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Sammanfattning 

I denna kvalitativa studie undersöker vi vad som ligger till grund för elevers olovliga frånvaro 

på ett gymnasium i Västerås utifrån elevperspektiv. Delvis i denna studie undersöker vi sen 

ankomst och vad det får för konsekvenser för studiemiljön i klassrummet. I den tidigare 

forskningen tar vi upp de två huvudteman om olovlig frånvaro/skolk, Skolk på grund av 

skolans brister samt skolk på grund av kriminell livsstil. Dessutom tar vi upp de riskfaktorer 

som den tidigare forskningen tar upp kring elevers riskbeteenden och elevernas vanligaste 

förklaringar som anges som skäl till olovlig frånvaro. Den metod vi använts oss av är 

Grundad teori (GT) där vi valt Glasers sätt att arbeta på. Grundad teori lämpar sig bra för oss 

då vi vill studera olovlig frånvaro så förutsättningslöst som möjligt och på ett mer objektivt 

plan till skillnad mot den tidigare forskningen. Totalt har vi genomfört 8 st intervjuer varav 6 

st gruppintervjuer och 2 st. enskilda intervjuer. Urvalet gjordes på en gymnasieskola i 

Västerås där elever från såväl årskurs 1,2 som 3 deltog. I resultatet redogör vi för de fem 

kategorier under vilka vi anser belysa den olovliga frånvaron. Dessa kategorier är, eget ansvar 

i relation till motivation (kärnkategori), lärarnas påverkan på ansvarstagandet, lektionens 

påverkan på ansvarstagandet, speciella tillfällens påverkan på ansvarstagandet samt 

klasskompisars påverkan på ansvarstagandet. Under rubriken diskussion väljer vi att fördjupa 

oss i resultatet utifrån Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM), Emile 

Durkheim teori om normer samt Anthony Giddens teori om tillit.  

 

Nyckelord: Grundad teori, olovlig frånvaro, sen ankomst, orsaker, elevperspektiv 
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Förord 

Vi vill med dessa förord tacka för all den hjälp som studierektor Anders Duvkär bidragit med 

i form av att skapa möjligheter för oss att komma i kontakt med elever, lärare och 

specialpedagoger. Genom vårt arbete på gymnasiet har vi fått tillgång till det data vi behövde 

för att besvara såväl vår egen frågeställning som skolans funderingar kring elevers olovliga 

frånvaro. Vi har blivit väl bemötta av alla på skolan och hoppas därför kunna bringa ny 

kunskap med vårt arbete för att kunna förbättra studiemiljön på skolan, för alla. 

Vi vill även ge ett stort och varmt tack till vår handledare Mohammadrafi Mahmoodian som 

hjälpt oss genom vårt uppsatsskrivande. Utan dina kommentarer och förslag på förbättringar 

hade varken arbetet eller vi varit där vi är idag! 

 

Stort tack! 

Alma och Daniel 
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1 Inledning o bakgrund 

1.1 Inledning 

 

Måndag morgon, klockan är 06:30 och det är dags att gå upp till skolan. Valet att få sova ut 

eller att tvinga sig upp till skolan trots sin trötthet kan få många elever att välja det 

förstnämnda. Trötta elever, undermåliga lärare, långa scheman, terminsslut, ja alla har vi 

säkert varit olovligt frånvarande åtminstone en gång från en lektion under vår gymnasietid. 

Anledningen till varför vi är borta skiljer sig åt från person till person och de anledningar vi 

ger för vår olovliga frånvaro är ibland accepterade av skolan medan andra är oacceptabla. Ett 

enkelt sätt att slippa få olovlig frånvaro är genom att sjukanmäla sig vilket är ett smart sätt för 

att kunna avvika från lektionen utan att få någon anmärkning från läraren och fortfarande 

bibehålla sitt studiebidrag. Andra elever struntar helt enkelt i att de blir uppskrivna som 

olovligt frånvarande vilket kan grunda sig i flera orsaker. Vissa elever menar att: 

Är det bara en lektion så finns det ingen anledning att åka till skolan och tillbaks 

Medan andra elever resonerar att: 

Ibland tjänar man på att plugga på egen hand eftersom läraren ibland ändå inte är så 

engagerad i att lära ut. 

Vissa elever är olovligt frånvarande på grund av lärarens inställning och dennes förmåga att 

lära ut medan andra elever istället väljer att vara olovligt frånvarande på grund av långa 

skoldagar eller långa håltimmar. Ibland påverkar även vårterminens slut och dess fina väder 

elevers inställning till olovlig frånvaro som i mångas ögon är ett lockande bete istället för 

studierna i klassrummet. 

Varför ska jag gå på en lektion som jag inte har någon nytta av i livet? 

Anledningen till varför vi vill studera olovlig frånvaro och sena ankomster är att dessa enligt 

vår uppfattning i dagens samhälle förankras till den enskilda eleven med utgångspunkt i 

elevernas egenskaper och deras sociala uppväxtmiljö.  Som om problemen är generellt 

individrelaterade och att omgivningen runtomkring eleverna utgör sekundär påverknings-

faktor i frågan om olovlig frånvaro (Sundell, K & Karlberg, M, 2004). Vi anser oss även finna 

en kunskapslucka i den tidigare forskningen då dessa problem betraktas och åskådliggörs som 

ett riskbeteende, vilket gör att vi inte får intrycket av en helt objektiv bild av fenomen olovlig 

frånvaron och sena ankomster. Det vill säga att det idag finns onyanserade orsaksförklaringar 

till olovligt frånvaro och sena ankomster. Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen utifrån vårt 

eget förförståelse att politikerna bland annat utbildningsministern Jan Björklund, myndigheter 

och den tidigare forskningen betraktar dessa som ett problem. Då det i vårt intresse ligger att 

belysa elevernas syn på och upplevelser av dessa två fenomen. Det vill säga hur 

gymnasieelever förklarar olovlig frånvaro och sena ankomster. 
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På uppdrag av en Carlforsska gymnasiet i Västerås tog vi på oss ansvaret att ta reda på vad 

som kan ligga till grund för gymnasieelevers olovliga frånvaro och sena ankomster utifrån 

elevperspektiv. Eftersom gymnasieskolan hade många frågeställningar och en bred 

utgångspunkt valde vi att utgå från deras uppdrag, men med ett omdefinierat syfte besvara 

våra frågeställningar i denna studie. Vårt främsta intresse är att sätta oss in i elevernas sits och 

undersöka om deras syn på problematiken kring olovlig frånvaro och sena ankomster 

överensstämmer med politikernas, myndigheternas och den tidigare forskningens syn. Med 

hjälp av detta resultat som kommer fram i vår studie hoppas vi även kunna besvara 

Carlforsska skolledningens frågor. Vi har valt att inte att lägga något större fokus på sena 

ankomster eftersom det i första hand är orsakerna till olovlig frånvaro som vi och 

gymnasieskolans ledning vill ha svar på. Därför har vårt engagemang legat främst kring 

frågorna om olovlig frånvaro. 

1.2 Bakgrund  

 

Ett problem som Carlforsska gymnasiet idag handskas med är elevernas höga frånvaro från 

lektionerna men även sena ankomster till lektionerna. En kortfattat nulägesbeskrivning utifrån 

skolledningen är att olovlig frånvaro och sena ankomster påverkar verksamheten i 

klassrummet negativt. Vilket i sin tur även påverkar elevens lärande på ett negativt sätt. 

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden finner missnöje med skolornas resultat på denna 

plan och kräver ökade insatser från denna gymnasieskola. Efter att ha funnit detta uppdrag på 

www.vasteras.se har vi kommit i kontakt med en av skolans rektorer och fått beviljat att göra 

denna studie i skolans regi med fokusering och inriktning på socialpsykologi som grund.  

Olovlig frånvaro som i folkmun kallas för skolk är något som Skolverket vill komma till rätta 

med. Andelen inrapporterade fall av olovlig frånvarande elever var innan år 2005 ca 1,5 

procent men när myndigheterna gjorde en informationsinsats och tydliggjorde 

inrapporteringsrutinerna dvs. talade om hur alla skolor skall rapportera kring olovlig frånvaro 

fördubblades helt plötsligt skolornas inrapporterade fall. Numera ligger andelen olovligt 

frånvarande på genomsnitt 3,3 procent men det är inte helt klart huruvida olovliga frånvaron i 

sig har ökat eller om det faktiskt beror på myndigheternas effektivisering av 

frånvaroinrapporteringen (http://www.csn.se/2.10/press/fakta-skolk). 

1.3  Definition  

 

Enligt CSN anses en elev skolka när han eller hon är olovligt frånvarande från mer än 20 

procent av en månads undervisning och det är upp till läraren att bedöma om eleven ska anses 

vara frånvarande eller om eleven deltagit i undervisningen. Om eleven är frånvarande mer än 

20 procent kan studiebidraget helt dras in och enda chansen till att återfå studiebidraget är 

därför att vara närvarande i undervisningen igen. Även om gymnasieutbildningen inte är 

obligatorisk finns det ändå krav på att eleven är närvarande om den påbörjar utbildningen. 

(http://www.csn.se/2.10/press/fakta-skolk) Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) 

betraktas elever som är frånvarande från undervisningen utan giltigt skäl som olovligt 

frånvarande.  

Inom ramen för giltig frånvaro räknas sjukdom eller beviljad ledighet på Carlforsska 

gymnasiet. All annan frånvaro utan giltiga skäl betraktas som olovlig frånvaro. Det finns ett 

antal allmänna riktlinjer för frånvaroanmälan på Carlforsska gymnasiet som Utbildnings och 

arbetsmarknadsnämnden den 9 juni 2009 fattade beslut om. Dessa är följande; 

http://www.vasteras.se/
http://www.csn.se/2.10/press/fakta-skolk
http://www.csn.se/2.10/press/fakta-skolk
http://www.ne.se/
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Vårdnadshavaren eller myndig elev bör anmäla sjukfrånvaron till ansvarig mentor, som i sin 

tur registrerar frånvaron i skolans datorsystem, Dexter. Vidare har skolan rätten att kräva 

sjukintyg från läkare efter fem dagars sammanhängande sjukfrånvaro eller vid minst sex 

upprepade tillfällen av kortvarig frånvaro under ett läsår. Om eleven inte kan närvara på 

lektionerna eller undervisningen skall anmälan till skolan ske enligt följande rutiner. 

Frånvaron måste anmälas varje dag med undantag för om man vid första anmälningsdagen 

anmäler flera dagar i följd. Om eleven går hem under dagen pga. sjukdom skall eleven maila 

sin mentor med kopia till vårdnadshavaren. Eleven skall då endast använda sig utav sitt edu- 

mail adress. 

Eleven kan få beviljad ledighet med undantag när följande skäl anges på en anmälnings-

blankett där han/hon anhåller om ledighet. Giltiga skäl som eleven kan få beviljad ledighet för 

är följande; 

- Ledighet i samband med religiös tid 

- Kallelse till myndighet 

- Begravning av anhörig 

- Uttagen att delta i konserter eller andra evenemang av dignitet 

- Uttagen att delta i idrottsövningar på riks eller internationell nivå eller i tävling 

anordnad av skolan 

- Medicinska skäl (intyg erfordras av läkare) 

- Enstaka hemresa för inackorderad elev med lång resetid 

- Halkkörning för körkort + Risk utbildning 

- Uppkörning, dock ej övningskörning 

- Handledarutbildning (Körkort) 

I ansökansblanketten för beviljad ledighet poängterar skolan även följande;  

”Frånvaro från undervisningen kan påverka studieresultatet och ansvar för konsekvenserna 

av ledighet utöver lov och ferier ligger hos elev och förälder. Frånvaron från lektioner 

minskar betygsunderlaget.” Blanketten finns att hämta på skolans hemsida 

http://www1.vasteras.se/carlforsska/praktiskinfo/blanketter.shtml men även på skolans 

expedition. 

1.4  Vårt intresse för forskningsområde  

 

Vad som i första hand väckte vårt intresse för att studera problematiken kring frånvaro är 

utbildningsministerns Jan Björklunds skolpolitik kring olovlig frånvaro/skolk.  Året 2008 

leddes en het debatt i medierna om huruvida olovlig frånvaro/skolk bör föras in i termins-

betygen (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skolk-skrivs-in-i-terminsbetygen_1696911.svd) 

och idag finns det ett lagförslag på detta (http://www.sweden.gov.se/sb/d/10406/a/110643). 

Regeringen planerar att börja föra in frånvarorapporter i betygen från och med vårterminen 

2010, eller senast från och med vårterminen 2011. I denna frånvarorapport kommer det enligt 

regeringen att framgå de timmar eleven på högstadiet eller gymnasiet har varit olovligt 

frånvarande under en termin. De främsta anledningar som Björklund tar upp är att denna 

rapportering är av betydelse. Framförallt att skolk leder till försämrade studieresultat men 

även till en ”uppluckrad studiemoral”. Med detta menar han att skolkande elever tenderar 

utifrån forskningen att hamna i en riskzon för destruktiva riskbeteenden som drogmissbruk 

och gängbildning.  

http://www1.vasteras.se/carlforsska/praktiskinfo/blanketter.shtml
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skolk-skrivs-in-i-terminsbetygen_1696911.svd
http://www.sweden.gov.se/sb/d/10406/a/110643
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Med denna frånvaroinrapportering hoppas regeringen att skolket kommer att dämpas med 

hänsyn till att närvaron kommer att upplevas som viktigare. Medan vissa skolor kommer att 

skärpa sig när det gäller rutiner för närvarokontroll som kan leda till förebyggandet av 

skolket. Även om utbildningsministern inte förnekar att det kan vara för sent för 

”storskolkarna” med tanke på att dessa inte bryr sig om sina betyg vill han lyfta fram 

problematiken kring att även dessa en gång började med ströfrånvaro. Björklund hävdar att 

det är av vikt att fånga upp de elever när frånvarotimmarna fortfarande är låga. 

(http://www.sweden.gov.se/sb/d/10406/a/110643) Kortfattat går utbildningsministerns 

lagförslag på att ungdomarna är problembelastade samt att det förekommer disciplinbrist i 

skolorna och detta bör åtgärdas. I detta grundar Björklund sina förslag att skollagen bör 

ändras och skolkande elever eller med andra ord ”notoriska skolkare” kan komma att 

tvångshämtas till skolan av polis om denna lag går igenom. 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1803164.ab) Vår fundering är om det finns något av 

som kan ligga bakom hans resonemang kring hans politikföring om denna fråga, skolk/olovlig 

frånvaro?  

 

1.5 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever förklarar olovlig frånvaro och 

sena ankomster. Det vill säga om elevernas tankar kring dessa två fenomen skiljer sig från 

politikernas, myndigheternas och tidigare forskningens synsätt eller om det finns likheter i 

tankesätten. Därav även valet av vår forskningsmetod Grundad teori (GT) för att vi så långt 

som möjligt och förutsättningslöst vill undersöka elevperspektivet utan att blanda in vår 

förförståelse. Med den valda forskningsansatsen vill vi även undvika att och påverka 

studieresultaten som bygger just på elevernas uttalande om dessa två fenomen på deras 

gymnasieskola. Vår frågeställning är följande;  

 

Vilka är elevernas synsätt när det gäller olovlig frånvaro och sena ankomster på deras 

gymnasieskola dvs. hur elever upplever dessa två fenomen. 
 

1.5  Avgränsningar 

Vi har i denna uppsats valt att inte lägga någon större fokus på lärarnas syn kring olovlig 

frånvaro och sena ankomster eftersom vi anser att det i första hand är elevernas syn som 

belyser problematiken mest. Dock har vi valt att fråga lärarna vad de anser om sena 

ankomster i anslutning till observationstillfällena. Vi anser att det är bättre att rikta fokus mot 

en grupp än att blanda in flera grupper eftersom lärarnas perspektiv skulle förmodligen bli en 

egen uppsats bara den. Ytterligare en avgränsning som vi valt att göra är att inte rikta in oss på 

varken ”småskolkare” eller ”storskolkare” utan försöka få en allmän bild av olovlig frånvaro. 

Hade vi valt att studera ”storskolkare” hade vi kunnat rikta oss in på de elever som är olovligt 

frånvarande mer än 20 procent varje månad och får indraget studiestöd enligt CSN:s regler 

(http://www.csn.se/2.10/press/fakta-skolk). Vi anser dock att dessa elever kan vara svåra att få 

tag på utan att stämpla dem som ”skolkare” utifrån etiska skäl. Därför anammar vi ingen 

specifik definition av ”olovlig frånvaro” utan låter eleverna i denna uppsats ge sin version av 

vad det är. Vi har valt att bortse från genusperspektiv då det inte är vårt primära intresse att 

undersöka detta perspektiv och dessutom inget som Carlforsska gymnasiet efterfrågade.  

 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/10406/a/110643
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1803164.ab
http://www.csn.se/2.10/press/fakta-skolk
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2 Disposition 

I uppsatsen presenteras tidigare forskning först, där vi under avsnittet delat upp forskningen 

efter de huvudsakliga teman vi funnit kring ämnet olovlig frånvaro. De redovisade teman från 

tidigare forskning är; definition av olovlig frånvaro, skolk på grund av skolans brister, skolk 

på grund av kriminell livsstil, riskfaktorer, elevernas förklaring. Medan forskningen kring 

sena ankomster behandlas i det sistnämnda temat, sena ankomster.  Under varje tema 

sammanfattas slutsatserna om de redovisade ämnen. Den största delen av den forskning som 

vi fann utgick från drog och/eller kriminalrelaterade studier därav vårt intresse att studera om 

det kan finnas andra orsaker till olovlig frånvaro som kan relateras till den valda 

undersökningsmålgruppen, elever. I metodkapitlet redogör vi för hur denna studie har gått till 

med hänsyn till den valda forskningsmetoden, Grundad teori (GT). Det vill säga varför vi har 

valt denna angreppsätt med utgångspunkt i studiens syfte. Vid denna val har vi även tagit med 

i beräkningen forskningsmetodens fördelar. Vi motiverar varför vi har valt att utföra kvalitativ 

framför kvantitativ studie men även för den förhoppning om att vårt studieresultat kan komma 

att bidra till att fylla den forskningslucka som vi idag har i Sverige. Efter detta redogör vi för 

det allmänna perspektivet av Grundad teori som angreppssätt. Därefter följer beskrivning hur 

vi har gått tillväga när det gäller datainsamlingsmetod, det vill säga observationer och 

fokusgruppintervjuer och på vilket sätt vi har använt oss utav dessa metoder. Nästföljande 

presenteras undersökningens tre faser, den öppna, selektiva och teoretiska fasen och vårt 

tillvägagångssätt vid urval, datainsamling och dataanalys. Därefter följer resultatdelen, som 

inleds med en kort inledning för de olika funna kategorierna under vilka vi vidare presenterar 

studiens resultat. Dessa kategorier är kärnkategori elevernas eget ansvar i relation till 

motivation, lärarnas påverkan på ansvarstagandet, lektionens påverkan på ansvarstagandet, 

speciella tillfällens påverkan på ansvarstagandet och klasskompisars påverkan på 

ansvarstagandet. Därefter sammanfattas resultaten där vi även redogör för den grundade 

teorin i denna studie. Efter resultatdelen följer diskussionsdel där vi reflekterar hur väl vi 

besvarat vårt syfte och frågeställning samt hur den tidigare forskningen är relaterat till vårt 

studieresultat. Med hänsyn till den grundade teorin relaterar vi vårt resultat till de valda 

teorierna, Aaron Antonovskys KASAM, Emile Durkheims normer och Anthony Giddens tillit. 

Följt av vårt bidrag till forskningen och våra förslag på framtida forskning. Den sista rubriken 

i diskussionsdelen utgörs av självkritisk reflektion.   

3 Tidigare forskning 

I arbetet att finna tidigare forskning om olovlig frånvaro och sena ankomster har vi använt oss 

utav Mälardalens Högskolebiblioteks databasregister, referensdatabaser på Internet 

litteraturverk och e-böcker. Databaserna som vi fann vetenskapliga artiklar är; Sociological 

Abstracts, PsykINFO och Eric. Referensdatabasen som vi använt oss utav att finna andra 

artiklar är Google Scholar. Sökorden som visade sig vara mest framgångsrika är; truancy, 

unpunctuality, risk behavior, sena ankomster och skolk. Även skriven litteratur och e- böcker 

är hämtade från Mälardalens Högskolebibliotek. I genomsökningen kring tidigare forskning 

om olovlig frånvaro och sena ankomster är den svenska forskningen begränsad i det avseende 

att det finns lite studier utförda på forskarnivå. Den svenska forskningen som vi har använt 

oss utav bygger delvis på utländska studier därför anser vi att vårt val av utländska studier blir 

kompletterande data till den svenska forskningen. 

Vi har i genomläsning av tidigare forskning kommit fram till två huvudteman som ligger till 

grund för elevers olovliga frånvaro. Dessa är, Skolk på grund av skolans brister samt skolk på 

grund av kriminell livsstil. Under rubriken Riskfaktorer tar vi upp de riskfaktorer som ligger 
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till grund för elevers riskbeteenden. Vi ägnar även, under rubriken Elevernas förklaring en 

viss uppmärksamhet åt vilka anledningar som eleverna ger för sin frånvaro. Först ger vi en 

presentation av hur den tidigare forskningen definierar olovlig frånvaro för att sedan 

presentera forskningen som vi fann vara intressanta kring temat sena ankomster under rubrik 

sena ankomster. 

3.1 Definition av olovlig frånvaro 

 

Vi tänkte börja med att först klargöra skillnaden mellan olika begrepp som dyker upp i den 

tidigare forskningen men som ändå påminner om varandra. Dessa är skolfobi, skolvägran, 

skolvägrande beteende, ungdomsbrottslighet samt olovlig frånvaro. I rapporten Elever på vift 

- vilka är skolkarna som är skriven av Knut Sundell m.fl. står det att elevers olovliga 

skolfrånvaro har flera namn, skolk, skolvägran och skolfobi (Sundell, El-Khouri & Månsson, 

2005). Utifrån den forskning som vi har funnit inom ämnet går det inte att dra ett likhetssträck 

mellan skolk och exempelvis skolvägran eller skolfobi. Christopher A. Kearney klargör olika 

definitioner vid problematisk skolfrånvaro hos elever. Dessa är följande;  

Skolfobi definieras som rädslabaserad skolfrånvaro. Exempelvis när ett barn vägrar att gå till 

skolan pga. sin rädsla för vissa specifika stimuli som klassrum, brandlarm, djur mm.  

Skolvägran syftar på ångestbaserat frånvaro, inklusive panikattacker, social fobi och allmän 

känslomässig stress eller oro medan eleven befinner sig i skolan. Skolvägrande beteende utgör 

bredare term som syftar på alla de vägrande ungdomsmotiv att gå i skolan, svårighet att 

stanna i klassen en hel dag oavsett om de är ångestrelaterade eller inte. Ungdomsbrottslighet 

är besläktad med uppförandestörningar. Detta hänvisar till andra normbrytande beteenden och 

brottstatus som stöld, fysiska och verbala angrepp, skadegörelse, alkohol och 

tobakskonsumtion hos minderåriga. Häri ingår även brutna utegångsförbud och skolfrånvaro. 

Olovlig frånvaro definieras som illegal, otillåten frånvaro. Den tillämpas även när eleverna 

anger olovliga skäl för sin sjukfrånvaro, att föräldrarna inte känner till om deras frånvaro eller 

barnets ångest, kriminalitet samt akademiska bekymmer. Häri ingår även familjekonflikter 

som oordning, dåliga sociala förhållanden, fattigdom (Kearney, 2008 s. 257-282).  

3.2 Skolk på grund av skolans brister 

 
Underlaget för Sundells och Karlbergs studie är taget från en drogvaneinventering i 

Stockholm år 2002. De som deltagit i den var elever från årskurs 9 samt årskurs 2 på 

gymnasiet. Ett av grundkriterierna när det gällde urval var att Skolan skulle ligga i Stockholm 

samt ha minst 20 elever/klass. Totalt deltog 66 grundskolor (276 klasser) samt 36 

gymnasieskolor (277 klasser). Skolk är ett väldigt komplext problem där såväl sociala som 

psykologiska faktorer spelar in. I Sverige skolkar eleverna lika mycket eller mer i jämförelse 

med andra OECD-länder och det beror bl.a. på att eleven kämpar med sitt skolarbete på egen 

front. Skolan har en viktig uppgift, nämligen att uppmuntra eleven till att delta i 

undervisningen men när så inte sker ökar risken för elevers olovliga frånvaro. Såväl 

skolpersonalens som elevens inställning har en betydande roll för den olovliga frånvaron. En 

del elever talar även om exkludering, dvs. att de upplever sig utestängda av läraren, beroende 

på vad det är för lektion, skolans storlek samt att bristen på konsekvenserna för de olovligt 

frånvarande elever kan också påverka i vilken grad eleven är närvarande dvs. eleverna räds 

inte att avvika från sina studier om påföljder uteblir. (Sundell & Karlberg, 2004 s. 3-12) 

 

Fallis och Opotow bekräftar i sin amerikanska studie skolans oförmåga att tillgodose elevens 

behov och menar att eleven är olovligt frånvarande eftersom de anser att lektionen är tråkig, 

för svår, för lätt eller för att de helt enkelt inte är förberedda på vad som komma skall. Data 
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samlades in genom fokusgrupper där totalt 160 deltog, uppdelat på 8 grupper. Studien ägde 

rum i två städer i nordöstra USA där forskarna riktade in sig på att få eleverna att kvalitativt 

berätta varför de är olovligt frånvarande från lektioner. Genom de anledningar som tagits upp 

i första stycket är därför eleven frånvarande vilket i sin tur kan leda till att eleven får svårt att 

hänga med överlag, eleven får svårt att göra arbetet i skolan samt läxorna vilket i sin tur ökar 

risken för att eleven helt undviker de dagar då det är prov. Det hela blir till en ond cirkel. 

Eleverna talar även att läraren lägger störst fokus på de elever som har svårt istället för att 

fokusera på de som är ”hungriga efter mer”. Detta resulterar i att den elev som vill lära sig 

mer blir uttråkad när den tvingas stå kvar på samma ställe i utbildningen. När det gäller 

lärarens roll i att motverka olovlig frånvaro kan det ha en stark betydelse. En del lärare menar 

att olovlig frånvaro bortprioriteras och att det inte är särskilt allvarligt förrän andra faktorer 

blandas in. Andra lärare menar att det finns större problem som är viktigare att ta tag i (Fallis 

& Opotow, 2003 s. 103-119). 

 

Skolan har som tidigare nämnts ett stort ansvar i att få eleven att vilja delta i undervisningen 

där svårigheten i detta inte får underskattas. Sundell och Karlberg (2004) tar upp i sin att det 

finns en mängd faktorer som skolan tvingas att arbeta mot och som försvårar dess arbete. 

Skolan måste i första hand få alla scheman att gå ihop vilket ibland resulterar i håltimmar och 

sena eftermiddagar. Detta är något som eleverna inte uppskattar vilket även syns när många 

av dem skolkar på eftermiddagar, på måndagar samt på fredagar. Skolan tvingas även att 

försöka motarbeta skolk vid högtider, lov, i slutet av terminen och vid ”tråkiga ämnen” 

eftersom skolket även där tenderar att öka. (Sundell & Karlberg, 2004 s.8) 

 

Susann Häggqvist (Häggqvist , 2000, s 1-24) tar upp att olovlig frånvaro dels kan vara 

symptom på psykisk ohälsa hos elever men även återspeglar en bild på skolan som otillräcklig 

skolmiljö där skolans struktur och psykosociala miljön kan vara orsaker till att elever är 

olovligt frånvarande. Hennes undersökning gick ut på att ”ur ett preventivt 

arbetsmiljöförbättrande och hälsofrämjande perspektiv beskriva psykosocialt belastade 

situationer i arbetsmiljön som har bidragit till att eleverna har varit frånvarande från 

skolan” (Häggqvist, 2000, s.1). Ett annat syfte med undersökningen var att ta fram underlag 

till skolans kvalitetsarbete utifrån antagandet att frånvaron betraktas som ett mått på 

arbetsmiljön skolan. Häggqvist rapport har sitt ursprung i en tidigare utförd 

intervjuundersökning. Undersökningen bygger på en enkätstudie om 248 elever sammanlagt i 

årskurs sju i Nacka Kommun inom ramen för projektet Skolmiljö 2000. 127 flickor och 121 

pojkar besvarade enkäten. Bortfallet var 11 flickor och 15 pojkar pga. frånvaro då denna 

enkätstudie ägde rum på lektionstid. Undersökningsgruppen utgjordes i huvudsak av elever 

från närbelägen villa och lägenhetsområden, med en hög andel högutbildade elever, låg 

invandring, få socialbidragstagare och ensamföräldrar. Däremot använde sig Häggqvist i 

denna rapport av tidigare egna undersökningar för att ta fram mätinstrument för den aktuella 

undersökningen, däribland svar från 46 anställda och 18 elever från 6 skolor användes 

(Häggqvist & Johansson 1998). I rapporten poängterar Häggqvist (2000) att frånvaron från 

lektionerna inte uppmärksammas i lika stor utsträckning som skolpersonalens frånvaro. 

Jämförande menar hon att hälften av de tillfrågade anställda uppgav att deras frånvaro hade 

orsakat någon form av åtgärd medan bara en femtedel av eleverna uppgav samma i studien 

som utfördes år 2000.  Enligt Häggqvist kan detta bero på elevernas frånvaro inte 

uppmärksammas på samma sätt som lärarnas i skolan. Denna studie tyder även på att det finns 

en stor okunskap hos eleverna vilka rättigheter de har på skolan till exempel när det gäller att 

de har rätt till elevskyddsombud i skolan eller vem de kan vända sig till om de 

uppmärksammar brister på den skola de går på.   
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Orsaker till frånvaron som eleverna i Häggqvists (2000) underökning angav var sjukdom, att 

skolarbetet var för svårt eller att eleven stannade hemma för att plugga. När det gäller 

arbetsmiljön på skolan angav eleverna i Häggqvist (2000) att orsakerna till deras frånvaro 

kunde gälla arbetsmiljön när det gällde både kamrat och vuxenrelationerna men även 

undervisningarnas utformning. Enligt Häggqvists (2000) resultat skall den psykosociala 

arbetsmiljön betraktas som ett bidragande faktor till olovlig frånvaro på högstadiet. En av 

anledningar till varför vi väljer att ta upp denna undersökning är att Häggqvist framhåller att 

olovlig frånvaro är ett nästan uteslutande problem i högstadieklasserna genom att hänvisa till 

Jonssons (1990) metaanalys. Både Häggqvists (2000) och Sundells, El- Khouris och 

Månssons (2005) rapporter visar att skolan kan vara en bidragande orsak till att eleverna 

skolkar pga. att skolan inte kan tillgodose elevernas behov. I dessa rapporter beskrivs skolan 

som en tydlig riskfaktor för olovlig frånvaro.  

Sammanfattningsvis lyckas skolan inte alltid att tillgodose elevens behov vilket får eleverna 

att vara olovligt frånvarande från lektioner. När påföljder uteblir vid elevers olovliga frånvaro 

lär sig eleven att det inte är någon fara att avvika från vissa lektioner. Oavsett påföljd finns det 

ändå några gemensamma faktorer som gör att skolan inte lyckas tillgodose elevens behov. 

Dessa är enligt eleverna att lektionen är tråkig, för svår, för lätt eller för att eleven inte är 

förberedd på det som kommer i undervisningen. I och med detta riskerar eleven att avvika 

från lektioner och i kombination med det kan det bli svårt för eleven att hänga med i 

studierna, vilket i sin tur kan leda till att eleven undviker de dagar då det är prov. Ibland 

handlar det om att eleven vill plugga på egen hand inför ett prov. Utifrån skolans perspektiv 

finns det andra faktorer att jobba mot för att få eleverna att närvara och känna sig 

tillfredsställda. En påverkningsfaktor är schemaläggningen som ofta kan resultera i sena 

eftermiddagar och håltimmar och det uppskattas inte av eleverna. En annan faktor är 

elevernas föräldrar som också visar sig påverka huruvida eleverna närvarar eller ej. 

3.3 Skolk på grund av kriminell livsstil 

 

Mycket av den svenska men även utländska forskningen hänvisar till elevens kriminella 

livsstil som grund för olovlig frånvaro. Det finns däremot inget starkt samband åt andra hållet 

dvs. att olovlig frånvaro skulle föranleda en kriminell livsstil. Här talas det såväl om elevens 

psykologiska kriser som dennes sociala förhållanden. Ofta härstammar elevens livsstil från 

hemmet där föräldrarna själva har varit olovligt frånvarande, missbrukar, har låg utbildning 

och deras insyn i sitt barns liv är ringa. Dessa familjer kantas ideligen av dåliga relationer, låg 

inkomst, lägre social status samt låg socioekonomisk standard i området där familjen bor. Den 

olovliga frånvaron sker, till skillnad mot vad många tror, oftast i grupp vilket kan ses som ett 

resultat av elevens påverkan av grupptryck samt elevens vänner som även de åsidosätter 

skolarbetet för andra intressen. Utöver grupprelaterade orsaker till olovlig frånvaro kan 

individuella orsaker ofta påverka så som låg självkänsla och en upplevelse av att prestera 

sämre i skolan än de andra i klassen. (Sundell & Karlberg, 2004 s. 16-24) 

Cullingford och Morrison (Cullingford &  Morrison, 1997 s. 161-170) har i sin studie fått 

fram att barnets livsstil anammas i hemmet vilket i sin tur påverkar skolgången. Barnet ser hur 

föräldrarna är oförmögna att hantera sina problem på ett ”normalt” sätt vilket resulterar i dem 

agerar enligt sina föräldrars mönster. Även föräldrarna upplever en förvirring i hur de ska 

hantera problemet. Föräldrarnas känslokalla sätt att bemöta sitt barn, som ofta styrs av droger 

och alkohol, har stark påverkan på barnets känsla av kärlek och betydelse. Och visst är det 

förståeligt att om inte ens det sociala systemet i hemmet fungerar så blir problematiken än 

större när barnet tvings ut i större sociala system som t.ex. skolan. När barnet sedan kommer 

till skolan tvingas de, utifrån ett bristfälligt förhållande till sina föräldrar, att söka sig till en ny 
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grupp och valet tenderar att bli den grupp som påminner om dem själva. I det här skedet har 

barnet få eller inga regler alls i hemmet vilket anges som förklaring till varför det senare som 

elev bortser från de regler som finns i skolan. Barnets längtan efter en förebild och att vara del 

av något är så stark att om samhället exkluderar dem, så söker de efter en ny grupp som inte 

följer samhällets regler och här är brott ett enkelt sätt att få uppmärksamhet. 

Hunt och Hopko (Hunt & Hopko, 2009 s. 552-553, 560-562) bekräftar att barnets livsstil 

påverkas starkt från hemmet och där barnets oförmåga att knyta an till sociala personer samt 

institutioner bidrar till problembeteenden. Olovlig frånvaro visade sig i studien vara kopplat 

till ålder och årskurs där hög ålder och hög årskurs korrelerade positivt med högre olovlig 

frånvaro. När det gällde regler, från familjen, visade det sig att ju tydligare regler familjen 

hade desto mindre tenderade eleven att vara olovligt frånvarande. Relationen mellan föräldrar 

och barn betonas som någonting som skulle kunna upprätthålla den skolkande livsstilen. Detta 

har sin grund i föräldrarnas fientlighet gentemot barnet, deras överdrivna kontroll samt 

missanpassade familjesituation som eventuellt påverkar barnets antisociala beteende. Detta 

skiljer sig dock till viss del från Sundells och Karlbergs forskning (Sundell & Karlberg, 2004 

s. 9) som menar att föräldrarnas insyn i barnets liv ofta är begränsad. Familjemiljön, familjer 

med endast en förälder och den socioekonomiska statusen är frekvent även här som 

bidragande orsak till olovlig frånvaro.  

Den olovligt frånvarande elevens psykosociala anpassning skiljer sig gentemot närvarande 

elevers. De elever som är regelbundet olovligt frånvarande ligger ofta efter med sina studier 

vilket kan sträcka sig så långt som upp till två år efter sina kamrater. Detta beror på att de som 

är regelbundet olovligt frånvarande hänger sig åt kriminalitet, missbrukar droger, har det 

besvärligt med studier och framförallt deras frånvaro av framtidsvisioner. Just den kriminella 

biten sträcker sig långt bak i tiden och de olovligt frånvarande begår ofta mindre brott under 

den tid som de är frånvarande från skolan. Forskningen pekar på att den psykosociala 

anpassningen fortskrider även upp i vuxen ålder där problem med förhållande, skilsmässor, 

jobbyte och arbetslöshet är vanligt förekommande. (Sundell & Karlberg, 2004 s. 11, 18-21, 

37) 

Henry (Henry, 2007 s. 29-35) hävdar att olovlig frånvaro är ett problem som påverkar skolan 

negativt och att detta kräver mycket mer uppmärksamhet än vad som ges i dagsläget. Detta 

skiljer sig mot lärarnas utsagor i Fallis och Opotow studie (Fallis & Opotow, 2003 s. 105-

106), där de menar att skolket överskattas och att det inte bör ges någon större 

uppmärksamhet förrän andra mer riskfyllda faktorer blandas in. Den olovliga frånvaron ses 

som ett resultat av nyttjandet av droger, missanpassning samt dålig prestation i skolan där 

elever som visar ringa intresse för skolan också i större utsträckning uppvisar andra avvikande 

beteenden och däribland droganvändning. Själva frånvaron blir en påfrestning för såväl 

individen själv som för hela samhället eftersom skolket kan sammankopplas med brott. I 

studien påpekas det att man kan förstå olovlig frånvaro genom att studera den olovligt 

frånvarande ungdomen. Främst försöker studien att påvisa relationen mellan användandet av 

droger och skolk men det visar sig även finnas ett samband mellan den missbrukande eleven, 

skolket och familjen. Detta visar sig genom att elever vars föräldrar har akademisk utbildning 

är närvarande i större utsträckning. Även elever som känner sig trygga i skolan och elever 

som inte använder droger tenderar att skolka i mindre utsträckning. 

Vi kan sammanfattningsvis hävda utifrån forskningsresultat att barnens kriminella livsstil är 

ofta något som barnet anammat i hemmet där missbruk och låg utbildning hos föräldrarna är 

vanligt förekommande. Dessutom har många av föräldrarna själva varit olovligt frånvarande 

som unga. Eleven har ofta låg självkänsla och trivs i en gruppgemenskap som påminner om 
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dem själva på skolan vilket leder till att eleven ofta är olovligt frånvarande ihop med gruppen. 

Anledningen till barnets låga självkänsla och att han eller hon söker sig till andra grupper än 

familjen är för att föräldrarna ofta är känslokalla vilket kan sättas i samband med droger och 

alkohol. Det bristfälliga förhållandet mellan förälder och barn leder ofta till att barnet får svårt 

att knyta an till sociala personer samt löser situationer genom våld. Dessa barn hänger sig åt 

kriminalitet och droger istället för att närvara på lektioner vilket leder till att de ligger efter i 

utbildningen och får svårt att klara sig i vuxen ålder. 

3.4 Riskfaktorer 

 

För att närmare kunna förstå elevernas avvikande beteenden oavsett om det handlar om skolk, 

droger eller kriminalitet kan vi enligt Sundell (2004) titta på riskfaktorer. Riskfaktorerna ökar 

troligheten för att ett avvikande beteende uppstår. När det gäller riskfaktorer refererar 

författarna i denna rapport återkommande till Ken Reid (2000) användarmanual som är 

framtagen för att användas utav lärare och andra professionella inom skolväsendet. Enligt 

Reid (2000) kan nedanstående orsaker vara riskfaktorer för elevens olovliga frånvaro utöver 

de andra anledningarna som den svenska forskningen har tagit upp. Eleverna vill undvika en 

besvärlig situation, de vill kanske sända ut signal att de behöver hjälp eller att de är i nöd, är 

belastade av familj eller andra sociala problem, befinner sig i en psykologisk kris, är besvikna 

över skolan, lärarna, skolkamraterna, har det kämpigt med skolarbeten, de mår dåligt och att 

grupptrycket i kamratrelationerna är stort så att de känner att de måste skolka. 

Som författarna Sundell och Karlberg tar upp i rapporten faller dessa ovannämnda 

anledningar inom ramen för de fyra riskfaktorer som ”den amerikanska forskningen tar upp”. 

Dessa fyra riskfaktorer är familjerelaterade faktorer, skolrelaterade faktorer, individrelaterade 

faktorer samt kamratrelaterade faktorer. Bakers, Sigman och Nugent (2001) 

(http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/188947.pdf) tar upp tre riskfaktorer för olovlig 

frånvaro: familjerelaterade, skolrelaterade och individrelaterade riskfaktorer medan Reid 

(2000) tar upp den fjärde faktorn, kamratrelaterade faktorer. 

Familjrelaterade faktorer innefattar bristen på föräldrarnas tillsyn, missbruk hos föräldrarna, 

dålig relation mellan barnet och föräldern/föräldrarna enligt Bakers, Sigman och Nugent 

(2001), stora familjer och trångboddhet, familjer med endast en förälder, låg inkomst i 

familjen, låg socialgruppstillhörighet, låg socioekonomisk standard i bostadsområdet och 

kriser i familjen. 

 I den sistnämnda orsaken kan en annan intressant infallsvinkel som vi fann i litteraturverket 

av Curt Hagquist och Bengt Starrin ”När KRISEN slår mot de unga – om uppväxtvillkor i 90- 

talets Sverige” är att den svåra arbetsmarknadssituationen indirekt kan påverka elevers 

skolprestation och skolmotivation vad det gäller beteenden och välbefinnanden. Eleverna kan 

komma att uppleva obehag och oro kring den försämrade ekonomiska situationen i familjen. 

Medan föräldrarna som lever under knappa förhållanden och befinner sig i en svår ekonomisk 

situation kan komma att bli mindre engagerade i sina barns skolgång. Skolbarnen kan då 

komma att utveckla mer negativa attityder till skolan samt uppvisa mer beteendeproblem pga. 

familjeförhållanden har blivit mer problematiska (Hagquist, C & Starrin, B. 1997). 

Till skolrelaterade faktorer hör brist på uppmuntran att närvara i skolan, elevernas missnöje 

med lektionerna, attityder hos skolpersonalen gentemot elever och viceversa, skolans storlek 

avsaknad av konsekvenser vid skolk och inkonsekvens i hanteringen av skolk.  

Individrelaterade faktorer kan vara att det finns samband mellan störande beteenden och 

skolk, att elever har språksvårigheter, att de är utlandsfödda, att det har uppstått missförstånd 

av regler om närvaro, elevens låga självkänsla, att eleven har lägre uppfattning av sina 

http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/188947.pdf
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skolprestationer, utåtagerande elever och inåtdragna elever.De kamratrelaterade faktorer som 

Sundell och Karlberg nämner är grupptryck och att det förekommer ett samband mellan skolk 

och brist på gemenskap med kamrater som prioriterar skolarbete. 

Enligt Elin Olsson (2009) förknippas elevernas nära sociala relationer till föräldrarna, de 

äldre och lärarna med positiva påföljder när det gäller skolprestationer och självförtroendet 

hos tonåringarna. Medan de elever som saknar en nära relation till de äldre förknippas med 

sociala problem skolk och deklarerar i undersökningen andra psykologiska klagomål (Olsson, 

2009: s. 271). De psykologiska klagomålen utgör tonåringarnas subjektiva olustkänslor som 

förorsakar obehag hos dessa (Olsson, 2009: s. 268). Enligt vår uppfattning genomsyrar sociala 

relationer och den social uppmuntran alla de fyra riskfaktorgrupper som nämndes ovan. I 

familjerelaterade faktorer belyses problematiken genom den mindre nära relationen mellan 

barnet och föräldern/föräldrarna, bristen på föräldrarnas uppmuntran, låg socialgrupp-

tillhörighet. Inom skolrelaterade faktorer bristen av uppmuntran från skolpersonalen att 

närvara i skolan och attityder hos skolpersonalen gentemot elever och viceversa. 

Individrelaterade faktorer tar upp social uppmuntran är elevernas låg självkänsla, lägre 

uppfattning av sina skolprestationer och inåtdraget personlighet. Och sist men inte minst 

kamratrelaterade faktorer där grupptrycket är avgörande enligt forskningen men även 

sambandet mellan olovlig frånvaro och brist på gemenskap med kamrater som prioriterar 

skolarbete (Olsson, 2009, s 263-287). 

Sammanfattningsvis tar vi upp fyra riskfaktorer dvs. de faktorer som ökar chansen till elevers 

avvikande beteenden. De fyra faktorer som tas upp är familjerelaterade faktorer t.ex. familj 

eller andra sociala problem, skolrelaterade faktorer t.ex. missnöjda med skolan, 

individrelaterade faktorer t.ex. psykologisk kris samt kamratrelaterade faktorer t.ex. 

grupptrycket att vara olovligt frånvarande.  

3.5 Elevernas förklaring 

 

Nedan listas några av de vanligaste anledningarna till studiefrånvaron enligt eleverna. 

(Garrison, 2006 s.206-211) 

Anledning N % 

Missade bussen 
Ingen lust att komma 
Ingen anledning  
Sjuk  

227 
174 
46 
28 

30 
23 
6,1 
3,7 

 

Tabell 1. Anledningar som elever anger för att förklara frånvaron  

Steven Gump bekräftar i sin studie att sjukdom är en av de vanligaste anledningarna till 

olovlig frånvaro. Totalt delades 75 enkäter ut till studenter på ett universitet i västra USA 

varpå 38 valde att besvara enkäten. Där hade hela 84 procent (n=32) av de tillfrågade angett 

sjukdom som anledning när de varit borta från skolan. De sjukdomar eleverna angav för sin 

frånvaro var däremot inte sjukdomar allvarliga i den utsträckning att en läkare skulle behöva 

konsulteras. Det näst vanligaste svaret var att studenten var upptagen med att plugga till en 

tenta eller studier i en annan klass. (Gump, 2004 s. 48-57) Att studera inför ett prov går hand i 

hand med Sundells och Karlbergs resultat (Sundell & Karlberg, 2004 s. 25-26) där de menar 

att skolan inte tillgodoser elevens behov. 
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Christopher A. Kearney (2008:1) tar även upp giltiga och eller ogiltiga anledningar som 

elever anger till frånvaron. Artikeln handlar om samtida rådande forskning kring frånvaro, 

elevernas psykiska samt fysiska tillvaro, klassificeringen av frånvaron, kontextuella 

riskfaktorer, interkulturella variabler, bedömning, intervention och resultat. De kontextuella 

riskfaktorer som Kearney tar upp är hemlöshet, fattigdom, tonårsgraviditeter, våld och 

trakasserier på skolan, skolklimaten och samhörighet med andra elever, lärare och föräldrar, 

föräldrarnas engagemang och familjeförhållanden. Några av dem är ovanstående riskfaktorer 

är redan beskrivna under föregående rubrik medan andra som hemlöshet och fattigdom har vi 

inte träffat på i tidigare svensk forskning. Kanske på grund av att det talas i andra termer kring 

dessa fenomen i Sverige som eller att vi har det sociala skyddssystemet i Sverige jämfört med 

som i detta fall USA.  

Giltiga frånvaroorsaker som Kearney (2008:1) tar upp är ursäkter i samband med medicinska 

tillstånd som sjukdom eller skada. Medan ogiltiga frånvaroorsaker kan ha att göra med 

sociala, psykiska, miljömässiga och eller andra villkor. Andra orsaker till ogiltigstämplad 

frånvaro kan handla om att eleverna tas ut från skolan pga. att föräldrarna avsiktligt håller 

barnet hemma i ekonomiskt syfte. Detta är mer vanligt förekommande i USA än i Sverige då 

vi har avgiftsfria utbildningar. Barnens skolvägrande beteende är en annan orsak till olovlig 

frånvaro som Kearney anger. Beteendet inkluderar att barnet vägrar att gå till skolan eller 

stanna kvar i klassen för en hel dag. Enligt honom fokuserar forskningen mer kring 

skolvägrande beteendet än på att eleverna tas ut från skolan pga. ovanstående beskrivna 

problem (Kearney, 2008:1, s 451-471). 

Sammanfattningsvis är elevernas vanligaste förklaring till den olovliga frånvaron är att de 

missat bussen, inte har någon lust att delta eller på grund av sjukdom. Sjukdomen är dock inte 

så allvarlig att en läkare måste kontaktas. Skolklimatet är också avgörande för elevens 

olovliga frånvaro där de ibland väljer att studera på egen hand till ett prov eller helt vägrar att 

gå till skolan. 

3.6 Sen ankomst  
 
I syftet att finna tidigare forskning om sena ankomster har vi blivit tvungna att definiera om 

själva fenomenet, det vill säga gå ett steg tillbaka för att titta på vad det är för något slags 

begrepp vi har framför oss. Detta eftersom vi märkte att det var svårt att finna forskning kring 

ämnet sen ankomst om vi sökte på denna term. Den forskning som vi har funnit omdefinierar 

sena ankomster bland annat till ”problem beteende”. Det vill säga att elevernas beteende på 

sätt och vis avviker från skolans och/eller lärarnas förväntningar att eleven bör komma i tid då 

detta utgör normen. Ytterligare ett problem som vi stötte på vid sökningen och granskningen 

av tidigare forskning kring sena ankomster var att detta beteende har inte studerats enskilt 

utan tas upp bara som en liten del inom ramen för ”problem beteenden”.  

I den filosofiska doktorsavhandlingen ”Störande elever korrigerande lärare - Om regler, 

förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet” som är 

skriven av Marcus Samuelsson (2008, www.diva-portal.org) tas upp tidigare forskning kring 

”problem beteende”. Däri sena ankomster framkommer som en ingående part av de 

problembeteenden som tas upp.    
 
Samuelsson refererar i sin avhandling till artikeln Secondary School Teachers`Perceptions of 

Students`Problem Beheviour skriven av Emma Little (2005). I denna artikel redogör Little för 

sin surveyundersökning utförd med 148 australiska lärare (senare år) då hon påvisar att mer 

än hälften tillfrågade lärare anser att störande beteende gör att de får lägga alltför mycket tid 

på att försöka kontrollera och få ordning med problemen mer än vad det önskvärt. Inom 

ramen för de fem vanligaste störande beteenden ingår även sena ankomster. Andra störande 
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beteenden som togs upp i denna undersökning var otillåten prat i kassrummet, att störa andra 

elever, overksamhet i klassrummet och olydnad. Den procentuella fördelningen och 

förändringen mellan dessa beteenden förändras med elevernas stigande ålder (Little, s. 374). 

Slutsatsen att elever förändrar sitt beteende med stigande ålder då de i större utsträckning med 

den stigande åldern riktar utageranden mot lärarna som leder till att störande beteenden 

gentemot andra elever minskar. Den procentuella fördelningen inom mellan de olika 

beteenden och de olika redovisas i tabellen nedan.  

                                    Junior secondary               
                                       Skolår 7-8 

Middle secondary              
Skolår 9-10 

Upper secondary                                    
Skolår 11-12 

 
Otillåtet prat                               
Störa andra                                 
Overksamhet                                
Olydnad                                       
Sena ankomster                                                                           
 

 
48,2                                         
19,3                                         
5,3 

16,7                                                                             
0 

 
33                                                  

18,3                                               
19,3                                               
16,5 
8,3 

 
22,6                                         
11,9 
40,5 
4,8 

15,5 

 
Tabell. 2.  Elevernas beteendeförändring utifrån deras stigande ålder 
 

Om vi jämför exempelvis förändringen mellan ”att störa andra elever” och ”sena ankomster”. 

I tabellen visas att beteendet att störa andra elever enligt lärarnas deklarationer utgör 19,3 

procent av de störande beteendena i skolorna medan sena ankomster står för 0 procent. 

Beteendet störa andra minskar med åldern och det redovisas att den minskar 7,4 procent 

samtidigt som beteendet sena ankomster ökar med hela 15,5 procent (Little, 2005, s 369-377).  

 

I den andra artikeln som Samuelsson (2008) refererar till bekräftas att sena ankomster utgör 

en del i definitionen av störande beteende enligt Houghton, Wheldall och Merrets (1988). 

Deras artikel bygger på sammanställningen av surveyundersökningen som omfattade lärarnas 

uppfattningar från 251 brittiska skolklasser 7 – 9 året 1988. Författarna visar att sena 

ankomster även då var en av de bidragande faktorerna inom ramen för problembeteendena. I 

undersökningen ombads lärarna rangordna mellan tio olika störande beteenden då sena 

ankomster hamnade på åttonde plats. De mest störande och vanliga beteenden i denna 

undersökning som lärarna hade svårast att handskas med var otillåtet prat i klassrummen och 

att de störde varandra. Forskningen visar att sena ankomster är en del av de störande 

beteendena men utgör inte ett av de främsta och mest besvärande problembeteenden. Däremot 

kan vi ana med utgångspunkt från Little (2005) forskning att sena ankomster får mera kraft i 

gymnasieskolan än i grundskolan och högstadiet.  

 

Den sista intressanta aspekten som Samuelsson (2008) refererar till Lewis (2006) artikel som 

är hämtad från boken ”Handbook of Classroom Manegment: Research, Practice and 

Contemporary Issues” skriven av C. M. Evertson & C.S. Weinstein. Enligt Samuelsson 

diskuteras klassdisciplinen på metanivå då Lewis bland annat lägger fokus på hur lärarna 

hanterar elevernas ”misskötsel” i klassrummen med utgångspunkt i skillnaderna i de tidigare 

skolåren och senare skolåren. Den huvudsakliga skillnaden som Samuelsson (s.50) fokuserar 

på är att (Lewis, 2006,s 1209) påstår att lärarna i de senare skolåren lägger mindre vikt på att 

stödja elever men är även mindre känslomässigt engagerade i sina elever än i de tidigare 

skolåren. I de senare skolåren är lärarna där för att lära ut i klasserna och inte ge individuella 

undervisningar till elever i klassen. I denna studiesammanställning framgår även att vissa 

lärare ställer tydligare krav på elever i senare skolåren genom att använda sig av inventerade 

strategier för att bestraffa de elever som de uppfattar har ”felaktigt beteende i klassrummet” 
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via kvarsittning. Enligt Lewis (2006) i Samuelsson (2008) används inventerande metoder i 

mindre utsträckning men är ändå vanligt förekommande i Australien att de bör framkomma 

som studieresultat.  

 

Sammanfattningsvis definieras sen ankomst som ett problembeteende där läraren förväntar sig 

enligt normen att eleverna kommer i tid. Sen ankomst hamnar på plats åtta av tio över 

störande beteenden där ottillåtet prat var det mest störande beteendet. 

3.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

När skolan inte lyckas tillfredsställa elevens behov resulterar det i att eleven är olovligt 

frånvarande. Den olovliga frånvaron visar sig öka om skolan dessutom inte bestraffar eleven 

vid olovlig frånvaro. De orsaker eleven ger för sin olovliga frånvaro är att lektionen är för 

tråkig, för svår, för lätt eller för att eleven inte förberett sig ordentligt för en skoluppgift. När 

eleven är olovligt frånvarande får de även ibland svårare att hänga med i undervisningen 

vilket blir en orsak till att de ibland är olovligt frånvarande på provdagar. Skolan tvingas även 

ibland att göra scheman där håltimmar förekommer vilket också får eleverna att ibland vara 

olovligt frånvarande. 

Den tidigare forskningen visar att elevens kriminella livsstil ofta kommer hemifrån där 

föräldrarna även är lågutbildade och missbrukar. Detta resulterar i en låg självkänsla hos 

eleven som gör att eleven söker sig till likasinnade i skolan och elevens olovliga frånvaro sker 

ofta i gruppen. Vid den olovliga frånvaron ägnar sig eleven ofta åt brott och droger istället för 

att delta aktivt i undervisningen vilket leder till att eleven får svårt att följa med i 

undervisningen. 

Den tidigare forskningen tar upp totalt fyra riskfaktorer som ökar chansen till elevers 

avvikande beteenden. De fyra riskfaktorer som tas upp är: familjerelaterade faktorer vilket 

innebär situationen i hemmet där t.ex. missbruk hos föräldrarna är vanligt, relationen mellan 

barn och förälder är dålig, familjen har låg inkomst samt att det är kriser i familjen. 

Skolrelaterade faktorer innebär att skolan inte lyckas få eleven att närvara genom dåliga 

lektioner, attityder mellan elever och lärare, skolans storlek samt avsaknad av konsekvenser 

för eleven vid olovlig frånvaro. Individrelaterade faktorer som innebär t.ex. elevens 

språksvårigheter, missförstånd kring regler om närvaro samt elevens låga självkänsla. Den 

sista faktorn är kamratrelaterade faktorer vilket innebär grupptryck och brist på gemenskap 

med sina klasskompisar. 

Elevernas förklaringar till varför de är olovligt frånvarande är oftast på grund av att eleven 

missar bussen, att eleven inte har någon lust att komma, eleven ger ingen anledning alls eller 

att eleven är sjuk. Sjukdom bekräftas i andra studier också som en av de vanligaste orsakerna 

till frånvaro. En annan vanligt orsak till olovlig frånvaro är att eleven vill studera på egen 

hand till ett prov eller på grund av skolklimatet. Skolvägrande beteende från barnets sida är 

också en orsak till den olovliga frånvaron. 

Lärare och elever har olika förväntningar när det gäller sen ankomst där lärarna menar att 

eleverna ska komma i tid eftersom det utgör normen. Tidigare forskning definierar sen 

ankomst som en del av störande beteende men påpekar att sen ankomst inte är det främsta 

störande beteendet som istället är otillåtet prat. Sen ankomst ligger på plats åtta av tio över de 

mest störande beteendena i klassrummet. 

Den slutsatsen som vi kan dra utifrån den tidigare forskningen i relation till utbildnings-

ministerns Jan Björklunds skolpolitik är att båda belyser riskperspektivet men från två olika 
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vinklingar. Jan Björklund menar att elever som skolkar tenderar att hamna i destruktiva 

beteenden medan den tidigare forskningen menar att den olovligt frånvarande eleven redan 

lever i destruktiva levnadsförhållanden därav anledningen till att de är olovligt frånvarande. 

Utifrån den tidigare forskningen blir vår studie relevant att göra eftersom den tidigare 

forskningen har med mycket statistik och siffror. Genom vår studie bidrar vi istället genom 

kvalitativ metod med en grundad teori av upplevelser som vi beskriver under nedanstående 

rubrik.  

4 Metod 

4.1 Valet av kvalitativ metod 

 

Vi valde att använda oss utav kvalitativ metod i vår undersökning eftersom vi ville se hur 

eleverna talar om och beskriver de av oss valda forskningsområdena samt vilka 

bakomliggande orsaker eleverna talar om när det gäller dessa. Eftersom vi använder en 

kvalitativ metod anser vi oss kunna komma åt en djupare förklaring av olovlig frånvaro och 

sena ankomster mot om vi använt oss av kvantitativ metod som den tidigare forskningen. Via 

intervjuer som kvalitativt verktyg bedömer vi kunna närma oss elevernas upplevelser kring 

olovlig frånvaro och sena ankomster på ett djupare plan då vi får möjlighet att ställa 

följdfrågor direkt och få elever att utveckla svaren ytterligare. Vilket vi inte hade haft 

möjlighet till vid kvantitativt studie. Andra anledningar till att vi inte använder oss utav 

kvantitativa forskningsmetoder baserar sig på grundtanken att vi inte är ute efter att presentera 

en representativ samband i det som studeras. Till exempel att studieresultaten skulle visa att 

det finns ett samband, starkt eller svagt mellan elevernas olovliga frånvaro och skolmiljön 

medan med kvalitativa verktyg kan vi komma bakom orsaksförklaringarna varför elever anser 

att det finns ett samband mellan olovligt frånvaro och skolmiljö och hur detta samband 

påverkar eleven. All data vi samlar in kvalitativt genom intervjuer och observationer tror vi 

oss kunna använda som källa för vår grundade teori och data hjälper oss till en deskriptiv 

analys. Då vi använder oss utav intervjuer för att samla in data menar vi också på att vi 

kommer närmare varje elev och dennes berättelse kring olovlig frånvaro mot om vi delade ut, 

låt säga 150 enkäter i 4 klasser. (Glaser & Strauss, 1999 s. 161-163) En nackdel med 

kvalitativ metod är att det ibland kan vara svårt att få ihop tillräckligt mycket data för 

analysen. Vissa respondenter besvarar frågan väldigt kort och då är det upp till oss som 

intervjuare att få respondenten att utveckla svaret. Detta ser vi dock inte som något större 

problem utan snarare en god chans till att förbättra våra kvalitativa färdigheter. 

 

Eftersom den tidigare forskningen kring olovlig frånvaro och sena ankomster är ofta influerad 

av utländska studier och dessutom belyser ett kriminellt perspektiv som även Jan Björklund 

använder sig utav i sin skolpolitik anser vi att det krävs en mer öppensinnad forskning enligt 

vår uppfattning. Vårt val föll sig därför naturligt på Grundad teori (GT) som metod eftersom 

den är lämplig för att skapa nya teorier. Därför vill vi så långt som möjligt förhålla oss öppna 

för att låta den insamlade data vägleda oss istället till det som är viktigt för eleverna. Vi väljer 

att följa Glasers väg och endast intressera oss för ett forskningsområde och sedan låta 

frågeställningarna för intervjuer växa fram på vägen (Guvå & Hylander, 2003 s. 78). Här 

nedan presenterar vi grunden i Glasers version av GT som vi valt att använda. Under 

respektive rubrik för de tre olika faserna presenterar vi hur vi gått tillväga i vår undersökning. 
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4.2 Grundad Teori 

 

Grundarna av GT heter Barney Glaser och Anselm Strauss och var till en början överrens om 

hur metoden skulle användas. Till sist började de båda herrarnas olika uppfattningar kring vad 

GT var att skilja sig åt att de gick skilda vägar. I dagsläget brukar forskare välja antingen 

Glasers sätt att arbeta eller Strauss sätt, men på grund av de olika varianterna skriver tyvärr 

många inte att de använt sig av GT utan istället att de använt sig av en metod som är influerad 

av GT.  Vi har i vår studie valt att följa Glasers sätt att arbeta på och anledningarna till detta 

tar vi upp härnäst. En skillnad är att Strauss talar om kärnkategorin i den fokuserade fasen, 

dvs. den sista medan Glaser talar om kärnkategorin i den öppna fasen, dvs. den första. Vi 

ansåg att det gick att se vilken kategori som möjligtvis var kärnkategorin redan i den öppna 

fasen och därför valde vi Glasers väg. Glaser talar, till skillnad mot Strauss, även om en större 

öppenhet där forskaren bör gå in så förutsättningslöst som möjligt vilket även vi i vår studie 

ville göra. Detta innebär att vi inte vill ha någon förutbestämd frågeställning som vi följer 

utan istället att vi tar reda på vad respondenterna säger och vilka problem de har. (Hartman, 

2001 s. 9-12, 38-41) Glaser väljer också till skillnad mot Strauss att inte ha någon färdig 

frågeställning i början eftersom det kan leda till att man söker efter bestämd data dvs. att vi 

kommer att tolka data utifrån de begrepp som vi använts oss av i frågeställningen. Ytterligare 

en stark orsak till varför vi valde att arbeta enligt Glaser var för att han vill hitta relationer 

mellan kategorierna när kärnkategorin är funnen dvs. i den sista fasen. Strauss menar att 

relationerna mellan kategorierna går att finna redan i den öppna fasen vilket vi ansåg vara 

konstigt eftersom vissa kategorier kommer att sorteras bort i den selektiva fasen och att då 

hitta relationer mellan kategorier som eventuellt försvinner ter sig ologiskt. (Hartman, 2001 s. 

42)  

Glaser sätt att arbeta utgår från tre faser. Dessa har namngetts Den öppna fasen, Den selektiva 

fasen samt Den teoretiska fasen. I den öppna fasen vill forskaren finna så många kategorier 

som möjligt vilket lättast görs genom ett brett urval. En kategori är mönster i respondenternas 

utsagor som begreppliggörs och dessa får forskaren fram genom det datamaterial som samlats 

in i första hand genom intervjuer och observationer. Att det heter den öppna fasen är ingen 

slump utan det beror på att det inte finns några begränsningar när det gäller vilka kategorier 

som är relevanta. Allt kan vara data är ett uttryck ofta använt av Glaser. När forskaren anser 

sig vara mätt dvs. när inga fler kategorier visar sig i materialet är den första fasen genomförd. 

Mättnaden är något som forskaren lär sig under studiens gång genom sin ”teoretiska 

känslighet” för sitt material. Som tidigare nämnts skiljer sig Glaser och Strauss åt här där den 

förstnämnda menar att forskaren redan här ser vilken kategori som är själva kärnkategorin. 

Kärnkategorin är det centrala i själva problemet, i vårt fall det centrala och återkommande i 

respondenternas utsagor kring skolk. I den selektiva fasen gäller det att gallra vilka kategorier 

som är av värde och vilka som kan plockas bort. En viktig regel är att behålla de kategorier 

som är relaterade till kärnkategorin. Vissa kategorier kommer här att rymmas under mer 

övergripande kategorier och vissa kommer att behöva mättas med mer data för att fastställa 

dess egenskaper. I den sista teoretiska fasen gäller det att finna relationer mellan kategorierna 

där forskaren arbetar med hypoteser som stärks med ytterligare datainsamling. När 

relationerna är fastställda har en teori skapats och det är dags att skriva resultatet. (Hartman, 

2001 s. 40-41, 63)  

Något som är viktig för oss i vår undersökning är den teoretiska känsligheten. Teoretisk 

känslighet är något vi utvecklar under undersökningens gång och den hjälper oss att fokussera 

på det som är viktigt i data för att på detta sätt kunna utveckla teorin. Det finns en inre källa 

till teoretisk känslighet vilket innebär att vi blir medvetna om vad vår insamlade data betyder 

t.ex. att vi förstår vad som gör att eleven är olovligt frånvarande. Det finns också yttre källor 



 

17 
 

till teoretisk känslighet t.ex. egen erfarenhet vilket i vårt fall skulle kunna vara att vi själva vet 

varför vi var olovligt frånvarande under gymnasietiden. En yttre källa för vår teoretiska 

känslighet som vi uppskattar är att vi ”har medarbetare” dvs. att vi är två stycken som skriver 

uppsatsen. Det gör att vi kan dela upp arbetet, det ger bättre driv i arbetet, vi blir två stycken 

med egna erfarenheter istället för en och vi kan lättare begreppsligöra den insamlade empirin. 

(Hartman, 2001 s. 97-100, Glaser & Strauss, 1999 s. 46) 

4.3 Datainsamlingsmetoder 

 

Eftersom det inte finns någon särskild och specifik datainsamlingsmetod att använda sig utav i 

undersökningen när grundad teori används som angreppssätt har vi valt att utföra 

observationer, fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer.  

4.3.1 Observationer 
 

Vi har använt oss utav observationer i den öppna fasen för att ta reda på vad eleverna gör och 

inte uttalar sig om att de gör eller tänker när det gäller sena ankomster. Detta med hänsyn till 

den valda forskningsansatsen som säger att forskarna bör så långt som möjligt inta sin studie 

utan förutfattade meningar. Vårt andra syfte med dessa observationen grundar sig i att vi hade 

avsikt att tränga in situationer då sena ankomster kunde inträffa för att kunna förstå kulturen 

och processerna i elevgrupper eller gymnasieklasser. Denna process kallas av Martyn 

Denscombe för deltagande observation som ofta används av sociologer för att vanligtvist 

producera kvalitativa data.  I undersökningen utförde vi direkta observationer på fältet dvs. 

samlade in data i verkliga situationer. Observationerna på fältet (skolan) ägde rum i 

gymnasieklasser som enligt Denscombe kallas för naturliga miljöer. Detta med hänsyn till att 

lektionerna skulle ha utspelat sig oavsett om vi hade varit på plats eller inte. Enligt författaren 

är hela poängen med att observationer att undersöka saker eller som de naturligt inträffar. 

Forskaren får i uppdrag att i möjligaste utsträckning minska eget påverkan på gruppen eller 

undersökningsmiljön (Denscombe, 2009, s. 272). Vi har valt att agera deltagande i den 

normala miljön, gymnasieklasserna där vi inte hade avslöjat avsikten med vår undersökning 

för elever men hade gjort det för lärarna, som kallas för grindvakter. Detta gjorde vi med 

avsikt för att inte påverka elevernas beteenden kring sena ankomster på lektioner av 

lämplighetsskäl då vi kunde få behålla en viss distans till nyckelgruppen, elever (Denscombe, 

2009, s. 285). Om eleverna hade vetat om att de var under loopen och varför de var det skulle 

de enligt författaren få möjlighet att dölja sanningen, till exempel komma i tid till lektionen 

(Denscombe, 2009, s.283). Den andra prioriteringen som vi hade i avsikt att undersöka hur 

lärarna agerade på elevernas sena ankomster trots att de inte var målgruppen för 

undersökningen men även hur eleverna betedde sig när de kom in sent i klassrummen, 

exempelvis om de förklarade varför de var sena och vilka orsaker i sådant fall.  

 

När det gäller perceptionen i undersökningen är det inte alltid lätt att handskas med denna 

fråga. Två undersökare som observerar en och samma fenomen, vid ett och samma tillfälle 

kan i alla fall ha uppfattat fenomenet på olika sätt. Detta beror på forskarnas förmåga att 

komma ihåg, förmåga att observera samt forskarens engagemang. Det finns även 

psykologiska faktorer som kan påverka forskarnas perceptionsförmåga. Tre av de väsentliga 

tar Denscombe upp. Den första är bristerna i det mänskliga minnet då vi människor i grund 

och botten glömmer vi det mesta vi ser. Det som vi kommer ihåg bestäms av att minnet är 

selektivt, dvs. att alla våra upplevelser filtreras, vissa kommer man ihåg andra inte. Det andra 

är att även perceptionen är selektiv, vissa saker som inträffar uppfattar vi som sanna och detta 

kan hindra annan information att komma fram som en eventuell sanning. Den tredje och sista 

aspekten när det gäller den mänskliga perceptionen handlar om att vi människor är mer eller 



 

18 
 

mindre mottagliga för information beroende på det fysiologiska och känslomässiga tillstånd 

som hunger, ilska, trötthet men även den egna erfarenheten kring sena ankomster. Varför vi 

framhäver viss information och förkastar annan kan sammanfattningsvis bero på vår 

förtrogenhet till det vi är vana att se, tidigare erfarenheter som gör att vi förkastar obehagliga 

upplevelser och vill inte se de i vitögat och sist men inte minst det egna fysiologiska och 

känslomässiga tillståndet hos undersökaren själv (Denscombe, 2009, s 272-274). Att vi som 

undersökare var medvetna om att vår egen perceptionsförmåga kunde sätta käppar i hjulet för 

oss gjorde att vi var mer ödmjuka och öppna inför vad vi skulle finna på fältet. Vårt arbete 

underlättades då vi från början hade redovisat för varandra om det egna ställningsantagandet 

när det gäller sena ankomster och orsaker till dessa, hur våra egna lärare har reagerat och 

agerat men även hur vi själva förhåller oss till då vi kommer sent in på en föreläsning. 

Samtidigt som vi märkte att även de fysiologiska påverkningsfaktorer som hunger och trötthet 

trubbade vår observationsförmåga ju längre dagen gick, framförallt innan men även efter 

lunchpaus.  

 

Det som vi snart märkte var att vi uppnådde mättnad i observationerna och att vi var tvungna 

att gå vidare i datainsamlingen med en annan metod. En annan anledning som Denscombe 

återger är att förutsättningen för en välutförd och meningsfull deltagande observation är att 

närma sig målgruppen för att skapa tillit, bygga upp en relation till elever samt utveckla 

insikter. Med hänsyn för den utsatta tiden för denna uppsats men även tillgången till 

målgruppen och den relation som vi har till målgruppen valde vi att gå vidare i 

undersökningen med den nedan beskrivna insamlingsmetod, fokusgruppintervjuer (s.285).   

4.4.2 Fokusgruppintervjuer 

 

Valet av intervjumetod kom att falla på fokusgruppintervjuer i den öppna respektive selektiva 

fasen. Den främsta anledningen att vi valde danna intervjumetod är att vi i början av 

undersökningen ville närma oss respondent gruppen, dvs. gymnasieeleverna. Detta med 

hänsyn till att ingen utav oss varken kände någon av respondenterna eller tillhör samma 

åldersgrupp för att dessa elever skulle kunna känna samhörighet med oss för att vilja delta i 

enskilda intervjuer. Enligt Denscombe är kriteriet för att få en äkta, uppriktig och oberoende 

diskussion i gruppen att det finns rimlig grad att förtroende bland deltagarna (Denscombe, 

2009, s 243). Därav låg vår fokus på att få med gruppdeltagare som umgicks på skolan och 

kände varandra, det vill säga att vi avsiktligt valde gruppdeltagarna som delar relevanta 

kännetecken som kunde berika forskningen med hänsyn till att de umgicks med varandra på 

skolan. Med tanke på att gruppdeltagarna hade vissa gemensamma intressen eller likheter 

hoppades vi på att de skulle öppna sig inför diskussionsfrågorna samt framställa givande 

diskussion kring dessa. Om deltagarna hade känt sig misstänksamma eller obekväma skulle 

de inte uttala sig i diskussionen. Ett ytterligare knep som vi har använt oss utav är att låta 

eleverna ta plats för sina åsikter genom att var och en fick möjlighet och utrymme för detta. I 

början av varje diskussion presenterade vi vad denna undersökning går ut på samt att vi 

poängterade att vi ville få höra deras åsikter kring ämnen som togs upp. Samtidigt som vi 

försäkrade de att all information som kommer fram kommer endast att användas i 

undersökningssyfte. Denscombe tar upp tilliten som en av de huvudingredienserna i en lyckad 

fokusgruppsession i den bemärkelsen att om eleverna väljer att avslöja någon känslig aspekt 

av sina privata liv måste de känna sig säkra på att denna information inte missbrukas av oss 

som undersökare men även av andra deltagare(Denscombe, 2009, s 243-244).  

Via fokusgruppintervjuer fann vi möjlighet att som utomstående kunna närma oss 

intervjudeltagarna och få de att dela med sig sina erfarenheter kring forskningsområdena. En 

annan styrka med fokusgruppintervjuer som vi upptäckte var att det inte krävdes allt för 



 

19 
 

mycket uppmuntran från vår sida att få deltagarna att delta i undersökningen om flera 

tillfrågades samtidigt men även att få de att öppna sig eller dela med sig sina erfarenheter 

kring olovlig frånvaro och eller sena ankomster. Om eleverna inte kände sig bekväma med 

oss som utomstående ville vi försäkra oss om att de kände sig bekväma i gruppen och ville 

delge oss information. Anledningen till varför vi valde fokusgruppintervjuer var att vi utifrån 

föregående motiv ansåg att denna tillvägagångssätt var mer lämplig än exempelvis enskilda 

intervjuer.  På grund av att deltagarna kände varandra gjorde det lättare för oss som 

utomstående att bryta isen men även skapa kontakten samt organisera mötet med dessa. Varje 

grupp inbegrep deltagare som antigen hade gemensamma scheman, intressen och eller 

umgängeskrets på skolan. Valet av plats och tid för fokusgruppintervjuerna föll sig naturligt 

på elevernas skola på grund av att de fanns på plats men kunde även känna sig bekväma med 

miljön där fokusgruppintervjuerna höll plats. 

 

Enligt Denscombe finns det tre viktiga och utmärkande kriterier som en fokusgrupp bör 

uppfylla. Det första kriteriet var att vid de valda intervjutillfällena med hjälp av 

gruppdiskussion fokuserade på de valda ämnen (olovlig frånvaro och sena ankomster ) eller 

den upplevda erfarenheten som gruppdeltagarna uppfattas ha liknande kännedom om. Den 

sistnämnda anledningen med hänsyn till att vi gjorde ett antagande att eleverna kunde ha 

liknande uppfattningar kring de ämnen vi var intresserade av att ta upp, åtminstone de elever 

som tillhörde samma utbildningslinje. Det andra kriteriet var att vi i gruppdiskussionen la 

fokus på interaktionen inom gruppen för att generera fram information om 

undersökningsämnena. Det tredje kriteriet log i att vi som undersökarna fick möjlighet som 

moderatorer att underlätta interaktionen i grupperna.   På detta vis ville vi utnyttja 

gruppdynamiken hos eleverna för att undersöka deras attityder kring, uppfattningar om, 

känslor och idéer som väckts om olovlig frånvaro och sena ankomster (Denscombe, 2009, s 

237). 

4.4 Den öppna fasen 

 

I den första, öppna fasen, var vi endast intresserade av forskningsområdena, nämligen olovlig 

frånvaro och sen ankomst. Enligt Glasers sätt att arbeta gick vi som forskare in i 

forskningsprocessen så förutsättningslöst som möjligt. (Hartman, 2001 s. 40) För att kunna ta 

reda på så mycket som möjligt om vårt forskningsområde valde vi att använda oss utav en 

mall (se bilaga 1) där vi valt att fokussera på 10 st. teman/frågeställningar som eleverna fick 

tala fritt kring. Anledningen till att vi valde de teman som vi gjorde i den öppna fasen grundar 

sig i att vi hade diskuterat fram vad som kan finnas i elevens närmiljö på fritiden och i skolan 

för att se om dessa kan påverka frekvensen av elevens olovliga frånvaro och sena ankomster. 

De teman som föll sig självklart för oss var elevers familj, vänskapskrets, lärare, lektioner 

samt speciella tillfällen. Vilket i sig kan kritisera vår vårt förutsättningslösa förhållningssätt i 

den öppna fasen, men någonstans på vägen började vi resonera kring dessa teman eftersom 

någonstans var vi tvungna att börja därav valet föll sig naturlig på att undersöka dessa teman 

men ändå behålla en öppen förhållningssätt mot det som kunde komma att vara nytt. Med 

frågan om det förekommer frånvaro vid speciella tillfällen ville vi fånga in de tillfällena som 

är kända för eleverna men inte för oss. Dessa teman/frågeställningar behandlade bl.a. orsaker 

till olovlig frånvaro samt relationen mellan olovlig frånvaro och vänskapskrets. För att 

säkerställa att vi får fram alla tänkbara kategorier valde vi att som sista tema/frågeställning be 

eleverna själva ta upp om vi missat någon viktig aspekt av olovlig frånvaro. 

 

Enligt CSN (http://www.csn.se/2.10/press/fakta-skolk) räknas det som olovlig frånvaro om 

eleven är frånvarande mer än 20 procent av undervisningen under en månads tid. Om eleven 

http://www.csn.se/2.10/press/fakta-skolk
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däremot sjukanmäler sig räknas det inte som olovlig frånvaro. Vi ansåg att det var en form av 

oetisk utpekning om vi påpekade att en elev var olovligt frånvarande (enligt CSN) och att vi 

därför ville intervjua denne. Istället valde vi att ha ett öppet urval där den elev som ville fick 

tala kring olovlig frånvaro efter vår mall (se bilaga 1).  

 

4.5.1 Observationer 

 

Under den öppna fasen gjorde vi två stycken observationer som syftade till att ta reda på hur 

elevers sena ankomster påverkade studiemiljön i klassrummet. Totalt närvarade vi på 6 st. 

lektioner, uppdelade på 2 dagar och två olika program (årskurs 1 & 2), med en total 

observationstid på 7 timmar och 30 minuter. Vi fick genom studierektorn på gymnasieskolan 

tillgång till de två olika programmen i vilka vi observerade. Väl på plats i klassrummet 

presenterade vi oss som studenter från Mälardalens högskola och sade att vi skulle göra 

observationer för vår C-uppsats. Att vi studerade sen ankomst valde vi att inte berätta förrän i 

slutet av dagen eftersom de skulle kunnat påverka huruvida eleverna kom i tid eller ej. Sen 

ankomst är en del av olovlig frånvaro där för hög andel sen ankomst resulterar i indraget 

studiebidrag precis som för hög andel olovlig frånvaro. De är relaterade till varandra vilket 

gör våra observationer av sena ankomster till ett komplement till våra intervjuer om olovlig 

frånvaro. De problem som vi stötte på med observationer som datainsamlingsverktyg när det 

gäller olovlig frånvaro är av etiskt karaktär. Vi anser att det kan vara mindre etiskt korrekt när 

vi i första hand måste bestämma vilka elever som skall klassificeras som olovligt frånvarande. 

För att vi skall kunna studera de elever skulle vi bli tvungna att leta upp de eller kontakta de 

och med detta även avslöja vår uppgift med uppdraget. Om vi så att säga skall studera de 

olovligt frånvarande elever så måste vi antingen hemsöka de eller kontakta de då risken finns 

att eleven blir kränkt och stämplad som ”skolkare”. Det finns även en svårighet i att veta var 

eleverna som är olovligt frånvarande befinner sig och även om vi visste var de höll hus när de 

är olovligt frånvarande till exempel café anser vi att det finns en svårighet att veta vem som är 

olovligt frånvarande och till vilken skola den eleven hör till.  

 

4.5.2 Intervjuer 

 

I den öppna fasen genomförde vi totalt 3 fokusgruppintervjuer där intervju 1 bestod av 5 st 

elever från 2 olika program men alla från årskurs 3. Intervju 2 bestod av 4 elever från samma 

program och alla från årskurs 2. Den sista fokusgruppsintervjun bestod av 5 st elever från 2 

olika program från årskurs 1 och 2. Totalt var det 9 st. killar och 5 st. tjejer, från årskurs 1 tom 

3, från 5 olika program med i intervjuerna. Totalt har gymnasieskolan 8 olika program. Vi har 

i den öppna fasen valt ett öppet urval för att hitta så många kategorier som möjligt och finna 

dess egenskaper (Hartman, 2001 s. 74). Genom att vi i den öppna fasen täckt in fem av åtta 

program anser vi oss ha ett urval som ger oss den bredd att finna alla relevanta kategorier. De 

14 elever som deltog kom vi i kontakt med genom att vi gick fram till dem på skolan och 

frågade om de kunde tänka sig att tala om olovlig frånvaro utifrån vår mall (se bilaga 1). Även 

här presenterade vi oss som studenter från Mälardalens högskola men nu var vi även öppna 

om att det var olovlig frånvaro vi ville tala om. Vi lät eleverna själva bestämma plats för 

intervjuerna så att de kände sig bekväma. Glaser påpekar (Hartman, 2001 s. 64) vikten av att 

vi som forskare utvecklar en känslighet kring vilken data som är viktig att dokumentera 

eftersom vi som forskare då kan fokusera på just det viktiga. Han menar t.ex. att 

bandinspelningar vid intervjuer är olämpliga eftersom intervjuerna dels tar längre tid samt att 

det blir alldeles för mycket irrelevant data. Vi har vid våra intervjuer valt att gå emot detta 

eftersom vi inte anser oss vara fullärda GT-användare. Fördelen med att vi bandade våra 
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intervjuer var att vi kunde transkribera data och vi kunde gå tillbaka för att kontrollera vad 

varje elev sagt i kombination med våra anteckningar som vi gjorde parallellt med 

bandinspelningarna. Inför varje intervju valde vi att påpeka de fyra forskningsetiska 

principerna eftersom eleverna då kan känna att vi säkerställer deras integritet (se bilaga 4).  

När vi väl kom till stadiet att börja koda vårt material dvs. begreppsliggöra texten kodade vi 

fram de faktiska koderna. Genom detta fick vi fram ett antal kategorier, närmare bestämt 6 st 

varav en som ansåg vi var kärnkategorin. (Hartman, 2001 s. 79-80) I samband med vår 

kodning gjorde vi minnesanteckningar vilket är en av de viktigaste delarna i GT enligt Glaser.  

Minnesanteckningar förs eftersom vi då kan skriva ner de idéer vi får vad beträffar koder och 

dess relationer vilket resulterar i att arbetet leds framåt. Minnesanteckningarna hjälper oss 

framförallt i första fasen att se vad vi behöver för data till nästkommande datainsamling för att 

på så sätt kunna mätta våra kategorier. (Hartman, 2001 s. 83-89) De kategorier vi fick fram i 

slutet av den öppna fasen listas nedan: 

Eget ansvar (kärnkategori) 

Lärare 

Lektionstyp 

Klasskompisar 

Familj 

Speciella tillfällen 

4.5 Den selektiva fasen 

 

Från den öppna fasen till den selektiva fasen hade vi med oss sex stycken kategorier. Dessa 

var eget ansvar (kärnkategori), lärare, lektionstyp, klasskompisar, familj och speciella 

tillfällen. För att säkerställa vilka kategorier som var av värde och vilka som var av mindre 

betydelse för vår teori valde vi att samla in data genom frågor kring alla sex kategorier utifrån 

vår mall (se bilaga 2). Intervjufrågorna utarbetades utifrån underkategorierna med fokus på 

kärkategorin från den öppna fasen och de relaterade forskningstema olovlig frånvaro och sena 

ankomster. Genom selektionsprocessen fick vi fram de kategorier som var mest betydande 

och relaterade till kärnkategorin utifrån det vi fann i den insamlade data. (Hartman, 2001 s. 

41)  

 

Då vi fann det egna ansvaret som kärnkategori valde vi att undersöka hur eleverna beskrev 

och talade om det egna ansvaret när det gällde olovlig frånvaro och sen ankomst. Under den 

selektiva fasen upptäckte vi att valet att lägga lika mycket fokus på både olovlig frånvaro och 

sena ankomster var överskattat. Därför har vi under denna fas fattat beslut om att endast 

fokusera på olovlig frånvaro för att undersöka detta fenomen på djupare plan. De kategorier 

som vi valde att ta med kring olovlig frånvaro till den teorietiska fasen var: 
 

Eget ansvar i relation till motivation (kärnkategori) 

Lärare 

Lektionstyp 

Speciella tillfällen dvs. håltimmar och vårtermin 

Klasskompisar  

 

Anledningen till att vi valde just dessa fem kategorier var på grund av att eleverna i den öppna 

fasen talade mest om dessa i relation till olovlig frånvaro med fokus på det egna ansvaret. 
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Trots att vi valt ovannämnda fem kategorier som de mest väsentliga i den öppna fasens 

minnesanteckningar valde vi ändå att ställa frågor kring alla sex kategorier (från den öppna 

fasen) utifall vårt antagande var felaktigt. Det vill säga att vi ville fråga kring kategorin familj 

även i den selektiva undersökningsfasen för att kunna avgöra om denna var av större vikt för 

kärnkategorin. Även i den selektiva fasen talade elever i mindre utsträckning kring familjen i 

relation till olovlig frånvaro. Detta gjorde att vi valde att plocka bort den kategorin. Våra 

sammanställningar av minnesanteckningar från den öppna fasen och den selektiva fasen 

hjälpte oss i vår övertygelse om att det var just dessa fem kategorier som var de centrala och 

att familj som underkategori skulle falla bort. 

 

Genom elevernas beskrivningar av det egna ansvaret när det gällde olovlig frånvaro kunde vi 

även närma oss underkategoriernas egenskaper. Enligt Hartman arbetar man på detta sätt för 

att få fram egenskapsbegrepp som hänvisar till kategoriernas egenskaper och för att förstå 

kategoriernas natur dvs. vad dessa är för något i relation till kärnkategorin. (Hartman, 2001 s. 

48) 

4.6.1 Intervjuer  

 

Vi övervägde mellan gruppintervjuer och enskilda intervjuer. Vi fann det mer relevant att 

även i denna fas använda oss av gruppintervjuer med tanke på att vi vill få med så många 

elever som möjligt för att kunna fylla upp kategorierna med dess egenskaper genom 

diskussion. Det visade sig även vara ett positivt arbetssätt när det gäller en grupp respondenter 

som vi inte har en nära relation till. Även i denna fas gjorde vi 3 stycken gruppintervjuer där 9 

stycken elever deltog. 6 stycken av dem gick sitt första år på gymnasiet och de resterande 3 

gick sista året på gymnasiet. I denna fas var alla respondenter tjejer men i och med att vi inte 

ämnar göra en jämförande studie utifrån hur manliga respektive kvinnliga respondenter svarar 

är det enligt oss av mindre vikt att inga killar deltog i den selektiva fasen. Deltagarurvalet 

grundar sig på att i den första öppna fasen framkom det att eleverna kände och tog olika 

mycket ansvar inför sina klasskompisar och studier beroende på vilket program de läser. På 

grund av detta ansåg vi att esteteleverna vara av intresse för att undersöka om det finns en 

nyanserad beskrivning av kärnkategorin men även underkategorierna beroende på vilket 

program dessa elever läser vid. Även vid intervjuerna i den selektiva fasen lät vi 

respondenterna själva bestämma plats för intervjun. Vid de tillfällen då det var ok för eleverna 

valde vi att banda för att lättare kunna transkribera materialet och gå igenom det för att finna 

kategorier. Vi valde också att påpeka de forskningsetiska principerna (se bilaga 4) så att varje 

elev kunde känna sig trygg med att delta. 

4.6.2 Observationer 

 

Vi valde att inte göra några fler observationer i den selektiva fasen eftersom vi ansåg att data 

uppnådde tillräckligt med mättnad i den öppna fasen. Vi upplevde en mättnad eftersom vi fått 

fram samma resultat efter alla våra observationer. Dessutom skulle uppsatsen blir alldeles för 

omfattande om vi fortsatt att studera både olovlig frånvaro och sena ankomster. 

4.6 Den teoretiska fasen 

 

I den teoretiska fasen valde vi att göra två stycken enskilda intervjuer. Anledningen till att vi 

ville göra enskilda intervjuer var för att vi ville se och säkerställa om någon mer diskret 

information kring kategorierna kom fram som inte visat sig vid gruppintervjuerna. Från den 

selektiva fasen hade vi med kategorierna eget ansvar (kärnkategori), lärare, lektionstyp, 

speciella tillfällen och klasskompisar. Utifrån den insamlade empirin från den selektiva fasen 
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formulerade vi frågor (se bilaga 3) där vi försökte se hur kategorierna från den selektiva fasen 

förhöll sig till varandra enligt Glasers (Hartman, 2001 s. 41) sätt att arbeta. 

4.6.1 Intervjuer 

 

Våra intervjuer i den sista fasen bestod av 2 stycken enskilda intervjuer. Då vi noterat en viss 

skillnad mellan teoretiska program och estetiska program vad gäller kategorin klasskompisar 

så valde vi att ta 1 elev från respektive program. Från det teoretiska programmet intervjuade 

vi 1 tjej i årskurs 1 och från det estetiska programmet intervjuade vi en kille från årskurs 1. 

Utifrån våra intervjufrågor (se bilaga 3) ville vi finna relationen mellan kategorierna. Vi lät 

eleverna själva bestämma plats för intervjun och då eleven godkände valde vi att banda för att 

lätta kunna transkribera materialet. Vi läste upp de fyra forskningsetiska principerna (se bilaga 

4) för varje elev så att de kunde känna sig trygga med sitt deltagande. De kategorier vi fick 

fram från den teoretiska fasen var: 

Eget ansvar i relation till motivation (kärnkategori) 

Lärares påverkan på ansvarstagandet 

Lektionens påverkan på ansvarstagandet 

Speciella tillfällens påverkan på ansvarstagandet 

Klasskompisars påverkan på ansvarstagandet 

5 Resultat 

I detta avsnitt redovisar vi för de resultat som framkom i undersökningen. Vi inleder med att 

redovisa observationsresultatet och intervjuresultat av sena ankomster. Från början valde vi 

att utgå från skolans uppdrag där olovlig frånvaro och sena ankomster skulle undersökas. Med 

hänsyn till studiens omfattning och den begränsade tiden vi hade så insåg vi halvvägs att detta 

inte var möjligt. Även om vi inte intervjuat om sena ankomster i den teoretiska fasen väljer vi 

ändå att presentera de resultat vi fann. Därav väljer vi att inte inkludera resultatet av sena 

ankomster i den grundade teorin. Efter att vi redovisat för sena ankomster inleder vi med 

resultatet av intervjuerna kring olovlig frånvaro. Intervjuresultatet om olovlig frånvaro 

presenteras under kärnkategorin Eget ansvar i relation till motivation, Lärarnas påverkan på 

ansvarstagandet, Lektionens påverkan på ansvarstagandet, Speciella tillfällens påverkan på 

ansvarstagandet, Klasskompisars påverkan på ansvarstagandet. Slutligen i resultatdelen 

sammanfattas studiens resultat.    

5.1 Observationsresultat – Sena ankomster 

 

Totalt genomförde vi observationer på 7 timmar och 30 minuter vilket vi menar räckte för att 

data uppnådde mättnad eftersom ingen ny information visade sig för oss. Vid våra 

observationer har det visat sig att en elevs sena ankomst påverkar studiemiljön i klassrummet. 

Dock inte i någon större utsträckning utan endast under en kortare stund. Något som vi märkte 

var att ju mer uppmärksamhet läraren gav åt den som kom sent desto större fokus riktade även 

hela klassen mot den som kom sent. Den bästa lösningen för läraren var således att 

uppmärksamma den sent ankomna eleven efter lektionstid för att minska på avbrottet i 

undervisningen.  

Läraren berättar om hur dagens lektion ser ut varpå två elever kommer sent och hela klassen riktar 

fokus mot dörren. Läraren börjar tala om närvaro med de två eleverna vilket gör att klassen upphör 

med sina studier för att lyssna på samtalet. De två eleverna som kom sent hävdar att de är i tid.[…] 
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Läraren återupptar lektionen och en av dem som kom sent diskuterar ämnet mer än dem elever som 

var där i tid. 

Observationsanteckningar 14 april kl. Lektionstid: 1h 40min 

En observation som vi gjorde var att den elev som kom sent till lektionen snabbt kom in i 

undervisningen och många gånger var mer aktiv än dem elever som var där i tid. Att de elever 

som kom sent ofta var mer aktiva vid undervisningen än andra elever bekräftas av vissa elever 

som vi intervjuat och de menar att det är ”duktiga elever” som kommer sent. Att den elev som 

kommer sent alltid skulle vara mer aktiv än de andra eleverna vore dock att överdriva och det 

kan likväl vara en mindre aktiv elev som kommer sent. Sen ankomst kan alltså påverka eleven 

negativt i den meningen att eleven får svårt att följa med i undervisningen. 

Tre elever kommer in, dörren smälls igen, stolarna dras hårt mot golvet och de dundrar. Klassen 

kollar bara när dörren öppnas och läraren ägnar ingen tid alls åt eleverna. Lugnet i klassrummet 

återgår väldigt snabbt eftersom läraren fortsätter undervisningen. De tre som kom sent är lika aktiva 

som eleverna som var där i tid och en är till och med mer aktiv än de andra. […] Mot slutet av 

lektionen går läraren till eleverna som kom sent och antecknar det varpå inga andra elever 

uppmärksammar det utan jobbar på i lugn och ro. 

Observationsanteckningar 14 april kl. Lektionstid: 50 min 

Två stycken elever kommer in sent. Lektionen flyter på ändå, inget större avbrott i undervisningen 

sker. En uppgift delas ut till klassen och de som kom sent undrar vad de ska göra till skillnad mot dem 

som var i tid till lektionen. 

Observationsanteckningar 23 april Lektionstid: 1h 40min 

Eftersom vi inte fann något mer intressant för undersökningens syfte i dessa observationer 

kring teman övergick vi till att istället genomföra fokusgruppintervjuer. Resultat från dessa 

presenteras under varje kategori härunder.  

I våra fokusgruppintervjuer tillfrågades eleverna om sena ankomster för att fånga en djupare 

förståelse kring fenomenet. Resultaten kring detta fenomen presenteras under rubrik nedan. 

5.2 Intervjuresultat – Sena ankomster 

 

Vi uppmärksammade även att elevens syn på sena ankomster skiljde sig åt från lärarnas syn 

på detsamma, då vi frågade lärarna efter varje observerad lektion vad de ansåg om elevers 

sena ankomster. 

Något som vi fann i såväl i observationer (det vi observerat) som intervjuer (elevernas 

uttalanden) var att några av elever menade på att det är de ”duktiga eleverna” som i större 

utsträckning kommer för sent än den ”dåliga eleven”. De som kom sent var i viss mån mer 

aktiva på lektionen än de som var i tid exempelvis att de ställde frågor och besvarade lärarnas 

frågor. 

Det är mer de duktiga eleverna dvs. de med bra betyg som kommer sent snarare än de dåliga eleverna 

dvs. de med sämre betyg. 

Fokusgruppintervju med 5 elever (2st europa, 3st estet), årskurs 3 
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Eleverna anger följande orsaker till den sena ankomsten. Speciellt på morgonen beror elevens 

sena ankomster på att denne försovit sig, missat bussen, ville ta det lugnt, äta frukost i lugn 

och ro eller göra sig i ordning även om det var på bekostnad av sen ankomst. Om lektionen 

sågs som icke stimulerande var det också ett skäl för att komma sent framför allt då eleverna 

påpekade att sena ankomster oftast inte påverkar betygen. Den sena ankomsten uppfattades 

inte som något störande av eleven då varken elever eller lärare ägnade någon större 

uppmärksamhet när eleven kommer in. Detta bekräftas i vår observation, då klassen endast 

snabbt tittar upp för att se vad som händer men fokus hamnar snabbt på undervisningen igen, 

speciellt om läraren inte uppmärksammar den sena eleven.  

Några av elever i denna grupp har uttalet sig på följande sätt på frågan om och vilka 

anledningarna kan vara att eleven kommer sent till lektionen. 

Man går upp sent och vill hinna äta frukost utan att stressa för att sedan göra sig i ordning och ta sig 

till skolan. Vissa lektioner är ändå inte värda att gå på och det gör inget om man kommer sent 

eftersom det ändå inte påverkar betygen.  

Fokusgruppintervju med 5 elever (2st europa, 3st estet), årskurs 3 

Enligt elevers reflektioner huruvida sena ankomster stör andra elever då eleven kommer in 

sent påtalades att sena ankomster inte stör undervisningen. De berörda lärare som vi talat med 

efter att vi har utfört observationer höll dock inte med om att sen ankomst inte stör. De menar 

istället att det är mycket störande med elever som kommer sent i klassrummet. En lärares 

spontana uttalande kring sena ankomster var följande. 

Det är otroligt jobbigt när elever kommer sent. Det stör i undervisningen både för oss lärare men även 

för elever.  

Spontan intervju med en lärare 14 april 

Eleverna påtalade även att om läraren inte brydde sig om när eleven kom sent så ökade 

chanserna till att komma sent och speciellt om inte eleven blev tvungen att förklara sin sena 

ankomst. Det vill säga då lärarna inte uppmärksammar den sena ankomsten genom att ta upp 

det med den berörda eleven. 

Läraren anser att man får skylla sig själv om man kommer sent och om man kommer sent 

uppmärksammas det inte så mycket. Slappa lärare behöver man inte förklara sin sena ankomst för i 

samma utsträckning som för en sträng lärare.[…]Jag tycker ändå att sena ankomster inte stör andra. 

Fokusgruppintervju med 5 elever (2st europa, 3st estet), årskurs 3 

Utifrån elevernas uttalanden kring sena ankomster i relation till vad lärarna anser utifrån 

detsamma syns elevernas misstolkning av lärarnas förhållningssätt kring sen ankomster. Då 

läraren inte alltid uppmärksammar sen ankomst när eleven kliver in på lektionen för att 

avbryta undervisningen sker en misstolkning av eleven att läraren inte ser på sen ankomster 

som störningsmoment.   

Skälen till sena ankomster som några pendlande elever tog upp var följande. Om de missade 

ett tåg eller en buss kunde det resultera i en timmes försening. Om tåget eller bussen dessutom 

gick alldeles för tidigt dvs. att eleven behöver sitta och vänta en längre tid i skolan på att 

lektionen börjar ansågs de att då var det bättre att ta ett senare tåg eller buss.  
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Ibland går tågen jättetidigt och då måste man sitta i skolan och vänta runt en timme innan lektionen 

börjar plus att man då måste man gå upp jättetidigt för att hinna med tåget. Det är därför skönare att 

ta ett senare tåg och strunta i att man kommer sent. 

Fokusgruppintervju med 5 elever (3st handels, 2st tvärvetenskap), årskurs 1 och 2 

5.3Sammanfattning av sena ankomster 

 

Lärarens fokus på den elev som kommer sent är avgörande för hur stort studieavbrottet under 

lektionen blir. Börjar läraren diskutera med eleven som kommer sent så riktar även klassen 

fokus mot detta till skillnad mot om läraren tar upp detta med eleven efter lektionen. Vi 

observerade att såväl aktiva som mindre aktiva elever kom sent. Vissa elever som kom sent 

var mer aktiva än de som var i tid och vissa elever som kom sent var mindre aktiva och hade 

svårt att följa med i undervisningen till skillnad mot de elever som var i tid. Intervjuresultaten 

bekräftar att både aktiva och mindre aktiva elever kommer sent. Eleverna gav följande 

förklaringar till sina sena ankomster, försovit sig, missat bussen, vill ta det lugnt, göra sig i 

ordning oavsett om det leder till sen ankomst samt icke-stimulerande lektioner. Det fanns två 

synsätt kring sena ankomster där lärare anser att sena ankomster stör undervisningen medan 

eleverna har en motsatt bild dvs. att sen ankomst inte stör så mycket. Dessa olika synsätt kan 

bero på elevens misstolkning av hur läraren ser på sen ankomst. 

Dock talade de i mindre utsträckning om sena ankomster än om olovlig frånvaro och med 

hänsyn till detta kommer resultatdelen kring den förstnämnda tema att vara något kortare. 

Samtidigt fann vi inte något samband mellan de övriga kategorier och sena ankomster 

förutom att den faller inom ramen för kärnkategorin och underkategorin lärare. Vi har valt att 

inte ta med sena ankomster i den grundade teorin och till diskussionen pga. att vi inte haft 

tillräckligt med tid att undersöka detta fenomen på djupare plan.  Därefter presenterar vi den 

funna empirin kring olovlig frånvaro. 

5.4 Elevernas definition av olovlig frånvaro  

 

Vi hade i den öppna fasen även intresse för elevernas definition av olovlig frånvaro. Detta av 

anledning för att vi ville undersöka hur eleverna definierade olovligt frånvaro och bortse från 

skolans, politikernas och tidigare forskningens definition av olovligt frånvaro. Samman-

fattningsvis definierade fokusgrupperna termen på följande vis;  

Olovlig frånvaro är när man inte närvarar på lektionen utan giltig anledning och/eller inte 

sjukanmäler sig.  

Skolan pratar om eget ansvar, så då borde det vara upp till oss som elever om vi vill komma sent eller 

inte komma alls på lektionen . Gymnasiet är frivilligt så då borde frånvaro vara mer acceptabelt. 

Fokusgruppintervju med 4 elever (omvårdnadsprogrammet), årskurs 1 

Den olovliga frånvaron delades dock upp i två kategorier, dels en moralmässig och dels en 

olovlig frånvaro. Den olovliga frånvaro anses av eleverna vara när eleven inte är närvarande 

under lektionstid och dessutom struntar i att rapportera det via sjukanmälan. Däremot anser 

vissa elever att det borde vara upp till var och en att avgöra huruvida deras frånvaro skall 

klassas som olovlig eller gilltig frånvaro beroende på om lektionen betraktades som viktig. 

Den moralmässiga olovliga frånvaron innebär att eleven själv är medveten om att denne bör 

närvara, men ändå väljer att vara olovligt frånvarande. Utifrån detta perspektiv är det ok 

menar eleven att vara olovligt frånvarande då läromålen ändå kommer att följas. De anser att 
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det är bättre att vara frånvarande och studera själv istället för att närvara utan att lära sig. På 

detta vis giltigförklarar eleverna frånvaro som utifrån regelverk, skola, myndigheter samt 

politiker betraktas som olovlig. 

Den moralmässiga uppfostran om att närvara i skolan har man hemifrån, men man väljer ändå själv 

om man vill delta på en lektion eller inte. Så länge man får bra betyg så spelar det ingen roll om man 

avviker lite då och då även om man vet att det är moralmässigt fel. Att vara olovligt frånvarande 

betyder inte att man struntar i skolan utan man löser istället situationen mer självständigt.  

Fokusgruppintervju med 5 elever (2st europa, 3st estet), årskurs 3 

Eleverna menar att det är de själva som borde få avgöra om de skall närvara eller inte på 

lektionerna i utgångspunkt att så länge de sköter sig borde detta beteende vara mer 

moralmässigt accepterat än vad det är idag. På detta vis menar eleverna att de faktiskt tar sitt 

eget ansvar för sin utbildning när de följer läromålen trots viss frånvaro. 

5.5 Kärnkategori – Eget ansvar i relation till motivation 

 

Det egna ansvaret är grunden i vårt forskningsområde olovligt frånvaro då undersökningens 

resultat visar att majoriteten av eleverna relaterar till det egna ansvaret när det gäller olovlig 

frånvaron. Elevernas motivation att närvara eller vara frånvarande visar sig variera utifrån de 

olika underkategoriernas påverkan.  

Eleverna anser att deras eget ansvarstagande vad det gäller att sköta sina studier i gymnasiet 

jämfört med högstadieutbildningen har blivit större. Vidare hävdar eleverna att det inte är 

lärarens uppgift hålla koll på att eleverna söker information om vad de har missat vid 

frånvaro.  

Vi har fått ta mycket mera ansvar nu i gymnasiet jämfört med högstadiet, man får själv hålla koll på 

vad man skall plugga för att få bra betyg. […]Lärarna håller inte lika mycket koll på att man gör det 

man ska, man får själv ta sitt eget ansvar. […]Lärarna skall inte vara som mamma som ser efter om 

man har gjort läxan. 

Fokusgruppintervju med 4elever (omvårdnadsprogrammet), årskurs 1 

I de enskilda intervjuerna talades det om mognadsprocessen kring det enskilda ansvaret att gå 

i gymnasieskola.  Till exempel när det gäller frågan kring om eleverna föredrog att 

deltagandet i skolutbildningen var frivillig och att eleverna fick själva ta ansvar för sina 

kunskapsinhämtningar.  

Jag tror att det är en mognadssak och att alla elever inte skulle klara det. Det strukturerade systemet 

är ju bra för de som inte klarar av att ta eget ansvar. 

Enskild intervju med 1 elev (estetiska pr.) och enskild intervju med 1 elev (tvärvetenskap), 

bägge årskurs 1 

Eleverna visar på att de har kunskap om att de behöver få ta mer eget ansvar i gymnasiet 

jämfört med högstadiet. Till exempel att ta sitt eget ansvar när det gäller att inhämta kunskap 

som förmedlas i gymnasieutbildningarna och att lärarnas uppgift i skolan inte är att uppfostra 

utan att förmedla kunskap vidare till sina elever. Vad det gäller elevers uppfostran och som vi 

tidigare har nämnt har vi i den öppna fasen bland annat valt att tillfråga eleverna om huruvida 

elevernas familj påverkar deras beteenden när det gäller olovlig frånvaro. Även här påstår 

elever att de är medvetna att mycket utav deras beteenden härstammar från familjens 
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grundvärderingar men att det inte är av avgörande betydelse huruvida de väljer att inte 

närvara på sina lektioner och ta ansvar.  

Det är klart att mycket kommer hemifrån men i slutändan är det jag själv som avgör om jag skall gå 

på lektionen eller inte. 

Fokusgruppintervju med 5 elever (2st europa, 3st estet), årskurs 3 

Grundvärderingarna kommer från hemmet men i slutändan är det ändå eleven själv som 

bestämmer över om denne skall närvara.  

Föräldrarna säger inte att jag inte skall gå till skolan men så länge jag sköter mina studier och har 

bra betyg så bryr sin inte mina föräldrar om jag är frånvarande från lektionerna eller inte […] Mina 

föräldrar har svårt att argumentera för att jag skall gå till skolan när jag ändå sköter mina studier 

och har bra betyg. 

Fokusgruppintervju med 4 elever (4st samhäll), årskurs 1 

Här menar eleverna att grundfilosofin kring närvaro kommer från föräldrarna. Föräldrarna 

uppmuntrar sina barn att gå till skolan även om eleverna anser att lektionerna inte alltid ger 

något. Längre än så här spelade inte föräldrarnas åsikter någon roll så länge barnets/elevens 

betyg är bra. Elever menar att deras föräldrar litar på att de sköter sig och så länge barnet visar 

sunda betyg uppmuntrar de till att fortsätta gå till skolan men gör ändå inga större ingrepp för 

sitt barns olovliga frånvaro. Flera elever menade också på att olovlig frånvaro inte var 

någonting som de tog upp med sina föräldrar utan det var någonting som de höll för sig själva 

vilket gör det svårt för föräldrarna att veta hur mycket deras barn är borta från studierna. 

Även elevernas målmedvetenhet med utbildningen var ett ämne som togs upp i den öppna 

fasen. Det visar på att det finns ett samband mellan de egna uppsatta målen och motivationen i 

skolan däri närvaron kan vara en förutsättning för att eleverna ska kunna klara sina studier. 

Däremot skiljer sig åsikterna mellan teoretiska programmen och de estetiska program när det 

gäller tillvägagångssätt att uppnå dessa mål med utgång i utbildningarnas utformning och 

elevernas intresse för ämnen. Det sistnämnda är mest relaterat till estetiska programmens 

uttalanden då dessa klart poängterade att de ser samband mellan den valda utbildningen och 

framtida yrkessysselsättningar.  

Har man egna uppsatta mål gör det lättare att fokusera på framtiden och ta sitt eget ansvar […]Det är 

även lättare att lyckas bättre i det man tycker om.” Rena fakta ämnen är det svårare att hänga med 

om man inte är med på lektionerna. ”Skapandet” är lättare att ha på annat håll jämfört med 

teoretiska ämnen.[…]Samtidigt som man är beroende utav varandra i klassen om vi har ett 

grupparbete. Därför tar jag mig till skolan även om jag är sjuk. 

Fokusgruppintervju med 3 elever (estetiska pr.), årskurs 3 

Elevernas motivation att ta ansvar för sina studier ökar då de ser sambandet mellan deras 

utbildningslinje och framtida jobb. De ämnen de är intresserade av har de större intresse för 

och kunskap om. Med hänsyn till detta kan de öva eller lära sig på andra håll medan teoretiska 

ämnen är svårare att inhämta kunskap utanför skolutbildningen. Vi har kommit fram att 

motivation belyser relationerna mellan kärnkategorin eget ansvar och de övriga 

underkategorier. Under följande kategorirubriker beskriver vi hur varje kategori motiverar 

elevernas eget ansvar vad det gäller olovlig frånvaro.  
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5.6 Lärarnas påverkan på ansvarstagandet 

 

Under denna kategori kommer vi att behandla elevernas syn på lärarrollen och vad som 

utmärker en bra respektive dålig lärare. Vi märkte redan i den öppna fasen att eleverna 

relaterade och återkopplade många av sina svar till kategorin lärare. Eleverna anser också att 

lärarna är de som mest kan påverka deras motivation att närvara och få dem att ta sitt ansvar. 

5.6.1 Lärarnas struktur 

Lärarnas strukturerade eller ostrukturerade arbetssätt kan ha en avgörande roll och vara en 

förutsättning för att eleven skall kunna ta sitt eget ansvar vad det gäller kunskaps-

inhämtningen men även närvaron. Det vill säga att en lärare som har ett ostrukturerat 

utbildningssätt kan komma att minska elevernas motivation att delta på lektionerna. Eleverna 

kan då istället att finna andra vägar till kunskapsinhämtning. Exempelvis välja att vara 

olovligt frånvarande för att plugga på egen hand.   

Man vill ha struktur, då vet man vad som förväntas och hur man ska sköta sina kort rätt. 

Fokusgruppintervju med 5 elever (3st handels, 2st tvärvetenskap), årskurs 1 och 2 

När eleverna talade om strukturen i utbildningarna samt det egna ansvaret återkopplade de 

hela tiden till lärarna och hur pass engagerade och strukturerade dessa är. Under en diskussion 

togs lärarnas sociala kompetens upp när det gäller ostrukturerat arbete som enligt eleverna kan 

leda till osäkerhet hos eleverna, men det kan även vara ett tecken på att läraren känner sig 

oengagerad eller till och med instabila i yrkesrollen. 

Ostrukturerade lärare ser inte en elev som håller på att gå i ett för denne ogynnsam 

beteendemönster medan strukturerade och vakna lärare visar på att de bryr sig enligt eleverna. 

Samtidigt som elever upplever att vissa lärares engagemang och motivationsförmåga sviktar 

vid undervisningarna och därmed bidrar till minskat motivation att närvara men även minskad 

prestation hos vissa elever.   

Att en lärare inte kan ens namn. Vissa lägger inte upp planeringen så bra, medan bra planering är en 

förutsättning för att eleven skall kunna ta sitt eget ansvar. 

Fokusgruppintervju med 3 elever (estetiska pr.), årskurs 3 

Om läraren har tydliga regler vad beträffar hur eleven ska sköta sina studier, t.ex. närvara mer 

på lektionstid är det också en anledning i sig att närvara. Tydliga regler och en positiv lärare 

uppskattas av elever 

5.6.2 Lärarnas engagemang 

Engagerade lärare som har personlighet motiverar eleverna att delta i undervisningen. Medan 

mindre engagerade lärare motiverar eleverna att ta eget ansvar för sina studier på annat håll. 

Svåra och jobbiga ämnen men även de dagar när eleverna har håltimmar är lättare att stå ut 

med när en engagerad lärare står vid ”rodret”. 

Om läraren har personlighet och också är engagera, dvs. vill lära ut så vill man också gå på 

lektionen. De lektioner där läraren är ”frånvarande” och inte bryr sig så finns det ingen anledning att 

gå. De ämnen som är jobbigast är dem där läraren inte engagerar sig i eleven. […] En bra lärare gör 

till och med så att man stannar kvar trots håltimmar. 

Enskild intervju med 1 elev (estetiska pr.), årskurs 1 
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Vikten av engagerade lärare visade sig vara ett omtalat ämne när det gäller huruvida detta kan 

motivera eleven att ta sitt eget ansvar för sina studier. I sina uttalanden eftersträvar eleverna 

att bli sedda, trots att de begår ”normbrott”.  

En annan aspekt som elever talar om är att lärarnas engagemang kan komma att motivera 

eleven till att vara frånvarande då läraren ibland inte bringar kunskap. Ibland lönar det sig att 

ta eget ansvar och studera på egen hand när motivationen från lärarna sinar menar eleverna.  

Ibland tjänar man på att plugga på egen hand eftersom läraren ibland ändå inte är så engagerad i att 

lära ut. 

Enskild intervju med 1 elev (estetiska pr.), årskurs 1 

En lektion där elever anser att läraren inte är ”bra” kan också bidra till att eleven är olovligt 

frånvarande istället för att delta i undervisningen. Om läraren inte lär ut på ett bra sätt som 

motiverar eleverna så menar eleverna att det är bättre att studera på egen hand. Det är även 

lättare att avvika om läraren dessutom är mindre engagerad i att få eleverna att delta i 

undervisningen. Eleverna menar att vissa lärare anser att eleverna får skylla sig själva om de 

inte kommer till undervisningen. 

Man kan lära sig på egen hand, så varför låta läraren slösa på min tid? Om läraren dessutom inte 

bryr sig om att man är olovligt frånvarande så kan man avvika mer.[…]Vissa lärare menar ju på att 

det är upp till eleven att ta sitt ansvar att närvara. 

Fokusgruppintervju med 5 elever (2st europa, 3st estet), årskurs 3 

När lärare inte uppmärksammar elevernas frånvaro menar eleverna att de i större utsträckning 

tenderar att undvika lektioner med denna lärare. Om läraren däremot är sträng när det gäller 

frånvaro anser eleverna att det istället är bäst att närvara.. Man lyssnar på stränga lärare för att 

slippa få skäll men tar mindre hänsyn till de lärare som inte bryr sig om jag är närvarande. Om 

läraren är hård på reglerna att komma i tid så ser man också till att komma i tid till lektionen. 

Läraren får däremot inte vara elak eftersom det istället kan avspeglas i eleven vilket ger en oförskämd 

elev. En förstående lärare ger man mer respekt och därmed tar ansvar. 

Fokusgruppintervju med 4 elever (4st samhäll), årskurs 1 

5.6.3 Lärarnas förväntningar 

När en lärare dessutom förväntar sig att eleverna ska ta eget ansvar i att närvara hävdar 

eleverna på att de också gör det i större utsträckning. Vidare resonerar elever kring det egna 

ansvaret och lärarna förväntningar huruvida denne kommer att vara frånvarande från en 

lektion. Citatet nedan belyser elevernas syn på eget ansvar då eleverna uppskattar att lärarna 

ger de utrymme för ansvarstagandet utifrån de förväntningar läraren har på sina elever. Det 

vill säga att elevernas motivation att närvara vid uppvisade förväntningar från lärarna. 

En bra lärare gör att eleven tar mer eget ansvar. Förväntar sig läraren att man tar eget ansvar dvs. 

kommer i tid osv. så gör man det. 

Fokusgruppintervju med 3 elever (estetiska pr.), årskurs 3 

Eleverna uppskattade lärare som redan i ett tidigt stadium talade om att eleven nu håller på att 

få underkänt i betyg eller att elevens höga frånvaro inte är okej om denne vill gå kvar. Här 

uppmärksammades lärarnas struktureringsförmåga vad det gäller deras arbetssätt när det 

gäller utbildning men även hanteringen av elevernas sena ankomster och olovlig frånvaron. 

Ännu en gång hävdar elever att det behövs ökad uppmärksamhet från lärarna vad det gäller 
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sena ankomster och olovlig frånvaro. Eleverna vill bli sedda, få uppmuntran och få veta att de 

betyder något. Den ökade uppmärksamheten kan vara enligt elever en av de bidragande 

orsakerna till att eleven får mindre olovlig frånvaro. En elev hänvisade till att lärarna är olika 

mycket engagerade i sina elever och undervisningen vilket kan vara en av de bidragande 

faktorerna till att eleverna själva visar mindre engagemang för sin utbildning. Eleven 

ifrågasatte lärarnas engagemang genom att ifrågasätta vilket är lärarnas syfte med det jobb de 

har.  

Vakna lärare fångar upp eleverna tidigare, dvs. innan det är för sent. Jag hade skolkat mycket i ettan 

men vaknade till när en lärare ifrågasatte min olovliga frånvaro. […]Läraren påpekade att jag är 

bättre och sa: Jag vet att du är duktig och kan mer än så. Då vaknade jag till och slutade skolka. 

Därför tycker jag att det är viktigt att få veta hur man ligger till i god tid. […] Bra lärare måste ge 

beröm, det visar på att jag är viktig att jag betyder något. Jag tycker att bemötandet är väldigt viktigt. 

Vissa lärare är här för jobbet andra för att lära ut. 

Fokusgruppintervju med 3 elever (estetiska pr.), årskurs 3 

Definitionen av en bra lärare utifrån eleverna kännetecknas av lärarens strukturerade 

arbetssätt, visat engagemang i eleverna och förväntningar på eleven. 

5.7 Lektionens påverkan på ansvarstagandet 

 

Elever talar om läraren samtidigt som de pratar om en bra respektive dålig lektion. En 

spirande lärare kan i hög grad förhöja elevers närvaro även vid tråkiga lektioner. Det finns 

således ett starkt samband mellan lektionstyp och lärare när det gäller eleverna 

motivationsgrad att närvara på lektionen. Sambandet visar att det i första hand är en bra lärare 

som gör att elever kommer på en tråkig lektion och inte tvärtom dvs. att eleven i större 

utsträckning skulle komma på en rolig lektion om läraren är dålig. 

Lektionerna är ibland ”ovärda” med hänsyn till att man inte får ut så mycket utav lektionen. Ibland 

känner man att man lär sig mer av att vara hemma än att närvara vid vissa lektioner. […]Det är 

större sannolikhet att jag går på en lektion jag tycker är rolig och speciellt om läraren är bra. 

Fokusgruppintervju med 5 elever (2st europa, 3st estet), årskurs 3 

Vi såg att eleverna talade om värdefulla och ovärda lektioner och nedan presenterar vi elevens 

beskrivning av vad som kännetecknar dem. 

5.7.1 Värdefulla lektioner  

När eleverna talade om värdefulla lektioner menade de strukturerade lektioner där eleven får 

ta eget ansvar. Även här talar elever om bra lektioner i relation till lärare i den meningen att 

läraren är ”närvarande” på lektionen och lär ut på ett bra sätt. 

Strukturerade lektioner och bra tidsplanering gör det lättare för eleven att ta sitt eget ansvar att 

gällande studier. […] Bra lärare har bättre koll på lektionerna och kan styra lektionen därefter.  

Fokusgruppintervju med 3 elever (estetiska pr.), årskurs 3 

Hela poängen med bra lektioner är att det är bra lärare som håller de, även tråkiga ämnen kan bli 

intressanta med bra lärare. 

Fokusgruppintervju med 5 elever (3st handels, 2st tvärvetenskap), årskurs 1 och 2 

Citatet ovan belyser hur en lektion kan förbättras utifrån lärarens sätt att förhålla sig gentemot 

elever. Även tråkiga lektioner kan bli roliga och intressanta om den styrs av en lärare som 
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t.ex. är engagerad och visar att den vill lära ut. Hur eleverna talar om ovärda lektioner tar vi 

upp under nästa rubrik.  

5.7.2 Ovärda lektioner  

Ovärda lektioner minskar elevens motivation att närvara och därmed ökade chansen till 

olovlig frånvaro dvs. minskat ansvarstagande. Elevernas egna reflektioner kring vad som 

kännetecknar en ovärd lektion är sammanfattat följande; tråkigt ämne, ostrukturerade lärare, 

oengagerade lärare och ämnen som de inte har någon nytta av. En del elever talade om att 

ovärda lektioner inte ger något i utbildningssyfte utan att det endast tar upp onödig tid. Dessa 

elever menade att det då var bättre att studera på egen hand hemma istället för att spilla tid i 

klassrummet utan att lära sig något. 

Lektionerna är ibland ”ovärda” med hänsyn till att man inte får ut så mycket utav lektionen pga. 

läraren och ämnet. Ibland känner man att man lär sig mer av att vara hemma än att närvara vid vissa 

lektioner.  

Fokusgruppintervju med 5 elever (2st europa, 3st estet), årskurs 3 

Lektionskvalitén beror enligt elever i huvudsak på lärarna det vill säga lärarnas sätt att kunna 

motivera elever att delta även vid ”tråkiga ämnen”. 

5.8 Speciella tillfällens påverkan på ansvarstagandet  

 

Under denna rubrik talade eleverna om håltimmar och terminsslut som enligt eleverna kunde 

minska ansvarstagandet då motivationen att stanna kvar sjönk. Vid terminsslut ökade 

sannolikheten för att vara olovligt frånvarande och då speciellt vid våren (eftersom eleverna 

ville ut i solen) samt om betygen redan var fastställda. Då ”kunde inte” betygen ändras i alla 

fall och kursen ansågs mer eller mindre vara slut. Vissa elever menade också att det fina 

vädret vid vårterminen kunde få de att stanna kvar trots håltimmar. I slutet av årskurs 3 ansågs 

den mesta olovliga frånvaron äga rum eftersom många kurser är på väg att ta slut eller har 

tagit slut samt att håltimmarna emellan lektionerna kan vara för stora för att vilja stanna kvar.  

Eleverna tog upp att håltimmar var en starkt bidragande orsak till frånvaron speciellt då 

håltimmarna vart fler i årskurs 3 i jämförelse med årskurs 1 på gymnasiet. Om en lektion var 

utlagd tidigt på morgonen och den andra sent på eftermiddagen fanns det en tendens att hoppa 

över en utav dem eftersom eleven ansåg sig vara trött. Om eleverna dessutom har bara en 

lektion under dagen minskar elevers motivation att ta sig till skolan.  

Man är olovligt frånvarande när schemat är konstigt t.ex. otroligt långa dagar där vi börjar tidigt och 

slutar sent och speciellt i kombination med håltimmar. I årskurs 1 är dessutom fler närvarande till 

skillnad mot i årskurs 3 då fler och fler blir olovligt frånvarande.[…] Är det bara en lektion så finns 

det ingen anledning att åka till skolan.  

Fokusgruppintervju med 4 elever (4st tvärvetenskap), årskurs 1 

Håltimmarna gör att man blir lam, konstigt trött trots att man inte gör något ansträngande förutom att 

vänta på nästa lektion. […] Aktivitet föder energi. 

Fokusgruppintervju med 3 elever (estetiska pr.), årskurs 3 

Det som eleverna i denna fokusgrupp hävdar är att långa håltimmar tar energi ifrån eleverna 

trots att det är ”lediga”. Något som kom fram i nästa påstående är elevernas skilda 

beteendemönster när det håltimmar på höst/vinterhalvåret och vår/sommarhalvåret.  
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När det är höst och man har långa håltimmar blir det gärna så att man vill dra hem men nu när det är 

vår och fint väder stannar man på skolan med kompisar. 

Fokusgruppintervju med 4elever (omvårdnadsprogrammet), årskurs 1 

När vi tillfrågade eleverna vad de brukar göra på håltimmarna svarade de flesta att de spelar 

kortspel, sitter och umgås med kompisarna och om det är fint väder ”sitter och glassar” 

utanför skolan. Det visade sig även en önskan hos elever att det borde finnas mer aktivitets-

möjligheter på skolan så att tiden skulle gå snabbare då de har håltimmar.  

5.9 Klasskompisars påverkan på ansvarstagandet 

 

Elevers olovliga frånvaro motiveras ibland av klasskompisarna och ibland ett beslut utifrån 

elevens eget ansvar dvs. det råder delade åsikter kring hur mycket eleven påverkas av sina 

klasskompisar och vänner. Eleverna menar på att det självklart är roligare att göra något med 

sina vänner om de är olovligt frånvarande, men de kan likväl vara olovligt frånvarande själva 

för att till exempel göra klart skoluppgifter. Citatet nedan visar att eleverna i viss mån är 

olovligt frånvarande med sina vänner likväl som de kan vara olovligt frånvarande själva. 

Olovlig frånvaro beror på att man har annat att göra och det blir roligare att göra det med sina 

vänner. Men man kan lika gärna vara olovligt frånvarande själv hemma för att t.ex. göra klart ett 

projektarbete. 

Fokusgruppintervju med 5 elever (2st europa, 3st estet), årskurs 3 

Citatet nedan belyser att eleverna är olovligt frånvarande själva oberoende av sina 

klasskompisar då eleverna menar att man endast umgås på skolan med sina klasskompisar. 

Om man är olovligt frånvarande drar man hem själv eller gör något annat. Klasskompisarna umgås 

man med på skolan och inte på fritiden då umgås man med sina vänner. 

Fokusgruppintervju med 5 elever (3st handels, 2st tvärvetenskap), årskurs 1 och 2 

Ostrukturerade scheman bidrar till att elevernas motivation att närvara minskar samtidigt som 

eleverna väljer att gå på lektionerna där det egna ansvaret ibland avgör och ibland påverkas 

eleven av sina klasskompisar/vänner i beslutet om närvaro. Vissa elever menar att om de ändå 

var med sina klasskompisar i skolan kunde de lika gärna gå på lektionen vilket innebär att de i 

viss mån påverkas av varandra även om de själva hävdar att det i slutändan handlar om det 

egna ansvaret när det gäller närvaro och olovlig frånvaro.  

Vid inställda lektioner kan det vara så att orken sinar men när man ändå är i skolan kan man lika 

gärna gå på lektionerna. Man trissar varandra dvs. även om man själv ibland kanske vill dra iväg så 

går man på lektionen för att mina vänner går. Men det handlar inte om grupptryck utan om egen fri 

vilja där jag själv väljer om jag vill gå eller inte men ändå styr mina klasskompisars val mitt eget val i 

viss mån. 

Fokusgruppintervju med 4 elever (4st samhäll), årskurs 1 

Gruppåverkan är större i årskurs 3 till skillnad mot årskurs 1 eftersom eleverna menar att fler 

av deras klasskompisar är olovligt frånvarande och därför kan även det motivera deras val att 

delta på lektionen eller att vara olovligt frånvarande. Detta visar sig starkast mot vårterminens 

slut (som tas upp under speciella tillfällen). 

Det blir också fler som är olovligt frånvarande i årskurs 3 vid vårterminen om man jämför med 

årskurs 1 och det kan påverka mitt beslut om att själv vara olovligt frånvarande. 



 

34 
 

Fokusgruppintervju med 5 elever (2st europa, 3st estetiska pr.), årskurs 3 

En viktig skillnad som eleverna från estetiska program tog upp och som inte nämndes av 

elever från teoretiska program var gruppen. Eleverna från estetprogrammet menade på att 

deras arbeten ofta utförs i grupp vilket gör att man som elev sviker gruppen om man är 

olovligt frånvarande. De menade även att det är viktigt att de som enskild elev ställer upp för 

gruppen och att gruppen ställer upp för den enskilde eleven. Denna åsikt delades av såväl 

elever från årskurs 1 som av elever från årskurs 3 inom de estetiska programmen. 

Vi har många arbeten som är grupparbeten vilket gör det svårt att vara olovligt frånvarande eftersom 

vi elever är beroende av varandra, men grupparbeten överväger inte alltid att man stannar kvar. 

Dessutom känner alla varandra så man vill inte förstöra för sina klasskompisar heller. 

Enskild intervju med 1 elev (estetiska pr.), årskurs 1 

Gruppgemenskapen visar sig ha betydelse även i årskurs 3, där grupparbeten fortsätter att 

”tvinga” eleven till deltagande, även om eleven ibland hellre vill vara olovligt frånvarande. 

Mycket handlar om grupparbeten. Man vill prestera bra och därför tar man vara på chansen att få 

delta med gruppen. Vi som enskilda elever är betydelsefulla för gruppen och därför är man inte 

olovligt frånvarande i onödan. 

Fokusgruppintervju med 3 elever (estetiska pr.), årskurs 3 
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5.10 Sammanfattning av olovlig frånvaro 

 

I denna studie fick vi fram fem stycken kategorier som visade sig vara väsentliga kring 

olovlig frånvaro Vi väljer att inte presentera något sammanfattat resultat kring sena ankomster 

under denna sammanfattning då vi inte slutfört studien kring detta och kan därför inte hävda 

att det är en del av vår grundade teori kring olovlig frånvaro. De kategorier vi fann var: Eget 

ansvar i relation till motivation, lärares påverkan på ansvarstagandet, lektionens påverkan 

på ansvarstagandet, speciella tillfällens påverkan på ansvarstagandet samt klasskompisars 

påverkan på ansvarstagandet. Modellen nedan sammanfattar resultat av den genererade 

teorin. Heldragna linjer visar på det samband vi fann mellan kärnkategorin och de övriga 

kategorier. Heldragna enkelriktade pilar visar på att det finns starkt samband mellan 

kategorierna och vilken relationstyp det finns mellan dessa, det vill säga huruvida de påverkar 

varandra.  

 

Figur 1.  Kategorier och relationer mellan dessa 

 

 

 

 

Definitionen av Eget ansvar inbegriper elevens medvetenhet kring att det ligger i deras ansvar 
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underkategorier) under elevens gymnasietid påverkar elevens motivation ta sitt eget ansvar att 
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anser att det är bättre att ta eget ansvar och studera på egen hand vilket ”tvingar de” till 

olovlig frånvaro. Eleverna känner till de värderingar som delas av föräldrar och skola om att 

delta på lektionerna, men detta menar eleverna att de kan bortse från så länge studierna sköts. 

Elevens uppsatta mål under sin gymnasietid motiverar också eleven att ta eget ansvar att 

närvara och lyckas med skolan. Resultaten visar att underkategorin lärare står i starkast 

samband med elevernas ansvarstagande. Utifrån regelverket följer skolan normen att eleven 

skall delta i skolundervisningen och ha ansvarstagande för sin utbildning för att fullfölja 

läromålen. Häri skiljer sig elevernas åsikter kring närvaron och ansvarstagandet från 

regelverkets norm, det vill säga att elever anser att det är ok att vara frånvarande från 

lektionerna så länge de får godkända betyg. 

Lärarna är den kategori som mest kan påverka elevernas ansvarstagande när det gäller olovlig 

frånvaro. Detta genom att t.ex. visa större engagemang gentemot eleven men även genom att 

uppmärksamma olovlig frånvaro mer än vad det görs idag. En bra lärare motiverar eleven att 

närvara på lektionen medan en slapp lärare minskar motivationen att närvara på lektionen. 

Studien visar att lärarnas strukturerade arbetssätt, engagemang i eleverna och uttryckta 

förväntningar på elevers ansvarstagande motiverar eleverna att inte vara olovlig frånvarande. 

Det visar sig finnas ett samband mellan lärare och lektion där en bra lärare kan förhöja 

kvalitén på det som eleverna kallar ”ovärd lektion”. En värdefull lektion motiverar eleven att 

delta och en ovärd lektion minskar elevens motivation att delta.  

De tre utmärkande dragen för en bra lärare kan alla motivera elevens ansvarstagande att 

närvara på lektionen. Vi väljer nedan i figur 2 att belysa ett utav dessa, engagemang. Många 

elever menar att det är ”värt” att även gå på ovärda lektioner så länge läraren är bra, annars 

anses det vara bättre att studera på egen hand. Anledningen till att pilen går från kategori 

lärare till lektionstyp i figur 1 beror på att en engagerad lärare kan påverka eleven att komma 

på lektionen och men en rolig lektion uppmuntrar inte i samma utsträckning eleven om 

läraren är oengagerad.  

  

 

 

 

 

 

Figur 2. Relationen mellan lärarnas engagemang/lektion och hur det påverkar elevers motivation att 
närvara  
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istället får eleven att stanna kvar trots håltimmar. Enligt elevernas uttalanden är det svårare att 

ta eget ansvar vad det gäller att närvara på lektioner vid speciella tillfällen då orken sinar.  

Klasskompisarna motiverar elevens val när det gäller eget ansvar vid närvaro och olovlig 

frånvaro. Det råder dock delade meningar i vilken utsträckning klasskompisarna påverkar 

elevens ansvarstagande vid olovlig frånvaro. Några menar att man tar eget ansvar då man 

avviker från lektionen för att exempelvis plugga medan andra hävdar att man trissar varandra 

att vara olovligt frånvarande och ta mindre ansvar gentemot skolan och mer ansvar mot 

klasskompisarnas vilja. Klasskompisarna visade sig vara av större betydelse för vissa elever 

då eleverna tenderar att stanna på skolan när de har håltimmar. Eleverna menar att det är 

roligare att göra något med sina klasskompisar men att de som elever ändå tar eget ansvar 

angående sin närvaro. När det gäller klasskompisar finns det också en skillnad mellan 

teoretiska och estetiska program. Esteterna säger sig jobba mer med grupparbeten och väljer 

därför att närvara för gruppens skull även om de vill vara olovligt frånvarande medan 

teoretiska program inte talar om samma gruppgemenskap.  

Sammanfattat visar vår studie att elevernas ansvarstagande som kärnkategori är den 

huvudlänk som berörs av alla underkategorierna (genom motivation) som av elever ansågs 

vara väsentliga att framhäva.  

6 Diskussion  

I diskussionens första del kommer vi att behandla vårt resultat i relation till studiens syfte och 

frågeställning. Därefter behandlas studieresultaten i anknytning till den tidigare forskningen. 

Nästkommande avsnitt behandlas studieresultaten i relation till de berörda teorierna. Den 

första teorin som vi tar upp är Aaron Antonovskys teori om KASAM, därefter övergår vi till 

Emile Durkheims teori om normbrott och till sist kommer vi att avrunda med Anthony 

Giddens teori om tillit. Varje del inleds med en presentation av teori. Valet av dessa teorier 

beror på olika aspekter. Anledningen till varför vi valde Antonovskys KASAM som teori 

grundar sig i att eleverna ofta talade om meningsfulla lektioner där lektioner som inte hade 

någon mening för de heller inte var värdefulla att gå på. Likaså var lektioner ibland 

svårhanterliga pga. läraren vilket ledde till att eleven valde att studera på egen hand dvs. 

hantera situationen själv. När det gällde begriplighet talade eleverna i olika utsträckning om 

vikten av att gå på lektioner trots håltimmar och terminsslut. Durkheims teori om normbrott 

var också en mycket användbar teori då vi märkte att elevernas åsikter om olovlig frånvaro 

skiljde sig åt från lärarnas, föräldrarnas och samhället. Eleverna talade om olovlig frånvaro 

som normbrott snarare än som ett problem för den enskilde eleven, medan lärare, föräldrar 

och samhälle talar om vikten av att delta på alla lektioner enligt eleverna. Giddens teori om 

tillit föll sig naturlig då vi märkte att elevernas tillit till skolan ibland rubbas pga. Scheman, 

vårtermin och lärare m.m. Sist under denna diskussionsavsnitt tar vi upp huruvida vår 

studieresultat bidrar till nuvarande forskning och vårt självreflektion kring den utförda 

studien. 

6.1 Syfte relaterat till resultat 

 

Här kommer vi att behandla vårt resultat i relation till studiens syfte och frågeställning. Det 

vill säga huruvida vi har lyckats uppnå syftet med studien och besvarat frågeställningen. Som 

vi har nämnt tidigare har vi under studiens gång fattat beslutet att bortse från sena ankomster 

och därmed inte har lagt lika mycket fokus på detta fenomen. Med hänsyn till den begränsade 

tidsramen som vi har haft tillgodo tog vi beslut att fokusera efter studiens ”halvlek” enbart på 

olovlig frånvaro. Bland annat på grund av att vi anser att vi inte ger rättvisa till båda två 
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fenomen på lika villkor om vi hade försökt att ballansera vårt engagemang med jämvikt dessa 

emellan. Vad vi hittills kan säga om sena ankomster utifrån elevernas perspektiv är att deras 

synsätt inte verkar överensstämma med skolans/lärarnas synsätt. Eleverna upplever inte sena 

ankomster som störande moment i undervisningen medan lärarna/skolan påstår att det är ett 

störande moment i undervisningen. Eftersom vi i denna studie inte ämnade belysa lärarnas 

perspektiv på dessa två fenomen anser vi att det är mindre korrekt att uttala sig om lärarnas 

generella uppfattningar kring sena ankomster då vi endast har haft spontana samtalsunderlag 

för våra slutsatser. Vi anser att studien kring sena ankomster kräver ytterligare insats som till 

exempel att även undersöka lärarnas tankar kring detta fenomen på djupare plan.  

 

Vi anser dock att vi har uppfyllt vårt syfte vad det gäller olovlig frånvaro. Studieresultatet 

skildrar elevernas synsätt vad det gäller olovlig frånvaro då elever talar om att 

ansvarstagandet är den huvudsakliga orsaken till att olovlig frånvaro förekommer i 

kombination med motivationen från de fyra underkategorierna. Vad som driver elever att ta 

sitt eget ansvar och närvara eller inte ta ansvar och vara frånvarande är närvaron av eller 

bristen på motivationen från de fyra underkategorierna. Elever talade gärna om motivationen 

som en påverkningsfaktor mellan de i studien berörda underkategorierna och kärnkategorin. 

Det vill säga lärarnas påverkan på ansvarstagandet, lektionens påverkan på ansvarstagandet, 

speciella tillfällens påverkan på ansvarstagandet, klasskompisars påverkan på ansvarstagandet 

och kärnkategorin vilken benämns som eget ansvar i relation till motivation. Studien har visat 

att två underkategorier har en större betydelse än de andra två av att kunna påverka elevers 

ansvarstagande via motivation. Dessa är lärarnas påverkan på ansvarstagandet och lektionens 

påverkan på ansvarstagandet. Under teman lärarnas strukturerade arbetssätt, lärarnas 

engagemang och lärarnas förväntningar beskriver elever vikten av men även kraften i lärarnas 

påverkningsförmåga på elevers ansvarstagande vad det gäller undervisningsnärvaron. 

Eleverna menar att strukturen, engagemang och förväntningar från lärarna utgör grunden för 

ökad motivation att närvara på lektionerna. På detta sätt sammanväver elever lektionernas 

påverkan på ansvarstagandet då de flesta kopplar ihop lärarna med de två lektionstyper som 

beskrivs i studien, värdefulla och ovärda lektioner. Ibland har det varit svårt att särskilja 

mellan dessa två underkategorier eftersom elever uttalade sig gärna om dessa i relation till 

varandra, exempelvis vad det gäller strukturerade lektioner. Det vill säga att ”bra” lärare är 

strukturerade i sin yrkesutövning och styr lektionskvalitén därefter, se citat nedan. 

 
Strukturerade lektioner och bra tidsplanering gör det lättare för eleven att ta sitt eget ansvar att 

gällande studier. […] Bra lärare har bättre koll på lektionerna och kan styra lektionen därefter.  

Fokusgruppintervju med 3 elever (estetiska pr.), årskurs 3 

De andra två underkategorier som denna studie tar upp är av mindre vikt vad det gäller deras 

påverkan på elevernas ansvarstagande när det gäller närvaron. Det vill säga att de motiverar i 

mindre utsträckning än de ovannämnda kategorier och med varierande kraft påverkar 

elevernas motivation att ta ansvar och närvara på lektionerna.Till skillnad från 

utbildningsministerns Jan Björklunds påstående om att olovlig frånvaro kan leda till 

uppluckrad studiemoral visar vårt studieresultat att olovlig frånvaro många gånger kan bero 

på elevens vilja att ta eget ansvar för att plugga till prov. Det grundar sig i att skolan inte 

lyckas tillgodose elevernas behov på skolan så att eleven söker andra sätta att inhämta 

kunskap. Trots att elevernas föräldrar/vårdnadshavare inte uppmuntrar elevernas olovliga 

frånvaro anser elever att så länge de får godkända betyg borde det även vara mer accepterat i 

samhället att välja vägar att inhämta kunskap och att det ligger i elevers eget ansvar att sköta 

sina kort rätt. Eleverna menade att olovlig frånvaro sticker mer i politikernas ögon snarare än 

att det skulle vara ett problem för den enskilde eleven. 
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Den moralmässiga uppfostran om att närvara i skolan har man hemifrån, men man väljer ändå själv 

om man vill delta på en lektion eller inte. Så länge man får bra betyg så spelar det ingen roll om man 

avviker lite då och då även om man vet att det är moralmässigt fel. Att vara olovligt frånvarande 

betyder inte att man struntar i skolan utan man löser istället situationen mer självständigt.  

Fokusgruppintervju med 5 elever (2st europa, 3st estet), årskurs 3 

Björklunds åsikter visar på en överrensstämmelse med den tidigare forskningen vi funnit där 

riskbeteendet lyft fram. Detta riskbeteende är inte någonting som vi stödjer då vårt resultat 

visar på att såväl ”duktiga” som ”mindre duktiga” elever är olovligt frånvarande. Vårt resultat 

pekar istället på att skolan brister i undervisningen där lärare, lektioner, speciella tillfällen och 

klasskompisar bidrar till elevens olovliga frånvaro. Detta är också något vi kan bekräfta 

utifrån den tidigare forskningen som också tar upp att olovlig frånvaro beror på att skolan 

brister på vissa punkter t.ex. att lektionerna är för svåra eller för tråkiga. Samtidigt som vi 

delvis är tveksamma över den tidigare forskningens påstående att barn som kommer från 

problembelastade hem tenderar att skolka i större utsträckning än barn från icke problem-

belastade hem. Självklart är vi medvetna om att även detta förekommer men finner inte starka 

belägg i vårt studieresultat för att kunna påvisa det. Vi anser att vår utbildningsminister bör se 

över de andra aspekterna mer i den tidigare forskningen kring olovlig frånvaro/skolk och inte 

enbart finna belägg för sitt politiska ställningstagande utifrån riskperspektivet. Om det nu är 

så att det brister i skolans förmåga att tillgodose elevernas behov borde inte Jan Björklund i 

samarbete med andra politiker istället intressera sig för varför det är så som det är i dagens 

Sverige.  

6.2 Tidigare forskning i relation till vårt resultat 

Eleverna hävdar även att olovlig frånvaro troligen är något som sticker i ögonen på politiker 

snarare än något som drabbar den enskilde eleven. Även om reglerna kring olovlig frånvaro 

skulle höjas är det ändå i slutändan förmågan från skolan att kunna lära ut och tillfredsställa 

eleven som påverkar betygen. De påpekade också att skolan ofta talar om eget ansvar vilket 

enligt eleverna borde leda till större frihet kring huruvida eleven vill närvara på lektionstid 

eller ej. 

Politiker gillar förmodligen inte höga siffror när det gäller frånvaro snarare än att olovlig frånvaro 

skulle vara ett problem för eleven. I slutändan handlar det om den enskildes vilja att lära sig samt 

känna sig tillfredsställd och inte om hårdare regler kring olovlig frånvaro. Hårdare regler kommer 

inte att höja betygen utan snarare få den som redan är mycket frånvarande att känna sig sämre och 

avvika ännu mer. 

Fokusgruppintervju med 5 elever (3st handels, 2st tvärvetenskap), årskurs 1 och 2 

Familjen var en kategori vi hade med i de två första faserna vilken vi dock valde att lyfta bort 

till fas tre eftersom den inte ansågs vara relevant för vår teori. Den tidigare forskningen tar 

upp familjerelaterade riskfaktorer som ökar chansen till elevens avvikande beteende däribland 

skolk. Forskningen, bl.a. Hunt & Hopko (2009) tar upp att det är familjer som har låg 

inkomst, kriser i familjen, dålig relation mellan barn och förälder samt familjer med endast en 

förälder m.m. som är riskfaktorerna. Genom de familjerelaterade problemen kan barnet 

utveckla en negativ attityd gentemot skolan och därigenom uppvisa mer problembeteenden. 

De elever vi intervjuat har inte tagit upp något av dessa riskfaktorer utan istället talat om en 

väldigt sund hemmiljö, vilket belyser en kontrast mellan vår studie och den tidigare 

forskningen. Eleverna menar att normen om att delta i undervisningen och inte vara olovligt 

frånvarande kommer hemifrån men att det ändå inte påverkar eleven i slutändan att delta. 

Eleverna menar att olovlig frånvaro inte är något som de pratar med föräldrarna om utan 
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något man sköter själv. Det är här viktigt att poängtera skillnaden mellan vår studie och den 

tidigare forskningen. Den tidigare forskningen utgår från en droginventering i enkätform 

medan vi har intervjuat i grupp vilket mycket väl kan ha påverkat vilka svar eleverna valt att 

lyfta fram. Detta leder också vår studie ifrån den tidigare forskningen där den kriminella 

livsstilen lyfts fram. Våra respondenter tog inte upp någonting som kunde relateras till 

kriminalitet utan de menade istället att de drog hem vid olovlig frånvaro. Även här kan våra 

fokusgruppintervjuer haft en avgörande roll i vilka svar eleverna valt att lyfta fram mot om vi 

delat ut en anonym enkät. I figuren nedan återges relationen mellan vårt resultat till den 

tidigare forskningen, dvs. vad den tidigare forskning säger om olovlig frånvaro och vad vår 

grundade teori om ämnet i frågan säger.  

 

Figur 3. Studieresultatens koppling till tidigare forskning  

Den tidigare forskningen tar upp att skolan inte alltid lyckas tillgodose elevens behov. Detta 

visade sig stämma överrens med vårt studieresultat också. Lärarens roll visar sig vara 

betydande när det gäller huruvida en elev upplever en lektion som stimulerande där en 

engagerad lärare uppskattas medan en oengagerad lärare istället ökar chansen för elevens 

olovliga frånvaro. Både vår studie och tidigare forskning (Sundell & Karlberg, 2004) visar att 

skolan tvingas kämpa för att få eleven tillfredsställd vid speciella tillfällen där för långa dagar, 

för mycket håltimmar, för tråkiga lektioner, för lätta lektioner, för svåra lektioner, vid 

terminsslut osv. bidrar till en missnöjd elev. Både den tidigare forskningen och vårt resultat 

visar att eleven ibland är olovligt frånvarande för att studera på egen hand till ett prov vilket 

delvis kan ses som ett misslyckande från skolans sida att utbilda eller som elevens förmåga att 

ibland lära sig bäst på egen hand. 

Den tidigare forskningen (Gump, 2004) belyser sjukdom som en av de vanligaste orsakerna 

till elevens frånvaro, dock sjukdom som inte är så allvarlig att en läkare behöver kontaktas. 
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De elever vi talat med menar att om de är olovligt frånvarande en lektion så lämnar de bara 

skola, men om de är olovligt frånvarande en heldag så väljer de att sjukanmäla sig även om de 

inte är sjuka. En intressant fråga rent allmänt blir därför huruvida ”sjukdom” faktiskt är att 

eleven är sjuk eller om det är det lättaste sättet för eleven att vara olovligt frånvarande men 

ändå komma undan med det.  

6.3 Känsla av sammanhang – KASAM 

 

Under våra liv utsätts vi för påfrestningar som är mer eller mindre påfrestande. Dessa 

påfrestningar kan te sig både fysiskt, psykiskt och socialt. Aaron Antonovsky väljer att 

studera hur människor förhåller sig friska trots alla påfrestningar till skillnad mot medicinska 

sammanhang som istället fokuserar på varför människor blir sjuka. Antonovsky menar att vi 

förhåller oss friska när tillvaron upplevs som sammanhängande och det blir den genom tre 

komponenter, begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet.(Antonovsky, s. 9-10) 

Begriplighet innebär i vilken utsträckning vi individer upplever våra inre och yttre stimuli 

som sammanhängande och strukturerade snarare än som slumpartade och kaotiska. De 

individer som upplever en hög begriplighet i tillvaron har lättare att förklara och organisera de 

stimulis som dyker upp även om dessa stimuli kommer plötsligt och är icke önskvärda. 

(Antonovsky, s. 42-45) 

Hanterbarhet innebär den utsträckning individen upplever att den har resurser till att hantera 

de situationer som han eller hon ställs inför. En individ som upplever stark hanterbarhet anser 

sig ha en mängd resurser till sitt förfogande för att kunna lösa sin situation och dessa resurser 

kan dels utgå från individen själv men även vara bortom kontroll av individen t.ex. att 

resurserna kontrolleras av vänner och familj. Känsla av hög hanterbarhet bidrar också till att 

individen inte ser sig som ett offer så fort en negativ livshändelse sker utan istället inser att 

livet har svackor och när så sker ställer man sig upp igen och tar nya tag.(Antonovsky, s. 42-

43,45) 

Meningsfullhet innebär i vilken utsträckning en individ ser sitt liv som meningsfullt och om 

individen upplever att livets krav är värda att lägga sin energi på. En individ med hög 

KASAM talar ofta om områden i deras liv som är viktiga för dem och som de väljer att lägga 

mycket energi på. En individ med låg KASAM talar sällan eller aldrig om saker som har 

betydelse för dem utan istället att de krav som ställs på dem bara är tunga bördor som de helst 

är utan. (Antonovsky, s. 42-43, 45-46) 

Antonovsky menar att även om individen har en stark KASAM med sig från barndomen så 

kommer den troligtvis att försvagas under tonåren. Detta beror på alla förändringar som sker i 

tonåringens olika världar och alla de värderingar som råder däri. Till exempel att eleven som 

individ är för kort eller för lång, för tjock eller för smal, har för stora eller för små fötter, är 

för gammal eller för ung för vissa aktiviteter osv. (Antonovsky, s. 140-147). Tonåringens 

situation förenklas inte heller av de stressorer som når honom eller henne via omvärlden. 

Stressorer kan vara både positiva t.ex. en kvinna som föder sitt förstfödda barn eller en person 

som blir befordrad på jobbet, men också negativa t.ex. den anställde vet att företaget snart går 

i konkurs och han/hon får sparken. Dessa stimuli som når individen finns det inte alltid några 

automatiska och klara lösningar på men individen måste svara på dessa för att lösa 

situationen. De stimuli som når hjärnan bestäms först om de är en stressor eller ickestressor. 

En individ med stark KASAM kommer med stor sannolikhet att uppleva stimulit som en 

ickestressor vilket gör att det blir lätt att lösa kravet. En person med svag KASAM kommer 

istället att uppleva stimulit som en stressor vilket gör det svårt att lösa kravet. Anledningen till 
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att en person med stark KASM inte upplever stimulit som en stressor beror på att han eller 

hon har inställningen att situationen är begriplig dvs. individen förstår varför situationen 

uppstått, hanterbar dvs. att situationen kommer lösa sig och meningsfull dvs. det lönar sig att 

lösa situationen. (Antonovsky, s. 176-180) 

6.3.1 KASAM relaterat till resultat 

 

Enligt vad vi har fått fram i resultatdelen och i samband med våra egna resonemang 

sinsemellan kan elevernas KASAM vara av avgörande betydelse i ungdomsåldern. Då 

eleverna upplever en låg känsla av sammanhang uppstår även risken att de börjar avvika från 

normativa beteenden. Detta i sin tur kan komma att resultera i destruktiva beteenden som gör 

att eleverna börjar må dåligt både psykiskt och fysiskt. Enligt Antonovsky kan 

konsekvenserna bli ödesdigra om eleverna inte upplever meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet i deras vardag. 

De tre komponenterna i KASAM samspelar och påverkar elevernas känsla av sammanhang. 

Komponenten begriplighet omfattar elevernas förmåga att förstå sig på de yttre och inre 

stimuli. Med andra ord i vilken utsträckning eleverna upplever till exempel sitt schema som 

strukturerat och tydligt. En elev med hög känsla av begriplighet förväntar sig att scheman inte 

kommer att ändras när han/hon stiger upp på morgonen och går till skolan. Det vill säga att 

det är förutsägbart att det som händer i under dagen kommer att följa schemats struktur. Om 

det sker förändringar som att lektioner blir inställda går dessa schemaändringar att ordna och 

förklara. Det vill säga att eleven själv förstår att den behöver stanna på skolan tills nästa 

lektion börjar. Om eleven har lägre känsla av begriplighet kan utmaningen vara för stor att 

eleven istället väljer att avvika och gå hem. Hur påverkar begripligheten då elevens eget 

ansvar? Lärarens ostrukturerade arbetssätt gör att elevens begriplighet kring hur saker och 

ting bör se ut rubbas.  Det bidrar till att eleven känner en låg begriplighet och när eleven 

känner låg begriplighet tvingas den att lösa situationen på egen hand. Det motiverar sedan 

eleven att vika av från skolans regler och istället ta eget ansvar vilket ibland resulterar i 

olovlig frånvaro. Då lärarens arbetssätt påverkar kvalitén på lektionen kommer även lektionen 

att påverka elevens begriplighet. Låt säga att en lektion av eleven upplevs som ovärd utifrån 

att ämnet är tråkigt och läraren bringar ingen ny kunskap. Då kommer elevens begriplighet 

dvs. förmågan att se situationen som sammanhängande att fallera. Detta kan leda till att 

eleven inte ser någon mening med att gå på nästa lektion utan väljer istället att via sitt eget 

ansvar göra något annat t.ex. studera på egen hand. 

Hanterbarheten är det andra elementet i KASAM teorin och anger i vilken utsträckning 

eleverna upplever att de kan bemöta och hantera de krav som skolan ställer på dem när det 

gäller deras ansvarstagande kring olovlig frånvaro men även huruvida dessa elever har 

resurser till sitt förfogande för att kunna hantera oförutsedda händelser tex. inställda lektioner. 

De elever som har hög hanterbarhet visar sig i större utsträckning ta eget ansvar och studera 

på egen hand för att hantera situationen där lektioner blir inställda, lärare som är oengagerade, 

klasskompisar som är olovligt frånvarande samt dagar då det är håltimmar. Problemet kan bli 

att deras vilja dvs. att ta sitt eget ansvar och lösa situationen det på egen hand istället blir till 

olovlig frånvaro då eleven enligt skolan regelverk skall närvara även om lektionen inte 

bringar ny kunskap. De elever som upplever låg hanterbarhet talar istället om hanterbarhet 

bortom deras egen kontroll där de istället är ”offer” för omständigheterna. Det innebär att 

eleven inte kan ta eget ansvar eftersom ”det är någon annans fel”, t.ex. att eleven inte kan lära 

sig för att läraren är dålig, att eleven inte vill gå på lektion för att lektionen är tråkig, att 

grupptrycket påverkar valet i att vara olovligt frånvarande eller närvara samt de speciella 

tillfällenas påverkan i valet att stanna kvar på skolan. 
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Eleverna talar om meningsfullhet när det gäller lektioner, speciella tillfällen och lärare vilka 

påverkar elevens ansvarstagande. Eleverna menar att lektioner som är meningsfulla för de i 

sitt framtida liv t.ex. för deras jobb går de oftare på oavsett om läraren är bra eller dålig 

eftersom utbildningen motiverar de till att närvara. Dessa lektioner lägger eleven större vikt 

på och trots håltimmar väljer eleven oftare att stanna kvar för meningsfulla lektioner än för 

lektioner som ”de inte har någon nytta av”. En elev från estetiska programmet tenderar att 

hellre gå på en lektion som innefattar dans eller musik framför en matematiklektion. En elev 

från ett teoretiskt program t.ex. samhäll skulle hellre gå på historielektionen framför 

gymnastiklektionen. Eleverna tenderar också att gå på lektioner där de ser lärarens roll som 

meningsfull dvs. engagerad och duktig på att lära ut till skillnad mot mindre meningsfulla 

lärare som bara är där för att ”jobba”.  Det går därför att dra slutsatsen att om eleven ser ett 

tydligt mål med sin utbildning så kommer det också bidra till att eleven tar större eget ansvar 

trots ovärda lektioner och speciella tillfällen. Det ska dock tilläggas att elever oavsett mål 

resonerar i termer om att det är onödigt att stanna kvar vid håltimmar om de kan ta eget 

ansvar och studera på egen hand samt på vårterminen eftersom kurserna tar slut och betygen 

sätts vilket enligt eleverna gör att de kan vara olovligt frånvarande utan att betygen ändras.   

6.4 Emile Durkheim - Normbrott 

 

Något som kännetecknar alla kulturer är att de definierar vad som är viktigt och önskvärt. Det 

viktiga och önskvärda visar sig som normer och är ofta djupt insjunkna i samhället vilket gör 

det väldigt svårt att förändra dem (Giddens, 2001 s. 22-23). I boken ”Suicide” utvecklar 

Emile Durkheim teorin om hur samhället hålls samman och utifrån detta förklarar självmordet 

som normbrott. I studien om självmordet argumenterar teoretikern för teorin om normer som 

det förenande element i samhället. Självmordet kan inte enligt Durkheim relateras till 

människors avsaknad av till exempel materiella ting . Individer som begår självmord kan 

enligt honom likväl vara fattiga eller rika, de som är olyckliga i ett äktenskap eller de som 

precis har avslutat ett misslyckat äktenskap. Enligt teoretikern kan helt motsatta situationer 

som individer befinner sig i leda till självmord.  

“In one case a soldier ends his life after having been punished for an offense he did not commit; in 

another, a criminal whose crime remained unpunished kills himself.”(Durkheim, 1997, s. 298) 

De mest varierande och motsatta och av den enskilda individens upplevda situationer kan vara 

orsaker för att individen skall begå normbrott. Enligt Durkheim kan normbrotten förklaras 

utifrån att det uppstår en stor brist på överensstämmelse mellan individens önskemål och vad 

individen i själva verket får.  Anledningen till att vi behöver normer i samhället är enligt 

Durkeheim på grund av att det inte existerar en ”naturlig” gräns för vad människan önskar sig. 

Med hänsyn till detta behövs det samhällsnormer som reglerar vad vi önskar och vilka rimliga 

förväntningar det finns i samhället. Om dessa normer inte existerade som reglerande system 

skulle det inte finnas någon gräns för våra önskemål och alla människor skulle riskera att vara 

vilsna. Dessa förväntningar från samhället hjälper däremot individen kring hur den skall 

handla i den sociala världen. Några exempel är att individen skall vara trogen mot sin partner, 

inte stjäla men även att hög utbildning är viktigt. I ett samhälle som värderar hög utbildning 

kommer också regler finnas som uppmuntrar individen till att studera där till exempel 

normbrott som olovlig frånvaro förkastas, fuskande bestraffas och ”toppelever” belönas 

(Giddens, 2001 s. 22-23). 

Durkheim hävdar att samhälliga normbrott kan endast förklaras sociologiskt. Enligt honom 

avgör det sociala och psykologiska klimatet i ett samhälle normbrottets storlek vid ett givet 

tillfälle. I samhället finns det kollektiva krafter som med bestämd styrka driver individen till 
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att begå själmord/ normbrott. Till en början kan man tro att självmordshandlingen endast är att 

uttryck för individens personliga egenskaper men normbrottet förtydligar Durkheim som följd 

av sociala betingelser, det vill säga ett av samhällets bestämda tillstånd (Durkheim. 1997, 

s.299).  

Påståendet att varje samhälle eller grupp människor är självmordsbenägna är ett utryck för det 

sanna förhållandet som råder i vårt samhälle och inte endast en metafor enligt Durkheim. 

Durkheim hävdar att varje social grupp har eget kollektivt självmordsbenägenhet som enligt 

honom kan vara orsaken till den enskilde individens tenderar att begå självmord/normbrott. 

Sociala gruppens kollektiva självmordsbenägenhet består följaktligen av tendenser som yttrar 

sig i egoism, anomi och altruism (Durkheim. 1997, s.299). Durkheim definierar dessa tre 

typer av självmord som följande. 

Det egoistiska självmordet kopplar teoretikern till individens brist på social integration. Det 

vill säga att banden mellan de enskilda individer som ingår i en social grupp är svaga så att 

exempelvis den enskilda individens sociala behov av gemenskap eller samhörighet inte 

uppfylls i gruppen. Om denna gemenskap inte fungerar i gruppen får inte individen varken 

stöd eller hjälp som i sig kan skapa en hög grad av individualism så att individen börjar 

strunta i samhälls normer och regler. Då individen känner sig isolerad tenderar denna även att 

begå normbrott/självmord (Durkheim,1997, s.169). 

Anomiska självmord kan enligt Durkheim uppstå då stora samhälls förändringar förekommer, 

som till exempel vid ekonomiska kriser då oro hos samhällmedlemmarna uppstår när de 

tappar fotfästet. Detta på grund av att lagar och regler ändras och inte heller framstår som 

glasklara så att individen vet hur han/hon skall agera. Anomiska självmord är tecken på 

bristande socialt kontroll i samhället (Durkheim, 1997, s.258).  

Likheterna mellan egoistiska och anomiska självmord är bristen på eller en mycket vag 

samhörighetskänsla mellan individ och samhälle där individen åtskiljs från samhället eller 

med andra ord att det saknas berörningspunkter dessa mellan. Frånvaron av dessa 

berörningspunkter framkommer däremot på olika områden vad det gäller dessa 

självmordstyper. Vid egoistiska självmord saknas det någon koppling mellan individ och 

samhälle i de kollektiva aktiviteter. Anomiska självmordsfall saknas det berörningspunkter 

mellan samhället och individuella känslor och aktivitet då de lämnas utan reglerande kontroll 

(Durkheim, 1997, s.258). 

Det altruistiska självmordet är relaterad till individens starka relation till kollektivet. Denna 

typ av normbrott kännetecknas av individens uppoffring för gruppen där gruppen kommer 

före individen, individen offrar sig för kollektivet. 

Durkheim konstaterar att kollektiva krafter i sociala grupper har störst förmåga att förhindra 

normbrott medan ett försvagande av dessa krafter ledet till det motsatta. I en socialt starkt 

integrerad grupp råder det även strängare social kontroll över individerna som ingår i 

gruppen. Den sociala kontrollen i sig förbjuder individerna att handla helt fritt och disponera 

över sina egna ageranden enskilt men även i grupp. Till exempel att de inte får fly ifrån sina 

förpliktelser gentemot gruppen genom att begå självmord, normbrott. Så länge som individen 

själv råder över sitt eget öde är det upp till honom/henne att bestämma över sitt eget öde, 

genom att begå normbrott eller inte. Kort sammanfattar Durkheim detta som följande sätt. Att 

i en stark sammanhållen grupp sker ett levande utbyte av idéer, tankar och känslor mellan alla 

medlemmar i gruppen. Det uppstår ömsesidigt moraliskt stöd som i sin tur gör att den 

enskilda individen undgår att helt behöva förlita sig på egna resurser utan är istället en del av 
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den det kollektiva stödet. Detta hjälper individen enligt Durkheim när egna styrkan sviktar 

(Durkheim,1997 s. 209-210). 

 

6.1.1 Normbrott relaterat till resultat 

 

Gymnasieskolan i Sverige är frivillig men när eleven väl har påbörjat sin utbildning ställer 

skolan vissa krav på eleven. För att eleven skall klara sin utbildning gäller det att eleven själv 

tar sitt eget ansvar för sina studier med allt vad det innebär. I vårt fall är skolans önskvärda 

norm att eleverna skall vara närvarande på lektionerna för att lärarna skall ha möjlighet att 

undervisa men även få tillräckligt med underlag för att kunna bedöma elevers kunskap.  Det 

normbrott som vi tar upp under denna diskussion är olovlig frånvaro.  

Olovlig frånvaro kan däremot betraktas i denna studie som ett ”normbrott light” från 

elevernas synpunkt. Till exempel när eleverna uttalar sig om att olovlig frånvaro i allmänhet 

egentligen inte är ett problem för den enskilde individen utan någonting som mer sticker i 

politikernas ögon. För andra utgjorde inte detta normbrott något problem så länge de 

uppvisade prov att de klarade sina studier utan att närvara på lektionerna. Studieresultaten 

visade vikten av elevernas ansvarstagande vad det gäller deras utbildning och eftersom vissa 

elever visade prov att de kunde fullfölja läroplanen trots att de begick normbrott legitimerade 

de dessa brott som ”light” version eftersom de i det stora hela ändå tog ansvar för sin 

utbildning och klarade sin utbildning. Eleverna påpekade vikten av att de lärde sig bäst på 

egen hand om läraren ändå inte var engagerad i undervisningen. Det vill säga att de tog ansvar 

på egen hand då motivationen via visat engagemang från lärarna sviktade.  Utifrån elevernas 

utsagor utgör olovlig frånvaro normbrott som är styrd av regelverket som säger att eleverna 

bör närvara oavsett om de lär dig eller inte. Alltså, såväl samhälle, som skola, som lärare och 

som förälder anser att eleven skall delta i undervisningen helt enligt normen medan eleven 

själv ser det hela utifrån ett läroperspektiv där det handlar om att lära sig och inte bara fysiskt 

närvara. Här kan man se hur normerna är djupt insjunkna i samhället trots att dessa regler i 

utifrån studieresultatet inte håller måttet. Något som vi är fundersamma över är om inte 

skolans normer håller på att tappa inverkan på eleverna i det senmoderna samhället när elever 

ändå finner vägar att klara sin utbildning utan att behöva ta ansvar för sin närvaro.  Genom att 

vara frånvarande från undervisningen men ändå visar prov att de tar ansvar för sina studier? 

Det är något vad vi tror är värt att tänka på då elever giltigförklarar sina ”normbrott” och 

anser att så länge deras uppförande gynnar de själva borde det även klassas som en giltig 

anledning att avvika från normen om närvaron. Därmed inte sagt att eleverna inte eftersträvar 

klarare och tydligare regler så att de vet vilka rimligga förväntningar finns på deras skola. Ner 

eleverna känner till de förväntningar som skolan/lärarna har på dem vet de också hur de skall 

orientera sig i den sociala världen/skolan. Därmed kan dessa förväntningar/normer motivera 

elever till ansvarstagande vad det gäller närvaron men även kunskapsinhämtning.  

Att endast relatera till normbrått olovlig frånvaro till elevernas personliga egenskaper vore 

okorrekt enligt Durkheim då han hävdar att normbrottet i sig sker i följd av sociala 

betingelser, det vill säga att de sker på grund av samhällets bestämda tillstånd. Här i kommer 

elevernas resonemang kring lärarnas engagemang i elever men även lärarnas strukturerade 

arbetssätt. Eleverna menar att de ser upp till de lärare som har ett strukturerat förhållningssätt 

men även visar engagemang gentemot eleverna. Strukturen, engagemangen och 

förväntningarna belyser normen om närvaron och motiverar eleverna att följa denna norm.   

De främsta skäl som Carlforsska gymnasiets elever anger för normbrottet olovligt frånvaro 

yttrar sig som egoistiska och anomiska normbrott. Studien visar att ansvarstagandet och 
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motivationen hos eleverna minskar då eleven finner en brist i social integration i skolan. Till 

exempelvis i relationen till sina lärare. Det vill säga att elevens sociala behov av gemenskap 

eller samhörighet inte uppmärksammas eller uppfylls av läraren. När eleven varken får något 

stöd eller respons från lärarna riskerar denne att börja strunta i skolans/lärarnas normer/regler 

och blir allt mer frånvarande från lektionerna utan giltig anledning. Det vill säga begår 

normbrott på grund av han/hon känner sig isolerad och ouppmärksammad av lärarna. 

Motivationen och ansvarstagandet att närvara på lektionerna sjunker hos eleven. Studien visar 

att elever eftersträvar mer engagemang från lärarna till exempel när det gäller lärarnas 

uppmärksamhet i klassrummen kring sena ankomster och olovlig frånvaro gentemot eleven. 

Vilket i vårt studieresultat har visat sig vara effektivt när en lärare tidigt uppmärksammade en 

elevs ”normbrott” och denna elev fick insikt att hon höll på att anamma ett beteende som var 

mindre gynnsamt för henne och ändrade sitt beteende när det lektionsnärvaro. Med hänsyn till 

vad eleverna tog upp i denna undersökning borde lärarna uppmärksamma elevernas normbrott 

tidigare än vad de gör idag när de har möjlighet att verka och agera vid elevers normbrott. 

Detta för att kunna förhöja elevers insikt i att de håller på att anamma ett mindre gynnsamt 

beteende.  När Durkeheim talar om egoistiska normbrott menar han att det finns brist på 

berörningspunkter till exempel mellan eleverna och lärarna vid kollektiva aktiviteter. Detta 

kan eventuellt förklara att elever har lättare att acceptera de lärare som undervisar i ämnen 

som de själva har stort intresse i. Samtidigt som vid anomiska normbrott saknas det 

berörningspunkter mellan skolan och elevernas individuella känslor vid aktiviteter utan 

reglerande kontroll. Studien visar även att det råder ett anomiskt tillstånd på skolan då 

eleverna eftersträvar tydligare och allmängilltiga regler kring lärarnas hantering av olovlig 

frånvaro. Detta för att elever skall få möjlighet att ta sitt eget ansvar och undvika att avvika 

men även att kunna orientera sig utifrån de förväntningar/normer som skolan har på eleverna. 

Utifrån resultatanalysen och vad eleverna har uttalat sig om verkar det som om det spricker i 

att lärarna ställer olika mycket krav och hanterar den olovliga frånvaron olika.  

Bristen på kollektivt tänkande och gruppgemenskap visar sig tydligt i jämförelsen mellan 

estetiska program och de övriga program. Detta enligt Durkheim kan förklaras med att det 

råder kollektiva krafter inom estetiska program som förhindrar normbrott med hänsyn till 

utbildningens utformning där varje elev är mer eller mindre beroende av varandra inom de 

estetiska ämnena. Beroendet utgörs i att de har mer gemensamma skoluppgifter där varje 

elevs prestation räknas som bidrag till kollektiv prestation. Dessa förpliktelser gentemot 

gruppen förbjuder esteterna att begå normbrått som att inte närvara på en skolkonsert trots att 

eleven är sjuk i 39 graders feber. Att förbättra klassammanhållningen i inom de olika 

programmen kan i sig vara en lösning på normbrott som olovlig frånvaro. I en integrerad 

grupp sker utbyten av idéer, tankar och känslor som gör att individerna i klassen kan få en 

ömsesidig moraliskt stöd och på detta sätt får den enskilda individen att upprätthålla de 

normer som råder i gruppgemenskapen, att inte komma sent till lektioner och vara närvarande. 

Detta i sig kan hjälpa elever att gå till sina lektioner trots långa håltimmar, ostrukturerade 

scheman, lärarnas ostrukturerade sätt att undervisa mm. Det vill säga öka elevernas 

ansvarstagande gentemot gruppen och resultera i eget ansvarstagande i utbildningen.  

Allmängiltigt kunde vi konstatera utifrån resultaten att egoistiska normbrott förekommer i de 

klasser där det finns en brist på social integration i gruppen som till exempelvis teoretiska 

program. Detta på grunda av banden mellan enskilda individer i klassen som social grupp är 

svaga så att den enskilda individens sociala behov av gemenskap eller samhörighet inte 

uppfylls i gruppen och eleverna drar sig från skolan.  Likväl kan detta normbrott användas i 

sammanhang när det gäller relationen mellan lärare/mentorer och elever då elever saknar 

respons från lärarna vad det gäller ingripanden. Om eleven varken får stöd och hjälp från 

lärarna kan detta i sig resultera i minskad motivation att närvara och därmed begå normbrottet 
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via minskat ansvarstagande gentemot gruppen och sig själv. Med andra ord ”väljer” eleven att 

vara olovligt frånvarande.  

Huruvida kortvariga, långvariga, strö och/eller storfrånvarande eleverna är kan vad vi tror 

bero på elevernas sammanhållning i gruppen/klassen. Men även huruvida bra/dålig relation de 

har till sina lärare/mentorer. Däremot är det komplicerat att avgöra utifrån vårt studieresultat 

vad som gäller på denna skola förutom det faktum att utbildningens utformning kan ha en del 

i avgörandet för varför estetiska klasser har en större gruppsammanhållning jämfört med de 

övriga programmen på skolan. Men även att lärarna har och kan i sin yrkesutövning påverka 

elevernas motivation att ”sköta sig” och närvara på lektionerna. Med hänsyn till att vi inte 

hade i avsikt att studera normbrottsprocessen anser vi att det är komplicerat att uttala sig om 

detta då vi inte har fått fram något direktkopplad informationsunderlag kring detta. 

Exempelvis om processen börjar med ströfrånvaro för att övergå till hela dagar/veckor. 

Däremot vad vi kan säga om normbrottsprocessen utifrån det information vi har fått är att om 

andelen sena ankomster övergår en viss gräns klassas det och registreras som olovligfrånvaro.  

Därför anser vi att det ibland kan vara svårt för eleverna att uppskatta sena ankomster som 

olovlig frånvaro om de bara är sena till lektionerna utan att helt var frånvarande från skolan. 

Det vill säga att övergången mellan kortvarig och strö frånvaro till större och långvarig 

frånvaro kan i vissa fall göra sig osynlig för eleven speciellt om inte skolan uppmärksammar 

detta. De typologier vi fann i denna studie kan ses som kortvarig och långvarig frånvaro. 

Inom ramen för kortvarig frånvaro ingår sena ankomster till lektioner, strö frånvaro från vissa 

lektioner och giltig frånvaro t.ex. vid sjukdom och eller annan berättigad frånvaro. Med andra 

ord all frånvaro som inte överstiger den ”accepterade” gränsen som ligger på 20 procent. 

Frånvaron som ligger över denna gräns anses som långvarig frånvaro. Utöver vårt 

studieresultat har vi i denna granskning använt oss utav CSN-s bestämmelser för att kunna 

definiera dessa två typologier. Bland annat med hänsyn till att myndigheterna reagerar på 

olovlig frånvaro om den överstiger 20 procent exempelvis genom indraget studiebidrag. 

Huruvida skolan som institution agerar och hanterar problematiken råder det skilda åsikter 

mellan eleverna. Åsikterna skiljer sig mest åt vad det gäller lärarnas olika hanteringssätt vad 

det gäller frånvaron. Vissa lärare kan enligt elever hantera och hanterar det på ett korrekt sätt 

medan andra inte gör det. Men hänsyn till detta finns det strävan hos elever att skolan agerar 

tidigare och mer effektivt för att elevernas kortvariga frånvaro inte skall övergå till långvarigt 

frånvaro.  

6.5 Anthony Giddens – Tillit 

 

Giddens talar om ontologisk trygghet vilket innebär den parentessättning vi individer gör 

varje dag i våra liv. Denna parentes kan ses som det vi tar för givet i vår vardag så som att 

barnet förväntar sig att det blir hämtat på dagis, tonåringen förväntar sig att cykeln fungerar 

och den vuxna som förväntar sig att jobbet finns kvar även imorgon. Dock så finns det ett 

kaos utanför denna parentes som leder till kognitiv och emotionell desorientering hos 

individen om det skulle tränga på vilket resulterar i en känsla hos individen av att ting och 

andra människor är overkliga. Den praktiska medvetandenivån som Giddens talar om innebär 

”att kunna gå vidare” med sina vardagliga aktiviteter och att vara funktionell i samhälle 

genom att ta saker för givna. Det praktiska medvetande är den icke-medvetna kunskap som vi 

individer har utifrån minnen, erfarenheter osv. (Giddens, 1997 s. 48-49) Vi kommer här att 

fokussera på tilliten i den ontologiska tryggheten dvs. den tillit som hjälper individen att möta 

nya händelser och som är en förutsättning för självidentiteten.(Giddens, 1997 s. 54-55). 

Vad är det då som skapar denna ontologiska trygghet hos oss individer som kan hjälpa oss 

genom kriser? Det är givetvis den tillit som individen känner i emotionell och delvis kognitiv 
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mening till personer i sin omgivning. Om dessa vanor och rutiner bryts riskerar individen att 

ångest väller fram. Giddens tar upp Garfinkels experiment som visade på att brytande av 

normer leder till omedelbart reagerande kognitiv desorientering hos individen. Till och med 

att ifrågasätta vad en person menar med en så banal fråga som ”Hej, hur mår du?”, leder till 

desorientering hos den som frågar. Vi individer vet också vad som räknas som ett passande 

respektive ett opassande svar på en fråga vilket påvisar att det finns en gemensam 

verklighetsram. Desto mer tillit individen känner för personer i sin omgivning desto bättre 

emotionell vaccinering får han eller hon mot ångesten. Ju högre mängd vaccinering desto mer 

hopp och mod tar individen med sig till framtida situationer. De rutiner som finns i samhället 

och i institutioner hjälper till att skapa en formad struktur där varat blir skilt från icke-varat 

vilket är den ontologiska trygghetens grund. Det skall dock betonas att totalt fastklamrande 

vid vanor med en ovilja att bryta dessa istället är ett tecken på tvångsneuros. Hela den 

ontologiska tryggheten handlar om en gyllene mittenväg där tilliten till andra inte rubbas allt 

för mycket eller att individen håller fast vid rutinerna för hårt. (Giddens, 1997 s. 50-55) 

6.5.1 Tillit relaterat till resultat 

 

Det är här tänkt att se hur elevernas tillit i skolan ibland rubbas av olika anledningar och vad 

det får för konsekvenser för eleven. Dessa olika anledningar är hur elevens tillit till läraren 

rubbas av olika händelser samt hur speciella tillfällen kan påverka tilliten till normen om att 

alltid närvara. Eleverna pratar mycket om eget ansvar vilket också är väldigt betydande för 

vilka beslut som eleven tar i sin skolgång. 

Detta är ett exempel tänkt att belysa hur elevens tillit till läraren kan minskas av en mindre 

händelse vilket får en större påverkan på eleven först när det sker upprepade gånger. En helt 

vanlig skoldag för eleven börjar med att titta på schemat varpå det står ”naturkunskap 08:20” . 

Eleven tar självklart för givet att lektionen börjar tjugo över åtta, gör sig i ordning och tar 

bussen till skolan. Väl framme möts eleven av en skylt där det står, ”lektionen inställd pga. 

sjukdom!”. Helt plötsligt gör sig kaoset utanför parentesen gällande och eleven tvingas 

omstrukturera sin situation. Giddens talar här om att ångest väller fram som vanligtvis är 

under kontroll då verkligheten flyter på som vanligt. Vad ska jag göra nu? Ska jag sitta här i 

1,5 timme? Elevens tillit är rubbad och detta blir en början till elevens uppfattning om att 

lektioner inte alltid är till för att gå på. Detta exempel kan ses som en elev i årskurs 1 från våra 

intervjuer som antar att han eller hon bör gå på alla lektioner, oavsett tid på dagen. Exemplet 

är givetvis ett undantag då läraren var sjuk men det visar ändå grunden till elevers 

resonemang kring olovlig frånvaro och att ta ett ökat eget ansvar för att slippa sitta och på 

lektioner som inte blir av. Andra saker som kan rubba elevens tillit till läraren är enligt 

eleverna att läraren ibland flyttar runt lektioner till andra dagar och tider utan att alla elever 

blir ordentligt informerade. Detta får eleven att känna ett missnöje med lärarens sätt att 

hantera situationen vilket gör att respekten för läraren i viss mån minskar. Eleverna i årskurs 1 

talade i större grad om att de gick på lektioner men när håltimmarna enligt eleverna blir fler i 

årskurs 3 i kombination med lärare som inte alltid visar engagemang leder det till att eleverna 

måste omstrukturera sin verklighet på egen hand, däribland genom olovlig frånvaro. Den 

emotionella vaccinering eleven bygger upp i årskurs 1 försvagas sakta men säkert under 

årskurs 2 och 3 vilket kan ses som en förklaring till ökad olovlig frånvaro i årskurs 3. 

Det är enligt eleverna väldigt viktigt med tydliga rutiner kring lektioner från lärarnas sida för 

att få eleverna att komma i tid och att närvara på alla lektioner. När så inte sker blir elevens 

situation förvirrande och han eller hon tvingas till att agera på egen hand. Det som bryter 

elevens rutiner är bland annat lärare som inte bryr sig om att lära ut eller att få elever att delta 

på lektioner, scheman som är för långa samt har för många håltimmar. För att eleven skall 
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slippa den ångest som eventuellt väller fram från den ostrukturerade skolmiljön så väljer 

eleven att lösa det på egen hand genom vad skolan och samhället kallar för olovlig frånvaro 

medan elever istället ser det som att lösa situationen själv dvs. ta ökat eget ansvar och studera 

på egen hand. Detta studerande på egen hand gör det hela till en komplex situation eftersom 

eleven då lär sig bäst, samtidigt som eleven kategoriseras som olovligt frånvarande av skolan.  

En annan aspekt av elevers tillit till speciella tillfällen är att eleven vill ta sig till skolan, gå på 

lektionerna och sedan åka hem igen för att göra klart dagens läxor. Eleven förväntar sig ofta 

att dagen kommer att se ut enligt schemat men så blir det inte alltid. Håltimmar förekommer 

oftare i årskurs 3 än i årskurs 1 enligt eleverna vilket gör att elevens förväntningar om att inte 

vara i skolan mer än nödvändigt raseras. Eleven måste då självklart återigen omstrukturera sin 

situation där frågan blir, ”Är det värt att sitta i skolan 3 timmar till, utan något att göra, för en 

lektion som eventuellt inte ger mig något i utbildningsväg?”. Det visade sig i vårt resultat att 

eleven då hellre valde att göra något kul eller studera på egen hand för att slippa den långa 

”dötiden” mellan lektionerna, även om det fanns vissa elever som menade att det gick och 

stanna kvar om det var vårtermin och soligt ute. Det blir svårt för såväl elev som för skola att 

övertyga eleven om att stanna kvar i skolan trots långa håltimmar för att gå på lektionen som 

ligger på eftermiddagen. När dagen inte blir som eleven förväntat sig tenderar eleven att göra 

som den vill dvs. om det är håltimme är det möjligt att han eller hon åker hem till skillnad mot 

om alla lektioner låg direkt efter varandra. 

Det är precis som Giddens säger att den ontologiska tryggheten, i det här fallet tillit, handlar 

om en balans. Där lärarna ska ha tydliga regler för olovlig frånvaro, vilket eleverna själv säger 

sig uppskatta. Dessa regler får dock inte göra läraren rosenrasande om eleven inte följer de till 

punkt och pricka. Eleven å sin sida måste lära sig att lita på lärarens expertis att kunskap är 

viktigt för elevens utveckling och att läraren är den person som hjälper eleven åt 

utvecklingshållet både stort och smått. Eleven skall därför ta det egna ansvaret att närvara på 

lektionen så att läraren kan bidra med den kunskap som han eller hon har vilket blir svårt när 

eleven är olovligt frånvarande. 

 

6.6 Vårt bidrag och förslag till framtida forskning 

 

Vi anser oss i denna uppsats ha besvarat vårt syfte dvs. att studera olovlig frånvaro och sena 

ankomster för att få en mer objektiv bild gentemot tidigare forskningen. Vi har både bekräftat 

(att skolan inte alltid tillgodoser elevens behov) men också förkastat (drogperspektivets 

betydelse) den tidigare forskningen med vårt resultat. Vi kan därför se att valet av GT som 

metod var ett bra alternativ för oss eftersom vi delvis bekräftat den tidigare forskningen men 

också bidragit med ny kunskap och nya kategorier värda att lägga fokus på. Genom vår 

öppenhet till den insamlade data har vi låtit data vägleda oss istället för att vi vägleder den 

vilket också resulterar i en mer objektiv bild av verkligheten. Med hjälp av vårt resultat har vi 

fått fram nya kategorier som är viktiga att studera i kommande forskning t.ex. lärarnas 

perspektiv på olovlig frånvaro. En viktig del för oss att beakta är vår förförståelse av olovlig 

frånvaro. Vi har i vår B-uppsats valt att studera vad den tidigare forskningen säger om olovlig 

frånvaro vilket mycket väl kan ha väglett oss åt samma håll även i denna C-uppsats. Dock har 

vi varit medvetna om detta och fortsatt att läsa den tidigare forskningen med en öppenhet för 

att vara objektiva mot vad den säger. Då vi inte gjorde någon empirisk studie kring olovlig 

frånvaro i B-uppsatsen anser vi däremot inte att resultatet i denna uppsats skulle ha påverkats i 

någon större utsträckning av B-uppsatsen. 
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Vårt bidrag bekräftar tidigare forskning när det gäller skolans oförmåga att tillgodose 

elevernas behov. Vad det gäller uteblivna påföljder vid elevernas olovliga frånvaro, att 

eleverna anser att lärarna inte gör tillräckligt nog för att motivera elever att delta i 

undervisningen, mm. Till skillnad från tidigare forskning som tar upp skolan som 

påverkningsfaktor visar denna studie att eleverna relaterar till lärarna och deras lärarroll som 

betydande påverkningsfaktor när det gäller elevers ansvarstagande, både vad det gäller deras 

närvaro men även studieresultaten.  

Vi vill även påvisa att det finns andra perspektiv när det gäller problematiken kring sena 

ankomster och olovlig frånvaro förutom drogrelaterade perspektiv. Det vill säga att det även 

finns skötsamma elever som är frånvarande från undervisningen och kommer sent till sina 

lektioner.  

Något vi märkt i vår studie är att eleverna menar att den olovliga frånvaron inte är ett så stort 

problem för den enskilde eleven som samhället hävdar. Dessutom tog några elever upp att det 

är de duktiga eleverna som är olovligt frånvarande. Det är därför viktigt att se om det finns 

något generellt samband mellan elevens betyg och hur mycket olovlig frånvaro denne har. 

Om det är möjligt att se hur starkt sambandet mellan elevens betyg och dennes olovliga 

frånvaro är, desto lättare är det att påstå att olovlig frånvaro är ett problem eller ett icke-

problem för eleven. 

Som förslag till vidare forskning skulle man kunna fokusera på normbrottsprocessen på 

djupare plan. Det vill säga undersöka huruvida processen börjar med ströfrånvaro för att se 

om det hela övergår till hela dagar/veckor. Med hänsyn till detta syfte skulle den som antar 

utmaningen fokusera mer på elever som har hög andel frånvaro i skolan än elever i allmänhet.  

6.7 Självkritik 

 

Då vi har valt att ta med alla elever oavsett hur stor deras olovliga frånvaro är går det att 

ifrågasätta huruvida vi fått fram vad den ”verkliga skolkaren” har för orsaker till sin olovliga 

frånvaro. Detta hade vi kunnat rikta in oss på genom att ta del av de offentliga uppgifter som 

finns om elevers frånvaro och sedan kontaktat de med hög frånvaro för att fråga om de kunnat 

tänka sig att delta i vår studie. I vår studie valde vi också att göra observationer av sena 

ankomster för att ge hela studien en bredare grund. Detta resulterade dock i alldeles för 

mycket jobb för en C-uppsats dvs. för att få ett bra och omfattande resultat. Därför valde vi att 

efter den selektiva fasen endast rikta in oss mot olovlig frånvaro vilket resulterar i ett magert 

resultat kring sena ankomster.  Genom att vi både gjort intervjuer och observationer kan det 

ha resulterat i att vi fått ”lite om mycket” istället för ”mycket om lite” dvs. att vi eventuellt 

fått en djupare förståelse för olovlig frånvaro om vi bortsett från observationerna. Likadant att 

vi eventuellt fått en djupare förståelse för sen ankomst om vi bortsett från olovlig frånvaro.  

Till sist kan själva begreppet ”olovlig frånvaro” ifrågasättas då den tidigare svenska 

forskningen talar om bl.a. skolk och den utländska talar om ”truancy”, ”cut class” osv. så 

kanske vi skulle ha fått andra svar om vi frågat om ett annat begrepp än just ”olovlig 

frånvaro”. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Den öppna fasen 

 

Hur skulle ni definiera olovlig frånvaro? 
 
Orsaker till elevens olovliga frånvaro? 
 
Orsaker till elevens sena ankomst?  
 
Vad tror ni om relationen mellan olovlig frånvaro och vänskapskrets? 
 
Vad tror ni om relationen mellan olovlig frånvaro och lärare? 
 
Vad tror ni om relationen mellan olovlig frånvaro och lektioner? 
 
Vad tror ni om relationen mellan olovlig frånvaro och högtider, håltimmar osv.? 
 
Vad tror ni om relationen mellan olovlig frånvaro och familj? 
 
Relationen mellan olovlig frånvaro och vad eleven vill göra med sitt liv? 
 
Finns det något kring olovlig frånvaro som vi missat att ta upp? 

 

8.2 Bilaga 2 – Den selektiva fasen 

 

Eget ansvar (kärnkategori) 

 
Känner du att du har valt rätt program och tror du att du kommer att fortsätta arbeta inom 

samma område i framtiden? 
 
Vad vill du åstadkomma med din utbildning? 
 
Vad tycker du kännetecknar eget ansvar när det gäller din skolutbildning? 
 
Tror du att elever tar mer eget ansvar när de vet vad de vill med sin utbildning? 
 
Tror du att eget ansvar kring att närvara eller ej förbättrar eller försämrar betygen för eleven? 

I sådant fall på vilket sätt? 
 
Om eget ansvar helt togs bort och skolan istället införde ännu hårdare regler (noll tolerans) 

kring olovlig frånvaro, hur skulle det påverka huruvida eleven kommer på alla lektioner? 

 

 

Lärare  

 
Tar du olika mycket eget ansvar i skolan beroende på lärare? 
 
Känner du olika mycket ansvar inför dina lärare? 
 
Om en elev får ta mycket eller litet eget ansvar, vilken roll har då läraren i det hela?  

Är det lättare att komma med undanflykter (inte nödvändigtvist, förklaringar) när det gäller 

vissa lärare men svårare när det gäller andra? Varför tror ni det i sådant fall? 

Vad är det som kännetecknar de lärare, vilka egenskaper har de?  Skulle ni kunna beskriva 

dessa? 

Tycker du att det går att ha en öppen dialog med lärarna/mentorerna kring sena ankomster och 

eller frånvaro? Kan ni motivera det? 



 

 

 
Skulle du föredra att lärarna ifrågasatte eller diskuterade med er i klassen/enskilt om sena 

ankomster/frånvaro mer/mindre än vad de gör idag? Varför? 
 
Vad är det som kännetecknar en lärare som "bryr sig"? 
 
Vad är det som kännetecknar en lärare som "bryr sig" mindre? 
 
De lärare som du tycker är bra lärare, tror eller vet du att de flesta i din klass delar din åsikt? 

Lika så de som är mindre bra? Hur påverkad blir eleven av sina klasskompisars åsikter kring 

läraren? 
 
Tycker du att mentorerna/lärarna hanterar sena ankomster och frånvaro på ett bra sätt? På 

vilket sätt hanterar din mentor/dina lärare ovanstående fenomen dvs. sena ankomster och 

frånvaro? 
 
Skulle de kunna hantera det bättre? På vilket/vilka sätt? 
 
Lektionstyp 

 
Tar du olika mycket eget ansvar i skolan beroende på lektionstyp?  
 
Vad tror du händer om eleven får mer eget ansvar när det gäller att delta eller inte delta på 

lektioner, så länge läromålen följs? 

 

Vad anser du om att ge eleven mer och mer eget ansvar i årskurs 2 och 3 på gymnasiet? 

Om ni tycker att ni får ut mer av att närvara på lektionerna vad får ni ut då och varför känner 

ni så?  

När du prioriterar annat än att närvara på lektioner, vilka är anledningar att ni gör det? Tror ni 

att ni får ut mer av andra prioriteringar än att närvara på lektionen? Vad och varför känner ni 

så?  

Om du är olovligt frånvarande en dag, vad avgör då huruvida du sjukanmäler dig eller inte? 

 

Sen ankomst 

 
Tar du olika mycket eget ansvar i skolan beroende på lärare, lektionstyp och sen ankomst? 

Hur är den sena ankomster kopplade till dina skolvänner dvs. vilken betydelse vännerna har 

för dina sena ankomster?  

Ankommer de vänner du umgås med på skolan sent på lektionen? 

Vänner 

 

Hur är den olovliga frånvaron kopplad till dina skolvänner dvs. vilken betydelse vännerna har 

för den olovliga frånvaron vid t.ex. håltimmar och vårterminen? 

Är sena ankomster och otillåten frånvaro något som pratas eller tas upp även vännerna 

emellan? 

Stannar du på vissa lektioner trots att du känner att du inte vill närvara pga. pliktkänsla mot 

dina skolkamrater?  



 

 

Familj 

 

Känner du ansvar/plikt inför dina föräldrar/familj/målsman att fullfölja dina studier? 

 

Varför och på vilket sätt känner du ansvar inför dina föräldrar/familj/målsman när det gäller 

din skolgång? 

 

Speciella tillfällen 

 

Varför tror du att elever är olovligt frånvarande vid vårterminen, på håltimmar och vid 

skolarbeten? 

Vad är det som gör att en elev låter bli att gå till sina lektioner på vårterminen? Vilka är 

anledningar? 

Vad är det som gör att en elev låter bli att gå till sina lektioner då det förekommer håltimmar? 

Vilka är anledningar? 

Vad är det som gör att en elev går till sina lektioner efter håltimmarna, dvs. tar beslut att 

stanna på skolan och går på senare lektioner? Vilka är anledningar? 

Vad gör man på skolan då man har håltimmar?  

8.3 Bilaga 3 – Den teoretiska fasen 

Berätta utförligt om sambandet mellan lärare och lektionstyp dvs. om läraren kan övertyga om 

att prioritera en tråkig lektion och vice Versa? 

Beskriv hur speciella tillfällen (håltimmar och vårtermin) då man tenderar att dra sig hemåt 

eller från skolan kan vara relaterade till lärare. 

Beskriv hur speciella tillfällen (håltimmar och vårtermin) då man tenderar att dra sig hemåt 

eller från skolan är relaterade till lektionstyp. 

Är det du som elev som tar eget ansvar att gå lektioner oavsett vilken lärare som undervisar 

eller spela andra faktorer in? Vilka i sådant fall och på vilket sätt påverkar dessa faktorer dig? 

Är det du som elev som tar eget ansvar att gå lektioner eller spelar andra faktorer in? Vilka i 

sådant fall och på vilket sätt påverkar dessa faktorer dig? 

Är det du som elev som tar eget ansvar att gå lektioner trots håltimmar och vårterminen eller 

spela andra faktorer in? Vilka i sådant fall och på vilket sätt påverkar dessa faktorer dig? 

Hur mycket eget ansvar tar elever att närvara med tanke på sina klasskompisar inom 

teoretiska program? 

Hur mycket eget ansvar tar elever att närvara med tanke på sina klasskompisar inom estetiska 

programmet? 

Vart går gränsen mellan att en lärare uppmärksammar eleven och lägger sig i allt för mycket? 

Finns det något samband mellan Eget ansvar, lärare, lektionstyp och speciella tillfällen som vi 

missat att fråga om? 



 

 

8.4 Bilaga 4 – De fyra forskningsetiska principerna 

 

1.  Informationskravet Deltagandet är helt frivilligt och ni har rätt att avbryta er medverkan 

precis när ni vill. (Vetenskapsrådet, 2002) 

2. Samtyckeskravet Ni har själva rätt att bestämma om ni vill medverka i undersökningen 

eller ej. (Vetenskapsrådet, 2002) 

3. Konfidentialitetskravet Alla uppgifter vi får av er t.ex. namn kommer endast att läsas av 

oss som uppsatsförfattare. Efter undersökningen kommer allt material att förstöras. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

4. Nyttjandekravet De uppgifter vi samlar in kommer endast att användas i forskningssyfte, 

dvs. för vår uppsats. Inga uppgifter kommer att lämnas till rektor, lärare eller dylikt och 

framför allt inte i kommersiellt syfte. (Vetenskapsrådet, 2002) 


