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Syftet med studien är att beskriva hur involverad skolpersonal och samverkande 

socialsekreterare arbetar för att kartlägga och motverka elevers ogiltiga frånvaro. Genom att 

undersöka personalens upplevelse av orsaker till ogiltig frånvaro, hur de upplever att de 

arbetar med ogiltig frånvaro och hur de tillsammans arbetar för att motverka ogiltig frånvaro. 

Den aktuella publicerade forskning som använts är både internationell och nationell. 

Styrdokument, lagtext, allmänna råd samt forskning av Skolverket och Socialstyrelsen har 

även beaktats. Det teorietiska perspektiv som ligger till grund för analys är inklusion och 

exklusion. Utifrån kvalitativa halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med fem informanter som 

tillfrågats med utgångspunkt av dessas yrkesroll i skolan. De professioner som tillfrågats är 

rektor, kurator, socialpedagog, lärare samt samverkande socialsekreterare. Intervjuer med 

informanterna har spelats in med diktafon, transkriberats för att sedan analyseras. Analysen 

gjordes utifrån teman: orsaker, arbete med och arbete tillsammans med ogiltig frånvaro. 

Tolkningen av materialet har skett utifrån samstämmighet och olikheter i svaren. I studiens 

diskussion tas det upp att den främsta orsaken till ogiltig frånvaro är hemsituationen. I de fall 

eleven har en svår hemsituation visar forskningen att skolan kan vara en skyddsfaktor för att 

förhindra elevens exklusion. Där den ogiltiga frånvaron ändå är skolrelaterade beror det 

främst på andra elevers inflytande, grupptryck. Alla informanter upplever att de i sitt arbete 

har en medvetenhet om var eleverna med stor ogiltig frånvaro befinner sig utifrån skolans 

arbetsmodell. Studiens resultat är att de orsaker som ligger bakom ogiltig frånvaro 

huvudsakligen är relaterade till hemsituationen. Involverad personal upplever en förbättring 

utifrån arbetsrutinen i skoltrappan. Att arbeta tillsammans är en framgångsfaktor för att 

minska ogiltig frånvaro. 

Nyckelord: Ogiltig frånvaro, inklusion, exklusion, arbeta tillsammans, skolsocialkartläggning, 

skoltrappan.  
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ABSTRACT 

Title:    

Stumble not in school stairs  

mental illness or a graz on the knee 

Authors:   Marie Thudén Johansson Susanne Reimertz - Hagström 

Level: Bachelor´s Thesis,  

15 Higher Education Credits 

Subject:    Social Work  

Program: Program in Social pedagogy,  

180 Higher Education Credits 

   University West 

Term:   Spring term 2012 

Supervisor:   Anna Henriksen   

The aim of the study is to describe how school staff and social workers identify and prevent 

truancy in the Swedish compulsory school. The study explores the school workers 

professional experiances of the underlying causes of truancy and what measures are taken in 

collaboration with social authorities to prevent pupils´ absence from school. The study is 

based on current international and national research and takes into account policy documents, 

legal texts and general advice issued by the Swedish National Agency for Education and the 

National board of Health and Welfare. The theoretical perspective used in of the analyses are 

the terms inclusion and exclusion. Qualitative semi-structured lifeworld interviews with five 

professional categories (a school head master, a councelor, a  teacher and two social workers) 

working in school were performed. The interviews focused on causes of truancy and 

collaborative work involving both school professionals and social workers. The interviews 

were recorded and subsequently transcribed and analysed. The analysis was performed 

thematically, causes of truancy and collaborative work to prevent truancy. The interpretation 

of the data was based on consensus and differences in the responses. As can be seen from the 

discussion, the primary cause of truancy is related to the pupil´s home situation. Research 

shows that school can be a protective factor to prevent exclusion. In cases where truancy is 

related to the school situation it is principally a result of group pressure from other pupils. All 

respondents in the interviews stated that they have an awareness of where pupils with 

extensive absenteeism are in relation to the school´s work model to prevent truancy. 

Collaborative work is a success factor to reduce truancy. 

Keywords: Invalid absence, inclusion, exclusion, collaborative, schoolsocialmappning, 

schoolstair. 
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Förord 

Det har varit en lärorik och givande erfarenhet att skriva denna studie tillsammans. Den har 

utgått ifrån en socialpedagogisk grundtanke med ett syfte att öka vår egen förståelse. Ett 

varmt tack till vår handledare universitetslektor i socialt arbete, Anna Henriksen. Vi vill tacka 

varandra, nära och kära för allt stöd och den stora förståelsen under denna tid.  

Nu är det dags att denna C-uppsats flyttar hemifrån och får stå på egna ben! 

 

Marie Thudén Johansson & Susanne Reimertz – Hagström 

Trollhättan 2012 
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Inledning 

Författarna till denna studie har inte tidigare skrivit tillsammans men utifrån ett allmänt 

intresse för unga och då i synnerhet av ungas skolmiljö har samarbetet uppkommit. Det 

intresset kommer sig av tidigare arbetslivserfarenhet inom skolan och därmed en personlig 

förförståelse som innefattar erfarenhet av problemområdet. Det problemområde som belyses i 

studien är ungas ogiltiga frånvaro i skolan utifrån skolpersonal och samverkande 

socialsekreterares perspektiv. Att hantera de ungas ogiltiga frånvaro har debatterats frekvent i 

media och har i dagens samhälle kommit att bli en angelägen fråga. Den nationella bilden av 

skolan och dess utformning innebar att Skollagen och ett antal reformområden inom skolan 

ansågs behöva förtydligas. Tre ledord kom att ligga tillgrund för den nya lagen och dess 

utformning, vilka är: kunskap, valfrihet men även trygghet.  Dessutom kom bland annat 

förtydliganden som avsåg att öka elevernas rättssäkerhet, men också ett tydliggörande av 

ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän (Skollagen, 2010:800). Även rektorns roll och 

ställning blev tydligare vilken bland annat innebär att vederbörande enligt 7 kap 17 § 4 st. i 

Skollagen har ansvar för att elevers ogiltiga skolfrånvaro redan första dagen rapporteras till 

vårdnadshavaren (Skollagen, 2010:800). Den 1 juli 2011 trädde den nya Skollagen i kraft 

vilket per automatik också betyder att personalen inom skolan också tvingas att förhålla sig 

till ogiltig frånvaro på ett annorlunda sätt än tidigare (Skolförordning, 2011:185).  

Även flera års forskning rörande ogiltig frånvaro ligger till grund för denna lagändring. 

Resultaten av dessa studier visar att ogiltig frånvaro är en indikator på ett av flera 

riskbeteenden hos unga (Karlberg & Sundell, 2004; Sundell, El- Khouri & Månsson, 2005). 

Andra studier visar också att ogiltig frånvaro är en riskfaktor för ungas psykiska ohälsa (Dube 

& Orpinas, 2009; CDC & DASH, 2010; Social rapport, 2010).  Mot bakgrund av ovanstående 

är det angeläget att utifrån ett helhetstänkande kartlägga de bakomliggande orsakerna till 

elevers ogiltiga frånvaro i årskurs 7-9. Kunskapen har inte på något sätt varit främmande då 

den funnits i flera år, men trots detta har det inte resulterat i en nationell lösning (Sundell, El- 

Khouri & Månsson, 2005). Även Skolverket presenterar resultat i en rapport vilket har att 

göra med elevers ogiltiga frånvaro. Skolan har i flera fall saknat ett helhetsperspektiv och har 

inte heller kartlagt de bakomliggande problemen till elevers ogiltiga frånvaro. Istället har 

skolan löst problemet med insatser som kommit att vara helt inadekvata.  Därför poängteras 

att flera huvudmän bör arbeta tillsammans och att skolan bör betrakta eleven utifrån ett 

helhetstänkande. Individperspektivet måste beaktas utifrån elevens riskbeteenden, men också 

de strukturella faktorer så som arbetsmiljön i skolan är av betydelse (Skolverket, 309:2008). 
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Även Psykisk hälsa, barn och unga (Psynk) som är ett samarbete mellan Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) är en konsekvens, av det ovan beskrivna problemet, att arbeta 

tillsammans omkring ungas ogiltiga frånvaro (www.skl.se). Skolverket anför att det är skolans 

ansvar att upptäcka och kartlägga de orsaker som ligger till grund för ogiltig frånvaro 

(Skolverket, 2010). Läraren ska veta hur ogiltig frånvaro ska rapporteras till vårdnadshavare 

samt skolledningen (Sundell, El – Khouri & Månsson, 2005). Förutom att läraren ska arbeta 

tillsammans med vårdnadshavare och elev kring ogiltig frånvaro kan även skolan behöva 

samarbeta med socialtjänsten, BUP (Barn och ungdomspsykiatri) samt polis (Skolverket, 

2010). Om skolan inte arbetar med en metodologisk medvetenhet omkring elevers ogiltiga 

frånvaro kan det betyda att elever exkluderas från skolan men också från övriga samhället, 

något som för den enskilde individen kan vara svårt att ta sig ur (Madsen, 2006; Pierson, 

2010). En skyddsfaktor är att skolan och vårdnadshavare arbetar tillsammans för elevens 

samhörighet och delaktighet. Utbildning är en av de skyddsfaktorer som värnar om individens 

psykiska mående genom hela livet eftersom den är grunden för ett deltagande i samhället 

(CDC & DASH 2010; Pierson, 2010). Regeringen beslutade 2008 att avsätta medel för att i 14 

olika kommuner satsa på fyra förbättringsområden. Ett av dessa rör skolans område specifikt 

och handlar om att förebygga, tidigt upptäcka och hantera ogiltig skolfrånvaro inom 

grundskolan och gymnasiet. Detta kom att drivas i projektform i ett par utvalda Svenska 

kommuner under tre års tid. Modellområdet (www.skl.se). 

Mot bakgrund av ovanstående problembeskrivning där både lagstiftningen på området skärpts 

men också betydelsen av att skolan metodologiskt arbetar med elevers ogiltiga frånvaro. 

Utifrån detta har ett helhetsperspektiv lyfts fram, där såväl individuella som strukturella 

faktorer beaktas, i arbetet med andra huvudmän inom skolan och dess arbete med att 

motverka ogiltig frånvaro bland elever i årskurs 7-9. 
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur involverad personal i skolan och samverkande 

socialsekreterare i kommunen arbetar för att kartlägga samt motverka elevens ogiltiga 

frånvaro. 

Frågeställning 

Hur beskriver involverad personal orsakerna till ogiltig frånvaro?  

Hur beskriver involverad personal att de arbetar med ogiltig frånvaro?  

Hur beskriver involverad personal att de arbetar tillsammans kring ogiltig frånvaro?  
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Bakgrund 

Modellområdet 

Modellområdet är ett projekt som bedrivs i 14 svenska kommuner och har utvecklats med 

anledning av två övergripande mål. Dessa mål är: att främja den psykiska hälsan hos barn och 

ungdomar genom förebyggande arbete där alla aktörer hos kommuner och landsting agerar 

utifrån sitt ansvar. Målet är att tillsätta tidigare insatser och god tillgänglighet till effektiva 

vård- och stödinsatser utifrån individens behov. Det andra är att stödja utvecklingen av 

helhetsstrategier vilket innebär att motverka ogiltig frånvaro. Projektets avser att utveckla 

samverkansmodeller och olika arbetssätt vilket kan ge nationella lösningar för att motverka 

ogiltig frånvaro (www.skl.se/psynk). 

I en av dessa 14 kommuner som arbetar enligt Modellområdet har beslut fattats om att satsa 

på fyra förbättringsområden. Ett utav dem är att förebygga, tidigt upptäcka och hantera ogiltig 

skolfrånvaro inom grundskolan och gymnasiet. Skolan är en plats som kan erbjuda trygghet, 

gemenskap och förtroendefulla relationer med vuxna speciellt för elever som tillfälligt eller 

konstant lever i en svår livssituation. Långvarig ogiltig frånvaro brukar börja med 

ströfrånvaro, något som därför bör ses som ett varningstecken. De bakomliggande orsakerna 

till denna ogiltiga frånvaro måste utifrån detta bli utredda, leda till konkreta förändringar. 

Skolans ansvar är att upptäcka och utreda alla signaler på att en elev inte mår bra. Det är 

viktigt att ha ett positivt samarbete, goda kontakter mellan skolpersonal och hemmet. Flera 

orsaker till ogiltig frånvaro är skolrelaterade och kräver åtgärder i skolan men det är inte 

skolans ansvar att lösa alla problem. Är det nödvändigt skall skolans personal också arbeta 

tillsammans med exempelvis Socialtjänst eller BUP. Goda rutiner, tidig upptäckt och tidiga 

insatser är grundläggande för att undvika att frånvaron blir långvarig. Arbetsgången och olika 

personers ansvar vid elevers ogiltiga frånvaro måste vara tydlig och rektor har huvudansvaret. 

Oavsett vilka orsaker eleven har till sin frånvaro kommer de efter i skolarbetet. Elever som 

inte uppnår slutbetyg har därmed inte heller behörighet till vidare studier vilket kan öka risken 

för ett livslångt utanförskap (www.skl.se/psynk). 

Lagtexter 

I följande avsnitt presenteras de nationella lagar och den internationella Barnkonventionen 

(un.org) som är av betydelse för att motverka elevers ogiltiga frånvaro. Dessa är 

Föräldrabalken (SFS 1949:381), Skollagen (2010:800) och Förvaltningslagen (1986:223). 

Lagarna är betydelsefulla i relation till varandra då föräldrabalken tydliggör var gränsen går 
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mellan föräldrars och ungas ansvar. Skollagen (2010:800) slår fast ett antal viktiga 

ansvarsområden för skolan, medan Förvaltningslagen (1986:223) visar på ansvaret att olika 

huvudmän samverkar.  

Föräldrabalk (SFS 1949:381)  

6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge  

6 kap 2§ ” Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har 

anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett 

barn består till dess att barnet fyller 18 år ” (Sveriges Lagar, 2010). 

9 kap. Om underårigs omyndighet  

9 kap1§ ” Den som är under arton år (underårig) är omyndig” (Sveriges Lagar, 2010). 

Skollagen (2010:800) 

5 kap. Trygghet och studiero 

5kap 3§ ”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 

som präglas av trygghet och studiero”. 

7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning  

7 kap 17 § 4 st. ”Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan 

utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens 

vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns 

särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag”.  

7 kap 19§ ”En elev i en skolform som avses i 17§ får på begäran av elevens vårdnadshavare 

befrias från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga 

skäl. Ett sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår”.  

7 kap 20§ ”Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin 

skolplikt”.  

Elevhälsa 

Elevhälsans omfattning 

2 kap 25§ ”För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 

specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan 

https://lagen.nu/2010:800#K7P17
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ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas”.  

2st. ”För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till 

skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal 

med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses”.  

 

Förvaltningslag (1986:223) 

Samverkan mellan myndigheter 6§. 

”Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 

verksamheten” (Sveriges Lagar, 2010). 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen (un.org) menar att den ger en global förklaring av rättigheter som borde 

vara samma för alla barn i hela världen. De länder som skrivit under Barnkonventionen ska se 

till att barnen uppmuntras till att gå i skolan samt att de inte har avbrott i sina studier I 

Barnkonventionen står det i artikel 28-29 att barn har rätt till gratis grundskoleutbildning. 

Undervisningen bör även förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter 

och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken (un.org). 

Tidigare Forskning och aktuellt kunskapsläge 

Orsaker till ogiltig frånvaro 

Ogiltig frånvaro är den frånvaro eleven har utan att vårdnadshavaren har meddelat detta till 

skolan. Den giltig frånvaro är den frånvaro eleven har när vårdnadshavaren har meddelat 

skolan detta (Thambirajah et al, 2008).  

Tidigare har det, enligt Karlberg och Sundell (2004) ansetts föreligga två huvudanledningar 

till ogiltig frånvaro. Den ena har att göra med en legitimerad protest mot en skola med 

bristande förmåga att ge eleven arbetsglädje, medan den andra har att göra med ett uttryck för 

en riskfylld livssituation med exempelvis missbruk och kriminalitet. Forskningen på området 

legitimerar inte ogiltig frånvaro som en protest utan snarare att det finns en starkare koppling 

till riskbeteende hos eleven. Ogiltig frånvaro finns dessutom på alla skolor, det förekommer i 
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alla samhällsklasser och i alla olika familjekonstellationer. Svenska elever har dessutom en 

högre ogiltig frånvaro än vad som är internationellt förekommande (Karlberg & Sundell, 

2004). ”Skolk är en markör för en generell normlöshet och även en agent till fortsatt 

normlöshet.”(Karlberg & Sundell, 2004,s. 36). Elever med en svår livssituation har en hög 

skolfrånvaro vilket skolan har ett ansvar att upptäcka (Skolverket, 2010). Det finns ett tydligt 

samband, enligt Social rapport (2010) mellan skolbetyg och risker för ogynnsam utveckling 

hos elever. Samband finns även mellan betyg från grundskolan och socioekonomisk 

bakgrund. Barn till vårdnadshavare med enbart grundskolebetyg har 5-6 gånger högre risk att 

avsluta skolan med ofullständiga betyg än barn till vårdnadshavare med högre utbildning. Det 

går att tidigt avgöra ungas utbildningskarriär, betygen från grundskolan har en stor betydelse 

för om eleven ska studera vidare. Ofullständiga betyg från grundskolan ger en ökad risk att i 

framtiden få psykosociala problem (Social rapport, 2010). 

 

En signal på att en elev inte mår bra kan enligt Skolverket (2010) vara ett frånvarotillfälle som 

inte är giltigt. Skolrelaterade problem som orsakar ogiltig frånvaro kan exempelvis vara 

inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, trakasserier, kränkningar, skoltrötthet eller 

att eleven inte trivs. Skolrelaterade orsaker är sällan hela orsaken till frånvaro utan det finns 

ett samband som har att göra med problem såväl i skolan som utanför. Otrygghet, grupptryck, 

utanförskap, kränkningar och den sociala skolmiljön kan vara påverkande faktorer 

(Skolverket, 2010).  

De omständigheter som kan relateras till ogiltig frånvaro kan enligt Dimmick et al (2011) 

delas upp i « in school » och « out of  school » faktorer. Det som påverkar elevens ogiltiga 

frånvaro utanför skolan kan vara att eleven upplever spänningar inom sig själva, i familjen 

och att miljön i hemmet uppfattas som fientlig. Ogiltig frånvaro kan utifrån detta bero på 

föräldrar som är eftergivande och möjliggör den ogiltiga frånvaron eller föräldrar som är för 

kontrollerande och tvingande. De faktorer som påverkar i skolan är pedagogiska problem och 

mobbning. De omständigheter som påverkar elever mest till ogiltig frånvaro är en svår 

livssituation, droganvändning och mobbning (Dimmick et al, 2011). 

Det finns olika beteendeprofiler menar Dube och Orpinas (2009) som elever med ogiltig 

frånvaro kan associerade till. Den ena är negativ förstärkning, undvikande. De elever med 

ogiltig frånvaro som använder sig av negativförstärkning gör det till stor del för att undvika 

situationer i skolan som kan kopplas till rädsla eller ångestproducerande situationer.  Den 

andra är positiv förstärkning, ett sätt att få föräldrars uppmärksamhet eller att få konkreta 
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fördelar av att inte gå i skolan. Över hälften, enligt denna studie, väljer bort skolan för att få 

föräldrars uppmärksamhet eller materiella belöningar. Det går även att dela in ogiltig frånvaro 

i barnmotiverad och icke-barnmotiverad frånvaro. Den barnmotiverade frånvaron är den de 

unga själva beslutar om för att få en ökad autonomi.  När vårdnadshavaren låter ungdomen 

vara hemma för att hjälpa till i hemmet och passa yngre syskon räknas detta som icke- 

barnmotiverad frånvaro (Dube & Orpinas, 2009). Anledningarna till att elever har ogiltig 

frånvaro är sammanfattningsvis familjeproblem, skolproblem, problem med jämnåriga och 

individuella problem (Karlberg & Sundell, 2004; Dube & Orpinas, 2009).  

Elever som växer upp i en familj med låg socioekonomisk standard löper större risk att hamna 

i ogiltig frånvaro. Andra faktorer som påverkar är om det förekommer missbruk av en 

vårdnadshavare, denne brister i tillsyn eller inte är involverad i ungdomens skolarbete. 

(Karlberg & Sundell 2004; Sundell, El – Khouri & Månsson, 2005). Vårdnadshavare till dessa 

ungdomar känner sällan till var de befinner sig på kvällar och helger eller vem de umgås med 

(Sundell, El – Khouri & Månsson, 2005).  

Skolans ansvar att arbeta med ogiltig frånvaro  

Skolan har, enligt Skolverket (2010) ansvar att reagera på tecken som tyder på att eleven inte 

mår bra. Planeringen skall läggas upp så att den anpassas för alla individer och inkluderar 

eleven så mycket som möjligt. Arbetsmiljön i skolan ska vara utformad så att ogiltig frånvaro 

förhindras. Det kan räcka med att det finns en enda vuxen som eleven litar på och känner sig 

sedd utav för att inte fastna i ogiltig frånvaro och därmed riskera att inte klara av skolan.  

Läraren är viktig för eleven och skolan har ett stort ansvar eftersom ett skolmisslyckande kan 

bli kostsamt för individen och samhället (Skolverket, 2010). Även Karlberg och Sundell 

(2004) menar att skolan måste ta ett särskilt ansvar för att motverka ogiltig frånvaro trots att 

det kan ha sitt ursprung utanför skolan. Det går att se på närvaron som en förutsättning för att 

nå goda skolprestationer och att dessa prestationer kan ses som en viktig skyddsfaktor för 

riskzonselever (Karlberg & Sundell, 2004).  

Resultat visar att elever med ogiltig frånvaro är ett eller två år efter i sina skolkunskaper, detta 

leder till att elever slutar skolan utan fullständiga betyg. Dessa elever saknar även betyg i 

minst ett av kärnämnena (Sundell, El – Khouri & Månson, 2005). Även Dube och Orpinas 

(2009) kommer fram till samma resultat, att låg närvaro i skolan kan leda till att 

studieresultaten blir lägre. De kom även fram till att eleverna inte fullföljer skolan vilket kan 
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leda till ungdomsbrottslighet och framtida sociala problem. Resultat visar att de ungas 

utveckling är beroende på dennes skolgång och har de stor frånvaro ligger de i riskzon för 

negativa hälso- och sociala problem. Flera års studier pekar på att stor frånvaro från skolan är 

en indikator på ångest, depression och riskfyllt beteende (Dube & Orpinas, 2009). 

Riskbeteenden är, enlig Karlberg och Sundell (2004) ofullständiga betyg, användande av 

droger, kriminallitet, unga med föräldrar som har mindre insyn i ungdomens liv, att de unga 

umgås med asociala jämnåriga och att de oftare har oskyddad sex. Ogiltig frånvaro ska ses 

som en markör för ett asocialt liv och inte för att ”läsa på” inför ett prov (Karlberg & Sundell, 

2004).  

Om en elev känner att denne har inflytande över sina studier och skolsituation, menar Allodi 

(2007) att eleven når högre studieresultat. För att nå högre resultat måste även rätt 

förväntningar läggas på eleven. Låga förväntningar på eleven i skolan kan överföras på andra 

situationer utanför klassrummet. En annan slutsats är att de borde lära ut mer av ansvar och att 

vara empatiska mot varandra. Det är viktigt för vuxna att visa och överföra denna kunskap om 

empati till barn i sin omgivning (Allodi, 2007). 

Förtroendefulla relationer i skolmiljön, menar Skolverket (2010) gör att eleven upplever en 

känsla av meningsfullhet och delaktighet. Faktorer som förhindrar ogiltig frånvaro är 

engagemang och relationer, ett samarbete mellan lärare och föräldrar samt mellan lärare och 

elev. För att uppnå detta måste läraren visa att det finns förståelse för elevens hela 

livssituation, elevens olika behov, att eleven känner sig sedd och bekräftad samt att läraren 

ställer rimliga kunskapskrav. Det är rektorns ansvar att se till att miljön på skolan är 

uppbyggd på detta sätt. Skolan är en viktig plats för de elever som har en problematisk 

livssituation (Skolverket, 2010).  

Skälet till att skolan arbetar för att motverka skolk är, enligt Sundell, El- Khouri och Månson 

(2005) att eleven är närvarande och då kan uppnå goda skolprestationer. Både elev och 

skolpersonal bör veta vad som gäller samt hur man ska gå till väga vid frånvaro. Lärare ska 

veta hur de ska rapportera till föräldrar och skolledning samt ha kunskap kring hur omfattande 

den ogiltiga frånvaron är. Denna kunskap kan berörd personal få genom en anonym 

enkätundersökning om ogiltig frånvaro. Därefter kan all involverad personal samt föräldrar bli 

medvetande om omfattning. Skolans ansvar ligger i att det måste framgå att det finns tydliga 

regler och att det finns registrering vid den ogiltiga frånvaron. Direkt då en elev har varit borta 

ska föräldrarna informeras. ”Skolan måste fånga upp eleverna tidigt under den första stegen i 
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”skoltrappan”- vid sen ankomst, skolk enstaka timmar och skolk enstaka dagar” (Sundell, El – 

Khouri & Månsson, 2005, s.35). En grundläggande skyddsfaktor som författarna nämner är 

att ge elever bekräftelse för prosociala handlingar, uppmärksamma det som eleven gör som är 

positivt. När denna bekräftelse sker ökar elevens positiva handlingar. Det negativa ska inte 

bekräftas lika ofta.  En känsla av tillhörighet i skolan är också en viktig faktor (Sundell, El – 

Khouri & Månsson, 2005).  

CDC och DASH (2010) menar att det är viktigt att personalen inte endast tittar på riskfaktorer 

hos de unga som är, skadar sin hälsa och eller studieresultat. Det är minst lika viktigt att titta 

på vilka skyddsfaktorer som är viktiga för unga. Dessa faktorer inkluderar livsförhållanden 

som t.ex. om föräldrar är hemma vid nyckeltidpunkter, personliga egenskaper som att ha en 

positiv syn på framtiden och att aktivt delta i skolans aktiviteter. Detta kan vara ett skydd för 

unga som vid enstaka situationer blir utsatta för negativa situationer eller händelser. Den 

skyddsfaktor som har störst inverkan på ungdomar är att känna samhörighet i skolan.  De fyra 

faktorer som är viktiga i relation till att öka elevers känsla samhörighet i skolan är:  

 Vuxenstöd: att skolpersonal ägnar tid, visar intresse och uppmärksamhet men även att 

de känslomässigt investerar i eleverna. 

 Positiv ungdomskrets: det är viktigt för unga att ha ett stabilt nätverk av jämnåriga i 

skolan. 

 Utbildningsengagemang: att den unge anser att skolan är viktig, att vuxna investerar i 

deras utbildning och lärprocess samt att de unga deltar i skolans aktiviteter. 

 Skolmiljön: den fysiska miljön är lika viktig som det psykosociala klimatet för att 

eleven skall se positivt på skolan (CDC & DASH, 2010). 

CDC och DASH (2010) menar att ungas upplevelse av sig själva och hur de uppfattar sina 

förmågor skapas av hur de ser att vuxna i deras liv agerar. Om vuxna som är viktiga för 

eleven visar att de bryr sig om dem skapas förutsättningar för att de unga skall känna sig 

viktiga. De har då lättare att engagera sig i sin egen lärprocess. Elever behöver känna att 

skolans personal ser dem som individer och inte som någon som endast ska få kunskap. Detta 

visar skolpersonalen genom att lägga tid på, intresse för samt uppmärksamhet och känslor i 

sin relation med eleverna. Det finns sex strategier för att skapar samhörighet med skolan: 

 Skapa beslutsprocesser som inkluderar elever, familjen, lärprocessen, personalen och 

andra kommunala institutioner.  
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 Skapa möjligheter för utbildning där föräldrar kan vara aktivt involverade i sina barns 

utbildning. 

 Skapa förutsättningar för att elever skall kunna få nödvändiga akademiska, 

emotionella och sociala behov tillgodosedda för att kunna bli aktivt engagerade i 

skolan. 

 Skapa klassrumssituationer och använda pedagogik som ger en positiv 

inlärningsmiljö. 

 Skapa förutsättningar och fortbildning för skolpersonal så att de kan möta elevers 

diverse kognitiva, emotionella och sociala behov. 

 Skapa förutsättningar för att få en öppen dialog mellan rektor, lärare, familjer och 

andra kommunala institutioner genom att ha en tillits- och omsorgsfull relation (CDC 

& DASH, 2010). 

Unga etablerar mönster för sitt beteende enligt CDC och DASH (2010) och gör livsstilsval 

som har effekt på både deras nuvarande och framtida hälsa. Familjen, skolan och kommunens 

andra institutioner behöver samarbeta för att skapa dessa förutsättningar som främjar denna 

utveckling. Författarna menar att forskning pekar på att elever som känner samhörighet med 

skolan är mer troliga att ha ett positivt hälso- och utbildningsresultat (CDC & DASH, 2010).  

Att arbeta tillsammans med andra 

De senaste åren har barn som far illa eller riskerar att fara illa varit ett problemområde som 

inneburit att samverkan kommit att bli en angelägen fråga mellan olika huvudmän 

(Skolverket, 2007; Socialstyrelsen, 2007). Regeringen har gett i uppdrag att 

Rikspolismyndigheten, Socialstyrelsen och Skolverket gemensamt ska ta fram strategier för 

samverkan kring dessa barns. Dessa myndigheter är medvetna om att ett samarbete innebär att 

insatser kan sättas in tidigare, bli mindre omfattande samt mindre kostsamma för både 

individen och samhället.  Ovan nämnda myndigheter använder sig av kunskap om risk- och 

skyddsfaktorer för att på det viset få förståelse om vilka barn och unga som ingår i 

målgruppen. De risk- och skyddsfaktorer som finns är individen själv, dennes familj, i 

närmiljön och på samhällsnivå. Det är samspelet i varje enskilt fall som avgör om ett barn 

riskerar att fara illa eller far illa (Skolverket, 2007; Socialstyrelsen, 2007).  

När skolan har kontakt med vårdnadshavare är det viktigt med ett bra bemötande enligt 

Skolverket (2010). Det finns en vinst i att ha en god relation till vårdnadshavaren för att 
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lättare komma fram till en lösning. Skolans ansvar är att se till att vårdnadshavaren blir insatt 

innan problem uppstår, få dem att känna sig som en resurs och inte bli skuldbelagda. Skolan 

kan även behöva arbeta tillsammans med socialtjänsten, BUP och polis (Skolverket, 2010).  

Med begreppet barn som far illa, avses här Socialstyrelsen (2007) och Skolverkets (2007) 

tolkning som är att den unge inte får sina behov tillgodosedda inom sin familj, blir utsatt för 

fysisk eller psykisk försummelse. Den innefattar även unga som har ett socialt nedbrytande 

beteende som exempelvis missbruk och kriminalitet. Definitionen kan också innefatta unga 

som blir utsatta för mobbning, hot, våld eller andra övergrepp som jämnåriga kan utsätta 

varandra för (Skolverket, 2007; Socialstyrelsen, 2007).  

Teoretisk utgångspunkt 

Teori är enligt traditionen sett ett system av antaganden eller satser som beskriver den del av 

verkligheten som är studieobjektet. En teori är ett system av inbördes relaterade begrepp som 

tillsammans ger en bild av en företeelse. Teorin uttalar sig om hur begreppen är relaterade till 

varandra så att det går att förklara och förutsäga företeelsen eller innebörden av den (Patel & 

Davidson, 2003). Den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för analysen av studiens 

empiriska insamlade data presenteras i detta avsnitt. De begrepp som kommer att beskrivas är 

social inklusion och social exklusion. Valet att använde dessa begrepp för studiens teoretiska 

utgångspunkt är för att de är en av essenserna i socialpedagogiken och ett övergripande syfte 

med att elever går i skolan. Om inte individen genom skolan får de förutsättningar som krävs 

har denne svårt att ta sig in i det fortsatta livet, de sociala regler som är normativa och 

arbetslivet. Att motverka unga personers riskbeteende som kan leda till exklusion är ett av 

dagens viktigaste uppdrag och på det viset genom solidaritet arbeta för allas inklusion. 

(Madsen, 2006).  

De enskilda individerna i samhället deltar i många delsystem, ett av dem är 

utbildningssystemet. I detta system kan individen delta som elev, som förälder och som 

skolpersonal. ”Att vara social deltagare i ett system innebär att delta i den kommunikation 

som äger rum inom systemet” (Madsen, 2006, s. 82). När individen deltar i kommunikationen 

i de sociala systemen används begreppet inklusion. Om individen inte är sociala deltagare 

försvinner de som personer eftersom de inte iakttas av något system. Därför blir det allt 

viktigare att fokusera mer på exklusion än inklusion, eftersom exklusion är en mekanism som 

är inlagrad i själva det moderna samhällets funktionssätt (Madsen, 2006). Sociala grupper gör 
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upp regler som de försöker genomdriva, för olika tillfällen och under olika omständigheter. 

Dessa sociala regler definierar situationer och beteendeformer till att vara de rätta och andra 

som felaktiga. När en regel väl har blivit förankrad kan de som inte följer dessa betraktas som 

en särskild sorts person, en som är utanförstående, exkluderad (Becker, 2006).  

I en hierarkisk organisering upprätthålls den sociala ordningen genom klassuppdelning och 

stratifiering. Högst upp befann sig en klass av makthavare, de med den ekonomiska och 

politiska makten. I botten fanns den egendomslösa och arbetande klassen.  Det ekonomiska 

och politiska systemet styr alla andra system, den ägande klassen undertrycker den 

egendomslösa klassen. Social utstötning eller marginalisering har i det hierarkiska samhället 

därför varit identiskt med att vara arbetslös eller fattig. Det innebär samtidigt att vara utstött 

av själva samhället, då klassen är ingången till samhället (Madsen, 2006).  

När människors liv generellt beskrivs som att de samtidigt är både icke deltagare och 

deltagare, kan människan vara utanför vissa system och parallellt vara innanför i andra system 

(Madsen, 2006). Med social exklusion menas att individen inte deltar i den kommunikationen 

som kan äga rum. Detta utanförskap kan definieras på följande sätt: ”En person är socialt 

exkluderas om:  

 individen är geografiskt bosatt i vissa bostadsområden  

 individen inte kan delta i de normala aktiviteterna som medborgarna i samhället gör  

 individen vill delta men är förhindrad från att göra det av faktorer som är bortom hans 

eller hennes kontroll”( fritt översatt, Pierson, 2010, s.11).  

Att kommunicera med människor menar Pierson (2010) är grundläggande för att reducera 

social exklusion. Fokus ska ligga på individens styrkor och inte på dess svagheter. För att 

komma till rätta med social exklusion måste fokus riktas mot att arbeta vidare med de 

grundläggande mönstren samt att inte endast arbeta med de individer som är socialt 

exkluderade (Pierson, 2010). För att motverka social exklusion bör de sociala banden mellan 

människor utvecklas, speciellt de sociala banden mellan individerna och de samhälleliga 

institutionerna, ex. skolan (Madsen, 2006).  
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Det finns tre tolkningar enligt Pierson (2010) av social exklusion; RED, MUD och SID:  

 RED står för”the redistributionist discourse” (Pierson, 2010, s.9). Utifrån detta 

perspektiv är det fokus på dem som lever i fattigdom och de sociala krafter som ligger 

bakom. RED inkluderar även de extrema ojämlikheter som finns i samhället i detta 

perspektiv. De som använder sig av detta perspektiv menar att endast genom 

redistribution av samhällets resurser, skatter och omfördelningspolitik, kan fattigdom 

och ojämlikhet bekämpas. Det är väldigt viktigt för detta perspektiv att individers 

attityd till exempelvis arbete, eller moral eller kulturell inte på något vis är orsak för 

exklusion av varken grupper eller individer (Pierson, 2010).  

 MUD står för ”the moral underclass discource” (Pierson, 2010, s.9). Detta perspektiv 

avser att social exklusion innebär att det är individens egen inställning till lagar, 

attitydproblem och moralitet som ligger till grund. Det kan innefatta ett helt 

bostadsområde eller sociala grupper. Utifrån detta synsätt kan de bostadsområden med 

låg inkomst vara i riskzon för att hamna i kriminalitet eller avsaknad av arbetsetik. 

Användare av detta perspektiv menar att de som är exkluderade i själva verket har 

exkluderat sig själva eftersom de har vissa beteenden. Dessa beteenden kan vara 

exempelvis droganvändning och kriminalitet. Perspektivet MUD används oftast bland 

dem som anser att det finns en underklass i samhället. Denna underklass har tappat 

kontakten med de normativa samhälleliga institutionerna, adopterat asociala beteenden 

och har värden som kan uppfattas som förklaring på deras beteende (Pierson, 2010).  

 SID står för ”a social integrationist discourse” (Pierson, 2010, s.9). Det främsta 

fokuset med detta perspektiv är att ha ett arbete som bringar in pengar. Att komma in 

på arbetsmarknaden är det samma som att vara en del av samhället. Denna diskurs har 

varit en viktig praktik och policy sedan slutet av 1990-talet. Detta synsätt liknar RED 

skillnaden är att SID menar att arbete är vägen in i samhället (Pierson, 2010).  

Ett tydligt tecken enligt Pierson (2010) att ungdomar är exkluderade och missnöjda är att de 

har ogiltig frånvaro. Detta tillvägagångssätt att visa sitt missnöje har blivit vanligare och ett 

större antal elever använder sig av detta sätt för att visa sin känsla av exklusion. Det är större 

risker för elever som inte klarar av skolan att därmed blir exkluderade. Denna exklusion kan 

följa med in i vuxenliv och påverka individens yrkeskarriär. Det finns ett mönster mellan 

bristande föräldrakontroll och lågt utbildningsresultat (Pierson, 2010).  
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Att arbeta med att minska social exklusion kan enligt Pierson (2010) ske genom att använda 

den ekologiska metoden som innebär ett holistiskt sätt att se på alla kontakter som 

förekommer för individen:  

 familjen, mikrosystemet  

 bostadsområdet/skola, mesosystemet och  

 samhället, exosystemet  

Ett socialt nätverk är det nät av relationer som en individ har kontakt med. Ett nätverk kan 

vara stödjande eller destruktivt, stort eller nästan inte existerande. Den ekologiska metoden 

visar att flertalet faktorer i ett socialt nätverk kan påverka individen (Pierson, 2010).  

Metod 

I följande avsnitt redogörs för studiens metodologiska genomförande. Detta för att öka 

förutsättningarna för återreproducering och för att skapa inblick i hur den har genomförts. 

Den innefattar även kritisk granskning av studiens metodologiska genomförande.  

Metodval 

En studie börjar alltid genom att ett problemområde identifieras. I detta sammanhang har det 

att göra med elevers ogiltiga frånvaro, vilket kan vara en indikator för exklusion men även 

leda till att psykisk ohälsa utvecklas (Pierson, 2010). Mot bakgrund av ovanstående 

formulerades ett syfte samt forskningsfrågor för att därmed söka skaffa ytterligare, men också 

ny kunskap om problemområdet (Bryman, 1997; DePoy & Gitlin, 1999). Det är efter 

litteraturgenomgång som studiens syfte och frågeställning konstruerats och först därefter har 

metodval gjorts av författarna till studien. Det är den metod som är bäst lämpad som ska 

väljas utifrån syfte och frågeställning (Bryman, 1997; DePoy & Gitlin, 1999; Patel & 

Davidsson, 2003).  

Initialt skulle det kunna tolkas som att det i studien redan innan fanns en förutfattad kunskap 

om vad som kommer att genereras. Detta är inte fallet i denna studie till följd av att 

problemområdet inledningsvis var generellt och övergripande. Vid litteraturgenomgång av 

relevant forskning inom området kom syfte och frågeställningar att preciseras (DePoy & 

Gitlin, 1999). Eftersom det finns mycket forskning inom valt område utifrån elevperspektivet, 

både kvalitativ och kvantitativ är det en fördel att hjälpa till att skapa en mer nyanserad bild. 
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Däremot saknas kvalitativ forskning utifrån vuxenperspektivet inom skolans verksamhet. 

Därför beslutades att studiens syfte är att få en djupare förståelse för skolpersonalen och 

samverkande socialsekreterares beskrivningar (DePoy & Gitlin, 1999).  

I följande studie valdes en kvalitativ ansats med inspiration av fenomenologin, där intresset är 

att kartlägga informantens livsvärld. Avsikten var att söka en djupare förståelse och 

uppfattning utifrån deras sociala verklighet. Den förståelsen har sitt ursprung i individens 

subjektiva upplevelser (Bryman, 1997; DePoy & Gitlin, 1999). Informanten har redan tolkat 

sin livsvärld och det är upp till forskaren att förstå hur individen har tolkat. Det är genom 

denna process som det genereras ny kunskap och förståelse vilket ligger till grund för det 

kvalitativa metodvalet (Bryman, 1997; DePoy & Gitlin, 1999; Patel & Davidsson, 2003; 

Kvale & Brinkmann, 2009).  

Valet av metod gjordes utifrån författarnas ontologiska och epistemologiska antaganden 

(DePoy & Gitlin, 1999). I denna studie är det socialpedagogiken som är hemvisten, där 

generaliseringar inte är det viktiga utan tolkningen av individers berättelse. Trots att studien 

utgår ifrån skolans pedagogiska värld är det utifrån det sociala perspektivet som författarna i 

studien närmar sig den (Bryman, 1997). Det finns alltid en risk att kvalitativ metod är den 

som väljs när studier genomförs utifrån socialpedagogiken, att den är karaktäristisk och att 

denna syn styr in studier på sådana syften och frågeställningar. I denna studie har en kritisk 

hållning tillämpats kontinuerligt. I detta sammanhang har inte generaliseringar varit 

intressanta utan snarare tolkningar av informanternas berättelse informanterna beskrivningar 

av deras livsvärld. Dessa kan givetvis gå att generalisera i detta sammanhang men inte i 

teoretisk mening. Däremot går det att om möjligt ge en ökad förståelse (Patel & Davidsson, 

2003; Kvale & Brinkmann, 2009).  

Litteraturanskaffning 

Genom att kritiskt granska aktuell forskning erhölls djupare förståelse och en 

kunskapsöverblick, därmed kunde syfte och frågeställningar formuleras (DePoy & Gitlin, 

1999). Genom att den egna studiens frågeställning relateras till existerande teorier, trender, 

resonemang och kunskapsluckor resulterar det i en tydligare riktning i att skapa en teoretisk 

utgångspunkt (DePoy & Gitlin, 1999).  

De databaser som användes vid litteratursökningar var Academic Search Elite, ProQuest och 

Diva. De sökord som användes på svenska var skolk, ogiltig frånvaro, elever och de på 
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engelska var truancy, absence och student. Det är utifrån sökorden som relevant litteratur 

kunde hittas, göras överskådlig och inte för allmän. Valda sökord gav ett flertal artiklar som 

skulle kunna vara relevanta vilket resulterade i en begränsning. Denna begränsning bestod i 

att efter genomläsning av sammanfattning/abstract, endast välja den forskning som bedrivits 

på grundskolor. Detta för att skolplikten finns fram till årskurs 9 i Sverige vilket innebär att 

elever har rätt till en skolgång och vårdnadshavare samt skola har skyldigheter att skapa 

förutsättningar för detta. Därefter valdes även aktuell forskning bort som var äldre än fem år 

och som inte handlade om orsaker till ogiltig frånvaro eller arbeta med ogiltig frånvaro, arbeta 

tillsammans kring ogiltig frånvaro. Utifrån dessa artiklar kunde ytterligare relevant forskning 

och litteratur sökas utifrån hänvisningar och referenser. Det som i detta sammanhang 

betraktades som relevant var just orsakerna bakom ogiltig frånvaro, hur det kan förhindras 

samt hur och med vilka vuxna som samarbetar på skolan för att motverka ogiltig frånvaro.  

Under hela studien har den litteratur som använts, valts utifrån ett källkritiskt perspektiv, där 

tvivelaktig litteratur förkastats (Patel & Davidsson, 2003). Det finns mycket forskning inom 

problemområdet därför fanns behovet av att använda nyare forskning. Detta val gjordes för att 

ha kunskap som ligger i framkant eftersom mycket har hänt inom detta område. Sökandet 

utgick både från Sverige och internationellt och avslutades när det uppstod en ”mättnad” där 

den nyare forskningen inte kunde tillägga något till det som redan inhämtats. För att skapa sig 

en överblick över hela forskningsläget krävs dock en mer omfattande tid vilket inte är möjligt 

inom ramen för en uppsats av denna karaktär. Detta kan leda till att studiens utgångspunkt blir 

skev vilket inte är fallet i denna studie. Den forskningen som används är både nationell och 

internationell (Bryman, 1997; DePoy & Gitlin, 1999; Patel & Davidsson, 2003; Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Efter att ha fått en inblick i aktuell forskning samt litteratur framstod studiens syfte och 

frågeställningar vara intressanta. Det finns mycket forskning om eleven i relation till ogiltig 

frånvaro men betydligt mindre om hur skolpersonalen upplever arbetet med att motverka den. 

Den forskningen som redan finns utifrån personalperspektivet är kvantitativ och är inriktad på 

resultat och generalisering. Utifrån detta gjordes valet att göra en kvalitativ studie för att 

genom personalens upplevelser komma nära deras livsberättelse.  

För att få en ökad förståelse i vilka lagar, styrdokument och riktlinjer som studien kunde 

beröra söktes kunskap om dessa upp på Regeringens-, SKLs hemsida, Skolverkets-, 

Socialstyrelsens- och Rikspolismyndighetens hemsida. Vissa lagtexter söktes upp på lagen.nu 
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eftersom det är lagar som är från 2010 och därmed inte fanns tillgänglig i Sveriges Lagar 

2010. Det är viktigt att veta vad som förväntas av de myndigheter som är inblandade, vilket 

uppdrag dessa har och vad som kan förväntas av dem för att få en så bred kunskap som 

möjligt om förutsättningar för studien. Därmed riskerades inte att missa viktig ny kunskap, 

eller studera sådant som inte var relevant (Patel & Davidsson, 2003).  

Urval 

Valet av antal informanter grundar sig på syftet med studien och att dessa individer kan öka 

förståelsen för studiens syfte och frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

antalet endast ska innefatta så många personer som behövs för att få svar på frågeställningen. 

Utifrån denna rekommendation valdes fem informanter ut, de yrkeskategorier som berörs av 

att arbeta med elevers ogiltiga frånvaro. Informanternas yrken är rektor, kurator, 

socialpedagog, lärare samt socialsekreterare och alla har deltagit i projektet Modellområdet. I 

detta sammanhang har det att göra med personer som arbetar tillsammans för att komma till 

rätta med elevers ogiltiga frånvaro. Urvalet blir på detta vis inte slumpmässigt och resultatet 

kan därför inte ses som generaliserbart men det fyller däremot ett flertal yrkeskategorier, som 

arbetar tillsammans med ogiltig frånvaro (Bryman, 1997). Grunden för att välja olika 

yrkesroller har att göra med att det är personer som arbetar tillsammans med ogiltig frånvaro i 

projektet Modellområdet. För att på detta vis erhålla en bred förståelse. De personer som 

tillfrågades för att delta i studien har tillfrågats för att de redan tidigare varit kända för en av 

författarna i studien. Informanternas har valts ut just med tanke på att den specifika 

kommunen har ingått i projektet Modellområdet. Urvalet har därför gjorts utifrån ett 

bekvämlighetsurval där det regionala och lokala förhållandet haft en avgörande betydelse med 

tanke på tillgänglighet till följd av den begränsade tidsåtgång som denna studie trots allt 

medför. De informanter som därefter valts ut är de facto det som specifikt arbetar med elevers 

ogiltiga frånvaro (Bryman, 1997; Patel & Davidsson, 2003).  

Etisk överväganden 

Initialt i studien kontaktades Modellområdets ansvarige i den valda kommunen, dels för att få 

förkunskap men även för att få samtycke för studien. Innan varje intervju har valet gjorts att 

kontakta informanternas chefer i de fall detta har varit relevant (Patel & Davidsson, 2003). 

Två av informanterna har meddelat att de själva beslutar om sin medverkan och ett samtycke 

till deltagande i studien. Avidentifiering har gjorts av informanter som personer, arbetsplats 

samt kommun men inte vilken yrkesroll de har. Detta för att det är personens beskrivning 
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utifrån dennes yrkesroll som är intressant. Författarna har valt att spela in intervjuerna med 

diktafon och har meddelat informanterna om att filerna raderas efter färdig analys. 

Konfidentialitet är viktigt i den här studien, att avidentifiera informanterna så att det endast är 

informantens beskrivningar utifrån sin yrkesposition att arbeta med ogiltig frånvaro som ska 

analyseras (Patel & Davidsson, 2003).  

Informanterna har i god tid innan fått information om studiens syfte och frågeställningar, även 

att de själva kan välja att delta, att avbryta deltagandet både under och efter intervjun. 

Information har även givits om att syftet med studien är utforskande och att den inte syftar till 

att söka generaliseringar. De är medvetna om att en analys kommer att ske utifrån deras 

beskrivningar på frågorna och även att de har en möjlighet att godkänna författarnas 

tolkningar. Det har även förklarats vad detta nyttjandekrav innebär och de informanter som 

deltagit i studien har alla givit sitt samtycke till att vara med samt att intervjuerna får 

användas utav författarna till studien (Patel & Davidsson, 2003; Kvale & Brinkmann, 2009).  

De personligt negativa konsekvenser som kan drabba informanten är få, det är även svårt att 

se hur det skulle kunna skada personens yrkeskarriär men beaktande har tagits och på grund 

av detta har informanterna avidentifierats i allt förutom att presentationen är utifrån deras 

yrkesroll (Patel & Davidsson, 2003; Kvale & Brinkmann, 2009).  

Etiken är viktig att tänka på under förberedelserna och under intervjun. Informanterna kan 

uppleva att deras deltagande kan resultera i negativa sociala konsekvenser. Intervjuaren kan 

även visa för mycket intresse över vad informanten responderar vilket kan påverka till att 

denne inte ger sin ursprungliga tanke. Samhällsvetenskaplig forskning bör tjäna vetenskapliga 

och mänskliga intressen och detta reflekterades mycket kring. Just därför valdes teman: 

orsakar till ogiltig frånvaro arbetar med ogiltig frånvaro och arbetar tillsammans kring ogiltig 

frånvaro. Därefter läts informanterna själva till stor del reflektera eftersom syftet med studien 

inte är att få de ”rätta” svaren utan informanternas beskrivelser om den ogiltiga frånvaron 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Intervju 

Utifrån studiens syfte, frågeställningar och kvalitativansats gjordes valet att använda 

halvstrukturerade intervjuer. En kvalitativ inställning innebär att fokus ligger på det kulturella, 

vardagliga aspekterna av informanternas tänkande, vetande och handlande (Patel & 

Davidsson, 2003; Kvale & Brinkmann, 2009).  Inom det sociala områdets forskning är det den 
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kvalitativa intervjun som är favoritverktyget (Taylor & Bogdan, 1998). Intervjuaren styr inte 

informanten utan låter denne få fritt utrymme att uttrycka sig. Det kan liknas vid ett vardagligt 

samtal men har struktur och syfte (Bryman, 1997; Kvale & Brinkmann, 2009).  

Valet att använda studiens frågeställning som teman, orsak till ogiltig frånvaro, arbetar med 

ogiltig frånvaro och arbetar tillsammans kring ogiltig frånvaro samt följdfrågor: vem, hur och 

upplevelser utifrån de tre tidigare nämnda som är intressanta för att kunna få svar utifrån syfte 

och frågeställningar.  Tre övergripande frågor har därför varit förutbestämda för att skapa 

struktur och de andra för att ställa följdfrågor. Den aktuella forskning som ligger till grund för 

denna studie har visat att just dessa frågor är relevanta. I utformandet av frågorna togs det 

hänsyn till studiens teoretiska utgångspunkt. Eftersom tidigare forskning i studien visar att 

individens skolresultat har koppling till dennes inklusion eller exklusion. den visar även hur 

vuxna inom skolan uppfattar de risker som finns, hur de arbetar med eleven är väsentligt för 

att motverka exklusion.  Initialt genomfördes en pilotintervju för att se om intervjuguiden 

kunde användas i studien. I samband med denna inhämtades information om huruvida det 

förelåg brister eller om intervjun kunde förstås av den tilltänkte populationen. Resultatet av 

pilotintervjun visade positivt resultat och intervjuguiden användes sedan i samtliga intervjuer. 

(Patel & Davidsson, 2003; Kvale & Brinkmann, 2009).  

Informanten till pilotintervjun arbetar på ett gymnasium i samma kommun som studien senare 

utfördes i. Detta val gjorde för att få respons av en informant med erfarenhet av projektet 

Modellområdet och en förståelse för om de frågor som valts kunde resultera i materiell för 

analys. Responsen på denna pilotintervju gav ett positivt resultat, ett fritt samtal löpte utifrån 

dessa frågor och där med fattades beslut om att använda denna intervjuguide i samtliga 

intervjuer i studien (bil.1).  

En av författarna till denna studie ansvarar för genomförandet av intervjuerna, medan den 

andre hade som huvudsakligt ansvar att följa upp de svar som gavs på de olika 

frågeställningarna. Att samma person genomför intervjuerna och att den andra parten 

genomför följdfrågor där det synes nödvändigt har att göra med att förutsättningarna måste 

vara detsamma samtidigt som det är av betydelse för interaktionen mellan berörda parter. 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Informanterna fick se studiens syfte och frågeställningar för att 

låta dem öppet få svara och resonera kring sina tankar. De följdfrågor som ställts har varit 

utformade så att de inte styrt in informanterna utan varit ämnade att få förtydliganden då det 
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inte varit tydligt för intervjuaren vad som menats (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & 

Davidsson, 2003).  

Intervjuerna tog ungefär en timme vardera, utfördes på informantens arbetsplats och 

informanterna spelades in med hjälp av en diktafon vilket samtliga samtycket till (Patel & 

Davidsson, 2003). Detta val gjordes för att det var just dessas yrkesroller och sammanhang 

som skall belysas.  

Informanter har tagit del av intervjufrågorna i förväg för att bättre kunna förbereda sig, något 

som har både för och nackdelar. Fördelen är att svaren som lämnats kan vara väl 

genomtänkta, det kan även innebära att informanten haft mer tid på sig att försköna 

verkligheten. Bryman (1997) påpekar dessutom svårigheterna med att generalisera kvalitativ 

forskning då resultatet grundar sig i subjektiva upplevelser som i detta fall kommer från 

informanterna som till viss del tolkat ungdomarnas orsaker till ogiltig frånvaro och kollegors 

uppfattning. Författarna i studien är medvetna om att resultatet inte står för involverad 

personal och elever generellt utan endast för det informanterna beskriver. För att motverka 

missförstånd och feltolkningar gjordes återkoppling direkt i intervjun. Detta är en fördel enligt 

författarna till studien men det finns även en nackdel Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

intervjuarens tolkning inte stämmer överens med vad som menas.  

Analys 

Genom att beskriva analysprocessen ökar den kvalitativa kontinuiteten. Det är viktigt att 

andra kan identifiera hur arbetet har gått tillväga genom att beskriva analysprocessen och 

därmed kan den då tas i beaktande av andra. Att alla kan identifiera resonemang och åtgärder i 

anslutning till analysuppgiften vid en kvalitativ undersökning ökar sannolikheten för att det 

skall kunna gå att producera korrekta och tillförlitliga tolkningar.  

Redan vid första intervjun då de första svaren gavs påbörjades den initiala analysen av 

materialet (DePoy & Gitlin, 1999). Transkriberingarna har gjorts utifrån allt som har sagts i 

intervjuerna och skrivits ner utifrån talspråk för att inte på det viset tolka eller lägga 

värderingar i vad som sagts (Kvale & Brinkmann, 2009). Även under transkriberingen av de 

fem intervjuerna sker en överblicks analys genom att det auditiva formuleras i text som var ett 

stöd i den kommande djupgående analysen. Det primära syftet med kvalitativ analys är att 

upptäcka och avslöja de perspektiv eller den syn på tillvaron som personer har och den 

innebörd de tillmäter beteenden och erfarenheter (DePoy & Gitlin, 1999).  
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Därefter följde genomläsning av hela det transkriberade materialet och därpå gjordes en 

sortering för att ta ut text som kunde kopplas till teman (DePoy & Gitlin, 1999). Den sortering 

som då skedde gjordes utifrån tre teman, vilka var: orsak till ogiltig frånvaro, arbetar med 

ogiltig frånvaro och arbetar tillsammans kring ogiltig frånvaro. Att dessa tre teman valdes 

grundade sig på studiens frågeställning som även använts som huvudsakliga intervjufrågor. 

Utifrån dessa tre teman fanns behov av att i två av fallen göra en vidare analys. I det fallet 

som ingen fortsatt analys gjordes var under temat: arbetar tillsammans med ogiltig frånvaro, 

informanternas svar var så unisont att dessa inte vidare kunde kodas och därför har redovisats 

utifrån sin samstämmighet (Kvale & Brinkmann, 2009; DePoy & Gitlin, 1999).  

Under temat: arbeta med ogiltig frånvaro ansågs att en förklaring utifrån hur arbetet sker i 

relation till Skoltrappan skulle underlätta förståelsen för strategin med att motverka ogiltig 

frånvaro. Detta val gjordes för att på så vis få ökad förståelse för informanternas individuella 

beskrivelse av att arbeta med att kartlägga och motverka ogiltig frånvaro. I temat: orsaker till 

ogiltig frånvaro krävdes en ytterligare fördjupning av materialet då det fanns en sådan vidd i 

informanternas respons. Här ansågs det behövas vara tema som var övergripande men med tre 

koder som underordnad grupper för att kunna analysera materialet (Kvale & Brinkmann, 

2009; DePoy & Gitlin, 1999). Det visade sig väldigt tydligt att alla informanter menade att 

den stora delen till ogiltig frånvaro grundade sig på hemsituationen och uppgav olika 

anledningar. Dessa orsaker behövde lyftas fram på ett tydligt vis vilket innebar att en vidare 

analys ansågs nödvändig. I de fall som det fanns skolrelaterade orsaker stämde dessa inte 

överens med de orsaker som uppstod i hemmet vilket även detta innebar att informanternas 

respons måste kodas för att kunna analyseras. Studien hade annars inte tydligt kunnat visa på 

differenser, liktydighet eller tydliga orsaker. Under tema orsak med ogiltig frånvaro kunde 

därefter materialet kodas under tre olika grupper i en taxanomisk analys som är: 

hemsituations-, skolsituations- och fritidsrelaterad ogiltigfrånvaro (DePoy & Gitlin, 1999).  

Först då kunde en vidare koppling till tidigare forskning och teoretiskt utgångspunkt göras 

eftersom informanternas respons annars kunde förlorats. För att en individ ska vara inkluderad 

så krävs det att denne är delaktig i ett socialt nätverk genom att ta del i den kommunikation 

som sker. Eftersom elever inte styr denna kommunikation var det intressant att få involverad 

personals beskrivningar om vilka orsakerna är vid ogiltig frånvaro. Den som har störst 

inflytande över situationen har även den största förutsättningen att förändra situationen. Det 

fordrar även att personen har förståelse för vilka dessa orsaker till ogiltig frånvaro är, om 
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orsakerna är reella eller betingade för de individer som är involverade. Det finns en risk i att 

orsakerna blir en förklaring till exklusion och inte en väg in i delaktigheten vilket var 

intressant att undersöka närmare. Skoltrappan är framtagen för att öka delaktighet och 

kommunikation mellan alla berörda parter. Syftet med skoltrappan är att få större förståelse 

för elevens hela skolsituation och vad som kan tänkas påverka den negativt. Även detta var en 

del av analysen, att få en ökad förståelse för hur involverad personal arbetar med Skoltrappan 

som verktyg för att motverka ogiltig frånvaro. En individ är exkluderad när den inte längre 

deltar i de sociala nätverken och kommunikationen som förekommer. Ogiltig frånvaro är en 

riskmarkör för exkludering eftersom individen inte längre deltar i kommunikationen i det 

sociala nätverket. Det var därför intressant att få involverad personals beskrivning av hur de 

arbetar för att motverka riskerna för exkludering. Hur involverad personal går tillväga, vilka 

verktyg och strategier som finns men även hur samstämmiga dessa var. 

Då det inte har ställts frågor till informanterna om annat än utifrån intervjuguiden som i sin 

tur grundar sig på studiens frågeställningar var svaren koncentrerade vilket skulle kunna vara 

en brist. Detta skulle kunna ses som att informanterna inte varit fria i samtalet men författarna 

till studien upplever att så inte är fallet. Studiens syfte och frågeställning är intresserant i 

relation till informanternas beskrivningar utifrån deras yrkesroll. Det kan även ses i de fallen 

då informanterna varit utanför ämnet, tagit upp känsliga ämnen eller varit för specifika. Detta 

material har tagits ut ur studien för att det inte vore etiskt riktigt utifrån en konfidentialitets 

aspekt (Kvale & Brinkmann, 2009; DePoy & Gitlin, 1999). Materialet som tagits bort har 

heller inte kunnat föra studien till ett annat resultat. Författarna till studien upptäckte en 

ytterligare fråga som kunde ha ställts till informanterna vid intervjun och den är hur de ser på 

elevers psykiska hälsa i relation till ogiltig frånvaro.  

Validitet och reliabilitet 

Inom kvalitativ forskning används inte validitet och reliabilitet på samma sätt som inom den 

kvantitativa. Det är inom den kvalitativa som hela forskningsprocessen ska ha en hög kvalitet 

och innehålla båda begreppen. Denna process utifrån dessa två begrepp ska även innehålla en 

problematisering av de olika metoder som gjorts för att påvisa förståelse för tekniken som 

använts i denna studie (Bryman, 1997) Reliabilitet bör här ses mot bakgrund av den unika 

situationen som råder vid intervjutillfället. Det ska visas i forskningsresultatets konsistens och 

tillförlitlighet samt om andra kan reproducera studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Validitet 
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hör här samman med autencitet, giltighet, riktigheten och förståelse av att göra en trovärdig 

tolkning av informantens livsvärld (Patel & Davidsson, 2003; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intern validitet är den som ska visa att designen i studien skapar möjlighet för att ge rätt svar 

på forskningsfrågorna (DePoy & Gitlin, 1999). Eftersom insamlat material har gjorts med 

hjälp av halvstrukturerade intervjuer har det väckts frågor om responsen innehåller 

informanternas vardag, åsikter, värderingar och kunskap (Bryman, 1997). Det framgår av 

responsen att så är fallet eftersom informanterna svävar ut och ibland avviker från ämnet.  

Eftersom valet gjordes att använda studiens frågeställningar påverkas inte informanterna av 

hur författarna ställer frågorna eller av miljön. Det skulle även kunna vara så att den respons 

som gavs inte är mer än informanternas beskrivningar om hur det borde vara och inte hur det 

verkligen är (Bryman, 1997). Det är naturligtvis en risk, samtidigt är det upp till den som 

tolkar att ha denna insikt under sin analys. För en som tolkar andra finns det alltid en risk att 

det tolkas in felaktigheter (Bryman, 1997). I denna studie är det mindre troligt att detta har 

skett då forskningen visar på sådant som författarna till studien inte trodde var så troliga. Den 

förförståelse som fanns innan var att skolan var en lika stor orsak till ogiltig frånvaro som 

hemsituationen vilket studiens resultat inte visade. Utifrån detta hävdas det att författarna 

beaktat det material som inkommit objektivt. Dessutom har de fåtalet huvudsakliga frågor 

som ställts till informanterna varit ytterligare en orsak till att minska skevhet eftersom 

informanterna har fått tala till punkt (Bryman, 1997). Författarna till studien hävdar inte att 

det valda tillvägagångssättet är det enda för att komma fram till ett riktigt resultat men är 

eniga om att det är ett av dem. Det ska gå att följa processen genom hela arbetet och 

förhoppningen är att det andra kan slå fast att resultatet är en konsekvens av inkommet 

material (DePoy & Gitlin, 1999).  

Författarna till denna studie har varit medveten om dessa båda begrepp validitet och 

reliabilitet utmed hela forskningsprocessen och har haft för avsikt att visa det i hela studien. 

Det har under de olika rubrikerna förklarats hur studien har gått tillväga, hur analysen skett 

för att visa hur resultatet framkommit och därmed påvisat validitet och reliabilitet.  
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Resultat och analys av intervjuer 

 Orsaker till ogiltig frånvaro 

Resultatet visar att orsaker oftare beror på hemmet än skolsituationer, föräldrars syn på 

skolan, kulturkrock, sociala bakgrund, psykiska hälsa, missbruk, familjesituation och de regler 

som finns i hemmet. Det kan vara vårdnadshavare som inte tar sitt ansvar att stötta eleven i 

dennes skolgång. Även att vårdnadshavare inte kontrollerar vad eleven de facto gör. Föräldrar 

är inte medvetna om skolkets omfattning eller att det ens existerar. De orsaker som ligger 

bakom ogiltig frånvaro är lika många som de elever som använder sig av ogiltig frånvaro. Det 

finns de elever som vid enstaka tillfällen väljer att vara hemma för att de måste läsa inför ett 

prov eller för att bara vara ledig en dag. Informanternas beskrivningar är att de är mycket 

medvetna om de följder som kommer med att elever inte har varit närvarande, inte fullföljt 

skolan. Att det har stor påverkan på elevens kommande vuxenliv och svårigheter till att få 

arbete. Detta illustreras av rektorns berättelse.  

Rektor: ”många familjer kan vara inkopplade med soc, det kan vara allt möjligt. Det 

är väl ganska så vanligt”.  

 

På frågan om var eleven befinner sig vid ogiltig frånvaro svarade läraren följande: 

Lärare: ”Hemma! Eller ute i samhället”.  

Personalens upplevelse är att den större delen av elevers ogiltiga frånvaro beror på 

hemsituationen men att det visar sig i skolan. Det informanterna upplever kan ses som ”out of 

school”-faktorer, att eleven upplever spänningar inom sig själv, i familjen och att miljön i 

hemmet uppfattas som fientlig (Dimmick et al, 2011). Icke barnmotiverad ogiltig frånvaro är 

den när eleven stannar hemma för att hjälpa till med hushållssysslor (Dube & Orpinas, 2009). 

Pierson (2010) menar att det blivit vanligare att elever är missnöjda och att de visar sin känsla 

av exklusion genom ogiltig frånvaro. Detta kan resultera i en exklusion av skolan, det kan 

även få följder i vuxen- och i arbetslivet . Informanterna är medvetna om hur viktig skolan är 

för elevens hela liv, att de i sin yrkesroll kan påverka eleven. Pierson (2010) menar även att 

det finns mönster i bristande föräldrakontroll och lågt utbildningsresultat för eleven. Denna 

bristande föräldrakontroll och föräldrars inställning till studier och skola är något som alla 

informanter lyfter fram. De menar att det är föräldern som är den som möjliggör för elevers 

ogiltiga frånvaro. Ogiltig frånvaro kan bero på föräldrar som är eftergivande och möjliggör 

den ogiltiga frånvaron eller föräldrar som är för kontrollerande och tvingande (Dimmick et al, 
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2011). Vårdnadshavaren känner inte till vart ungdomen befinner sig eller vem denne umgås 

med (Sundell, El-Khouri & Månsson, 2005). Informanternas upplevelse är att vissa elevers 

sociala bakgrund påverkar hur de ser på skolan, att det kan bli en kulturkrock. Även att skolan 

har vissa regler för att på detta vis styra in eleverna så att de själva kan förstå hur viktig skolan 

är. Becker (2006) menar att sociala regler definierar situationer och beteendeformer till att 

vara de rätta eller andra som felaktig. Ogiltig frånvaro är ett uttryck för en livssituation full av 

risker och kan ses som en markör för en generell normlöshet (Karlberg & Sundell, 2004). De 

elever som växer upp i en familj med låg socioekonomisk standard löper större risk att hamna 

i ogiltig frånvaro (Sundell, El-Khouri & Månsson, 2005; Karlberg & Sundell, 2004). Andra 

faktorer som påverkar eleven är vårdnadshavares missbruk, tillsynsbrister eller ett icke 

deltagande i ungdomens skolgång (Sundell, El-Khouri & Månsson, 2005; Karlberg & 

Sundell, 2004).  

Det finns skolrelaterade orsaker som ligger till grund för ogiltig frånvaro enligt 

informanternas beskrivningar och dessa är när elever följer med kompisar istället för att gå in 

på lektion. De menar att få elevers ogiltiga frånvaro beror på konflikter i skolan. Vid enstaka 

tillfällen kan det enligt informanterna bero på något enstaka ämne, lärare eller att eleven blivit 

utkastad. En orsak kan vara att eleven kommit efter i skolarbetet att denne känner sig 

omotiverad att ens försöka. Beskrivningarna är att några elevers orsaker till ogiltiga frånvaro 

är konflikter med andra elever, att de känner sig otrygga i klassrummet eller med sina 

klasskamrater. Några informanter säger också att en orsak är skoltrötthet. I vissa fall kunde 

lektionens placering på dagen eller veckan vara en grund till ogiltig frånvaro. Även skolans 

miljö påverkar. Detta illustreras genom följande citat.  

Rektor: ”Det kan vara att det kört sig med någon lärare som man kommit på kant med 

att man inte riktigt förstår varandra och det brukar vi kunna lösa”.  

Mycket av det som händer på kvällarna och helgerna kan vara sådant som blir ett problem 

under veckorna i skolan. Det är enligt informanternas beskrivningar att vissa elever ägnar 

mycket tid, är uppe sent för att sitta vid datorn. Även att de ägnar sig åt sådant som de tycker 

är roligare än skolan. Detta går att relatera till ogiltig frånvaro enligt informanternas 

beskrivningar. Informanterna menar även att ovänskap som är kopplat till Facebook är en 

orsak. En informant beskrev att en orsak kunde vara att elever har tonårsproblematik eller att 

det förekommer grupptryck. Energidryckerna kunde också vara en orsak, en ny sådan enligt 

informanterna, vilket innebär att eleverna får en sådan kick att de har svårt att koncentrera sig 
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eller somna på kvällen.  Även samband mellan ogiltig frånvaro, kriminalitet och droger fanns 

hos eleverna. Läraren beskriver även följande som orsaker till ogiltig frånvaro. 

Lärare: ”Eller för att de kränkta”.  

På frågan om mobbning förekommer svarar läraren följande: 

Lärare: ”Ja! Det förekommer, självklart!”  

 

Socialpedagogen upplever att mobbning förekommer men då beror det på orsaker 

utanför skolan. 

Socialpedagog: ”I vissa fall finns de dom som skolkar på grund av mobbning. Utanför 

skolan orsaker”.  

Rektorn ser inte mobbning som en orsak. Droger är ingen synlig orsak för giltigfrånvaro, men 

när ungdomen blir lite äldre och kontakt med socialtjänsten finns, säger ungdomen själv att 

det förekommit droger. Kuratorn och rektorn har olika beskrivningar om att elever och dennes 

familj haft tidigare kontakt med IFO (Individ och familjeomsorgen) innan den skolsociala 

kartläggningen gjordes:  

Kurator: ” Och ingen av dem när jag träffade dem hade hjälp av ifo. Så det var inga 

kända familjer det var en familj som hade kontakt med bup. Annars så fanns det inga 

kontakter över huvudtaget”. 

 

Rektor: ” många familjer kan vara inkopplade med soc, det kan vara allt möjligt. Det 

är väl ganska så vanligt”. 

Skolrelaterade problem som orsakar ogiltig frånvaro kan vara inlärningssvårigheter, 

koncentrationssvårigheter, trakasserier, kränkningar, skoltrötthet eller att eleven inte trivs 

(Skolverket, 2010). Ogiltig frånvaro kan enligt informanterna bero på elevers 

datoranvändande och annan media där kränkning kan förekomma. Detta kan med hjälp av 

Madsen (2006) tolkas att individen kan vara delaktig i ett system men utanför i ett annat, både 

vara inkluderad och exkluderad i olika system. Negativ förstärkning i relation till ogiltig 

frånvaro är de när elever undviker situationer i skolan som kan kopplas till rädsla eller 

ångestproducerande situationer (Dube & Orpinas, 2009).  ”In school”-faktorer är antingen 

pedagogiska eller mobbning (Dimmick et al, 2011). Det var få informanter som menade att 

ogiltig frånvaro berodde på lärare och ämnen eller att eleven blivit utkastad från lektionen. 

Det finns ett tydligt samband mellan skolbetyg och risker för en ogynnsam utveckling hos 
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elever, det går att tidigt se elevers utbildningskarriär och ofullständiga betyg ger en ökad risk 

att i framtiden få psykosociala problem (Social rapport, 2010). Enligt Piersons (2010) MUD 

perspektiv så ser de styrande på exkludering som något som endast kan ske av individen själv 

på grund av dennes eget beteende. Utifrån detta perspektiv uppfattas individen som någon 

som tappat kontaken med de normativa samhälleliga institutionerna, adopterat asociala 

beteenden och har värden som kan anses vara förklaring på deras beteende. Detta kan kännas 

igen i informanternas uppfattning om vilka orsaker som ligger bakom elevernas ogiltiga 

frånvaro, att dessa orsaker är kopplade till individen själv och inte till skolan. För att motverka 

social exklusion menar Pierson (2010) att det främst görs genom att stärka banden mellan 

individer och samhälleliga institutioner, skolan. Det är i detta deltagande som eleven är 

inkluderad. En person som inte deltar i systemet, blir där av inte sedd och genom det även 

förhindrad att delta i systemet. Detta sker av faktorer som finns utanför individens kontroll 

och då är denne exkluderad (Pierson, 2010).  

Arbetar med ogiltig frånvaro 

Författarna till studien har valt att belysa Skoltrappan det är en modell som är utformad av 

informanten kurator, 2010. Den visar hur yrkeskategorierna, rektor, kurator, socialpedagog, 

lärare, samt samverkande socialsekreterare arbetar med ogiltig frånvaro. Denna Skoltrappa 

har utvecklats för att kommunen ska ha en enhetlig strategi i att motverka elevers ogiltiga 

frånvaro. De olika stegen är till för att få en överblick och struktur över  elevens ogiltiga 

frånvaro. Den är även till för att öka individens egna känsla av delaktighet, inflytande samt  

att vårdnadshavare får inblick i situationen.  

En modell för hur kommunens skolor går till väga vid ogiltig frånvaro  

 

Utformad av informanten kurator 2010  
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Utifrån sitt arbete så informerar läraren vårdnadshavare och elever om skolans frånvarosystem 

vid skolstart. De regler som finns och vad som sker vid ogiltig frånvaro. Läraren ansvarar för 

att all frånvaro, även sen ankomst registreras. Detta rapporteras in i ett frånvaro system som är 

datoriserat. Den ogiltiga frånvaron och sen ankomst markeras med rött och den giltiga 

frånvaron med gult. Vilket läraren belyser i citatet nedan:  

Lärare: ”Jag är kritisk till att systemet fortfarande är röd markerat att man suttit av 

sin kvarsittning då borde det ändras till gulmarkerat för jag menar att förlåtandet är 

något som samhället strävar efter att ha”.  

 

På frågan om läraren upplever att skolket minskat svarar denne följande:  

Lärare: ”Jag tror det är samma ungefär, jag tror att det röda blivit gult”.  

Som lärare kan man även arbeta som klassföreståndare, ett av uppdragen är då att kontakta 

vårdnadshavaren vid elevers ogiltiga frånvaro tillfällen. När det är en sen ankomst är det inget 

samtal hem utan då pratar klassföreståndaren med eleven, frågar varför eleven är sen och 

motiverar eleven att denne ska kommer i tid till lektionen. Efter tre sena ankomster blir det en 

kvarsittning.  När en elev får kvarsittning ringer klassföreståndaren till vårdnadshavaren och 

informerar om vad som hänt samt när kvarsittningen sker. När det är upprepade ogiltiga 

frånvaro tillfällen, som då blir 4:e ogiltiga frånvaro tillfället enligt Skoltrappan kallas 

vårdnadshavare och elev till ett möte med klassföreståndaren, där söks det efter eventuella 

mönster.  

Lärare: ”Det räcker oftast med ett samtal hem där de tar ett snack och läraren gör sitt 

på skolan”.  

Här kan även kuratorn bjudas in för att stötta klassföreståndaren. Dessa mönster kan bestå av 

att eleven är borta på samma tider eller ett ämne vid flera tillfällen. Hjälper inte detta första 

möte, att den ogiltiga frånvaron upphör, går klassföreståndaren vidare till elevhälsogruppen. 

Klassföreståndaren meddelar rektorn om frånvaroläget, efter det att samtal och mötet varit 

med vårdnadshavare. En återkoppling finns även från Elevhälsogruppen till 

klassföreståndaren då eleven fortsätter upp i Skoltrappan till nästa steg. Mycket av lärarens tid 

går åt till att dokumentera.  

Lärare: ”Den tid som man skulle kunna vara ute och prata med elever får stå 

tillbaka”.  
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När en elev sitter ute i korridoren under lektionstid försöker socialpedagogen genom dialog att 

motivera eleven att gå tillbaka in på lektionen. Sker korridorsittandet vid upprepade tillfällen 

försöker socialpedagogen ta reda på varför eleven inte vill gå på lektionen och återkopplar till 

läraren som haft lektionen.  

Samverkande socialsekreterare: ”Lyckas man göra undervisningen så rolig så att man 

vill komma då vinner man mycket på det också det är en stor del av det”.  

Mycket av socialpedagogens arbete med ogiltig frånvaro går ut på att motivera eleven till 

närvaro. Uppdraget för socialpedagogen har även inneburit att det förekommer unika 

lösningar som till exempel att ta med elev till aktiviteter utanför skolan på grund av elevens 

skoltrötthet.  

Socialpedagog: ”ganska go koll på skolkarna”.  

Rektor är ytterst ansvarig på skolan och arbetar utifrån det ansvaret med ogiltig frånvaro. 

Varje månad ger rektorn i uppdrag till kuratorn att samla in statistik om frånvaro. Rektorn 

menar att detta system är bra för att informationen ska kunna tas med in i mötet med 

Elevhälsogruppen. I Elevhälsogruppen lyfts frågan om vilka som ska vara med utöver 

vårdnadshavare och elev för att på så vis kunna erbjuda så bra stöttning som möjligt. Beslut 

kan tas av rektorn i Elevhälsogruppen om vilka specifikt riktade insatser som kan sättas in för 

eleven. Dessa kan vara fritidsledaren, socialpedagogen eller eventuellt specialpedagogen. 

Rektorn berättar följande:  

Rektor: ”men jag vill säga att vi har full koll asså på detta sättet men det har ju också 

varit en process det ska jag ju säga asså med personalen också. Resultaten på skolan 

har blivit bättre, jag tror faktiskt att detta har blivit en framgångsfaktor nu att faktiskt 

ha den kontinuiteten så varje månad får lärarna göra detta” 

 

Rektor: ”Rutinen har hjälp oss väldigt mycket”.  

Kuratorn ingår i Elevhälsogruppen och arbetar utifrån detta med skolans rutiner kring ogiltig 

frånvaro. Efter 4:e ogiltiga frånvaro tillfället kan kuratorn få i uppdrag av rektorn att göra en 

skolsocial kartläggning. I den skolsociala kartläggningen har det frågats om hur eleven 

upplever sin situation i skolan både pedagogiskt och socialt samt hur eleven mår 

känslomässigt, hur hemsituationen och fritidssituation ser ut. Kuratorn frågar även om elevens 

upplevelse om vad som behövs förändras för att de ska komma tillbaks till skolan. I mötet 
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som sker vid 7:e tillfället återberättar kuratorn bara det som eleven godkänt att kuratorn får 

säga.  

Kurator: ” För kartläggnigen är det mer enbart elevens syn på sin livssituation med 

fokus på skola så att tanken med den här kartläggningen är att vi skall hjälpa eleven 

att föra fram sin talan om sin situation så vi blir som ett språkrör, det gör vi som 

skolkuratorer”.  

Finns det en redan etablerad kontakt med eleven kan socialpedagogen också göra en 

skolsocial kartläggning. När frånvarotillfällena blir fler än 7 tillfällen ska rektorn kalla 

vårdnadshavare och elev till ett möte. Rektorn kan snabbt utifrån dessa rutiner se om det är 

någon elev som faller utanför systemet. Fortsätter frånvaron efter 7:e tillfället kallar rektorn 

till ett nytt möte då även samverkande socialsekreterare deltar förutom elev, vårdnadshavare, 

rektor och elevens språkrör. Eleven får information om att det är frivilligt att delta i kurator - 

kontakten och i mötesnärvaron. Vårdnadshavare kan också tacka nej till mötet och detta ser 

skolan allvarligt på. Finns det en anledning från skolan att känna oro för eleven finns alltid 

möjligheten att anmäla till socialtjänsten. Det är trots allt vårdnadshavares skyldighet att se till 

att dennes barn fullföljer skolan. Samverkande socialsekreterarens uppdrag innefattar inte ett 

myndighetsutövande utan är ett erbjudande av frivilliga insatser. De frivilliga insatserna kan 

erbjudas av kommunen, i samarbete med Landstinget. Samverkande socialsekreterare kan 

även vara med i den initiala kontakten med eleven och/eller familjen som har tackat ja till den 

frivilliga insatsen. De gånger som den frivilliga insatsen inte fungerar som den är tänkt, att 

förhindra ogiltig frånvaro, kan samverkande socialsekreterare bli återinkopplad. Det har vid 

ett fåtal tillfällen kommit fram information på mötet i skolan som har legat till grund för en 

anmälan till socialtjänsten, vilket då görs. På frågan om Samverkande socialsekreterare har 

önskemål om att komma in tidigare i arbetet kring ogiltig frånvaro svarar denne följande:  

Samverkande socialsekreterare: ” Ja,visst! Ju tidigare man bryter någonting eller 

erbjuder något ju lättare är det”.  

 

Individen deltar i många delsystem och ett av dem är utbildningssystemet. Denne kan vara 

deltagande eller icke deltagande i dessa olika system (Madsen, 2006). Informanterna visar att 

de i sin kunskap vet var eleven befinner sig i skoltrappan och på det viset inkluderar eleven. 

När individen deltar i ett system deltar denne även i kommunikationen som äger rum och det 

är då individen är inkluderad. Låg närvaro i skolan kan leda till att studieresultaten blir lägre, 



 
 

37 

att inte gå ur skolan med fullständiga betyg vilket kan resultera i negativa hälso- och sociala 

problem (Dube & Orpinas, 2009). Stor frånvaro från skolan är en indikator på ångest, 

depression och riskfyllt beteende (Dube & Orpinas, 2009).  

 

Informanterna uppger att de samtalar med vårdnadshavare och elever för att informera och för 

att bli informerade. Att kommunicera med människor är grundläggande för att reducera social 

exklusion (Pierson, 2010). De faktorer som förhindrar ogiltig frånvaro är engagemang och 

relationer, ett samarbete mellan lärare och förälder samt mellan lärare och elev (Skolverket, 

2010). Informanterna visar tydligt att kommunikation är något som skolan ser som viktigt. De 

regler som informanterna följer i sitt arbete med ogiltig frånvaro är för att förhindra den 

exklusion som Becker (2006) nämner. Vissa sociala grupper sätter regler som genomförs och 

att andra personer som inte kan införliva dessa regler exkluderas (Becker, 2006). Både elever 

och skolpersonal bör veta vilket tillvägagångssätt som gäller vid ogiltig frånvaro (Sundell, El- 

Khouri & Månsson, 2005). Lärare ska veta hur de rapporterar till föräldrar och skolledning 

samt ha kunskap om hur omfattande den ogiltiga frånvaron är (Sundell, El-Khouri & 

Månsson, 2005). Skolan har ansvar i att förmedla de regler som finns och att det registreras 

vid ogiltig frånvaro (Sundell, El-Khouri & Månsson, 2005). Direkt då en elev har varit borta 

ska föräldrarna informeras, elever måste fångas upp i de första stegen i ”skoltrappan”; vid sen 

ankomst och ogiltig frånvaro (Sundell, El-Khouri & Månsson, 2005). Informanternas arbete 

med ogiltig frånvaro och deras beskrivningar av att ha kontroll över den kan uppfattas som 

försök att motverka social utstötning eller marginalisering. Madsen (2006) menar att social 

utstötning och marginalisering kan vara det samma som att vara arbetslös och fattig. Individen 

är då utstött av själva samhället. Den motiveringen och sökandet efter mönster som 

informanterna beskriver att de ger till eleverna är social inklusion. Madsen (2006) menar att 

de sociala banden måste utvecklas, både de mellan individerna och även de mellan individen 

och skolan.  

Arbetar tillsammans kring ogiltig frånvaro 

Skolan samverkar inom skolan. Att arbeta tillsammans för att motverka ogiltig frånvaro måste 

börja redan i årskurs 7. Personalen har kontroll och överblick på elevernas ogiltiga frånvaro 

genom Skoltrappan. De arbetar tillsammans om vilka insatser som görs och vilken planering 

som finns kring eleven. På denna skola förekommer det uppföljningsmöte med rektorn. De 

har jobbat med samtal hem vid första frånvaro tillfället i ett år innan lagen trädde i kraft. 

Arbetet sker via ett närvarosystem som lärarna för in frånvaro från första tillfället. Lärarna har 
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ett samarbete om eleverna med vårdnadshavarna och det upplevs positivt. Personer som 

arbetar tillsammans är de som ingår i elevhälsogruppen, klassföreståndare, rektorn, 

samverkande socialsekreterare, fritidsledaren, socialpedagog, ungdomscoach, BUP (Barn och 

ungdoms psykiatri) HAB (Habiliteringen) samt eleven och vårdnadshavare. Rektorn och 

personalen arbetar och diskuterar mycket kring förhållningsätt och bemötande. Detta för att 

eleven ska få ett bra bemötande och en vilja i att vara i skolan och på lektionerna. De 

diskuterar hur de ska komma till rätta med orsakerna. När den skolsociala kartläggningen är 

gjord och om eleven fortsätter att skolka blir samverkande socialsekreterare inkopplad. För 

vårdnadshavarna blir det naturligt att arbeta tillsammans med samverkande socialsekreterare 

eftersom denne blir ett känt ansikte. Socialtjänsten, BUP, skola och HAB har konsultations 

möten tillsammans om elever.  Samtliga informanter upplever att samarbetet fungerar bra i 

kommunen. Detta framkommer både från socialpedagogen och Samverkande 

socialsekreterare som berättar följande  

Socialpedagog: ”Det är läraren som får göra det stora jobbet”.  

 

Samverkande socialsekreterare: ”Allt som allt så tror jag och det tror jag även 

rektorerna skulle skriva under på att det funkar bra”.  

Informanternas upplevelse av att arbeta tillsammans i detta nätverk är odelat positiv. Att 

arbeta med att minska social exklusion kan enligt Pierson (2010) ske genom att använda den 

ekologiska metoden som innebär ett holistiskt sätt att se på alla kontakter som förekommer för 

individen:  

 familjen, mikrosystemet  

 bostadsområdet/skola, mesosystemet och  

 samhället, exosystemet (Pierson, 2010).  

Pierson (2010) menar att sociala nätverk är de nät av relationer som individen finns i, många 

faktorer påverkar individen i detta nätverk. Dessa nätverk kan vara stödjande eller destruktiva. 

När myndigheterna samarbetar kan instanser sättas in tidigare, bli mindre kostsamma och 

omfattande för både individ och samhälle (Socialstyrelsen, 2007; Skolverket, 2007). 

Informanterna uppger att de arbetar med förhållningssätt och bemötande hos skolpersonalen 

för att bemöta eleven på bästa sätt. När skolan har kontakt med vårdnadshavare är det viktigt 
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med ett bra bemötande, ses som en resurs, att ha en god relation och att vårdnadshavaren blir 

insatt innan problemet uppstår. De risk och skyddsfaktorer som finns är individen själv, 

dennes familj, närmiljö och samhällsnivå (Socialstyrelsen, 2007; Skolverket, 2007).  

Pierson (2010) menar om en individ är delaktig behövs information, att veta detaljer och 

regler. Den samme menar även att konsultation är viktigt för att individen skall veta vad som 

förväntas av denne och på detta vis få valmöjligheter och feedback. Informanterna upplever 

att de arbetar bra tillsammans, att de vet vilka elever som har ogiltig frånvaro och vart dessa 

befinner sig i skoltrappan. Kunskapen finns om hur informanterna ska agera och vilka 

strategier som finns till hands för elever med ogiltig frånvaro. (Socialstyrelsen, 2007; 

Skolverket, 2007).  

Diskussion  

Studiens syfte är att beskriva hur involverad personal i skolan samt i kommunen arbetar för att 

kartlägga och motverka elevens ogiltiga frånvaro. De frågeställningar som studerats är: Hur 

beskriver involverad personal orsakerna till ogiltig frånvaro? Hur beskriver involverad 

personal att de arbetar med ogiltig frånvaro? Hur beskriver involverad personal att de arbetar 

tillsammans kring ogiltig frånvaro?  

De orsaker som ligger till grund för ogiltig frånvaro var främst hemsituationen. Det som kan 

uppstå i elevens hemsituation kan vara kulturkrock, sociala bakgrund, psykisk hälsa, 

missbruk, familjesituation och hemmets regler vilket även styrks av tidigare forskning. 

Tidigare forskning uppger att det är svåra hemförhållanden som ligger till grund för ogiltig 

frånvaro. Resultatet av intervjuerna gav inte enhetligt svar om de elever som befann sig i 

Skoltrappan redan hade kontakt med IFO. Denna kontakt skulle kunna vara en indikator på 

elevens svåra hemförhållande. Den diskrepansen i svaren var inget författarna i studien fick 

svar på, detta är värt att reflektera över. Det kan bero på att den involverade personalen 

befinner sig på olika nivåer utifrån Skoltrappan och därmed har olika insyn i bakomliggande 

orsaker. Det kan även grunda sig på olika upplevelser. Att ha en unison uppfattning om vilka 

de vanligaste orsakerna är som ligger till grund för elevers ogiltiga frånvaro kan vara en fara 

för eleven. Eleven kan bli belagd med epitet vilket denne inte äger och den grundläggande 

orsaken bakom uppmärksammas inte. Att utgå ifrån hemsituationen kan innebära att de större 

och vidare mönster inte beaktas. Däremot om det finns en svår hemsituation visar forskningen 

att skolan kan vara en skyddsfaktor för att förhindra elevens exklusion.  
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I resultatet framkommer det att skolan inte var den stora orsaken bakom ogiltig frånvaro. Där 

det ändå finns skolrelaterade orsaker beror det främst på andra elevers inflytande, grupptryck. 

Tidigare forskningen som använts i studien visar att grupptryck är en orsak till ogiltig 

frånvaro men den visar även att mobbning kan vara en stor orsak. Den involverade 

personalens beskrivningar är att det förekommer få fall av mobbning men det var fler som 

anger kränkning vilket kan vara en bakomliggande orsak. Denna kränkning menar 

informanterna sker via media och att den då inte är skolrelaterad. Att media inte skulle kunna 

vara skolrelaterat uppfattar författarna till studien svårbegripligt. Idag kan de flesta använda 

sin mobiltelefon till att skriva sms eller koppla upp sig på internet även i skolan. Det är svårt 

att tolka de skillnader som informanterna menar när de nämner mobbning och kränkning. En 

förståelse finns trots detta eftersom inga frågor ställdes om hur informanterna upplever dessa 

begrepp och därför kan det inte vidareutvecklas. Det är dock anmärkningsvärt att begreppen 

inte kopplas ihop och relateras till ett skolproblem.  

Den kartläggning som görs för att motverka ogiltig frånvaro är genom den skolsociala 

kartläggningen och Skoltrappan. All involverad personal beskriver att de i sitt arbete har en 

medvetenhet om var eleverna med stor ogiltig frånvaro befinner sig i denna Skoltrappa. 

Involverad personal beskriver att denna modell är ett bra verktyg samt menar att utifrån sin 

yrkesroll vet vad som ska göras för att hjälpa eleven på bästa sätt. Syftet med att utforma 

denna modell är för att motverka elevers nuvarande och framtida psykiska ohälsa. Dessa 

konsekvenser lyfts inte fram av informanterna vilket skulle kunna bero på att intervjufrågorna 

inte tydligt frågade efter just dessa. Trots det är det intressant att ingen nämnde det 

övergripande syftet med utformningen av modellen. En reflektion författarna till studien har 

fått är att de eleverna med psykisk ohälsa kan vara de med stor ogiltig frånvaro. De elever 

som har enstaka tillfällen med ogiltig frånvaro säger informanterna är bland annat de som 

åldersadekvat testar gränser. Att arbeta utifrån modellen Skoltrappan är något som sker över 

tid. Det personer som arbetar närmast eleven har fått mindre tid att interagera med dem. De 

rutinerna kring Skoltrappan har inneburit fler arbetsuppgifter för klassföreståndaren. 

Författarna till studien ställer sig frågande till hur mindre tid till den personliga relationen till 

eleven påverkar i längre perspektiv. Forskningen visar att det är dessa nära relationer med 

vuxna på skolan som är viktigast för att motverka utanförskap och därmed exklusion. De finns 

vuxna som agerar utifrån Skoltrappans rutiner och en reflektion författarna i studien fått är om 

det finns tid över att bemöta och se individen mellan trappstegen. 
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Det arbete informanterna har tillsammans beskrivs av dem alla som viktigt för eleven och 

dennes vårdnadshavare. De uppger att arbetet med Skoltrappan är ett bra sätt att få en 

överblick över elever med ogiltig frånvaro och att strukturen kring den är tydlig. Författarna 

till studien uppfattar en risk med att strukturen kring Skoltrappan kan bli viktigare än den 

faktiska tiden med eleven, eftersom kommunikation och att bli sedd av vuxna på skolan är en 

känsla av inklusion. Det kan även finnas en risk att rutinen med Skoltrappan slussar eleven 

framåt till nästa trappsteg istället för att stanna upp och erbjuda tidigare insatser än efter 7:e 

tillfället då samverkande socialsekreterare blir inkopplad.  

Slutsats  

Studiens resultat är att de orsaker som ligger bakom ogiltig frånvaro huvudsakligen är 

relaterade till hemsituationen. De orsakerna i hemmet var föräldrars syn på skolan, 

kulturkrock, sociala bakgrund, psykiska hälsa, missbruk, familjesituation och de regler som 

finns i hemmet. Skolrelaterade orsaker uppgavs främst bero på andra elevers inflytande, 

grupptryck. Involverad personal upplever en förbättring utifrån arbetsrutinen i Skoltrappan 

och menar att det utifrån detta arbetssätt har en överblick över de som har ogiltig frånvaro. Att 

arbeta tillsammans är en framgångsfaktor för att minska ogiltig frånvaro men detta samarbete 

kan utvecklas då en informant skulle vilja komma in tidigare i arbetet med den ogiltiga 

frånvaron.  

Framtida forskning 

Det behövs fortsatta studier om elevens psykiska ohälsa kring ogiltig frånvaro ur ett 

vuxenperspektiv. Det är de vuxna som ska se, uppmärksamma och agera utifrån elevens 

behov. Rutinen i Skoltrappan och dess insatser är ett stöd det saknas dock forskning mellan 

trappstegen. Därför vore det intressant att forska vidare inom nämnda områden.  
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Bilaga1 

Intervjuguide 

 

 

 

 

Studiens frågeställningar 

 Hur beskriver involverad personal orsakerna till ogiltig frånvaro?  

 Hur beskriver involverad personal att de arbetar med ogiltig frånvaro?  

 Hur beskriver involverad personal att de arbetar tillsammans kring ogiltig frånvaro?  

Teman  

 Orsaker till ogiltig frånvaro  

 Arbetar med ogiltig frånvaro 

 Arbetar tillsammans kring ogiltig frånvaro 

 

Frågor utifrån teman  

 

Orsaker till ogiltig frånvaro 

 Vem, hur, upplevelser?  

 

Arbetar med ogiltig frånvaro 

 Vem, hur/ vilka, upplevelser?  

 

Arbetar tillsammans kring ogiltig frånvaro 

 Vem, hur, upplevelser?
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