 7 6 13 

 

På frågan om föräldrarna anser att skolan har rutiner för ogiltig frånvaro svarar sju av föräldrarna att 

skolan har det (Figur 4). Sex av dem är nöjda med skolans rutiner och en vill inte ta ställning i frågan 

(Figur 5).   

     
 

Figur 4 Resultatet av huruvida föräldrarna anser att skolan har rutiner för ogiltig frånvaro 
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Figur 5 Resultatet av hur nöjda föräldrarna är med rutinerna som de anser att skolan har 

 

Av de sex föräldrar som är nöjda med skolans rutiner (Figur 5), har fyra erfarenheter av att deras barn 

varit frånvarande utan giltiga skäl. Övriga två har inte denna erfarenhet men är nöjda med vad de 

känner till om skolans rutiner, en är även mycket nöjd. Utifrån resultatet är majoriteten av föräldrarna 

nöjda oavsett om de har erfarenheter av hur rutinerna fungerar eller inte. Samtidigt visar resultaten att 

av de fyra föräldrar som inte anser att skolan har rutiner för ogiltig frånvaro har två föräldrar barn som 

varit frånvarande utan giltiga skäl. Av dem blev en förälder kontaktad dagen efter eller senare med ett 

sms, samme förälder uppger att hen inte har erhållit information om hur skolan agerar vid ogiltig 

frånvaro. Resterande två som anser att skolan inte har rutiner har heller ingen erfarenhet av att deras 

barn varit frånvarande utan giltiga skäl. Två av föräldrarna som svarat att de inte vet, har heller ingen 

erfarenhet av att deras barn varit frånvarande utan giltiga skäl (Tabell 2). 

Tabell 2 Samband mellan föräldrarnas erfarenhet av ogiltig frånvaro och kännedom om rutiner. 

  Ogiltig frånvaro Ej ogiltig frånvaro Totalt 

Rutiner finns 4 3 7 

Rutiner finns inte 2 2 4 

Vet inte 1 1 2 

Totalt 7 6 13 

 

När det gäller uppfattningen om huruvida föräldrarna upplever att skolan hjälper elever som har svårt 

att komma till skolan, svarar sex att de inte kan ta ställning i den frågan, fyra föräldrar upplever att 

skolan inte gör det medan resterande tre upplever att skolan hjälper eleverna (Figur 6). Nästan hälften 

av föräldrarna kan inte ta ställning. 
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Figur 6 Resultat av föräldrarnas upplevelser av skolans hjälp till elever som har svårt att komma till 

skolan.  

 

Sammantaget visar resultaten att föräldrarnas olika insyn och kunskaper om skolans arbete med elever 

som inte kommer till skolan, kan bero på att de saknar kunskaper om något de inte har erfarenhet av. 

Föräldrarna vet helt enkelt inget om saken förrän det blir en del av deras verklighet. Resultatet kan 

förstås utifrån Asp-Onsjö (2006) och Andersson (2004), vilka menar att skolor är dåliga på att 

samarbeta med föräldrar i förebyggande syfte. Oftast tas initiativ till samarbete då problem uppstått 

med eleven. Det är även då, menar Asp-Onsjö, skolan upprättar åtgärdsprogram där skolan 

dokumenterar sitt arbete för att hjälpa eleven. Detta kan betyda att skolan inte har för vana att 

informera om olika former av stöd som finns förrän det är aktuellt. Vilket gör att ett forum för att 

informera om skolans rutiner och arbete inte uppstår.  

5.2.2 Skolans återkoppling 

Av de 7 föräldrar vars barn varit frånvarande utan giltiga skäl, uppger sex att de blivit kontaktade 

samma dag (Figur 7). Utifrån föräldrarna har skolan kontaktat dem på olika sätt under dagen (Figur 8). 

Resultatet kan förstås utifrån att skolan, enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska kontakta vårdnadshavare 

samma dag som eleven är frånvarande utan giltiga skäl. Utifrån resultatet tog skolan kontakt med 

föräldrarna på olika sätt. Skollagen (SFS 2010:800) reglerar inte på vilket sätt skolan ska kontakta 

föräldrarna. Anledningen till att skolan kontaktar föräldrarna på olika sätt kan bero på flera olika 

faktorer. Skolan kan ha försökt att i första hand kontakta föräldrarna via telefon men då dessa inte 

svarat, valt att skicka epost, sms eller delgett informationen på skolans plattform.   
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Figur 7 Resultat av när föräldrarna blev kontaktade då deras barn varit frånvarande utan giltiga skäl 

 

 
 

Figur 8 Resultat av hur föräldrarna blev kontaktade då deras barn var frånvarande utan giltiga skäl. 

 

Tolv föräldrar uppger att de önskar bli kontaktade efter första lektionen om deras barn inte kommit till 

skolan och de önskar att kontakt tas genom ett telefonsamtal, sms eller e-post (Figur 9 & 10). Två 

föräldrar önskar att frånvaron skrivs in i skolans plattform (Figur 9). Det råder olika åsikter om hur 

man vill bli kontaktad (Figur 10), även om de flesta föräldrar vill ha ett telefonsamtal från skolan. 

Föräldrarna i min studie vill ha tidig information om att deras barn inte är i skolan. Det kan förklaras 

utifrån att föräldrarna tidigt vill ha en chans att kontakta sina barn för att utreda orsaken till varför de 

inte gått till skolan eller avvikit från skolan. Även Anderssons (2004) studie visade att föräldrarna 

önskade erhålla information om deras barns svårigheter i ett tidigt skede. 
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Figur 9 Resultat av när föräldrarna önskar bli kontaktade om deras barn är frånvarande utan giltiga 

skäl.  

 

 
 

Figur 10 Resultat av hur föräldrarna önskar bli kontaktade om deras barn är frånvarande utan giltiga 

skäl.  

5.2.3 Vad skolan kan göra annorlunda 

Sex föräldrar svarade på den öppna frågan: Har du förslag på vad skolan kan göra annorlunda? 

Resterande sju skrev att de inte hade några förslag.  Av de sex som hade åsikter om vad skolan kan 

förbättra har tre uppgett att de är ganska nöjda med skolans rutiner. Två uppgav att de inte kunde ta 

ställning och en var inte nöjd med skolans rutiner.  

Utifrån sammanställningen av svaren finns det föräldrar som upplever brister i skolans rapportering av 

frånvaro. En förälder menar att skolan borde skilja mellan frånvaro och sena ankomster och skriver att 

hen fått meddelande om frånvaro då hens barn varit fem minuter sen till skolan.  
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Fick information via skolans plattform om att min son inte var i skolan. Kontaktade honom på 

SMS och visade sig att han var på toa och blev 5 minuter försenad. Men fick inte information 

om att han INTE var frånvarande från skolan. Jag var orolig under hela dagen tills jag och min 

son var hemma och jag visste att allt verkligen var bra med honom. Man kanske ska avvakta en 

kvart innan man skickar ut information om att eleven inte är närvarande 

Föräldern anser att skolan ska se över hur meddelandet förmedlas och skilja på begreppen sen ankomst 

och ogiltig frånvaro. SKL (2013) framhåller att det är viktigt att skolans personal diskuterar hur 

frånvaro registreras och vad som är ogiltig frånvaro och vad som gäller vid sen ankomst. Föräldern 

efterfrågar en tydlighet kring just begreppen. Frånvaro är enligt föräldern inte det rätta begreppet då 

barnet var sen fem minuter till lektionen. Återkopplingen som gjordes av skolan gjordes utifrån det 

hen uppfattar som ogiltig frånvaro, vilket i detta fall var fel då det handlade om sen ankomst.  Skolan 

hade heller ingen uppfattning om att de frånvaroregistrerat en elev som var i skolan. Att tydliggöra 

skolans rutiner kring detta är viktigt då elevens sammanställda frånvaro skrivs in i terminsbetyget och 

det är upp till skolan att avgöra om den sena ankomsten räknas in eller inte (Skolverket, 2012). 

 

Informera bättre till oss föräldrar hur systemet fungerar, jag har ingen aning om det finns nån 

hjälp till elever som har svårt att ta sig till skolan, har inte fått nån info om det heller. 

 

Flera föräldrar nämner att skolan behöver bli bättre på att informera om rutinerna, både kring 

återkopplingen och om vilket stöd som finns för elever som har svårt att komma till skolan. 

Enkätsvaren visar att endast sex föräldrar vet hur skolan agerar då deras barn är frånvarande utan 

giltiga skäl och sju menar att skolan har rutiner för ogiltig frånvaro (Figur 1 & 4).  

 

Viktigt att även prata med eleverna om dessa rutiner för att öka medvetenheten även hos dem! 

 

En förälder vill att skolan ska öka elevernas medvetenhet genom att informera dem bättre om rutinerna 

vid skolfrånvaro. Föräldern anser att det är skolans ansvar att informera eleverna om skolans rutiner 

vid ogiltig frånvaro. Skollagen (SFS 2010:800) reglerar vårdnadshavarens ansvar för att barnet fullgör 

sin skolplikt och eleven har en skyldighet att närvara vid undervisningen. Det handlar slutligen om 

huruvida det är hemmet eller skolan som ska informera eleven om sin skolplikt. Inte om hur man kan 

göra detta tillsammans. I Lgr 11 betonas samarbetet mellan skolan och hemmet för att skapa de bästa 

förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande (Skolverket, 2011). Ett samarbete kan dock ha 

svårt att uppstå om parterna inte vet sina olika ansvarsområden och om läraren anses vara expert på 

området (Andersson, 2004; Lundström, 2010).   

6. Metoddiskussion 

Jag har under hela processen varit väl medveten om att min förförståelse i ämnet påverkat mig. Jag har 

således försökt ha ett reflekterande förhållningssätt under hela forskningsprocessen, vilket innebär att 

jag reflekterat över mig själv samt på vilket sätt min förförståelse kan ha påverkat resultatet. Min 

tidigare erfarenhet kan ha begränsat mig på så sätt att jag inte tagit till mig det som för mig var nytt, 
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insikten om att jag har en viss förförståelse kan också ha bidragit till att jag varit mer lyhörd för det 

nya och det som för mig blev avvikande.  

Enligt Bryman (2013) bör man som forskare ta ställning till hur det interna bortfallet hanteras i 

enkätsvaren. I min enkät var samtliga frågor obligatoriska. Således behövde jag inte ta ställning till 

huruvida föräldern inte svarat på grund av ovilja eller för att hen missat frågan. Då föräldrarna inte 

kunde avstå från att svara blev det viktigt att ta med svarsalternativ som ”vet ej” och ”kan inte ta 

ställning”. Jag valde att ha en öppen fråga på slutet av enkäten där de även kunde lämna åsikter om 

studien eller enkäten.  

Vid sammanställningen av enkäterna fann jag att en förälder svarat att hen inte fått information om hur 

skolan agerar då eleven är frånvarande utan giltiga skäl. I följande fråga svarar föräldern att hen inte 

minns hur hen fått information, då svaret borde varit att hen inte fått informationen (Bilaga 3). Jag 

identifierade endast en förälder som missuppfattade en fråga. Därför anser jag inte att studiens 

reliabilitet och validitet påverkats nämnvärt. Jag finner att studien mäter det den har för avsikt att mäta 

trots att föräldern missuppfattade en fråga.   

Jag valde att använda mig av en webbenkät för att underlätta hanteringen av resultatet samt för att på 

ett enkelt sätt även låta föräldrarna förbli anonyma. Svaren sammanställdes automatiskt i ett program 

på Google Docs. Jag bad även föräldrar som eventuellt hade problem med länken att höra av sig till 

klassläraren så att de kunde erhålla en papperskopia av enkäten. Svarsfrekvensen på enkäterna är 68 

procent.  Enligt Trost (2012) bör man räkna med en svarsfrekvens på mellan 50 och 75 procent.  

Bortfallet kan förklaras med att föräldrarna haft svårigheter med att besvara enkäten av administrativa 

skäl och därför valt att inte delta. En annan förklaring kan vara att e-brevet glömts bort bland alla 

andra brev i inkorgen, vilket Hultåker (2012) menar är en vanlig orsak till att människor inte besvarar 

webbenkäter. Föräldrarna kan också ha upplevt att ämnet inte var intressant och därför valt att avstå 

från att svara. För att öka svarsfrekvensen sände jag ut två påminnelser, en tredje hade känts 

påträngande, både gentemot klassläraren och gentemot föräldrarna. Samma dag som den första 

påminnelsen skickades svarade tre föräldrar till och dagen efter registrerades två ytterligare svar. Den 

andra påminnelsen gav inte samma utslag och de sista tre svaren registrerades med olika datum några 

dagar efter att påminnelsen skickats.  

Vid en forskningsintervju råder det en makt asymmetri mellan forskaren och intervjupersonen, då 

forskaren oftast har en annan vetenskaplig kompetens, vilket även bidrar till en obalans i relationen. 

Obalansen skapas av omständigheterna och ramarna för samtalet (Kvale & Brinkmann, 2009). I mitt 

fall intervjuade jag barn och är dessutom lärare, den ojämnlika maktbalansen är påtaglig. För att, trots 

detta, skapa de bästa förutsättningarna informerade jag eleverna noggrant om ramarna för samtalet. Jag 

berättade hur länge samtalet kunde tänkas ta och påminde igen om syftet med studien samt att det var 

frivilligt att delta. Jag underströk även att varken deras eller skolans namn skulle nämnas. Samtliga 

intervjuer avslutades med att jag frågade eleverna om de hade frågor eller funderingar som de ville 

lyfta. Självklart kan den ojämlika balansen och att de kände till att jag var lärare påverkat dem i att 

svara på ett visst sätt. De kan ha sett mig som en representant för skolan, vilket i sin tur kan ha 

påverkat hur de svarat på frågorna. Därför berättade jag om mitt engagemang i frågan och att deras 

upplevelser och tankar var viktiga för mig och för studien.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskarens bakgrund och förförståelse påverkar och styr 

intervjun samt analysen av materialet. Författarna påtalar betydelsen att anta en reflexiv objektivitet 

som innebär att man förstår att man inte kan förhålla sig helt objektiv till sin studie. I mitt fall blir det 
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således viktigt att nämna att jag är lärare och har egna erfarenheter och åsikter om det som jag skriver 

om även om jag strävar efter att låta andras perspektiv och teorier komma fram.  

Utifrån studiens syfte anser jag att mina val av metod lämpar sig bra. Jag var intresserad av ta del av 

eleverna- och föräldrarnas upplevelser av skolans arbete med skolfrånvaro.  Ju mer jag arbetade med 

mitt material desto mer nyfiken blev jag på föräldrarna och vad som låg bakom deras svar.  Det hade, 

för studien, varit intressant att intervjua några av dem för att få en djupare förståelse för deras 

upplevelser. Det hade dock gjort studien mycket större, vilket även är anledningen till att jag begränsat 

mig till enbart enkätsvar. Jag önskade komplettera min kvalitativa studie med en kvantitativ metod och 

på detta sätt kunde jag få en inblick i föräldrarnas upplevelser. I arbetet med intervjuerna fann jag även 

att mycket fokus hamnade på hur skolan registrerade ogiltig frånvaro. För studien hade det varit 

intressant att ta del av skolans policy dokument om skolfrånvaro och/eller intervjuat lärare, men 

studiens syfte var inte att granska skolans arbete med den ogiltiga frånvaron.  

 

7. Diskussion 

Syftet med studien är att belysa hur elever och föräldrar i årskurs 6, upplever skolans arbete med 

skolfrånvaro och identifiera de faktorer som är betydelsefulla i ett förebyggande arbete mot ogiltig 

frånvaro.  

 

De frågeställningarna jag har för avsikt att söka svar på är följande:  

 

 Hur upplever föräldrar och elever skolans rutiner vid ogiltig frånvaro?  

 Hur anser föräldrar och elever att rutinerna fungerar? 

 Vad motiverar eleverna att gå till skolan? 

 Vad tror eleverna är orsaker till skolk? 

 Vad anser eleverna att skolan kan göra för att öka skolnärvaron? 

 

Resultatet visar att eleverna har större kunskaper om skolans rutiner och agerande vid ogiltig frånvaro 

än vad föräldrarna har. Eleverna upplever att skolans rutiner med att kontakta föräldrarna vid ogiltig 

frånvaro fungerar bra och att kontakt tagits samma dag. Även föräldrarna till de barn som haft ogiltig 

frånvaro menar, alla utom en, att skolan kontaktat dem samma dag. Dock är inte föräldrarna lika nöjda 

som eleverna med skolans rutiner vid ogiltig frånvaro. Detta kan bero på att föräldrarna är dåligt 

informerade om rutinerna och hur skolan agerar vid ogiltig frånvaro. Utifrån föräldrarnas svar på vad 

skolan kan göra annorlunda menar samtliga att skolan kan bli bättre på att informera om rutinerna och 

vad som görs för elever som inte går till skolan.  

 

Eleverna i min studie anser att det är roligt att gå i skolan, vilket också bidrar till att de går dit. 

Upplevelsen av att de inhämtar kunskaper och utvecklas bidrar till att det är roligt, vilket i sin tur 

motiverar dem att gå på lektionerna. Skolk menar majoriteten av eleverna beror på skolsvårigheter 

eller dåliga kamratrelationer. Samtliga elever anser att skolan kan skapa förutsättningar för att öka 

närvaron, de tar bl.a. upp lärarens roll. Eleverna beskriver att läraren ska vara positiv och 

uppmuntrande samt göra eleven delaktig i vilken hjälp hen vill ha.  
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Min önskan med studien är att, utifrån eleverna och föräldrarnas perspektiv, försöka identifierafaktorer 

som är betydelsefulla i ett förebyggande arbete mot ogiltig frånvaro. Resultatet visar att föräldrarna är 

dåligt informerade om skolans rutiner. Om skolor önskar förebygga ogiltig frånvaro och öka närvaron 

behöver både föräldrar och elever ha kunskaper om skolans rutiner och agerande. De behöver känna 

till skolans förhållningssätt gentemot ogiltig frånvaro samt vad som gäller och varför. Föräldrarna i 

min studie uppger att de vill ha information om hur skolan agerar om deras barn är frånvarande utan 

giltiga skäl.  

 

Skollagen (SFS 2010:800) reglerar att skolan meddelar ogiltig frånvaro till vårdnadshavarna samma 

dag. Hur denna kontakt tas bestämmer skolan.  Min studie visar att skolan tagit kontakt med 

föräldrarna på olika sätt och endast två föräldrar uppger att de fått ett telefonsamtal från skolan. 

Samtidigt önskar fler att återkopplingen från skolan sker genom ett samtal på telefon. Strand (2013) 

och Skolverket (2012) påtalar att skolor bör ha en rutin för hur man rapporterar frånvaro. Utifrån 

intervjuerna med eleverna uppfattar jag att skolan rapporterar frånvaron och de sena ankomsterna i 

skolans plattform. En systematisk rapportering av skolfrånvaro via skolans plattform leder inte till 

större inblick i vad som orsakar den ogiltiga frånvaron eller de sena ankomsterna. Orsakerna till ogiltig 

frånvaro är, som tidigare forskning på området visar, flera och oftast komplexa och man efterfrågar 

tidiga insatser för att hindra att ströfrånvaron utvecklas till långvarig frånvaro (Gladh & Sjödin, 2014; 

Christenson & Thurlow, 2004; Kearney 2008; Skolverket, 2010; Strand, 2013).  I ett förebyggande 

arbete behöver man således finna rutiner i hur man får insikt i orsakerna till frånvaron.  Ett steg i detta 

är att man som lärare har en dialog med både eleverna och föräldrarna, då blir relationen och 

bemötandet avgörande.   

 

Eleverna i min studie identifierade dålig självkänsla i ämnet och avsaknad av utmaningar som orsaker 

till skolk. En elev som upplever låg självkänsla eller saknar utmaningar kan även utifrån Antonovsky 

(2005) ha svårt att ta hjälp eller göra något för att förändra sin situation. Hur en elev hanterar 

skolsituationen kan då bero på hur vuxna, lärare och föräldrar, kan hjälpa eleven att hitta lösningar på 

problemen. Vygotskij menar att läraren genom att vara nära i undervisningssituationen och genom att 

vägleda eleven utifrån hens utvecklingspotential kan skapa förutsättningar som bidrar till att eleven 

lyckas (Bråten, 1996). Det gäller för läraren att skapa en undervisningssituation som är inkluderande 

för alla. Samtidigt behöver eleven hjälp med att uttrycka vilka behov hen har då självkänslan är låg 

eller bristen på utmaningar uppstår.  

Utifrån elevintervjuerna bidrar lärarens positiva och uppmuntrande bemötande till att främja 

skolnärvaro. Den tidigare forskningen på området understryker pedagogernas bemötande gentemot 

elever som avgörande för att de ska känna en tillit och för att en god relation ska uppstå. Pedagogens 

förhållningssätt ska genomsyras av en tilltro på elevens förmåga samt uppmuntra och vägleda eleven 

(Askland & Sataøen, 2003; Hundeide, 2003; Greene, 2011; Strand, 2013). Genom att visa att de bryr 

sig, skapar pedagoger en bättre relation till eleven, vilket i sin tur skapar ett bra skolklimat där lärandet 

gynnas (Grosin, 2004; Westling Allodi, 2010). Kanske bör alla vuxna i skolan se skoldagen som 

elevtid, att man under naturliga omständigheter rör sig bland eleverna. Det handlar om att, precis som 

läraren bör vara nära i undervisningssituationen, också ska finnas för eleven utanför klassrummet. 

Detta kan bädda för goda relationer och på så sätt ökas tryggheten och sammanhangen runt eleverna 

tillräckligt så skolk inte blir ett alternativ.  Ett starkt KASAM, känsla av sammanhang, innebär att en 

människa är starkare rustat att möta hinder på vägen (Antonovsky, 2005). I skolan blir det viktigt att 

vuxna vägleder elever och hjälper dem hantera olika situationer som kan bli påfrestande och påverka 

dem negativt.  
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Samtliga elever jag intervjuat har erfarenheter av att komma sent till skolan. Återkopplingen till deras 

föräldrar sker genom skolans plattform där föräldrarna kan läsa hur många minuter deras barn varit 

sena. OECDs analys visade att svenska elever i årskurs 9 har svårt att komma till skolan i tid 

(Skolverket, 2013). Frågan är vad syftet med denna rapportering är. Kommer rapportering av antalet 

minuter hjälpa eleverna att bli bättre på att komma i tid? Bidrar denna rapportering till en insikt i vad 

som orsakar den sena ankomsten?  En av eleverna jag intervjuat menade att hen kämpade med att 

komma i tid till skolan för att slippa få sena ankomster som sedan stod i terminsbetyget. Kanske bidrar 

registreringen av den ogiltiga frånvaron i terminsbetygen till att elever tänker till innan de väljer att 

skolka. Då forskning visat att anledningar till skolk och långvarig skolfrånvaro är komplexa är det 

naivt att tro att registrering av antal minuter i terminsbetyget får elever med stora svårigheter att 

komma till skolan. Maria Sundén Jelmini (2014, 17 november) skriver i Svenska Dagbladet om att 

Stockholms skolborgaråd Olle Burell, bestämt att Stockholm stads elever inte ska få sin frånvaro 

registrera i terminsbetygen. Anledningen till Burells beslut, skriver Sundén Jelmini, är att betygen ska 

mäta kunskapsresultat och att frånvaron ska hanteras genom andra åtgärder.  

 

Skolfrånvaro, menar Christenson och Thurlow (2004), är något som bör ses som en långvarig process 

och som pågått i många år. Jag tror att mönster i regel ska ses och följas upp redan i ett tidigt skede 

under en elevs skolgång. Vill skolan komma åt vad som orsakar frånvaron, behöver pedagogerna tala 

med eleverna för att få en insikt i vad de upplever och lyssna på vilka svårigheter de har. Den vuxnes 

uppgift är, enligt Greene (2011) att ta redan på vad som hindrar barnet att inte lyckas för att sedan 

vägleda det.  

Bronfenbrenner menar att vuxna runt ett barn bör samarbeta då han menar att samspelet mellan barnet 

och dess omgivning påverkar hela hens utveckling. Därför behöver man förstå barnet utifrån hela 

skolsammanhanget, så väl i undervisningssituationen som det som hen upplever utanför klassrummet. 

Litteraturen visar att föräldrar vill ha information om deras barn och att de vill hjälpa skolan i arbetet 

med barnet (Andersson, 2004 ). Att elever är sena till skolan kan bero på orsaker som finns både i 

hemmet och/eller i skolan. En dialog om skolans rutiner och återkoppling behöver därför bli bättre. 

Kan elever och föräldrar vara med i skapandet av skolans rutiner vid ogiltig skolfrånvaro? Anderssons 

(2004)  studie visar att ju mer en förälder blir involverad desto större är inblicken har de i skolans 

arbete. Samtidigt menar Bunar (2010) att skolans förhållningssätt gentemot barn i behov av stöd kan 

vara ett hinder i samarbetet då man inte ser föräldrarna som en tillgång i utformningen av 

specialpedagogiska insatser. Ett annat hinder i detta arbete är att personalen i skolan ofta ses som 

experter av föräldrarna (Lundström, 2010; Asp-Onsjö, 2006).   

Skolverket (2013) menar att syftet med skolans samarbete med föräldrarna är att utveckla skolans 

innehåll och dess verksamhet. Styrdokumenten poängterar att hem och skola ska samarbeta men hur 

skolor väljer att samarbeta med föräldrar och i vilka frågor är ändå upp till skolan att utforma.  Oftast 

bjuder skolorna in till samarbete med föräldrarna då eleven har problem med t.ex. närvaro eller inte 

når kunskapsmålen (Asp-Onsjö, 2006).  Forskning visar att samarbeten som uppstår när eleven redan 

har svårigheter oftast inte blir bra. Föräldrar vill ha information från skolan direkt när problem eller 

svårigheter uppstår och de vill ha kontinuerlig kontakt med läraren (Andersson, 2004). Föräldrarna 

som besvarat min enkät delar också denna uppfattning. Majoriteten vill bli kontaktad av skolan samma 

dag som deras barn är frånvarande utan giltiga skäl. De vill även ha information om skolans rutiner 

och arbete av läraren. 

Utifrån min studies resultat anser jag att det finns en risk att den systematiska frånvarorapporteringen, 

i form av att frånvaron skrivs in i skolans plattform, är ett hinder för en annars muntlig kommunikation 
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som skulle varit mellan hem och skola.  I den kommunikationen sker samtalet också utifrån att orsaker 

till frånvaron tas upp. Då skolan rapporterar sena ankomster och ogiltig frånvaro i systemet kan det 

också vara det enda man med ett sådant regelverk menar att lärarna ska göra. Ett sådant system visar 

inte på att orsakerna till frånvaron är av intresse. Vem är ansvarig för att ta reda på varför eleven inte 

kommer till skolan? Är det skolans ansvar eller föräldrarnas? Finns det en dialog kring detta och hur 

tar den systematiska rapporteringen av skolnärvaron hänsyn till denna aspekt?  Skolverket (2012) 

menar att det bör råda en dialog på skolorna om hur dessa frågor ska hanteras. I skolans förebyggande 

arbete mot skolfrånvaro anser jag att det behöver finnas tydliga regler på skolorna för hur man 

rapporterar den sena ankomsten och vilken återkoppling man vill ha av föräldrarna.  

Systematiserade närvarorutiner gör att man uppmärksammar skolfrånvaron men det behöver finnas en 

samsyn kring vikten av det förebyggande arbetet. SKL (2013) menar att ledarskapet är av största vikt i 

det förebyggande arbetet mot skolfrånvaro och att skolfrånvaro bör vara en prioriterad fråga på alla 

nivåer. Resultatet av min studie visar att hälften av föräldrarna inte har kännedom om hur skolan 

agerar vid ogiltig frånvaro och de känner heller inte till vad skolan gör för de elever som inte kommer 

till skolan. Vore skolfrånvaron och arbetet med att förebygga den en prioriterad fråga, tror jag att fler 

föräldrar hade haft kännedom om hur skolan arbetar med detta. I grunden handlar det om att alla 

vuxna i skolan alltid har eleven i fokus. Idag finns det både teknik och system för frånvarohanteringen. 

Detta utesluter dock inte att användningen av den utvärderas. Hur används systemet och i vilket syfte? 

Vad anser föräldrar och elever om det? Vad mäter vi? Om utvärdering saknas, saknas även en ingång 

till förbättrings- och utvecklingsarbete, vilket i sig är ett hinder för arbetet med att främja skolnärvaro.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Teman som frågorna ställs utifrån 

 

Skolplikt/Skolk/Sena ankomster 

Motivation  

Relationer (elev-elev lärare-elev) 

Bemötande 

Skolans organisation (ämnen, scheman) 

Lärmiljön (fysisk och psykisk) 

 

Intervjufrågor till eleverna 

 

1. Vad heter du? Hur gammal är du? Hur skulle du beskriva dig själv? (intresse, umgänge, familj etc.?) 

2. Vad tycker du om att gå i skolan? Vad är det som är bra/mindre bra? 

3. Varför tror du vissa ungdomar skolkar? 

4. Har du haft ogiltig frånvaro någon gång?  

5. Vad var orsaken? 

6. Vad gjorde skolan då? 

7. Om någon i din omgivning skulle börja skolka, vad skulle du göra då? 

8. Vad tycker du skolan (lärarna, rektorn) ska göra om en elev skolkar från lektionerna.  

9. Är det något som du vill lägga till? 
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Bilaga 2 

Hej! 
Jag heter Loredana Ciambriello och studerar till Specialpedagog på Stockholms universitet. Jag 
skriver ett examensarbete om skolors arbete med skolfrånvaro. Några av er har svarat på en enkät 
som skickats ut och jag vill tacka för att ni tagit er tid att svara! Min fortsatta studie är tänkt att 
bygga på intervjuer med eleverna i årskurs 6a. Jag vill lyssna på vad som får dem att gå till skolan 
och vad som motiverar dem i skolarbetet. Varje intervju kommer att spelas in och beräknas ta 
ca.30 minuter. Intervjun sker på skolan.  
 
Studien följer de etiska riktlinjer som föreskrivs för humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning (www.vr.se). Det innebär i korthet att medverkan är frivillig och att deltagaren när som 
helst kan avbryta sin medverkan. Om ungdomarna är under 15 år behöver de, utöver 
sitt eget, sina föräldrars/vårdnadshavares tillåtelse för att medverka i studien. Jag ber därför 
berörda föräldrar/vårdnadshavare att fylla i svarstalongen längst ned på sidan. Ifylld svarstalong 
lämnas till klassläraren. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga inga 
namn på personer eller skolor kommer att förekomma i studien.  
 
 
Vänliga hälsningar Loredana Ciambriello  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
__ JA Jag/Vi samtycker till att mitt/vårt barn blir intervjuat 
 
Barnets namn: ………………………………………………………………… 
 
Vårdnadshavares underskrift:………………………………………………… 
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Bilaga 3 
 

Känner du till ditt barns skolas 
rutiner och arbete kring ogiltig 
frånvaro? 
 
Jag heter Loredana Ciambriello och går sista terminen på Specialpedagogprogrammet vid 
Stockholms universitet. Jag ska skriva ett examensarbete om skolors arbete med skolfrånvaro.  
Siffror visar att allt fler elever skolkar och har svårt att komma till skolan på morgonen. Jag är 
intresserad av era upplevelser och erfarenheter av skolans arbete med ogiltig frånvaro. 
Jag har sammanställt 11 frågor som jag önskar att du besvarar. Undersökningen görs helt 
anonymt, jag kommer inte kunna se vem som svarat vad. Jag vänder mig till samtliga 
vårdnadshavare i årskurs 6x. Eventuella frågor kring enkäten och studien kan ställas till 
klassläraren. Det går också bra att lämna synpunkter i sista frågan.  
 
På vissa frågor kan du välja svarsalternativet Övrigt, då kan du själv fylla i ett alternativ som 
passar dig bäst. 

Tack på förhand! 

*Obligatorisk 
INFORMATION * 
1a. Känner du till hur skolan agerar då ditt barn är frånvarande utan giltiga skäl? 

o Ja  

o Nej  

* 
1b. Hur fick du den informationen? 

o Via rektorn  

o Pappersform  

o Via ansvarig lärare  

o Minns ej 

o Via skolans plattform/hemsida  

o Har inte blivit informerad  

o Övrigt:  

* 
1c. Hur skulle du vilja få den informationen? 

o Via rektorn  

o Pappersform  

o Via ansvarig lärare  

o Via annan personal  

o Via skolans plattform/hemsida  

o Övrigt:  

KONTAKT * 
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2a. Om ditt barn varit frånvarande utan giltiga skäl, hur blev du kontaktad? 

o Telefon  

o SMS  

o E-post  

o Skolans plattform  

o Blev inte kontaktad  

o Annat sätt  

o Mitt barn har inte haft ogiltig frånvaro  

* 
2b Hur vill du bli kontaktad av skolan om ditt barn är frånvarande utan giltiga skäl? 

o Telefon  

o SMS  

o E-post  

o Skolans plattform  

o Övrigt:  

* 
2c. Om ditt barn varit frånvarande utan giltiga skäl, när blev du kontaktad? 

o Efter första lektionen  

o Vid lunch  

o Då skoldagen var slut  

o Dagen efter eller senare  

o Mitt barn har ej varit frånvarande utan giltigt skäl  

* 
2d. När vill du bli kontaktad av skolan om ditt barn är frånvarande utan giltiga skäl? 

o Efter första lektionen  

o Vid lunch  

o Då skoldagen var slut  

o Dagen efter eller senare  

UPPLEVELSE * 
3a. Har skolan rutiner för ogiltig frånvaro? 

o Ja  

o Nej  

o Vet ej  

* 
3b. Om ja, hur nöjd är du med dessa rutiner?  

o Mycket nöjd  

o Ganska nöjd  

o Inte särskilt nöjd  

o Inte alls nöjd  

o Kan inte ta ställning  

o Svarade Nej eller vet ej i frågan innan  

* 
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3c. Upplever du att skolan hjälper elever som har svårt att komma till skolan? 

o Ja  

o Nej  

o Kan inte ta ställning  

* 
3d. Har du förslag på vad skolan kan göra annorlunda? 



 

 

 

 

 



 

 

 


