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Abstract	

Following up student absence - A qualitative study on student experiences of full-time mentors work 
with absence in upper secondary school 
 
Previous research shows that truancy in upper secondary school positively correlates to the student’s future 
level of involvement in society. As such, in order to support an individual’s positive development, it is 
essential to work with early interventions to increase school attendance. One such preventive initiative is to 
employ full-time mentors who specifically hold the responsibility to monitor and follow-up student’s 
absence. 
  
This study focuses on full-time mentors working in upper-secondary school, and aims to examine a 
student’s perspective on the work of the full-time mentors. Collection of material has been done through the 
execution of eight semi-structured interviews with eight students in an upper secondary school in 
Stockholm, Sweden. The student’s statements have been interpreted and analyzed from the 
theoretical standpoint of social constructivism. As such, in this study, the work of the mentor as well as the 
student’s perception of the mentor’s role, is perceived as part of a social process and consequently 
dependent on its context. This means that components such as the distribution of power between student and 
mentor have been relevant to consider, in relation to interventions meant to increase student attendance. 
  
The study highlights the importance of using communicative tools, and mutual conversations, as well as 
building and maintaining well-functioning relationships between students and mentors. The result shows 
that the way that full-time mentors communicate with students, could be made more explicit, so that routines 
and expectations leading from that communication is clear to the student. In addition, the study’s result also 
indicate that full-time mentors could better adapt their way of communicating, in order to avoid an 
unbalanced power distribution between the full-time mentor and the student. 
  
The conclusion of the study is that communicative tools, such as relationship-creating and mutual 
conversations, when thoughtfully applied, can increase participation in school and as such, reduce absence. 
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1.	Inledning		

I Sverige idag är gymnasieutbildningen, precis som den alltid har varit, en frivillig utbildningsnivå. De allra 

flesta ungdomar väljer att fortsätta studera efter grundskolan då det är allt svårare att få jobb utan en 

fullständig gymnasieutbildning. Om en elev påbörjar en gymnasieutbildning har kommunen i egenskap av 

huvudman ansvar att utreda eventuell frånvaro, trots frivillig skolform, samt även att sätta in åtgärder vid 

behov, för att ge eleven stöd att fullfölja sina studier (SFS 2018:1098). Elevers frånvaro är en utmanande 

problematik i dagens svenska skolor, framförallt då bland annat Skolverkets (2012; 2014) studier visar på en 

tydlig koppling mellan frånvaro och risken för att elever hoppar av skolan, hamnar i utanförskap, 

arbetslöshet, missbruk, såväl som fysisk och psykisk ohälsa.  
 

Skolan behöver organisera sig för att kunna fånga upp elever med frånvaroproblematik för att elever ska få 

stöd för att fullfölja sin gymnasieutbildning. Skolan spelar en viktig roll i arbetet för ett demokratiskt och 

inkluderande samhälle där elever med svårigheter att få en fullständig gymnasieutbildning identifieras och 

får stöd. Att som pedagog hjälpa elever till att hjälpa sig själva stärker deras möjlighet att ta makten över sitt 

eget lärande och sin egen utveckling, vilket är en viktig del för att uppnå en mer likvärdig skola. Idag finns 

en tendens att identifiera ”skolproblem” som något kopplat till elever på individnivå, snarare än till skolans 

funktion eller rutiner. I en rapport undersöker socialförvaltningen relationen mellan olovlig frånvaro och 

olika normbrytande beteenden och konstaterar “att elever med hög olovlig frånvaro i högre grad uppvisar ett 

normbrytande beteende” (Lundin, 2014, s. 30). Vidare skriver Karlberg & Persson (2017) att skolk ofta är 

kopplat till inlärningssvårigheter och normbrytande beteende. Det som anses vara normalt är att kunna ta sig 

till skolan och att närvara på lektionerna. När en elev avviker från denna norm riskerar elevens ”avvikande” 

beteende att hamna i fokus, varpå det finns en risk att bilden av frånvaroproblematik begränsas och det kan 

bli svårt att identifiera rätt insatser för att vända frånvaro till närvaro. 

2.	Bakgrund	

Skolor organiserar sig på olika sätt kring arbetet med elevers frånvaro. En relativt vanlig form är att det är 

mentorns ansvar att identifiera frånvaro hos sina mentorselever. För två år sedan var jag med och startade 

upp en omorganisering på en gymnasieskola i norra Stockholm med hög frånvaroproblematik. Den höga 

frånvaron krävde en åtgärd för att fler elever på skolan skulle klara sina studier och fullfölja sin utbildning. 

Omorganiseringen innebar att mentorskapet förflyttades från pedagoger till mentorer, delvis med syfte att 

arbeta på individnivå med elevernas frånvaro.  
 

Baserat på min egen upplevelse var insatser som verkade inkluderande för eleven ett viktigt verktyg, bland 

annat genom att skapa sig en tydlig bild av problematiken bakom frånvaron på individnivå. På så sätt ökade 

möjligheten att tydliggöra konsekvenser av frånvaro på ett sätt som gör eleven delaktig i sin skolgång, 

undervisning och lärande. Dock kvarstår frågan hur elever med frånvaro själva upplever heltidsmentorns 
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arbete. Den här studien vänder blicken mot elevers upplevelser av heltidsmentorers arbete med deras 

frånvaro. Vad är elevernas upplevelse av heltidsmentorers arbete med deras frånvaro? Vad spelar enligt 

elever en avgörande roll för att främja närvaro och därigenom öka elevens delaktighet? Deras upplevelser 

kan förhoppningsvis i denna studie bidra till skolans organisation, självförståelse, utveckling och förbättrade 

lärmiljö. 

2.1	Mentor	-	ordet	

I den grekiska mytologin var Mentor vän och rådgivare till Odysseus. När Odysseus gav sig ut i det 

Trojanska kriget gav han Mentor uppdraget att vara rådgivare åt sonen Telemachos. Enligt traditionen var 

det gudinnan Athena som förklädd till Mentor vårdade och fostrade Telemachos (Hansman 2002, se 

Nordewall 2001, s. 34). Ordet Mentor har efter denna skildring används för att definiera en pålitlig vän, 

rådgivare eller lärare, oftast en äldre mer erfaren som hjälper en yngre.  

 

I dagsläget definieras mentor enligt nationalencyklopedins definition som: “Me ́ntor (efter Mentor), 

uppfostrare, lärare; i nyare språkbruk särskilt den äldre, erfarne chef som på företagsledningens uppdrag 

vägleder en eller flera yngre medarbetare i deras personliga och professionella utveckling”.  

2.2	Mentorsrollen	inom	skolan	

Mentorsrollen inom skolan kan avse en stödjande relation mellan kollegor där en lärare stöttar en kollega 

som nyligen har skaffat sig en lärarexamen genom regelbundna utvecklingsmöten (Ståhle & Bronäs, 2013, s. 

25). Mentorsrollen kan även avse en relation mellan lärare och elev. Inom gymnasieskolor idag är mentor 

den vanligaste benämningen för att beskriva relationen mellan lärare och elev, istället för exempelvis 

klassföreståndare som har minskat i användning (Wallström, 2018). Denna studie utgår ifrån mentorsrollen 

som en relation mellan pedagog och elev. På de flesta gymnasieskolor utgör mentorsuppgifterna en del av 

pedagogens arbetsuppgifter, medan andra skolor anställer särskild personal som arbetar med mentorskapet 

som uppdrag (Wallström, s. 22). Den här studiens undersökning har genomförts på en skola där man har valt 

att anställa heltidsmentorer som fördelar hela sin arbetsförlagda tid som mentor.  
 

Det finns ingen allmängiltig arbetsbeskrivning för hur en mentor ska arbeta i gymnasieskolan med avseende 

till frånvaro. På skolor med frånvaroproblematik blir organisering av frånvaroarbete särskilt relevant för att 

skolans personal ska kunna ge de stödåtgärder som elever kan behöva. Wallström beskriver att i Läroplanen 

(GY11) nämns inte mentorn, eller klassföreståndare, en enda gång utan det är rektorns ansvar att 

“undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att eleverna får den ledning och 

stimulans, de extra anpassningar, särskilt stöd samt andra stödåtgärder som de behöver (s. 12)”. Det är 

således rektorns ansvar att organisera skolan och mentorns arbete med frånvaro. Rektorn har skyldighet att 

utreda elevers upprepade och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. Om en elev uteblir från utbildningen, 

utan giltigt skäl, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit 
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frånvarande (Skollagen 15 kapitlet 16 §). Den här studiens undersökning har genomförts på en skola där det 

är utformat att heltidsmentorer följer upp elevers frånvaro.  

2.3	Problematisk	skolfrånvaro		

Frånvaro kan delas in i giltig och ogiltig frånvaro. Med giltig frånvaro avses frånvaro som kvalificeras som 

godkänd av skolan, exempelvis sjukanmälan eller av skolan godkänd ledighet. Med ogiltig frånvaro avses 

frånvaro som inte har blivit godkänd från skolan (SFS 2012:2039). Det finns många olika begrepp för att 

beskriva problematisk skolfrånvaro, skolvägran och skolk är de vanligaste (Karlberg & Persson). 

Fortsättningsvis när begreppet skolk används syftar det till frånvaro som inte har blivit godkänd av skolan. 

2.4	Inkluderande	lärmiljöer	och	delaktighet		

Som det ser ut idag är inte alla elever delaktiga i undervisningen vilket tyder på att skolan inte har lyckats 

organisera sig på ett sätt där elevers delaktighet möjliggörs på ett fullgott sätt. Skolan behöver därför arbeta 

utvecklande för att lära sig mer om vilka verktyg som möjliggör delaktighet, däribland närvaro, i skolan.  
 

Ett sätt att möta elevers olikheter och behov är att utveckla inkluderande lärmiljöer. Förhållningssättet att 

flytta fokus från individ till lärmiljö beskrivs öka till en mer likvärdig utbildning för alla. Färre exkluderande 

undervisningslösningar, att olikheter i högre utsträckning respekteras och ses som en tillgång, ökad trivsel, 

arbetsro, delaktighet och elevinflytande beskrivs som konsekvenser av att arbeta inkluderande (Appel & 

Ernestam, 2017).  
 

Goda relationer ses som en framgångsfaktor för att utveckla inkluderande lärmiljöer i skolan. Att lyssna på 

eleverna, främja motivationen och att göra dem delaktiga i skolnärvaroarbetet framhävs som betydelsefullt 

för inkluderande lärmiljöer. Elevens röst ska ges plats och det är viktigt att skolan tar del av elevens egna 

tankar för att kunna vända frånvaro till närvaro. Nylander (2013) menar att hur bra skolans organisation än 

organiserar sig så ligger det viktigaste arbetet i bemötandet av varje elev. Vidare argumenterar Nylander för 

att det måste finnas en flexibilitet och förmåga att bemöta varje elevs behov (s. 15). Den enskildes villkor 

för lärande, dit närvaro räknas, behöver tillgodoses av alla verksam pedagogisk personal på en skola. 

Heltidsmentorer har genom att skapa relation till sin mentorselev möjlighet att se den enskildes behov och 

villkor.   

2.5	Heltidsmentorers	interaktion	med	elever	som	skolkar	

För att följa upp, och agera på, elevers frånvaro använder heltidsmentorer digitala plattformar, indrag av 

studiebidrag samt samtal med elev i arbetet med elevens frånvaro. Fram till att eleven fyllt 18 år har 

heltidsmentorn även möjlighet att kontakta elevens vårdnadshavare. Nämnda insatser kan heltidsmentorer 

arbeta med både innan, eller parallellt med, i samverkan med skolans elevhälsa och ledning.  
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2.5.1	Digitala	plattformar		

Välfungerande digitala frånvarorapporteringssystem är en förutsättning för att elevers frånvaro ska 

registreras korrekt och ge skolan tillförlitlig information (Nylander, s. 14). Gymnasieskolor använder sig av 

digitala plattformar där elevernas frånvaro rapporteras av lärare. Det är via den digitala plattformen 

heltidsmentorer, elev och vårdnadshavare i första hand kan ta del av den rapporterade frånvaron.  

2.5.2	Studiebidrag		

Som en del av skolans åtgärdande frånvaroarbete ingår rapportering av elevers skolk till Centrala 

Studiestödsnämnden (CSN). I gymnasieskolan får elever studiebidrag från CSN. Om en elev är borta utan 

anledning kan eleven bli av med studiebidraget. Det är skolan som meddelar CSN som i sin tur stoppar 

bidraget. Elever med sammanlagt fyra timmars ogiltig frånvaro under en månad riskerar indraget 

studiebidrag.   

2.5.3	Samverkan	och	kommunikation		

När det kommer till att vända frånvaro till närvaro beskriver Skolverket (2014) i sin nationella kartläggning 

ett aktivt mentorskap som en framgångsfaktor. Tillfrågade rektorer i kartläggningen menar att fokus ska 

läggas på tidiga insatser som består av samverkan med elevhälsa och andra verksamheter såsom mentorer 

och studie-och yrkesvägledare. Goda rutiner för hur skolan ska hantera frånvaro beskrivs av tillfrågade 

rektorer som centralt i ett framgångsrikt arbete. Rutinerna kan bestå i snabb och direkt kommunikation med 

elever och vårdnadshavare. Samarbete med vårdnadshavare lyfts som viktig i det förebyggande arbetet 

(Nylander, s. 14).  

3.	Syfte	och	frågeställningar	

Studiens syfte är att med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv tolka gymnasieelevers upplevelser av 

heltidsmentorers frånvaroarbete för att försöka öka förståelsen för hur heltidsmentorer kan främja elevers 

närvaro. Studien har utgått från följande frågeställningar; 

 

• Vad i heltidsmentorers kommunikation kring frånvaro ges betydelse av gymnasieelever i årskurs 3 

med skolkproblematik?  

• Hur kan heltidsmentorer arbeta för att främja närvaro i skolan enligt gymnasieelever i årskurs 3 med 

skolkproblematik? 
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4.	Tidigare	forskning		

Tidigare forskning inom frånvaro, mentorskap och vad som främjar närvaro presenteras i följande avsnitt. 

Av tidigare forskning framgår att elevers frånvaro måste tas på allvar i tid och att frånvaron tenderar att öka 

för varje år eleven går i skolan. Goda relationer med vuxna främjar närvaro och att arbeta inkluderande i 

form av exempelvis organiserat mentorskap som insats i skolan kan öka elevers delaktighet. Tidigare 

forskning visar att en stödjande relation gynnar elevens sociala utveckling, trivsel och välmående (Aspelin 

& Johansson, 2017). Då relationer förebygger frånvaro bör skolan eftersträva ett mentorskap som fokuserar 

på relationsbyggande och som verkar inkluderande.  

Rollen som heltidsmentor finns inte på alla skolor och är inte en lika välkänd och etablerad yrkesroll som 

exempelvis pedagoger, studievägledare eller kuratorer. Detta kan ha påverkat att litteratursökningen på just 

ordet heltidsmentor inte har gett ett omfattande resultat. Litteratursökningen har istället utförts med ordet 

mentor för att få fler träffar och på så sätt skapa en starkare forskningsbas. Som redan nämnt i studiens 

bakgrund är uppdraget kring eleven detsamma för en mentor som för en heltidsmentorer med skillnaden att 

den senare har mentorskapet som huvuduppdrag.  
 

Mentorskap är enligt tidigare forskning ett sätt att arbeta med frånvaroproblematik inom skola men används 

även inom andra verksamheter, som exempelvis en social insats utanför skolan. Mentorns uppdrag inom 

skolan kan vara avgörande för huruvida eleven får hjälp med sin frånvaro via skolan eller inte. Orsaken till 

varför elever är frånvarande är relevant för mentorn och genom att identifiera orsaken kan mentorn arbeta 

med åtgärder. För att mentorn ska kunna förebygga elevers frånvaro finns det i nuläget ett behov av mer 

forskning inom det förebyggande arbetet. För att förstå hur frånvaro kan förebyggas presenteras nedan 

forskning som rör orsaken till en elevs frånvaro.  
 

Artikeln Causes of student Absenteeism and School Dropouts (Sahin, Arseven & Kiliç, 2016) syftar till att 

undersöka orsakerna till frånvaro och avhopp. Studien är gjord i Turkiet och består av semistrukturerade 

intervjuer gjorda på 64 rektorer som arbetar i låg-och mellan, högstadiet och gymnasiet. Genom en 

innehållsanalys delar Sahin, Arseven & Kiliç in orsakerna till elevers frånvaro och avhopp i fem kategorier; 

orsaker som härrör familj, orsaker som härrör skolans ledning och lärare, orsaker som härrör skolan, orsaker 

som härrör eleven samt orsaker som härrör från omgivningen och miljön. Artikeln ger förslag baserat på 

resultaten som pekar på orsaker som härrör skolan - att skolan bör följa upp elevens frånvaro på en daglig, 

veckovis och månatlig basis. Sahin, Arseven & Kiliç menar även att skolan bör ha ett samarbete med 

familjen och att familjen bör bli underrättad om elevens närvaro i skolan. Uppföljning av elevens frånvaro är 

en del av heltidsmentorers uppdrag och Sahin, Arseven & Kilics resultat är av intresse att presentera då det 

pekar på vikten av skolans arbete att följa upp elevens frånvaro frekvent. 
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Attwood & Crolls (2006) artikel Truancy in secondary school pupils: prevalence, trajectories and pupil 

perspectives analyserar omfattningen, konsekvenserna och förklaringarna av ogiltig frånvaro i brittiska 

gymnasieskolor. Atwood & Crolls har analyserat enkätresultat och gjort djupintervjuer på ungdomar med 

frånvaroproblematik. Studiens resultat visar bland annat att den ogiltiga frånvaron ökade i omfattning för 

varje gymnasieår hos skolkande elever. Konsekvenserna är bland andra sämre studieresultat och 

arbetslöshet. Elevernas förklaring till ogiltig frånvaro som framkommer i artikeln är problem med andra 

studenter, ett ogillande av skola och dåliga relationer till lärare.  

 

Anne-Sofie Strands (2013) forskning Skolk ur elevernas och skolans perspektiv har undersökt vad, både 

inom och utanför skolan, som drar elever från skolan. Strand har utgått från ett systemteoretiskt perspektiv 

och har samlat in data genom intervjuer med skolpersonal och elevernas berättelser samt utifrån 

dokumentbeskrivningar. I sitt resultat redogör bland annat Strand för att vuxen- och pedagogiskt stöd i 

skolan utgör systemkrafter som bör dra elever i riktning mot delaktighet och välbefinnande. 
  

Det finns mycket forskning inom området som berör frånvaro och dess orsaker men Britten Ekstrand (2015) 

har i sin forskningsöversikt, What it takes to keep children in school: a research review, fokuserat på det 

främjande arbetet. Studiens syfte var att undersöka vad som uppmuntrar skolnärvaro och förebygger 

skolfrånvaro. Forskningsöversikten presenterar resultat och rekommendationer baserat på 155 studier från 

hela världen. Trots ländernas olikheter i det kulturella, demografiska, sociala och geografiska menar 

Ekstrand att likheterna i materialet övervägt skillnaderna. Ekstrand kommer fram till att det finns ett behov 

att flytta fokus från individen och dennes orsaker till frånvaro för att istället se till det ansvar som skolan och 

samhället har. Ekstrands slutsats är att det som gör att elever dras till skolan är känslan att kunna lyckas i 

skolan och en positiv skolmiljö. Något som Ekstrand menar kan uppnås genom att elever ges möjlighet att 

stärka sina kompetenser i ett skolklimat som elever anser vara positivt och där möjligheten att knyta 

relationer med vuxna finns. Ekstrand konstaterar att förebyggande arbete med frånvaro har fått tydligt 

mindre prioritet inom forskningsfältet (s. 460-461). 
 

Varierande resultat har framkommit vid forskning om mentorskap. Mentor är ett begrepp som används i 

olika sammanhang och på olika sätt. Mentorskapsprogram kan inom viss internationell forskning beskrivas 

som en social insats med formella strukturer där familjer eller enskilda individer matchas med mentorer. 

Mentorskapet ska då bidra till en positiv utveckling genom en stödjande relation i boendeområdet, jobb- 

eller skolmiljön (Randolph & Johnsson, 2008). Rockwell (1997) argumenterar för att mentorskapsprogram 

som sociala insatser istället bör organiseras från skolan för att förebygga skolmisslyckanden. 
 

Nordewall (2011) har i sin studie kartlagt, beskrivit och analyserat lärarens uppdrag som mentor utifrån ett 

kommunikativt relationsinriktat perspektiv. Genom en etnografisk ansats med deltagande observationer 

visar Nordewalls studie på att mentorn kan få en unik position i förhållande till sina mentorselevers 
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skolsituation. Överblicken ger mentorn möjlighet att bygga ett eget kunskapssystem kring eleven som kan 

ge underlag för att mentorn kan påverka elevens utrymme för lärande och delaktighet. Nordewalls resultat 

visar på brister i mentorsuppdraget och i dessa ryms bland annat att det finns en risk för att elever inte 

bemöts likvärdigt (s. 178).  
 

Trots att Nordewalls studie är gjord på ett mentorskap där det är lärare som har mentorsuppdraget finns det 

relevans att belysa hennes resultat då det visar hur elever påverkas av mentorns handlingar i 

mentorsuppdraget. Nordewalls resultat blir relevanta i denna studies sammanhang när man ser till uppdraget 

som mentor, oavsett om det görs på heltid av en heltidsmentor eller om det är en lärare som har det som ett 

uppdrag tillsammans med sin undervisning.  
    

Wallström (2018) beskriver gymnasielärares mentorsarbete som ett relativt outforskat område (s. 45). 

Wallströms studie syftar till att undersöka vad lärare försöker förverkliga i sitt mentorsarbete. Studien är 

analyserad utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv och Wallström har genomfört fältstudier, skuggning 

och intervjuer på tjugofyra lärare. Resultaten belyser hur mentorskapet tar form och vad lärarna har för 

utmaningar när de försöker förverkliga arbetet. Om en mentor har en eller flera elever som riskerar att inte 

nå målen, är frånvarande i skolan och/eller är i behov av särskilt stöd, diskuterar Wallström hur det kan göra 

anspråk på en större del av lärararbetet eftersom mentorn förväntas agera på avvikelser i elevens individuella 

utbildningsgång (s. 180).  
 

Det som inte analyseras i Wallströms studie är hur eleverna påverkas av mentorns arbete och blir därför av 

relevans att vidare undersöka i denna studie. Trots att Wallströms studie inte heller är gjord på 

heltidsmentorskap (jmf Nordewall, 2011) utan baserat på ett mentorskap där läraren ansvarar så belyser 

Wallström hur mentorn förväntas agera på avvikelser hos elever som är frånvarande.   
 

Forskning som rör frånvaro i skolan diskuteras som problematiskt inom nationell såväl som inom 

internationell forskning. Tidigare forskning söker svar på varför elever är borta för att kunna diskutera 

potentiella åtgärder och lösningar (Sahin, Arseven & Kiliç, 2016; Atwood & Croll, 2006; Strand, 2013). 

Forskning kring mentorskap framhäver att mentorn har en viktig roll i elevens skolgång, särskilt om det 

visar sig att eleven är i behov av tillgång till stöd och hjälp. Heltidsmentorer är vuxna i skolan som har som 

uppdrag att följa upp elevens frånvaro, genom samarbete med familj och relationsbyggande med eleven. 

Den här studien bygger vidare på tidigare forskning genom att undersöka elevers upplevelse av 

heltidsmentorers arbete för att bidra till skolans utveckling. Studien bygger vidare på tidigare forskning då 

syftet inte fokuserar på individens orsaker till frånvaro utan istället flyttas fokus till skolans organisation där 

elevernas upplevelser av heltidsmentorers frånvaroarbete har undersökts. 
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5.	Teoretiska	utgångspunkter		

Nedan redovisas de teorier som varit vägledande vid bearbetning och analys av insamlade empiriska data. 

För att uppnå studiens syfte eftersöktes en teori som tog hänsyn till relationer mellan människor och där 

interaktion ges betydelse för lärande och utveckling. Elevernas upplevelser av heltidsmentorers 

frånvaroarbete står i fokus i relation till teorin i denna studie. 

5.1	Ett	socialkonstruktionistiskt	maktperspektiv…	

Det socialkonstruktionistiska perspektivet fokuserar på “hur människor i interaktion konstruerar meningar, 

positioner och regler (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 274)”. Att studera sociala konstruktioner i skolan 

innebär en möjlighet till att analysera heltidsmentorers arbete med frånvaro utifrån begreppet makt. 
  

Bartholdsson (2008) beskriver makt som en handling som något man utövar snarare än något man äger. Man 

äger inte makt utan man äger rätten att utöva makt. “Rätten” fördelas genom skolans uppdrag till den vuxne, 

i relation till denna studie - heltidsmentorn. För att maktrelationen ska fungera, menar Bartholdsson, att 

makten erkänns av de människor som ska styras och kontrolleras. Då alla inte vill samma sak måste en viss 

mån av tvångsmakt ändå utövas. Bartholdsson diskuterar att skolan ska verka inom ramen för ett 

demokratiskt samhälle, inte förtrycka andra utan att saker ska ta form med demokratiska medel där respekt 

för den enskilda elevens egenart betonas som ett grundläggande värde. Bartholdssons beskrivning vilar på 

Foucaults beskrivning av maktutövning som “normaliserande, disciplinerande och, när den inte missbrukas, 

nyttiggörande (s. 17-18)”. Bartholdsson använder begreppet vänlig maktutövning och diskuterar hur man 

som lärare hanterar elevens uteblivna ansvar samtidigt som man måste göra det inom ramen för ett 

demokratiskt arbetssätt. Normalitet blir i förhållande till detta resonemang något som gynnar individen, 

något som är för elevens bästa. I den här studien blir begreppet makt relevant då heltidsmentorer arbetar 

med att kontrollera och följa upp elevers frånvaro. I linje med detta argumenterar Ambjörnsson (2004) för 

att föreställningar om normalitet inte enbart är beskrivande, utan fungerar även reglerande. Därigenom 

menar Ambjörnsson att föreställningar om normalitet är gestaltningar av maktförhållanden (s. 21). Även 

Ambjörnsson, likt Bartholdsson, utgår från Foucault när hon diskuterar makt och hur individens anpassning 

till det normala inte sker genom hot utan med uppmaningen om att man ska bli lyckligare.  

 

Björkman (2010) menar att pedagoger har makt att påverka elevers lärande och sociala processer i skolan. 

Vidare argumenterar hon för att arbete med normkritiska strategier i skolan skapar förutsättningar för att 

synliggöra normer, deras konsekvenser och makt (s. 155-157). Björkman menar att man som lärare behöver 

arbeta prestigelöst - med eleven och inte inför eleven. Med hjälp av språket och genom bemötandet kan 

pedagoger skapa en arena som möjliggör att elever ges utrymme att bli delaktiga (s. 163). När arbetet 

påbörjas med en elev som skolkar ges heltidsmentorer möjlighet att utveckla normkritiska strategier, i 
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samverkan med eleven. Hur heltidsmentorer kommunicerar med elever kan då diskuteras utifrån norm- och 

maktkritiska strategier. En elev som har skolkat kommer i kontakt med sin heltidsmentor och 

kommunikationen mellan heltidsmentor och elev blir ett viktigt verktyg för att skapa en bred 

möjlighetsarena. Studien tar vidare Björkmans resonemang om att arbeta normkritiskt genom att se på hur 

heltidsmentorer kan kommunicera för att öppna upp för elevens ökade delaktighet.  

 

I bemötandet kan pedagoger lättare hitta alternativa sätt till härskar- och offerstrategier genom att 

tillgodogöra sig kunskap om makt och dominans i gemensamma kommunikationsmönster. Tegnér (2015) 

har en enkel modell (se bild 1) som stöd i att främja relationsskapande och ömsesidiga samtal. Modellen, 

som går att använda närsomhelst, går ut på att främja individers självständiga meningsskapande och är tänkt 

att användas som ett kommunikativt och framförallt synligt verktyg. Verktyget blir synligt då modellen är 

tänkt att användas som en fysisk lapp, så att samtliga parter i samtalet kan se den. “Modellen, som ger 

begrepp för en samhälleligt förankrad mellanmänsklig maktdynamik, bygger på: Att individens möjlighet 

till lärande och utveckling främjas av ömsesidighet och likvärdighet (Tegnér, 2015, s. 46)”.  

	
	

 

Bild 1: Något att hålla sig till om en som enskild individ vill utöva mer demokratisk än härskar- och offerstrategisk makt (Tegnér 

2015, s 46) 

 

Genom att medvetandegöra hur härskartekniker manifesteras i heltidsmentorns frånvaroarbete kan 

heltidsmentorer arbeta för att skapa ett ömsesidigt samtal mellan heltidsmentor och elev som främjar 

delaktighet och i förlängning ökar närvaro.  
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5.2	...	med	stöd	av	det	sociokulturella	begreppet	verktyg	

Det socialkonstruktionistiska perspektivet bygger på den sociokulturella grunden och begreppet verktyg 

används i denna studie för att kunna tolka och diskutera elevernas upplevelser av heltidsmentorers 

kommunikativa verktyg i arbetet med frånvaro. Inom sociokulturell teori har termen verktyg en central 

betydelse (Vygotskij 1934/1986, se Säljö 2012, s. 194). “Med verktyg menas de resurser, såväl språkliga 

(eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår vår omvärld och 

agerar i den (Säljö 2014, s. 20)”. Säljö menar vidare att många av de sociokulturella verktyg människan 

utvecklat blir som komplement för att hantera vardagen. Språket och kommunikationen utgör förbindelsen 

mellan individuella mentala processer och sociala läroaktiviteter (Nordewall, s. 48).  

 

Hur vi lär oss blir, utifrån en sociokulturell utgångspunkt, en fråga om hur vi tillägnar oss de resurser eller 

verktyg för att tänka och utföra det som är del av vår kultur och vår omgivning. Säljö (2014) menar att 

“kunskaper och färdigheter kommer från insikter och handlingsmönster som byggts upp historiskt i ett 

samhälle och som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra människor (s. 21)”. Med ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv som räknar med normer och värderingars stora inverkan på individ och 

samhälle (Sohlberg & Sohlberg, s. 274) går det att förstå att detta lärande, denna utveckling, aldrig kan helt 

vara elevens ”egen” – just eftersom normer behöver förändras kollektivt.  

 

Vi människor har utvecklat system för att samarbeta med varandra. Skolan är ett exempel på en kollektiv 

verksamhet där vi har lärt oss organisera mänskliga aktiviteter i varaktiga sociala system som bygger på 

komplicerade former av samverkan mellan människor (Säljö, 2014 s. 19, 138). Heltidsmentorns arbete med 

frånvaro utgör en del av skolans sociala praktik och bör studeras i sitt sammanhang för att förstås. Då det 

gäller att studera och analysera de verktyg deltagare inom organisationer har, kan begrepp som verktyg, 

hämtade från den sociokulturella teorin, vara fruktbara. Skolan som verksamhet fungerar inte bara som ett 

system för att samarbeta utan även för att konkurrera ut varandra. Med ett socialkonstruktionistiskt 

maktperspektiv möjliggörs, i denna studie, en diskussion kring hur lärmiljöer, där mentorskapet ingår, kan 

organiseras på ett mer ändamålsenligt sätt.  
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6.	Undersökningsmetod	

En kvalitativ undersökningsmetod ligger till grund för denna studie, då en kvalitativ undersökning skapar 

bättre förutsättningar för en mer djupgående förståelse för andra individers perspektiv (Ahrne & Svensson 

2015, s. 12). Semistrukturerade intervjuer har genomförts med eleverna, då denna intervjuteknik har 

bedömts som den mest lämpliga för att synliggöra elevernas upplevelser på ett sätt som tillåter eleverna att 

nå sina egna slutsatser utan att bli för styrda i samtalet. 
 

Fördelen med intervjuer som undersökningsmetod är att elever får möjligheten att beskriva sina upplevelser 

på ett djupare plan än vid exempelvis strukturerade frågeformulär (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 

38). Under en intervju kan man på kort tid skapa sig en uppfattning om individers reflektioner kring ett visst 

fenomen - i detta fall elevernas upplevelse av heltidsmentorers frånvaroarbete (s. 53). Intervjuer skapar en 

god empirisk grund för en studie och ger därtill en gedigen grund att koppla samman med en studies 

teoretiska utgångspunkt (s. 54). Värdet i att få en relativt snabb empiri blev särskilt viktig i denna studie, i 

relation till studiens relativt korta tidsram. Semistrukturerade intervjuer bedömdes lämpliga för att de skulle 

ge eleverna möjlighet att resonera, fundera högt och eventuellt gå tillbaka till tidigare ställda frågor i större 

utsträckning än vid till exempel ett standardiserat frågeformulär. Att göra fler semistrukturerade intervjuer 

istället för till exempel en djupintervju ökar möjligheten till att få ett oberoende material. Risken för att 

resultatet präglas av en enskild specifik personlig uppfattning minimeras genom att ha fler än en elev i 

urvalet (s. 42).  
 

Skolan där undersökningen utfördes valdes ut för att jag med min tidigare erfarenhet som heltidsmentor 

kände till att skolan har organiserat mentorskapet med heltidsmentorer. Jag hade sedan tidigare kännedom 

om att skolan arbetar med heltidsmentorer som en insats för att vända elevers frånvaro till närvaro. 

Kombinationen av att skolan arbetar med heltidsmentorer och tillgängligheten till elever med frånvaro 

gjorde att denna skola blev lämplig att kontakta för att samla in material.  
 

Två veckor innan intervjuerna utfördes tog jag kontakt via mail med skolans rektor för att informera om 

studiens syfte. Mailet följdes upp med ett telefonsamtal fem dagar senare för att säkerställa att mailet 

kommit fram och för att få godkännande till att utföra studien på skolans elever. Telefonsamtalet utmynnade 

i en möjlighet att komma till skolan tre dagar innan intervjuerna skulle utföras för att träffa skolans 

heltidsmentorer, för att kunna få ytterligare hjälp med urvalet. Urvalet gjordes i samråd med heltidsmentorer 

för att veta vilka elever som skulle kunna passa in som deltagare i studien. Heltidsmentorerna använde det 

digitala verktyget för att hitta elever med den efterfrågade profilen och jag fick en klasslista, med bild, över 

elever som uppfyllde efterfrågade kriterier.  
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6.1	Urval	

Materialet i denna studie består av åtta elever från gymnasieskolans tredje och sista årskurs. Elever som 

under sin skolgång har haft minst fyra timmar olovlig frånvaro under en 30 dagars period ingår i urvalet. 

Elever som haft fyra timmar olovlig frånvaro under en 30 dagars period riskerar enligt CSN indraget 

studiestöd inkluderas i urvalet då de förmodas haft någon typ av kontakt angående sin frånvaro med sin 

heltidsmentor. Genom att intervjua elever som har haft frånvaro ökade möjligheten för att eleverna skulle 

kunna förmedla sina upplevelser av heltidsmentorers arbete med frånvaro. Antalet deltagare ansågs vara 

rimligt i förhållande till tiden som gavs för genomförandet av studien.  
 

Då deltagarna går sista året på gymnasiet var förhoppningen att det skulle finnas fler upplevelser kring 

relationen av heltidsmentorer än hos elever som går första och andra året. Elever som har haft ogiltig 

frånvaro inkluderades i urvalet för att eleverna skulle diskutera sina upplevelser och att de förhoppningsvis 

skulle kunna ge konkreta exempel utifrån sina egna upplevelser. Elever med erfarenhet av heltidsmentorers 

arbete skulle förhoppningsvis kunna reflektera kring situationen hur en heltidsmentor eventuellt kunde ha 

arbetat. Om en elev aldrig haft ogiltig frånvaro förmodar jag att det generellt kan bli svårare att tänka sig in i 

en situation man inte varit med om. 
 

Elevernas kön har inte varit styrande i urvalet, men studien har eftersträvat en jämn spridning i 

könsrepresentation. Det har dock varit ett krav att deltagarna någon gång under sin tid på gymnasiet varit 

ogiltigt frånvarande över fyra timmar under en 30 dagars period. Två av de tänkta manliga deltagarna var 

inte närvarande vid besökstillfället men kunde ersättas av två kvinnliga deltagare som hade den efterfrågade 

profilen. 

6.2	Deltagare		

Deltagare 1 - Jonas, årskurs 3, Samhällsvetenskapliga programmet (teoretiskt) 

Deltagare 2 - Elias, årskurs 3, Samhällsvetenskapliga programmet (teoretiskt) 

Deltagare 3 - Samira, årskurs 3, Samhällsvetenskapliga programmet (teoretiskt) 

Deltagare 4 - Jasmin årskurs 3, Naturvetenskapliga programmet (teoretiskt) 

Deltagare 5 - Zarah årskurs 3, Naturvetenskapliga programmet (teoretiskt) 

Deltagare 6 - Emmy årskurs 3, Barn och fritidsprogrammet (praktiskt) 

Deltagare 7 - Mary årskurs 3, Samhällsvetenskapliga programmet (teoretiskt) 

Deltagare 8 - Sofie årskurs 3, Samhällsvetenskapliga programmet (teoretiskt)  
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6.3	Genomförande		

Eriksson-Zetterquist & Ahrne menar att det är bra om man bokar tid då det kan vara svårt att avsätta tid för 

intervju (s. 42). I den här studien hade ingen specifik tid bokats med tanke på att deltagarnas närvaro i 

skolan kan variera, utan jag fick tillåtelse från skolans personal att befinna mig på skolan. Att befinna mig 

på skolan under dagen gjorde att jag kunde anpassa tiden för intervjun när de tänkta deltagarna dök upp i 

skolan och även i samråd anpassa intervjun till innan eller efter lektionsstart. När de tänkta deltagarna 

befann sig på plats i skolan blev de muntligt informerade om undersökningen och fick ta ställning om 

deltagande. Längden på intervjuerna varierade, den kortaste tog 35 minuter och den längsta tog en timme 

och 30 minuter. 
 

Varje deltagare fick samma introduktion kring studiens syfte innan intervjufrågorna började ställas. Jag 

började ställa allmänna frågor som inte direkt var kopplade till studiens syfte för att etablera en kontakt och 

få deltagaren att känna sig trygg i situationen. I enlighet med hur kvalitativa intervjuer kan utföras så ställdes 

inte frågorna i samma ordning under de olika intervjuerna. Deltagarna svarade ibland på frågor som ställts 

tidigare och deltagarna hoppade mellan frågorna och kom in på annat som var direkt kopplat till frågorna. 

Intervjufrågorna ställdes genom öppna frågor (se bilaga 1) och ibland ställdes följdfrågor som “hur menar 

du?” och “kan du berätta mer om det” för att deltagaren skulle använda sina egna ord för att beskriva sina 

erfarenheter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38, Back & Berterö, 2015, s. 151-153).   

6.4	Bearbetning	av	data		

Interpretativ fenomenografisk analys (IPA) är en analysmetod med idiografisk inriktning och beskrivs som 

lämplig för att förstå hur människor upplever vardagliga fenomen. IPA som analysmetod valdes för den här 

studien då syftet med IPA är att utforska informantens syn på världen. IPA bygger på traditioner från 

hermeneutiken där tolkning är det centrala begreppet (Back & Berterö, s. 148-149). Back & Berterö 

framhåller att inom IPA är det inte relevant om det som beskrivs är sant eller falskt utan fokuserar på 

informantens upplevelse (s. 150). Den här studiens syfte handlar inte om att ta reda på om elevernas 

upplevelser av heltidsmentorns frånvaro arbete är sann eller falsk utan det är av intresse att tolka hur 

eleverna upplever heltidsmentorers frånvaroarbete. 
 

Hela det inspelade materialet, inklusive frågorna som ställdes, transkriberades ordagrant (Back & Berterö, s. 

152). En bred marginal lämnades vid sidan av dokumentet för anteckningar av kommentarer. Jag använde 

mig även av ett annat dokument där tema och idéer antecknades under transkriberingen. Genom att notera 

beskrivningar, språkliga kommentarer och begreppsliga uttryck kunde de olika textstyckena delas in i teman. 

Citat och ord som tillhörde samma teman sattes ihop i en översiktstabell som utkristalliserade tre 

övergripande teman: kommunikation vid frånvaro, bedömning av frånvaro och relation till heltidsmentor. 
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Jag närmade mig texten i materialet med utgångspunkt med min förförståelse och erfarenhet som 

heltidsmentor vilket kan påverkat analysen av resultatet.    

6.5	Forskarroll	

Under inledningen redogjorde jag för min yrkeserfarenhet som har bidragit till intresset för problemområdet. 

Tidigare erfarenheter inom området öppnade upp för ett kontaktnät som nyttjades för studiens ändamål. 

Studien utfördes medvetet på en annan skola än den jag själv varit verksam på för att undvika att tidigare 

relationer med elever skulle påverka studiens resultat.  
 

Min erfarenhet som heltidsmentor har underlättat att förstå när eleven har använt termer som används inom 

skolan. Vidare har min tidigare erfarenhet av att arbeta som heltidsmentor påverkat vid vissa tillfällen 

intervjuerna, exempelvis frågade en elev om jag förstod vad den menar och istället för att säga nej, kan du 

utveckla, vilket jag förmodligen hade gjort om jag inte hade arbetat inom skola innan, så svarade jag att jag 

förstod. Det går att diskutera hur intervjun hade tagit form om eleven hade behövt förklara vissa termer. Jag 

menar att eleven inte behövde förklara sig utan fick istället möjlighet till att prata sammanhängande, och 

utan avbrott, om sina upplevelser.   
 

6.6	Etiska	ställningstaganden		

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2017) fyra huvudkrav. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Skolans rektor blev vid första kontakt informerad om studien 

syfte och fick det informerade samtycket bifogat via mail (se bilaga 2). Efter kontakt med rektorn 

informerade jag muntligen skolans heltidsmentorer om studiens syfte och hur studien och dess material 

skulle komma att användas. Innan intervjuerna genomfördes informerade jag muntligt även deltagarna om 

deras anonymitet och studiens syfte. För att säkerställa anonymiteten har deltagarna fingerade namn och 

skolan där undersökningen utfördes nämns inte vid namn. 
 

Här kan tilläggas att möjligheten att utföra intervjuer på den skola som jag själv är anställd på hade varit 

fullt möjlig, då eleverna skulle uppfylla de uppsatta kriterierna för att delta i undersökningen. Den som 

intervjuar ska eftersträva neutralitet och objektivitet för öka studiens trovärdighet (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, s. 38). För att eftersträva neutralitet och objektivitet var det inte fördelaktigt att det skulle finnas en 

arbetsrelaterad relation mellan mig som intervjuar och den som skulle intervjuas. Följaktligen valdes 

alternativet att intervjua elever på den skola jag arbetar på bort.  
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6.7	Metoddiskussion	

Studien har genomförts utifrån kvalitativ metod och data har samlats in med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. För att tolka elevers upplevelser av heltidsmentorers frånvaroarbete hade deltagande 

observationer kunnat vara ett lämpligt alternativ, eller komplement, till intervjuer. Detta alternativ 

övervägdes under processen då deltagande observation beskrivs lämplig för att närma sig den andres 

perspektiv på tillvaron (Lalander, 2015, s. 93-94). Lalander menar att frågan om tillträde till fältet är viktig 

vid övervägning av öppen, deltagande observation. Vid en inledande reflektion kring studiens metodval 

reflekterade jag över observation som metod då tillträde till fältet upplevdes som en möjlighet via tidigare 

arbetsplatser. Observation som metod valdes till sist bort då den bedömdes inte kunna tillföra fler kunskaper 

än vad enbart intervjuer kunde ge. Nackdelen med observation som metod i denna studie bedömdes i 

slutändan mot det som Lalander beskriver som bilden av forskaren. Lalander beskriver att det är viktigt att 

tänka igenom “hur man kan tänkas uppfattas av dem man vill studera och försöka finna ett sätt att framträda 

som är begripligt för informanterna och också genomsyrat av respekt förd en andre (s. 103)”. Att intervjua 

elever med skolkproblematik om deras upplevelser bedömdes ge större möjligheter till elevernas upplevelser 

att träda fram. Genom observation bedömdes det finnas en risk att eleverna skulle känna sig observerade för 

att de tillhör en grupp som skolkar. I intervjuer kan eleverna förhoppningsvis istället uppleva att de blir 

tillfrågade och mer benägna att dela med sig av sina upplevelser. Det bedömdes därför vara mer lämpligt att 

få tillgång till elevernas upplevelser av heltidsmentornas frånvaroarbete och uppnå studiens syfte genom 

intervjuer.  
 

Med mer tid disponibelt hade deltagare från fler skolor intervjuats. Detta hade kunnat bidra till ett mer 

generaliserbart resultat och gett studien mer grund för jämförelse. Att enbart samla in data från en skola 

begränsar resultatets generaliserbarhet. Dock menar Svensson & Arhne (2015) att det överlag är svårt att 

tala om generaliserbarhet inom kvalitativ forskning för att vi aldrig med säkerhet kan veta vad som skulle 

hända om man väljer att studera ytterligare ett fall (s. 27).  
 

7.	Resultat	

I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen och resultatet har kategoriserats i tre huvudområden. 

Det första temat relaterar till heltidsmentorns sätt att kommunicera med eleverna vid frånvaro, det andra hur 

eleverna upplever heltidsmentorns bedömning av frånvaro och det tredje hur eleverna upplever relationen 

till heltidsmentorn och om dennes arbete upplevs inkluderande, i samband med insatser som relaterar till 

elevens frånvaro.  
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7.1	Heltidsmentorers	kommunikation	vid	ogiltig	frånvaro		

Intervjuer med elever synliggör att merparten av eleverna i studien upplever konsekvensen om indraget 

studiebidrag som en otillräcklig insats. I många fall är det inte förrän studiebidraget blir indraget som 

eleverna reagerar. Således kan vi å ena sidan se hur indraget studiebidrag kan verka för att få eleven att 

komma till skolan, men å andra sidan även hur det har utebliven effekt för andra. På frågan om hur 

heltidsmentorer arbetar med frånvaro säger Emmy:  

 “Helt ärligt så de gjorde de ingenting utom att dra in CSN, de sa inte ens något... ingen bryr sig egentligen på den här 

skolan”. 

I enlighet med Tegnérs modell för ett mer demokratiserande språkbruk visas exempel på hur 

heltidsmentorns kommunikation i Emmys fall kunde verkat mer demokratiserande då eleven upplever sig 

tystad och osynliggjord. I linje med att indraget studiebidrag har utebliven effekt beskriver Mary att:  

“Jag kände inte att jag fick det stöd eller den hjälp på vägen när det gick som dåligast för mig utan jag fick inget CSN” 

Mary berättar hur kommunikationen gick till när hon fick indraget studiebidrag och beskriver följande:  

“Jag vet att det ska finnas en skriftlig varning också som man får hem men jag fick ingenting och sen kom det som en 

chock asså det var ingen som sa till mig, (elevens namn) din närvaro ser ut såhär, det är såhär såhär såhär utan helt ärligt 

jag kom till skolan...eller jag började ta det seriöst eftersom att jag fick typ vad var det...5000 och betala tillbaka till CSN 

och sen till försäkringskassan för jag har extra tillägg och sen drog man även från min mamma, bostadsbidraget eller vad 

det är, nånting sånt...så man drog skitmycket så jag hade inget annat val än att komma så det var det som fick mig att 

komma" 

Mary upplever att konsekvenserna av hennes skolk har lett till att hon inte haft något val än att komma till 

skolan. Upplevelsen att inte ha ett val visar på en exkludering i elevens delaktighet och det ömsesidiga som 

enligt Tegnérs modell ska eftersträvas har uteblivit. 

Det framgår även att det finns utvecklingsmöjligheter när det kommer till kommunikationen mellan elev och 

heltidsmentorer. På frågan hur heltidsmentorer arbetar med frånvaro säger Jonas att:  

“Asså de gör inte så mycket, de säger bara hur du ligger till när du ligger på gränsen för CSN”  

Detta visar på ett behov av att inkludera och samarbeta med eleven i högre utsträckning i samband med 

elevens frånvaro. Mary upplevde konsekvensen, det indragna studiebidraget, av skolket som en chock och 

att hon inte fick tillräcklig information innan. Det indragna studiebidraget är ett exempel på hur 

heltidsmentorn har använt sin rätt att utöva makt för att få Mary att sluta skolka. Maktutövningen blir enligt 

Bartholdssons tolkning av makt något som sker för Marys bästa men så länge Mary upplever att hon inte fått 

tillräckligt med information behöver heltidsmentorn verka för elevens inkludering i högre grad, för att 

säkerställa att maktutövningen sker med demokratiska medel (Bartholdsson 2008).    
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Följande citat visar hur eleverna ger indraget studiebidrag vikt men påvisar också att konsekvensen bör 

följas av insatser som främjar elevens delaktighet i konsekvensen, annars finns risken att konsekvensen 

enbart verkar som ett maktverktyg. Elias beskriver hur kontakt med vårdnadshavare i samband med hans 

frånvaro verkade positivt för att han skulle öka sin närvaro.  

 “Jag fick sådär CSN avdrag, på den tiden var jag inte 18 så man brukade skriva till mina föräldrar och så och jag orkade 

inte med den där huvudvärken så jag tänkte att jag skulle förbättra mig” 

Vidare berättar Elias att han i efterhand upplevde att kontakten med hans vårdnadshavare har hjälpt hans 

skolsituation för ökad närvaro, men att han många gånger upplevde det som jobbigt att heltidsmentorn och 

vårdnadshavarna hade kontakt utan att han var inkluderad i samtalet. Vidare beskriver Samira hur åtgärder 

hade införts och CSN drogs in, utan att det förändrade hennes beteende. Samira säger om heltidsmentorns 

kommunikation vid frånvaro att:  

“Jag hade tyckt att det var för jobbigt och för på om mentorn skickade sms eller så men jag tror att eftersom det är så 

jobbigt och man vill slippa det så kanske hade jag kommit” 

Båda två beskrivningar visar på vikten av ett inkluderande arbetssätt från heltidsmentorn. Mer samtal kring 

kommunikation med eleven hade kunnat ge en positiv inverkan på Samiras situation. För Emmy uteblev 

kommunikationen om indraget studiebidraget från heltidsmentorns sida och det indragna studiebidraget 

gjorde inte att eleven kom tillbaka utan sänkte den redan bristande delaktigheten i skolan.  

Indraget studiebidrag som verktyg för att få eleverna att närvara beskrivs som motiverande i varierande 

grad. Elias, Mary och Sofie beskriver det indragna studiebidraget som en vändpunkt. De berättar att de insåg 

allvaret i deras skolk först när studiebidraget drogs in. Sofie uttrycker det på följande sätt:  
 

“Jag fick inte CSN på fem månader så efter det lärde jag mig en läxa... jag är alltid tio minuter tidig, så CSN blev en 

vändpunkt, det blev en bra påverkan efter det. Men just då tänkte jag abow1 vad händer varför fick jag det här, vad 

kommer min morsa säga och såna grejer. Men sen tänker man efter, jag kan inte fortsätta såhär, jag måste bli bättre. Det 

blir typ en wake up call om man säger så”  

 

Resultatet visar också på att elever upplever att heltidsmentorers kommunikation vid skolk fungerar bra. Det 

visar på att makt, om den inte missbrukas kan vara nyttiggörande (Bartholdsson 2008). Det framkommer att 

Samira, Jasmin, Zarah och Sofie upplever att kommunikation i form av samtal är positiva. Däremot går det 

att urskilja att det finns utrymme för utveckling när det kommer till elevens delaktighet i samtalet och 

därigenom öka elevens förståelse för konsekvenserna. Elever framhåller att varningar är positiva men bör 

föregås av rättvis bedömning samt möjlighet till samtal innan eleven drabbas av konsekvenser av skolk. I 

linje med detta beskriver Zarah att:  

																																																								
1	Slanguttryck	för	”wow”,	”oj”,	”shit”	
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“Mentorn pratar med några elever och frågar varför man är borta och så. Samtalen är jättebra så man själv kan förstå att 

man måste göra något åt saken, eller att man mår dåligt, man kanske bara behöver någon som säger till en, det är bra”  

Zarahs uttalande visar således på upplevelsen att samtal där eleven ges möjlighet att komma till självinsikt 

är positivt. Varningen med indraget studiebidrag sker i form av ett samtal som kan likställas till en 

uppmaning från heltidsmentorn. Zarah ger vikt åt delaktigheten i varningen som sker i form av samtal. 

Beskrivningarna visar på hur makten och individens anpassning till det normala inte har skett genom hot 

utan genom uppmaning att man ska bli lyckligare (Bartholdsson 2008, Ambjörnsson, 2004). På liknande sätt 

som Zarah, värderar Samira heltidsmentorns frånvaroarbete som positivt. Samtidigt som det är viktigt att få 

förklara sitt eget perspektiv: 

 “Jag tycker det är lite sådär strängt, men asså det är ändå bra, det är lite snålt man får inga chanser att förklara om sig 

men annars är det bra” 

Jasmin, som har fått varning av sin heltidsmentor innan CSN drogs, säger att elever är mer vänligt inställda 

till samtal med heltidsmentorn om de får en varning innan. 

“Det är jättebra att man får en varning i början för om de istället direkt skulle ha tagit bort CSN skulle vi blivit mer 

aggressiva, arga och irriterade och det skulle inte hjälpt oss att komma till skolan, men om de ger oss en varning så 

kommer vi försöka komma till skolan, vi ser att de är trevliga och vill hjälpa oss”  

På samma sätt resonerar Jasmin vidare kring samtal innan konsekvensen av indraget studiebidrag tar vid.  

“Vi brukar ha samtal med våra mentorer om vi har för hög frånvaro, de ger en varning först sen får du inte CSN om du 

inte tar tag i dina tider och frånvaro så de säger alltid till i början”  

I linje med Bartholdssons resonemang om vänlig maktutövning visar elevernas beskrivningar hur 

heltidsmentorer äger rätten att utöva makt men på ett sätt där makten i slutändan används för att göra eleven 

lyckligare. Varningen innan konsekvensen med indraget studiebidrag kan i det här fallet ses som en 

möjlighet till att eleven görs mer delaktig.  

Upplevelsen att inte ges möjlighet att förklara sig som elev tyder på att det finns utrymme för 

heltidsmentorer att öka elevens delaktighet i arbetet med konsekvenser av frånvaro.  

Det varierar hur eleverna upplever att heltidsmentorn bör kommunicera vid frånvaro. Elias beskriver att 

heltidsmentorn inte ska vara “för på” utan ge eleven utrymme att själv ta kontakt  
 

“Det är bättre att mentorn tar personen till ett rum eller någonting, går igenom din närvaro och frånvaro istället för att han 

ska vara på dig i korridoren”  
 

Mary framhäver att en heltidsmentor borde ringa ofta, ta kontakt och göra hembesök hos elever som skolkar 

för att öka hjälpa dem att förbättra sin närvaro 
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“Ta ett snack med eleven, om du märker att en elev inte är där, ring den om den inte svarar asså jag vet inte om det låter 

skumt eller något men om jag var lärare och jag verkligen brydde mig om att det skulle komma till skolan, jag skulle gå 

till den, jag skulle gå hem till den, prata med dens föräldrar, fråga vad som händer, hur det ligger till, allting... om man 

fortsätter... hur det kommer bli” 

 

Variationen kring hur eleven upplever heltidsmentorns kommunikation vid frånvaro visar på behovet av att 

heltidsmentorer arbetar individanpassat och med flexibilitet gentemot eleverna. Heltidsmentorn kan genom 

sitt sätt att kommunicera skapa en bred möjlighetsarena likt den Björkman argumenterar för en ökad 

delaktighet.  

7.2	Heltidsmentorers	makt	att	bedöma	skolk				

Resultatet visar att eleverna upplever att heltidsmentorn har makten att rätta till orättvisor eller misstag när 

det kommer till elevens frånvaro. Vidare går det att se flera exempel på hur elever upplever att de blir 

beroende av heltidsmentorer när det kommer till bedömningen om huruvida deras frånvaro ska godkännas 

som giltig eller bedömas som ogiltig.  

På frågan kring hur heltidsmentorer arbetar med frånvaro beskriver Jonas en situation som tyder på att 

eleven upplever att det är heltidsmentorn som har makten att godkänna anledningen till ogiltiga frånvaron.  

“Sen brukar jag alltid ringa min mentor, till exempel idag, mitt busskort funkade inte så jag var tvungen att hämta ett 

annat så ringde jag bara, jag blir sen för mitt busskort funkade inte sen är det upp till han om han vill ändra eller inte”  

Enligt Jonas blir det upp till heltidsmentorns beslut om ursäkten godtas och blir ändrad till giltig 

närvaro. Vidare kan vi se hur Jonas beskriver heltidsmentorn som någon som eleven kontaktar för att rätta 

till fel när det kommer till elevens frånvaro. 

 “Lärarna ger dig frånvaro om du inte kommer på lektionerna sen kan du ringa till dina mentorer och be dem fixa 

frånvaro om de gjorde fel eller misstag”  

Sofie beskriver att hon upplever att heltidsmentorernas arbete med frånvaro fungerar bra. Kontroll av 

frånvaron värderar hon som positivt. 

 “De är bra, de är hårda, de har koll på sitt jobb. Ifall man gör fel så är dem rättvisa också. Ifall jag har kommit sent typ 

fem minuter så håller de koll, det är bra att det är strikt för om man inte är strikt då kommer man fortsätta komma sent, så 

de håller koll. Det blir dominoeffekt om du kommer sent då missar du klassen, då missar du dina uppgifter så det drabbar 

dig... om man tänker långsiktigt, det är inte bra”   

Bartholdssons beskrivning av hur makt kan verka disciplinerande synliggörs i Sofies fall där 

heltidsmentorns kontroll har verkat för att elevens skolkproblematik har blivit bättre. På motsatt sätt 

beskriver Emmy heltidsmentorns arbete med frånvaro som något som inte förebygger delaktighet och tycker 

inte att mentorns roll fyller en positiv funktion. 
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“De hade att man sjukanmälde sig själv när man var 18 men de tog bort det nu den här terminen i trean så man måste 

ringa till mentorn. Jag tycker det är ganska dåligt för det blir ändå som att man blir barn behandlad, det är såhär vadå kan 

inte jag sjukanmäla mig själv, förstår du? det är som att de inte litar på dig” 

I likhet med Sofie upplever även Emmy att heltidsmentorn har makten att bedöma elevens frånvaro som 

giltig.  

“Det var som att de sa - fast du är inte sjuk, så vi kommer dra in ditt CSN och egentligen kan man inte göra så för om jag 

har sjukanmält mig så har de ingen rätt att säga att jag inte är sjuk, det vet ju inte dem”  

Zarah menar på att heltidsmentorn kan godkänna frånvaro som i det digitala verktyget annars står som 

ogiltigt. Eleven tycks således uppleva att heltidsmentorn har makten över att godkänna, och i förlängning, 

bedöma elevens frånvaro. 

“Jag tycker att om man ringer och sjukanmäler sig så ska man vara sjukanmäld, ibland asså de kan bara låta det vara och 

då blir det såhär rött hela tiden” 

En upplevd känsla av maktlöshet och att inte bli betrodd går att tolka i elevernas svar. Jonas, Emmy och 

Zarahs upplevelser visar på att maktförhållandet mellan heltidsmentor och elev är obalanserad. Eleverna 

upplever att heltidsmentorn bedömer deras frånvaro och eleverna upplever begränsad delaktighet och makt 

över sin egna situation. Heltidsmentorns bedömning av elevens frånvaro, i det här fallet hur eleven ska vara 

för att bedömas som “godkänd” kan kopplas till Ambjörnssons resonemang om hur normalitet inte bara är 

beskrivande utan är gestaltning av maktförhållanden.  

7.3	Heltidsmentorers	kännedom	om	elevens	individuella	behov		

Resultatet visar att elever lägger vikt vid relationen till heltidsmentorn och att den kan spela roll för att 

främja närvaro. Det framgår av resultatet att eleverna upplever att relation och individuell kännedom om 

varje elev och dennes situation är en förutsättning för att främja närvaro. Eleverna beskriver ett behov av 

stöd och hjälp när de har skolkat.  

Emmy svarar på hur heltidsmentorn kan hjälpa till med närvaro:  

“De kanske kan sätta sig in i din situation, de kan förstå varför du är borta, de kan förstå vad du vill göra och hjälpa dig 

på ett sätt så de förstår att du behöver hjälp på”  

Att sätta sig in i elevens situation och visa förståelse värderas av eleverna som positivt för att främja 

närvaro. På samma sätt ger Jonas relation och individuell kännedom betydelse för att kunna hjälpa.  

“Jag vet inte hur jag ska förklara men typ man ska kunna hjälpa en person man måste veta vilka som har svårigheter”  

Vidare beskriver Mary en förbättring i sin situation till följd av ett möte med mentorn och framhåller att 

samtal och relation är verktyg av betydelse.  
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“Sen dess, efter mötet, då blev det mycket bättre så kanske det, prata med eleven, visa hur det ligger till, vad som kan 

förbättras... jag vet inte... typ finnas där”  

I Emmys citat nedan går det urskilja att det generellt finns utrymme för mer relation och samtal utöver det 

som är kopplat till frånvaroarbetet. Samtidigt visar citatet att hon ger relationen hon har med sin nuvarande 

heltidsmentor betydelse:   
 

“Jag tycker våra mentorer är jätteonödiga om jag ska vara ärlig, de gör inte så mycket, de sitter i sitt rum och väntar på 

samtal på morgonen... det är typ det de gör [...] den mentor jag har nu är jättesnäll, jag tycker om honom jättemycket, 

hade jag haft honom redan i ettan tror jag det hade gått jättebra för mig för han förstår. Han tänker på dig mer än på 

skolan, fattar du? Han vill att du ska må bra”  

 

I följande citat värderas det positivt att heltidsmentorn inte är lärare i förhållande till arbetet med frånvaro. 

Det visar på behov att skolan organiserar sig för att kunna möjliggöra relationsskapande med varje elev. 

Samira säger:  
 

 “Jag tycker det är bättre nu när vi bara har en mentor som inte är lärare, de har mer fokus på en” 

 

Vidare framhäver Samira vikten av individualisering som exemplifieras i följande citat: 
 

 “Ibland kan det vara att man säger åt lite extra, typ vad är viktigt, man blir påmind varför man är här men jag tror 

fortfarande det är från person till person, man kan inte hitta en strategi och tro att det ska funka på alla” 

 

Vid frågan om vad heltidsmentorn kan göra för att främja närvaro framhöll många av eleverna samtal och 

relation. I följande citat beskriver Jasmin det på följande sätt: 
 

“Mentorn kan prata om hur man kan få hjälp ifall man blir mobbad eller ifall man mår illa, vart man ska vända sig och 

prata om det oftare tycker jag för att förut pratade man inte om det så mycket. Ibland behöver man prata med någon 

vuxen i skolan angående skolan och sitt privata liv, det känns jag vet inte... men jag tycker att jag behöver känna att 

någon finns där” 

 

Kontinuitet i relationen mellan heltidsmentor och elev upplevs således som fundamentalt, och Emmy 

beskriver på samma sätt vikten av relationen och kännedom om varje elevs specifika omständigheter.  
 

“Hade vi haft en och samma hade det varit mycket lättare för då kan man alltid vända sig till honom eller henne asså de 

känner ju dig då, de vet hur du fungerar asså mina mentorer kände knappt mig så det är lite svårt”  

 

På samma sätt beskriver Mary följande: 
 

 “Jag är lite såhär… mot nya människor asså det är inte lätt att berätta grejer, vår gamla mentor, vi hade henne bara ett år 

men jag kände mig så bekväm med henne så jag kunde berätta allt för henne men så kom han så det var såhär skumt jag 

kunde inte berätta om allt, jag kände mig obekväm” 



	 22	

 

I samma anda lyfter Sofie att heltidsmentorn borde: 
 

”Uppmuntra eleverna, ge dem motivation, ge dem stöd så mycket som möjligt... säga att du kan det här. Det finns en 

anledning till varför folk kommer sent, kanske sover de sent eller kanske vill de inte ens gå upp för att man mår dåligt 

över skolan. Bara tanken på att gå till skolan imorgon är fett jobbig så om mentorn säger kom till skolan, du är bra, du 

kommer klara dig. Jag tycker själv om mentorn pushar en och då sprids det positiv energi, det kommer man långt på”  

 

Samira belyser ytterligare vikten av en god relation mellan heltidsmentor och elev med följande svar på 

valfri tilläggskommentar under intervjun: 
 

“Jag tror jag vill lägga till att jag brukar tänka på vilka lektioner som jag går på... eller som jag är sträng med mig själv 

att gå på... det är alla de lektioner där jag har en bra relation med läraren eller att läraren påminner mig och säger ja men 

kom vi behöver dig, typ förstår du? man nästan prioriteras, om mentorn kanske gör så med eleverna och påminner dem 

att de är viktiga” 

 

Vikten av bra kontakt i samband med relation ges betydelse även av Zarah:  

“Om de ser att folk skolkar skitmycket och typ sjukanmäler sig för mycket då ska man prata med dem och inte typ bara 

låta det gå bara för dem är så. Man ska ha bra kontakt, det är skitviktigt... och motivera dem jättemycket det är också 

skitviktigt” 

Emmy berättar om sin skolkproblematik och ger sin syn på vad heltidsmentorn kan göra för att förebygga 

frånvaro hos elever redan i årskurs 1. 

”Jag skolkade mest för att jag redan låg efter så det var såhär jag orkar inte komma nu så ligger de redan fem kapitel före 

mig så jag fattar ju ingenting... det är det... man måste hänga med redan från början annars förstår man inte. Så direkt när 

ettorna kommer så tycker jag man ska sätta dem ner och förklara vad som händer om det går dåligt i ettan” 

På frågan om Jonas vill lägga till något ytterligare som jag inte frågat om, när det kommer till 

heltidsmentorns arbete lyfter han vikten av ömsesidighet i en relation. 

“En lärare kan inte bara komma in och bestämma över oss, vi tål inte sånt där, vi kommer skicka dem härifrån lika snabbt 

som den kom men när den kommer in och är trevlig och presenterar sig själv, det här är min historia, -vart är ni ifrån? 

och sånt då blir man sådär... hon är trevlig, hon kan vara här”  

I det förebyggande arbetet kring frånvaro lägger således eleverna stor vikt vid god relation, samtal och tidiga 

insatser.   
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7.4	Sammanfattning	av	resultat		

Resultatet visar att heltidsmentorns kommunikation med elever som skolkar skulle kunna omfatta tydligare 

kommunikation som eleverna är väl införstådda med för att främja närvaro och öka elevens delaktighet. 

Verktygen indraget studiebidrag och samtal som används av heltidsmentorn upplevs av elever som 

konsekvenser av skolk. Baserat på elevernas upplevelser skulle heltidsmentorer kunna kommunicera kring 

konsekvenser på andra sätt för att undvika en obalanserad maktfördelning mellan heltidsmentor och elev. 

Relationsskapandet och ömsesidiga samtal mellan elev och heltidsmentor är ett verktyg som används i olika 

utsträckning av heltidsmentorn och värderas olika baserat på elevernas upplevelser. Resultatet visar att 

kommunikativa verktyg, som relationsskapande och ömsesidiga samtal, kan enligt elever verka för ökad 

delaktighet i skolan.   

8.	Diskussion	och	slutsatser	

Studiens syfte är att utifrån ett socialkonstruktionistiskt maktperspektiv tolka gymnasieelevers upplevelser 

av heltidsmentorers frånvaroarbete för att försöka öka förståelsen för hur heltidsmentorer kan främja elevers 

närvaro. Metoden som har använts för att uppnå studiens syfte är kvalitativa intervjuer och sammanställning 

samt tolkning av dessa. Resultatet svarar på frågeställningarna om vad som ges betydelse i heltidsmentorns 

kommunikation samt hur heltidsmentorer kan arbeta för att främja närvaro. Nedan följer en diskussion som 

kopplar samman teori och resultat för att redogöra för hur frågeställningarna har besvarats.  

8.1	Kvalitet	i	kommunikation	främjar	elevens	delaktighet	

Resultatet visar att elever efterfrågar en tydligare kommunikation från heltidsmentorer när det kommer till 

arbetet med deras frånvaro. Eleverna framhåller att tydligare kommunikation är viktigt för att konsekvenser 

av frånvaro ska synliggöras, samt för att kunna få stöd för att förändra sitt beteende. När heltidsmentorer 

kommunicerar med elever kring konsekvenser av deras frånvaro blir frågan om hur kommunikationen går 

till relevant för den här diskussionen. Hur heltidsmentorn kommunicerar med en elev som skolkar har i 

resultatet visat sig vara viktigt för elevernas delaktighet. Elever uppskattar exempelvis att få ett samtal från 

mentorn innan studiebidraget dras in. Genom samtalet kan eleven göras delaktig och här blir det av relevans 

att diskutera hur detta samtal förs. Då eleverna i studien efterfrågar en tydligare kommunikation går det att 

argumentera för att Tegnérs modell skulle kunna användas som ett kommunikativt verktyg i flera av fallen 

som framgått i studien. Konsekvensen av indraget studiebidrag kan ske oavsett, men elevens uteblivna 

delaktighet i konsekvensen gör att eleven kan känna sig dubbelbestraffad. Dels på grund av indraget bidrag 

men också på grund av samtalet med heltidsmentorn. Ett lyckat samtal kan istället ge eleven en ökad 

förståelse för sitt eget ansvar i situationen. 
 

När frånvaroarbetet sker parallellt med god kommunikation bidrar det även till att bygga goda relationer 

mellan elev och pedagog, eller mentor, vilket har framgått som viktigt i studiens resultat såväl som tidigare 
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forskning. Exempelvis beskriver Ekstrand att elever efterfrågar en relation med vuxna, samt föreslår att 

tidiga insatser som sker i form av samtal kan skapa en plattform för att möjliggöra att en god relation 

etableras mellan heltidsmentor och elev. Detta tyder på att heltidsmentorer medvetet bör arbeta, så tidigt 

som möjligt, för ömsesidiga samtal där elevens delaktighet är framträdande. På så sätt verkar heltidsmentorn 

för en maktutjämning mellan elev och heltidsmentor. 
 

På samma sätt framkommer i resultatet att heltidsmentorer kan använda andra kommunikationssätt kring 

elevens konsekvenser för att eftersträva en maktutjämning i relationen mellan pedagog och elev, för att 

undvika en obalanserad maktfördelning. Det är eftersträvansvärt att eleven upplever heltidsmentorn som en 

stödfunktion och inte bara en representant för den instans som kontrollerar och bedömer frånvaro. Utöver 

samtal med eleven kan heltidsmentorn exempelvis visa eleverna hur det digitala verktyget fungerar och 

säkerställa att de förstår vilka regler som gäller. Dessutom blir det av vikt att eftersträva tydlighet kring 

skolans uppsatta regler för ändring mellan ogiltig och giltig frånvaro. Att det finns en tydlighet gentemot 

eleven för vad som gäller när en heltidsmentor ändrar i det digitala verktyget blir viktigt för att elever inte 

ska uppleva att de behandlas olika beroende på hur heltidsmentorn bedömer situationen. 
 

Att olika elever behandlas olika beroende på den givna situationen är inte vad som diskuteras, det bör vara 

en del av den professionella bedömningen hos heltidsmentorer att avgöra vad som kvalificerar för ändring. 

Däremot argumenterar denna diskussion för vikten att elever bjuds in i samtalet och förstår på vilka 

premisser som heltidsmentorn ändrar i det digitala verktyget för att främja tänkande om konsekvenser. 

Elevens skolk får konsekvenser och det är en del av heltidsmentorns arbete att agera på detta. Enligt studiens 

resultat kan konsekvenser verka för att eleven ökar sin närvaro. Det går också att urskilja att konsekvenser 

på egen hand inte säkerställer att en förändring kommer ske. Resultatet tyder således på att det är 

situationsbundet huruvida medvetandegörande av konsekvenser kommer att förändra elevens 

frånvarobeteende eller inte. Foucaults beskrivning av makt blir här relevant då makten i ett sådant exempel 

har verkat nyttiggörande för eleven (Bartholdsson, 2008). Studien avser inte att argumentera för att 

konsekvenser ska elimineras för att en maktutjämning mellan heltidsmentor och elev ska ske, det handlar 

om att se konsekvensens påverkan utifrån ett helhetsperspektiv och inkludera eleven i vägen framåt. 

Heltidsmentorn kan arbeta för att göra eleven delaktig. Genom ett ömsesidigt samtal med eleven erbjuds 

eleven ett tydligare perspektiv kring sitt eget ansvar. Med stöd av exempelvis Tegnérs kommunikativa 

verktyg kan heltidsmentorer på så sätt främja individers självständiga meningsskapande. Eleven ges mer 

utrymme att tillsammans med heltidsmentorn ha ett ömsesidigt samtal som ökar möjligheterna att eleven får 

en ökad förståelse för konsekvensen. Det kan på så sätt synliggöra hur eleven kan inverka på sin egen 

situation och ta makten över densamma. Heltidsmentorn kan med hjälp av det enkla och synliga verktyget 

verka för att eleven blir delaktig att förstå konsekvensen som en del av ett större sammanhang och som i sin 

tur kan bidra till att främja tänkande om konsekvenser. 
 



	 25	

Heltidsmentorn bör sträva efter att frekvent använda det kommunikativa verktyget i samband med 

uppföljning av elevens frånvaro. Sahin, Arseven & Kiliç visar i sina forskningsresultat på att frekvent 

uppföljning av elevens frånvaro är viktig för att minska frånvaron, vilket även framgår av Skolverkets 

rapporter från 2012 och 2014. Uppföljningsrutinen skulle kunna innefatta att heltidsmentorn ofta för en 

kommunikation tillsammans med eleven, där Tegnérs modell kan användas som ett verktyg för en främjande 

dialog. Till exempel bör varningar eller indrag av studiebidrag organiseras på ett sätt som möjliggör elevers 

ökade delaktighet, för att man med konsekvenser som verktyg ska kunna påverka elevens frånvarobeteende 

på ett mer effektivt och kvalitativt sätt.  

8.2	Relationsarbete	för	att	främja	ökad	självständighet	och	egenmakt		

Elever tillhör en underordnad grupp som sätts i relation till heltidsmentorer med en maktposition gentemot 

eleven. Att genom denna studie synliggöra att det finns en maktrelation i förhållande till eleven möjliggör en 

diskussion kring hur heltidsmentorer kan använda makten på ett konstruktivt sätt genom att göra eleven 

delaktig i förebyggande och åtgärdande arbete kring deras frånvaro och konsekvenser av den. 

Heltidsmentorer kan då aktivt verka för att utveckla mer inkluderande arbetssätt och således motverka att 

elever upplever sig exkluderade från arbetet med deras ogiltiga frånvaro.     
 

Vikten av relationen till vuxna framträder tydligt i resultatet. I likhet med tidigare forskning, Aspelin & 

Johansson, Strand och Ekstrand, går det att, baserat på studiens resultat, dra slutsatsen att relationen till 

vuxna i skolan är viktig för att främja närvaro. Vidare argumenterar Aspelin och Johanssons forskning för 

att stödjande relationer bidrar till elevens sociala lärande och utveckling. Ekstrand pekar, med sin forskning, 

på att relationen främjar närvaro och att mer forskning behövs inom det förebyggande arbetet. Strand 

diskuterar i sitt resultat att vuxenstöd i skolan bör kunna verka för elevers delaktighet. Det vi kan konstatera 

med stöd i tidigare forskning och utifrån resultatet i denna studie är att förebyggande arbete för att skapa 

goda relationer mellan heltidsmentor och elev kan främja närvaro såväl som delaktighet.  
 

Nordewalls forskning lyfter mentorns unika position att skapa sig ett kunskapssystem i förhållande till 

eleven. I relation till studiens resultat går det därför att diskutera huruvida maktrelationen mellan 

heltidsmentor och elev skulle bli mer jämlik om eleven skulle ges ökad möjlighet att bygga sitt eget 

kunskapssystem kring sig själv och sin frånvaro. Genom att använda samtalet som verktyg, där eleven blir 

delaktig, kan heltidsmentorns sätt att kommunicera verka för att eleven får ökad förståelse för hur eleven ska 

hjälpa sig själv. Målet blir således inte att mentorn sitter på ett kunskapssystem kring eleven utan att eleven 

blir delaktig för att i förlängning kunna ta makt över sin egen situation utan att vara beroende av mentorn. 

För att främja elevens delaktighet krävs en medvetenhet kring detta sätt att kommunicera. Nylander menar 

att skolan måste ge plats åt elevens röst vilket bör vara en utgångspunkt i varje samtal. I förlängningen kan 

heltidsmentorn på så vis öppna upp för vad som kan bli en bred möjlighetsarena där elever ges utrymme att 

bli delaktiga, i enlighet med Björkmans resonemang.  
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Wallströms forskning om mentorskap indikerar på att mentorn förväntas agera på elevens avvikelser. I linje 

med att elevens ges ökad delaktighet blir målet att mentorn, genom det kommunikativa verktyget, stödjer 

elevens möjlighet till lärande och självutveckling samt förmåga att uttrycka sina behov. För vissa elever blir 

det svårare att uppleva denna egenmakt och då har skolan möjlighet att vägleda hur denna egenmakt och 

självutveckling kan byggas. I hierarkiska sammanhang görs vissa till “de ansvariga” medan andra görs till 

“de oansvariga”. För att undvika att eleven upplever att hen blir en “avvikelse” ges eleven istället möjlighet 

att vara delaktig. Heltidsmentorns roll blir då att tillsammans med eleven synliggöra hur eleven kan hjälpa 

sig själv. Elevens egen makt över sin situation döljs om elevernas handlingsutrymme inte synliggörs. Sett 

utifrån ett normkritiskt perspektiv, som både Björkman och Ambjörnsson utgår ifrån, kan det hjälpa att 

eleven ges möjlighet att se sin egen delaktighet. Genom att synliggöra normer som man som pedagog eller 

mentor styrs av ökas förutsättningar för att man ska kunna identifiera elevens specifika behov, istället för att 

styras av förutfattade meningar. Att kunna bemöta en elev utan att vara låst till etablerade normer skulle 

också gynnas av att en maktutjämning mellan elev och heltidsmentor sker, då en maktutjämning ger mer 

plats för eleven att framträda som individ. Att ge plats åt eleven som individ och att göra så att elever deltar i 

arbetet gör att heltidsmentorer kan arbeta mot delaktighet.   

8.3	Flytta	fokus	från	individ	till	kollektiv		

Trots principen av frivillighet där individen själv kan välja om den vill gå i gymnasiet eller inte, har skolan 

ett ansvar att följa upp och kontrollera om eleven är frånvarande. Skolan behöver därför se till hur den kan 

bidra till att främja närvaro, trots frivilligheten i frågan. Skolverkets rapporter från 2012 och 2014 samt 

Atwood & Crolls, Strand, och Sahin, Arseven & Kiliçs forskning visar på att den problematiska bilden av 

skolk är komplex och indikerar på att systematiskt arbete krävs. Det är viktigt att värna om den makt skolan 

har att faktiskt möjliggöra elevens egenmakt. Skollagen säger, som tidigare nämnt i bakgrunden, att det är 

rektors skyldighet att utreda elevens frånvaro och så länge det finns elever som skolkar visar det på att 

organiserandet av undervisningen inte räcker för alla elever. Vikten av pedagoger som kan arbeta för 

elevens delaktighet blir relevant för att säkerställa att den enskilde eleven inkluderas och ges plats på socialt 

säkra sätt. Arbetet kräver samverkan på organisationsnivå för att lyckas komma åt den omfattande 

frånvaroproblematik som idag kan variera mellan skolor och områden. För att vi ska uppnå en mer likvärdig 

skola, och i förlängning ett mer likvärdigt samhälle, behöver skolan som kollektiv fokusera på vad vi kan 

göra för individen. Individualisering och flexibilitet tas upp i Nylanders rapport, vilket även resultatet i 

denna studie indikerar på, behövs i heltidsmentorns arbetssätt då det inte finns en given strategi som går att 

applicera på varje elev med skolkproblematik. Vidare förstärker denna studie vikten av elevens inkludering 

och delaktighet för att främja och förebygga frånvaro. Med stöd och utgångspunkt i relativt enkla verktyg 

kan dock pedagoger genom kommunikationen integrera ett maktkritiskt perspektiv i samtal med elever 

vilket visar sig vara ett viktigt villkor för delaktighet.  
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8.4	Förslag	till	vidare	forskning		

Likt denna studie skulle mer forskning kunna intressera sig för de maktstrukturer som finns i skolan och mer 

specifikt på mentorers arbete kring frånvaro. Det vore av intresse att i framtida forskning även se till 

heltidsmentorers perspektiv på sitt arbete med elevers frånvaro för att få en kompletterande bild till 

elevernas upplevelser. Vidare forskning skulle kunna innefatta även heltidsmentorers upplevelser av sin 

maktposition i relation till elever med skolkproblematik. Hur rektor och ledning ser på maktrelationen 

mellan elev och heltidsmentor skulle kunna bidra till en diskussion på organisationsnivå.  

8.5	Avslutande	reflektioner		 	 	

Min tidigare erfarenhet av att arbeta som heltidsmentor har gett mig en medvetenhet att den problematiska 

bilden av skolk är större än det som går att lösa på ett samtal. Det tar ibland lång tid att bygga en relation 

med en elev och skolkproblematik löser sig inte över en natt. Det som framkommit i resultatet och som 

också öppnar upp för att utveckla en meningsfull relation är att alltid ge utrymme för elevens version. I 

bemötandet finns det mycket att vinna genom att ha en grundläggande jämlik syn på relationen mellan elev 

och heltidsmentor. Heltidsmentorer, pedagoger och skolväsendet i stort behöver därför utgå ifrån en 

övertygelse om att varje elev är unik. Det är av största vikt att tillsammans med eleven hitta strategier som 

möjliggör att eleven tar tag i sin studiesituation.  

Heltidsmentorn kan inte arbeta ensam och lösa elevens skolkproblematik utan verkar som en del av en större 

struktur. Elevhälsa, ledning, pedagoger, klasskamrater och andra som finns runt elevens sociala interaktion 

kan ha inverkan på elevens eventuella frånvaroproblematik. Heltidsmentorns arbete är en bit i ett stort 

pussel. Studien har fokuserat på endast en del av pusslet och hur man kan arbeta för att främja närvaro 

och delaktighet. 
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Bilaga	1	-	Intervjufrågor		

 

Hur jobbar mentorn när det kommer till frånvaro?  
 

Hur kommunicerade din mentor med dig när du var frånvarande?  
 

Vad är viktigt för dig när det kommer till mentorns arbete med din frånvaro? 

 

Vad kan en mentor hjälpa till med när det kommer till närvaro i skolan?  
 

Vad gör så att du kommer till skolan?  
 

Hur kan mentorn motivera till närvaro?  

  

Vad har du för råd till mentorer när de ska börja arbeta med elever som går i årskurs 1? 

  

Är det något annat du skulle vilja lägga till som jag inte har frågat om när det kommer till din upplevelse av 

mentorns arbete med din frånvaro? 
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Bilaga	2	-	Information	om	samtycke		

Stockholm, 21 november 2018  

Information om studien om mentorskap och förebyggande av frånvaro  

Jag är student vid Södertörns högskola och skriver denna termin ett examensarbete i pedagogik som omfattar en 

mindre undersökning. Studien syftar till att undersöka elevers uppfattning av heltidsmentorers frånvaroarbete.  

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka [skolans namn] under vecka 49. Jag skulle då vilja 

intervjua elever och kommer använda mig av ljudupptagning vid intervjutillfället.  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. Detta betyder 

att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet 

avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i 

något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras 

digitalt genom publikationsdatabasen DiVA.  

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för elevernas deltagande i studien. All medverkan i studien är frivilligt 

och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller 

ni i bifogat formulär. I sådant fall kommer även eleverna att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då 

också möjlighet att besluta om sitt eget deltagande.  

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

Vänliga hälsningar, 

Daniela Maraldo 

mail: xx@xx 

tel: 070XXXXXXX 

 

Handledare: Kajsa Tegnér 

Södertörns högskola 

kajsa.tegner@sh.se 

 

Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

Jag samtycker till att delta i studien.  

Elevens namn: .........................................................................................  

 

Formuläret återlämnas till Daniela Maraldo senast den 7 december 2018.  

Om du/ni inte samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev.  


