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Abstract 

 

This paper investigates how Swedish upper secondary school students relate to the financial support 

available from the Swedish state of education. It also looks at the attitudes of such students to the new 

CSN 1 truancy rules as they apply to school politics. 

 

 Is there a difference in students’ attitude to these truancy rules and does that difference depend on 

the students’ socio-economic standard, whether they come from a wealthy background or a 

marginalised society or whether they are ethnic Swedish? Does this in any way affect the attitudes of 

the students?  

 

This financial support is only paid to those students who do not skip school. If they lose their right to 

this contribution because of truancy, their parents will also forfeit the right to the financial subsidies to 

which they may be entitled. Naturally, this may affect students in different ways, depending on what 

kind of financial situation their family is in.  

 

Do some students go to school out of their own financial interest or out of that of their parents? 

Through focus-group interviews, students have expressed their opinions, told about their experiences 

and stated their attitudes with regards to these matters. The results of these interviews are based 

upon which school they go to and where the school is situated and these results have subsequently 

been analysed through Max Weber’s and Immanuel Wallerstein’s sociological theories about society, 

nation, class and gender.  

 

Keywords: studiemedel, skolk, lovlig och olovlig frånvaro, skolpolitiska åtgärder, CSN 
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1. Inledning 

 

Empiriska studier visar att skolan har en stor verkan på elevers utveckling - deras kognitiva förmåga, 

skolprestationer, sociala beteenden och känslor2. Att myndigheter och elever tvingas gå hand i hand 

för att det demokratiska systemet skall fungera är ingen hemlighet, men vad händer när elever eller 

deras föräldrar blir ekonomiskt beroende av elevernas närvaro?  

CSN införde vid årsskiftet 2012 nya regler som innebär att man i ett tidigare skede kan stoppa olovlig 

frånvaro. Detta innebär att gränsen på 20 % frånvaro under en termin för att dra in ett studiemedel tas 

bort. Istället är det numer skolan som avgör när en elev skolkat för mycket och utifrån detta 

rapporterar till CSN3. De ”nya reglerna” är resultatet av ett önskemål från skolorna om en ram att hålla 

sig inom. Rapportering av olovlig frånvaro skall rapporteras samma dag till vårdnadshavare. 

Vårdnadshavaren är den som ”ansvarar” för elevens skolgång och även den som studiemedlet 

utbetalas till och enligt Lgy 11 skall skolan ansvara för att ” eleven tar personligt ansvar för sina studier 

och sin arbetsmiljö” 4. 

Slår konsekvenserna av skolk olika beroende på klass, etnicitet och kanske till och med kön? Med ett 

intersektionellt angreppssätt vill jag undersöka hur attityderna till olovlig frånvaro ser ut bland 

gymnasieelever idag. Och utbildningssociologiskt vill jag ta reda på hur stor ”makt” CSN har att påverka 

både elever, skolans, vårdnadshavares och lärares vardag och hur påverkar egentligen de skolpolitiska 

åtgärderna elevernas inställning till frånvaro? 

Det finns mycket material om skolk och orsaker bakom skolk, likaså finns det ett otal undersökningar 

bakom skolpolitiska åtgärder. Det handlar ofta om varför ungdomar skolkar men inte lika ofta om 

varför de inte skolkar och vad anledningarna till detta är. Att titta på om de skolpolitiska åtgärderna 

fungerar eller inte är ett sätt att utvärdera detta. Ett annat är att undersöka elevers attityder till familj, 

skola och skolpolitik.  

Kerstin von Brömsen talar om identiteternas många ansikten där samma person kan vara både ”elev, 

lärare, förälder och politisk aktivist” men i olika sammanhang 5. Det intressanta i det här 

sammanhanget är att dessa roller ständigt interagerar inom just skolan. Elever skall ta ställning till en 
                                                 
2
 Giota Joanna, Skoleffekter på elevers motivation och utveckling, Pedagogisk Forskning i Sverige, årg. 7 no 4, 2002 pp.279-

305 http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/giota.pdf  
3
 www.csn.se  

4
 www.skolverket.se Lgy 11 

5
 von Brömsenn Kerstin, Begreppet identitet i den mångkulturella och globaliserade världen, red. Hans Lorentz & Bosse 

Bergstedt Interkulturella Perspektiv, Studentlitteratur, 2010 p.45 

http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/giota.pdf
http://www.csn.se/
http://www.skolverket.se/
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massa beslut där dessa olika identiteter påverkas. Att som elev ta beslutet att skolka kan påverka ens 

identitet som son eller dotter, liksom ens identitet som samhällsmedborgare.  Von Brömsen menar 

vidare att identiteter inte kan frikopplas från politiken ”utan synen och uppfattningar om identiteter 

utmejslar ofta politikens yttersta konsekvenser och de beslut som följer” 6.  

Man kan fråga sig vad identiteter har med skolk att göra? En av utbildningens uppgifter har historiskt 

sett varit att bygga en nationell identitet hos de samhällsmedborgare som skolan skall fostra, samtidigt 

använder sig ungdomar av identiteter för att positionera sig 7. Det vill säga: de har en roll hemma och 

en annan i skolan gentemot kompisar och en tredje i förhållande till sina lärare. Det är utifrån denna 

positionering intresseväckande att se hur de resonerar kring hem, skola och samhälle samt vänner.  

Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén menar att människan inte är helt ”styrda av 

samhälleliga kulturer eller organisationer, samtidigt som dessa ändå sätter ramarna och anger villkoren 

för människors val och handlingar”8  och det är således dessa ramar som påverkar elever och deras 

identitet. Denna uppsats kommer dock inte behandla identitetsbildande utan utgå från de olika 

identiteternas attityder. Genom att använda fokusgruppsintervjuer är det möjligt att få indikationer på 

hur elevernas syn på vardagen uppfattas. Att intervjua elever för att se hur de ekonomiska behoven 

kan påverka deras val kändes som en ingång till att komma åt hur de skolpolitiska åtgärderna 

implementeras i skolan, hur de uppfattas av eleverna samt hur de efterföljs. 

1.1 Bakgrund  

 

Förra året fick drygt 16000 elever sitt studiemedel indraget på grund av skolk 9 . Hur många som var 

någon procentenhet från gränsen eller halvvägs från gränsen framgår inte, men att många elever av 

olika skäl har olovlig frånvaro vet vi. Att elever skolkar och att kurvan pekar uppåt är fakta som talar 

sitt tydliga språk. Trots olika försök och åtgärder pekar ”skolkkurvan” fortfarande allt högre 10. Någon 

officiell utvärdering om effekter av de nya CSN reglerna som infördes vid årsskiftet har ännu inte 

publicerats. Därför är det viktigt att få veta hur resonemangen ser ut i skolorna idag. 

 

                                                 
6
von Brömsen, red. Lorentz & Bergstedt p. 47 

7
Ibid p. 48f 

8
 Ahrne, Göran & Roman, Christine & Franzén, Mats Det sociala landskapet – en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950 

talet till början av 2000 talet, Bokförlaget Korpen, 2008 pp.55 
9
 http://www.csn.se/press/pressmeddelanden/1.6600 

10
 http://www.csn.se/press/pressmeddelanden/1.6600  

http://www.csn.se/press/pressmeddelanden/1.6600
http://www.csn.se/press/pressmeddelanden/1.6600
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1.1.1 Skolk – och bidragsfakta 

 

Läsåret 2010/2011 fick 16 200 elever sitt studiebidrag indraget på grund av skolk, det är ungefär 4,3 % 

av alla gymnasielever i Sverige och ligan leds av Stockholm som står för 5,8 % av skolket 11.  

Gymnasieskolan är frivillig men elever som påbörjat den frivilliga utbildningen måste delta i 

undervisningen. Riksdag och regering framhåller vikten av att skolk aktivt motarbetas i skolorna 

eftersom närvaro är en förutsättning för att läraren skall kunna göra en riktig och rättvis bedömning av 

elevernas kunskaper 12.  

Studiebidraget på 1050 Sek, betalas ut till vårdnadshavare fram tills eleven fyllt 18 då det istället 

betalas direkt till eleven. Vårdnadshavaren har skyldighet att betala underhåll till och med när 

vårdnadstagaren slutat gymnasieskolan. Vårdnadshavaren har ansvar för barnets uppfostran till och 

men 18 års ålder. Det är upp till vårdnadshavaren att se till att barnet går till skolan fram tills det är 

myndigt, även om frivillig skolform såsom gymnasiet valts 13.  

 

1.1.2 Skollagen och CSN säger… 

 

Skollagen om elevers närvaro och information om frånvaro; 

 

16 § En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda 

utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. 

Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den 

avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att 

eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte 

informeras samma dag. (15 kap. 16 § Skollagen )14. 

CSN om villkor för studiemedel och frånvaro;  

För att få studiemedel måste man studera på heltid. Den frånvaro som skolan inte har godkänt är skolk 

och det är skolan som har den kunskap om elevens beteende som behövs för att avgöra när en elev 

ska rapporteras till CSN. När skolorna numer får möjlighet att rapportera skolk i ett tidigare skede kan 

                                                 
11

 www.csn.se/statistik  
12

 Se prop.1997/98:169, bet.1998/99: UbU 3och utkast till lagrådsremiss med förslag till ny skollag U2005/5584/s. 
13

 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/2.1670/2.2728/2.2797/allmanna-fragor-om-den-nya-skollagen-1.123278  
14

 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/2.1670/2.2728/2.2797  

http://www.csn.se/statistik
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/2.1670/2.2728/2.2797/allmanna-fragor-om-den-nya-skollagen-1.123278
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/2.1670/2.2728/2.2797
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CSN stoppa utbetalningarna av studiebidraget i tid. Det innebär att eleverna inte får pengar som de 

inte har rätt till - pengar som de sedan skulle behöva betala tillbaka i form av återkrav. Skolan skall 

rapportera till CSN när den otillåtna frånvaron uppgår till mer än några enstaka timmar under en 

månad och sker vid upprepade tillfällen. Även upprepade försenade ankomster sammanställs och läggs 

ihop, men CSN anser även här att skolan har bäst övergripande kunskap om elevens situation;  

”Om ni bedömer att det bör räknas som skolk, kan ni rapportera in det. Skolan har kunskapen om 

elevens helhetssituation och är därför bäst lämpad att bedöma om det ska räknas som skolk eller inte.” 

Andra bidrag såsom inackorderingstillägg eller extra tillägg från CSN liksom bidrag via 

Försäkringskassan som exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg påverkas vid indraget 

studiebidrag 15.     

1.2 Tidigare forskning 

 

Jag har inte hittat någon tidigare forskning om eventuella ekonomiska konsekvenser och attityder till 

skolpolitiska åtgärder eller hur lärare kan hamna i etiska dilemman som konsekvens.  Det finns ingen 

publicerad information om undersökningar gjorda av CSN gällande detta.  Försäkringskassan ser 

bristerna i detta och föreslår att gränsen för när barnbidraget blir studiebidrag höjs från nuvarande 16 

till 18 års ålder, men inte heller Försäkringskassan har något publicerat eller färdigutrett 16..  

 

Det finns däremot en del forskning om de bakomliggande orsakerna till ogiltig frånvaro. I en 

metastudie har bland annat Annelis Jönsson 17 sammanfattat 47 studier om ogiltig frånvaro bland 

grundskoleelever från 1950-talet till och med 1980-talet. En analys av en enkätundersökning av 2002-

års drogvaneinventering i Stockholm har gjorts av Martin Karlberg och Knut Sundell 18. Där menar man 

att skolk främst är ”ett tecken på ungdomens riskfyllda livssituation där elevernas skolkande i första 

hand sammanfaller med missbruk, kriminalitet och en ’generell asocial karriär’”. Susanne Häggqvist har 

skrivit en rapport för Arbetslivsinstitutet 19  som grundas på enkätsvar från elever i grundskolan och 

hon menar att den psykosociala arbetsmiljön i skolan i hög grad bidrar till elevernas frånvaro. Det finns 

även C-uppsatser som tar upp skolk och bakomliggande anledningar.  

                                                 
15

 www.csn.se     
16

 http://www.dn.se/ekonomi/allt-fler-skolkare-mister-studiebidrag  
17

 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.74169!Menu/article/attachment/RUT_webb.pdf  
18

 http://www.familjeforum.com/files3/53/Skolk%20-%20Familjeforum%20-%20Karlberg.pdf  
19

 http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4339/1/ah2004_03.pdf  

http://www.csn.se/
http://www.dn.se/ekonomi/allt-fler-skolkare-mister-studiebidrag
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.74169!Menu/article/attachment/RUT_webb.pdf
http://www.familjeforum.com/files3/53/Skolk%20-%20Familjeforum%20-%20Karlberg.pdf
http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4339/1/ah2004_03.pdf
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1.3 Syfte 

 

Uppsatsen kommer att ta avstamp både som utbildningssociologisk och intersektionell.  Jag vill utifrån 

fokusgruppsintervjuer analysera resultatet av elevers attityder till samhälle, familj och värderingar om 

och kring skolpolitiska åtgärder och pengar samt diskutera detta med uppgifter om eventuell 

förändring av närvaro.  

Har införandet av de nya CSN-reglerna ändrat frånvarostatistikens stigande kurva och hur viktigt är 

studiebidraget för elever? Går elever i skolan med olika förutsättningar baserat på ett ekonomiskt 

beroende av bidrag? Finns det elever som har råd att skolka? Jag kommer även att göra en kort 

utvärdering av hur de nya CSN-reglerna fungerar några månader in på terminen och om det verkligen 

skett någon förändring i frånvarostatistiken.  

Eftersom den skolpolitiska åtgärden innebär att bidraget dras in vid skolk, är det viktigt att analysera 

vad detta innebär för eleverna, hur mycket det betyder, vad pengar betyder. Det finns lärare som 

måste ta emot samtal från föräldrar som önskar ändra sitt barns ogiltiga frånvaro till giltig. Detta kan 

på grund av de nya reglerna tyvärr bli ett återkommande etiskt dilemma för lärare. Att motivera 

elever, speciellt elever med beteendemässiga och emotionella problem är något som många lärare 

idag upplever svårt. Därför är det är viktigt att ha kunskap om elevers motivation på alla plan och hur 

deras förutsättningar bakom denna ser ut.  

Inställningar till samhälle och skola påverkar elevernas framtida attityder till detsamma 20 och att 

förstå varför elever väljer att gå till skolan eller inte, liksom att se hur skolpolitiska åtgärder upplevs 

eller om de gör någon skillnad, är viktigt.  

 

1.4 Frågeställningar  

 

 Hur resonerar elever med olika ekonomiska omständigheter kring användandet av studiemedel 

som morot för att inte skolka? 

 Hur påverkar det ekonomiska behovet närvaron? Går elever med ett större ekonomiskt behov 

oftare i skolan än elever med ett mindre ekonomiskt behov? 

 Hur uppfattar eleverna en skolpolitisk åtgärd som hot om indraget studiemedel? 

 

                                                 
20

 Balibar, Etienne & Wallerstein, Immanuel, Ras, Nation, Klass, Daidalos 2002 pp.197 
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1.5 Avgränsningar  

 

Fokusgruppintervjuerna kommer att analyseras i sin helhet. Alla frågor under själva intervjuerna 

kommer dock inte att redovisas, då de är sammansatta för att få ett helhetsgrepp kring 

frågeställningarna för uppsatsen. Avgränsningarna av intervjumaterialet motiveras med att det inte 

finns anledning att redovisa fråga för fråga och att de fyra olika intervjuerna inte är exakt likadant 

utförda. Trots försök är det omöjligt att inte bli påverkad av miljö och gruppdynamik som alltid spelar 

en roll och bidrar till att frågor kommit upp vid olika tillfällen. 

Även om uppsatsen kommer att beröra många olika delar såsom lärarens och skolans roll i 

sammanhanget kommer detta inte att behandlas specifikt utan endast redovisas där det uppkommer. 

Material som förmedlas av media skulle kunna vara av intresse för denna uppsats men det finns 

dessvärre inte utrymme för det annat än som källa. Uppsatsen kommer att behandla elevers attityder 

till skola, föräldrar och skolpolitiska åtgärder. Avgränsningarna är således medvetet gjorda för att lyfta 

detta, inte tvärtom. 

 

1.6 Operationaliseringar  

 

 De ”nya reglerna” hänvisar till de sedan årsskiftet 2012 nya regler gällande olovlig frånvaro som 

upprättats av CSN. De ”gamla reglerna” hänvisar till reglerna innan 2012, då kunde en elev 

skolka upp till 20 procent av tiden utan att studiebidraget påverkades.  

 Skolk är den frånvaro som skolan inte har godkänt. 

 Olovlig frånvaro är även här frånvaro som skolan eller föräldrar inte godkänt och motsatsen är 

således lovlig frånvaro som med andra ord innebär godkänd frånvaro. 

 Skolpolitiska åtgärder innebär de av riksdagen sanktionerade åtgärder som genom införandet 

av en lag kan påverka utgången i en politiskt önskad riktning.  

 Område i denna uppsats innebär både den besökta gymnasieskolan samt hänvisar till de 

socioekonomiska förhållanden inom vilka skolan är geografiskt placerad. Detta eftersom det är 

båda dessa förutsättningar i samverkan som ligger till grund för uppsatsen.  
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2. Teori 

 

Teorin kommer att behandla relationen mellan politik och förvaltning, etnicitet, makt och klass. De är 

alla delar av det som omger utbildningsväsendet. Utgångspunkten kommer att ta avstamp i Max 

Webers ”byråkratiska skola” men även Immanuel Wallersteins teorier kring nation och klass kommer 

att försöka vävas in.  

Max Weber är kanske mest känd som den ekonomiska sociologins grundare21. Hans verk är många och 

mycket kompakta, bara ’Ekonomi och samhälle’ är en serie i 3 band och på grund av detta omfattande 

material har jag valt och varit tvungen att till största del använda mig av sekundärkällor och använda 

Webers verk som referenslitteratur. Bland annat har David Held tolkat mycket av Webers teorier och 

har sammanfattat dessa genomförligt och väl.  

Immanuel Wallerstein är en amerikansk sociolog som studerat kapitalackumulation och centrum – 

periferi -relationer22, inom samhällsvetenskapen används detta begrepp för att ”karakterisera och 

analysera motsättningar, dominansförhållanden och utvecklingsprocesser i politiska, ekonomiska eller 

sociala relationer” 23. 

 

2.1 Politik och förvaltning eller den byråkratiska skolan 

 

Max Weber studerade samhällsstrukturer och hur dessa påverkade bland annat den sociala 

interaktionen aktörer emellan. Genom att studera deras motiv till handlandet önskade Weber finna en 

förklaring och ett mönster till aktörernas handlande. Elevers interaktioner och bakomliggande motiv 

till varför de agerar på ett visst sätt är således något som kan appliceras och diskuteras utifrån Webers 

teorier. 

Är det riktigt att skolpolitiska åtgärder är de som skall användas för att påverka individens närvaro i 

skolan eller inte? Är detta förenligt med demokrati? Enligt Webers definition av den moderna staten 

är; 

 ”Staten…är ett förhållande där människor härskar över människor (och i allmänhet kan man tillägga 

män över kvinnor) genom att stödja sig på en våldsanvändning som anses legitim” samt 

”användningen av våld är naturligtvis inte statens vanliga eller enda medel…”  

                                                 
21

 Ekonomisk sociologi. http://www.ne.se/ekonomisk-sociologi, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-05-18.  
22

 Immanuel Wallerstein. http://www.ne.se/lang/immanuel-wallerstein, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-05-27. 
23

 centrum–periferi -teorier. http://www.ne.se/centrum-periferi-teorier, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-05-27. 
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Kan då utkrävandet av närvaro, för att förhindra skolk ses som en form av maktutövande? Den 

moderna statens legitimitet baseras på legal auktoritet, något som kan förklaras som en sorts 

uppslutning bakom ”en samling i lag fastställda föreskrifter” 24. Max Weber är grundare av den 

byråkratiska skolan som innebär en åtskillnad av makt och auktoritet. Makt har den som kan tvinga 

andra till lydnad och auktoritet har den som andra frivilligt lyder. Ämbetsmännens krav på lydnad 

baseras på att de tillfälligt har auktoritet genom sitt ämbete, som i demokratisk anda godkänts av 

folket. Förvaltningen är den främsta av de statliga institutionerna 25.  

Max Weber menar vidare att det finns en skillnad mellan politik och förvaltning där det första innebär 

målen och det andra medlen 26. Om man ser på skolan och CSN som en förvaltning, förvisso styrd av 

politiken, så innebär Webers teorier att i båda dessa finns ämbetsmän med en maktposition. Även om 

ämbetsmannavälde inte nödvändigtvis måste bli en konsekvens av byråkrati så besitter dessa 

byråkrater makt genom sin expertis, tillgång till information och hemligheter. När skolan således själv 

skall utforma sina regler för frånvarorapportering sker detta utifrån ett ämbetsmannavälde. CSN har 

skapat de verktyg av maktutövande som skolan genom godtycklig tolkning kan använda sig av för att 

med ekonomiska påtryckningar få elever att inte skolka. 27  

 

2.2 Klass och makt att förändra 

 

Immanuel Wallerstein menar att utbildningssystemets uppgift att ”socialisera, förvara och sålla” de 

som skall bilda den nya medelklassen anses vara för chansartat för några. Detta eftersom sållningen 

anses godtycklig för vissa som snarare väljer att utnyttja det inflytande de har till att ”säkra en vinst i 

dragningen, det vill säga tillträdet till privilegier”. 28 Om man ställer detta mot Webers syn på att 

människan både agerar under tvång och med fri vilja genom att ”vi väljer våra handlingar, men de 

omständigheter under vilka vi väljer, har vi inte själva valt”29, så kan man börja fundera. 

Förutsättningarna i samhällssocialiseringen ser olika ut, de ekonomiska förutsättningarna blir 

påverkade av de val vi gör liksom det inflytande vi skaffar oss genom de privilegier vi kan tillgodogöra 

oss. En etniskt född svensk har i många situationer en längre startsträcka vilket ökar möjligheten att 

tillgodogöra sig fler ”lotter” genom allt från sociala koder till förförståelse av samhällets uppbyggnad.  

                                                 
24

 Held, David Demokratimodeller – från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, Daidalos 2002 pp 204 
25

 Held pp.206 
26

 Premfors, Rune, Ehn, Peter& Haldén, Eva & Sundström Göran, Demokrati & byråkrati, Studentlitteratur, Lund, 2003 pp.38 
27

 Held pp.209 
28

 Balibar & Wallerstein pp.197 
29

 Eriksen Hylland, Thomas Små platser- Stora frågor, Nya Doxa, 2000 pp.171 
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Weber var den första teoretikern att behandla skillnaden mellan släktskapsbaserade och byråkratiska 

organisationer. Han menade att industrialiseringen i Europa visade på en framväxt av anonyma 

byråkratiska organisationer med formella regler något som kom att försvaga släktskapsbanden 

eftersom det i ett traditionellt samhälle är släktskapsbanden som ger statuspositioner och att 

karriärmöjligheterna i ett modernt samhälle relateras till prestationer och statuspositioner i 

samhället30. Är det således CSN som snarare än familjerna som har största auktoriteten att påverka 

elevers samhällssocialisering? Har det skett en övergång från att familjen drevs av önskan att utvecklas 

och nå framgång genom utbildning till att CSN med sanktioner ”framtvingar” denna utveckling? I 

Skollagen står det; 

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö”31. 

 

En livslång lust att lära och grundläggande demokratiska värderingar är något som eleverna således 

skall bära med sig. Men fungerar byråkrati demokratiskt? Detta är intressanta tankeställare men dock 

utan svar. 

Max Weber föreslår en tredelad strategi för dilemmat demokrati – byråkrati. Jag kommer endast att gå 

in på den första delen av strategin eftersom det är den som är mest relevant i sammanhanget.  Weber 

vill se en tydlig uppdelning mellan politik och förvaltning där politiken handlar om målen och 

förvaltning om medlen. På så sätt blir förvaltningen, i detta sammanhang, ännu en gång skolan, ”ett 

neutralt instrument i politikernas händer för att styra samhället i önskad riktning” 32. Med fram till 

årsskiftet stigande frånvarokurvor33 kan det kanske vara så att de skolpolitiska åtgärderna trots allt inte 

fungerar? Är det bättre att lösa detta i skolan, att ge skolan ökade resurser att hantera detta själv.  

                                                 
30

 Eriksen Hylland pp.125 
31

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2
Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705  
32

 Premfors et al pp.38 
33

 www.csn.se  

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
http://www.csn.se/
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3. Metod 

 

Peter Burnham, Karin Gilland, Wyn Grant och Zig Layton - Henry, menar att ”den bästa metoden är den 

som medger bästa beviset för att testa sin hypotes och den metod som forskaren är kompetent att 

utföra” 34. Valet av fokusgruppsintervjuer baseras således på att det i detta sammanhang ges möjlighet 

att uppfatta ungdomars idéer, inställningar, förförståelse och uppfattningar i kombination och mer 

nyanserat, något som inte skulle framkomma i en enkätundersökning 35. Varför jag har valt 

fokusgruppsintervju som metod grundas även på att jag genom ungdomarnas attityder och inställning 

till mina frågor kommer att kunna tydliggöra de antaganden jag har om att det finns olika 

socioekonomiska inställningar och utgångslägen till de nya CSN-reglerna. Att förutsättningarna för 

studiemedel ser olika ut beroende på behov, inkomst och sammanhang och att de således blir 

påverkade olika av frånvaro. Detta är otroligt viktigt inte bara för skolan utan även för samhället som 

initierat denna skolpolitiska åtgärd eftersom syftet är att minska olovlig frånvaro men att 

konsekvensen av de nya reglerna slår olika. Resultatet är även viktigt utifrån det faktum att man inte 

behöver samma sorts närvaro för rätten att bedömas kunskapsmässigt. Jag har i tidigare uppsatser 

gjort fokusgruppsintervjuer, vilket bidrar till en ökad kunskap om metoden 36   .  

”The hallmark of a focus group is the explicit use of the group interaction to produce data and insights 

that would be less accessible without the interaction found in a group”37. 

Detta är en kvalitativ fallstudie som använder sig av fokusgruppsintervjuer. En fokusgruppsintervju är 

en organiserad diskussion i en mindre grupp med givet diskussionsämne.  Fokusgrupper används 

främst för att samla information relaterad till ”känslor, reaktioner och åsikter samt tidigare 

erfarenheter av olika situationer38. David Marsh och Gerry Stoker menar att vi måste uppmuntra 

kvalitativa metoder såsom fokusgruppsintervjuer för att etablera hur människor förstår sin värld 

eftersom det inte finns någon objektiv sanning. Detta då världen är socialt konstruerad och att det 

således är de sociala konstruktionerna som skall studeras 39. Fördelarna med fokusgruppsintervjuer 

                                                 
34

Burnham, Peter & Gilland, Karin & Grant, Wyn & Layton- Henry, Zig, Research Methods in Politics, Palgrave Macmillan 
2004, p. 31 
35

 Stokes, Jane, How to do Media and Cultural Studies, SAGE Publications Ltd 2003, p.148 
36

 Kelly, Caroline, Media, politik och förstagångsväljare- En kvalitativ studie om hur förstagångsväljarna upplever de 

politiska insatserna och media inför deras första val-2006, Stockholms Universitet, 2006 
37

 Morgan, David L ,Focus Groups as Qualitative Research, Newbury Park, CA: Sage ,1988, p.12 
38

 Olsson, Henry och Sörens, Stefan, Forskningsprocessen - kvalitativa och kvantitativa perspektiv, Liber 2011, pp. 136 
39

 Marsh, David & Stoker, Gerry, Theory and Methods in Political Science, Palgrave Macmillan 2002p.27 
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ligger därför i möjligheten att se de mer nyanserade svaren, liksom möjligheten att be om utvecklandet 

av ett svar jämte möjligheten att få detaljerad information. Hur ungdomarna i detta fall upplever sina 

egna och familjers inställning till olovlig frånvaro, de regler som gäller hemma gällande detta och hur 

de själva skulle önska att det fungerade blir det möjligt att få svar på genom denna metod. För hur 

detta hanteras etiskt, se kapitel etiska överväganden. 

Kritiker hävdar dock att fokusgruppsintervjuer saknar objektivitet 40, något som säkert kan stämma till 

viss del, men övervägs av fördelarna i detta fall. Det kan dock aldrig garanteras hur representativa 

svaren är för en hel befolkning, i detta fall Sveriges ungdomsgrupp, vilket gör det svårt att generalisera 

denna studie 41.   

Fokusgruppsintervjuer skiljer sig från djupintervjuer främst i vad som genereras. 

Fokusgruppsdiskussioner kan hantera frågor på djupet till viss del, medlemmarna i diskussionen kan 

bolla idéer sinsemellan, samt hålla med eller säga emot. Interaktionen i gruppen blir således en del av 

resultatet. De problem som kan komma att uppstå är att gruppen med stöd av varandra kan lyfta fram 

frågor som inte är av prioritet för undersökningen, men ändå påverkar resultatet 42.  

 

3.1 Material 

 

Nedan kommer redogörelser insamlandet av material. Hur urval gjorts, konstruktion av fokusgrupper 

och vilket bakgrundsmaterial som använts.  

 

3.2 Urval skol- och områdesprofiler  

 

Valet av gymnasieskolor har baserats på Stockholms Stads hemsida 43 över kommunala gymnasieskolor 

i Stockholm. Detta eftersom tidsperspektivet för denna uppsats försvårar besök i skolor utanför 

Stockholm.  Fristående skolor kommer ej tas av med då förutsättningarna där kan variera utifrån 

ytterligare kriterier men detta vore onekligen intressant att titta vidare på. 

Inledningsvis har listor av alla Stockholms Stads gymnasieskolor använts och jämförts med listor med 

statistisk fördelning av arbetslöshet och bidragsfördelning. Utifrån detta har en lista på de skolor som 

uppfyller dessa kriterier gjorts, därefter kontakt. Tyvärr har det inte kunnat göras någon ytterligare 

                                                 
40

 Stokes p.3 
41

 Burnham et al  p. 113 
42

 Burnham et al p.107 
43

 http://www.stockholm.se/-/Jamfor/?enhetstyp=ee756226a1914c6d9582eed28a52ff37  

http://www.stockholm.se/-/Jamfor/?enhetstyp=ee756226a1914c6d9582eed28a52ff37
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urskiljning på grund av tidsbrist och intresse av att medverka i denna studie, utan urvalet från denna 

punkt har baserats på den svarsordningen från respektive skola och områdes kriterier.  

Båda områdena sorteras under Stockholm Stad och räknas således som stadsdelar. Skolorna har 

liknande inriktningar och är båda kommunala gymnasieskolor. Nedan följer kort statistisk beskrivning 

av hur respektive område ser ut redovisat av Statistik om Stockholm, Sociala förhållanden 44.  

 

3.2.1 Område 1 

 

Denna gymnasieskola ligger i en övre medelklass villaområde. Stadsdelen har en folkmängd på cirka 

65 000 varav antalet utrikes födda är ca 15 %. Området hade vid 2012-01 en arbetslöshet på 2,2 % (ca 

800 personer) och 1,2 % (ca 300 personer) hade aktivitetsstöd. Cirka 850 personer hade år 2010 

ekonomiskt bistånd. Andelen med långvarigt bistånd av biståndshushållen, 10-12 månader var under 

2010, 31 %. Antalet barn i biståndshushåll 2010 var 300 stycken. Gymnasieskolan ligger omgiven av 

grönområden samt fotbollsplaner i något som kan beskrivas som en förortsidyll. 

 

3.2.2 Område 2 

 

Gymnasieskolan i område 2 ligger mitt i ett bostadsområde med lägenheter. Stadsdelen har en 

folkmängd på cirka 35 000 varav antalet utrikes födda är ca 40 %. Området hade 2012-01 en 

arbetslöshet på 6 % (ca 1400 personer) och 1,3 % (ca 400) hade aktivitetsstöd. Cirka 2500 personer 

hade år 2010 ekonomiskt bistånd. Andelen med långvarigt bistånd av biståndshushållen, 10-12 

månader var under 2010, 46 %. Antalet barn i biståndshushåll 2010 var 2250 stycken. Gymnasieskolan 

ligger inbäddad i ett bostadsområde utan direkt anslutning till grönområden, området sorteras under 

miljonprogrammet 45.  

 

4. Genomförande 

 

Nedan följer en redovisning av hur materialet samlats in samt hur tillvägagångssättet har sett ut, hur 

fokusgrupperna skapats samt hur intervjuerna genomförts. 

 

                                                 
44

 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Fakta-och-kartor/Statistik-om-Stockholm-/  
45

 www.ne.se  

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Fakta-och-kartor/Statistik-om-Stockholm-/
http://www.ne.se/
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4.1 Pilotstudier 

 

För att justera frågeställningar och upplägg av fokusgruppintervjuerna har några pilotstudier utförts 

samt att frågorna testats för att se hur de uppfattas. Detta har varit enormt värdefullt inte bara för 

ändamålet enligt ovan, utan även för att bekräfta att studien är på rätt väg. Det mest slående under 

alla pilotstudier har varit att alla har något att säga om ämnet och att alla under 20 års ålder som 

tillfrågats i pilotstudierna har någon form av åsikt kring ämnet . Jag har även själv deltagit i en 

pilotstudie för att skapa mig en uppfattning om hur man upplever situationen under en 

fokusgruppsintervju, den studien var dock utförd i marknadsföringssyfte men av en professionell 

intervjuare. 

 

4.2 Fokusgrupperna 

 

För att kunna relatera till eleverna har fokusgrupperna baserats på elever i klasser där eleverna läser 

inriktningar varifrån jag själv har erfarenhet 46. Urvalet av fokusgrupperna har skett genom att den 

kontaktade läraren i respektive skola valt lämplig lektion samt informerat eleverna om att det kommer 

att göras fokusgruppsintervjuer. Vid tidpunkten för frågestunderna har det genom handuppräckning 

slumpmässigt valts ut ett antal elever för att kunna genomföra intervjuerna. Materialet från 

intervjuerna kommer att användas som primärkälla. Så länge insikten om att deltagarna kan påverkas 

av varandras uttalanden, färga varandras svar eller svara för att tillfredsställa samtalsledaren finns kan 

dessa intervjuer utföras och de empiriska resultaten analyseras. Eleverna kommer att behandlas 

anonymt, ingenstans kommer uppgifter om vilken skola, klass eller vilka elever som deltagit publiceras.  

 

Olsson och Sörensen föreslår ett antal ”kom – ihåg -punkter” att använda sig av inför varje 

fokusgruppsintervju. Genom att utgår från dessa har ett säkerställande om att ingen information till 

informanterna har utelämnats som exempelvis att påminna eleverna att de när som helst kan ångra 

sitt deltagande och lämna rummet 47. 

Fokusgrupperna är konstruerade utifrån fyra grupper med sex till sju elever i varje grupp, två av dessa 

grupper med flickor och två med pojkar. Genom att dela upp grupperna i flick- och pojkgrupper kan 

detta möjliggöra att deltagarna vågar vara mer öppna i sina svar, samtidigt som det kan leda till att 

                                                 
46

 Burnham et al p. 107 
47

 Olsson & Sörensen pp.136 
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deltagare med liknande åsikter tenderar att överdriva sina åsikter då de kan ha ett behov av att 

bekräfta gruppnormen 48. Anledningen till att inte ha blandade grupper i detta fall är även att tydligare 

kunna studera skillnader mellan manligt och kvinnligt.  Detta skulle kanske ha kunnats göras i blandade 

grupper likaväl, men då gruppdynamiken kan vara viktig för resultatet bör en uppdelning vara det mest 

givande. Problem som kan uppstå med fokusgrupperna här kan vara att alla är extremt ovilliga att 

avslöja sig själva, sina kamrater eller sina familjer. Genom att inte be eleverna om deras namn och 

förtydliga att allt sker anonymt kan denna risk förhoppningsvis minimeras 49.  

Fokusgruppintervjuerna skedde på lektionstid (för tillstånd se kapitel 4.3.1 Etiska överväganden) vilket 

kan ses som både för och nackdel.  Fördelen ligger i uppslutningen då viljan att lämna en lektion var 

stor, nackdelen ligger i att tidsperspektivet kom att bli aningen pressat. Eleverna ville ogärna dra över 

den utsatta tiden då rasten var det som följde intervjun. Att intervjuerna skedde i skolmiljön är dock 

något som kan anses vara till nackdel av samma anledning som jag anser detta vara till fördel till 

undersökningen. Detta eftersom det är deras naturliga vardagsmiljö där de känner trygghet fastän den 

hierarkiska ordningen kvarstår. Hierarkin är trots allt av värde då den återspeglar deras naturliga 

inställning till varandra.  

Det finns en medvetenhet om att de elever i respektive skola och fokusgrupp inte passar de kriterier 

som ligger som underlag för uppsatsen gällande klasstillhörighet eller socioekonomisk tillhörighet. 

Dock visar Skolverkets rapport ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” att det finns en sortering 

baserad på bostadsklyftor och klasstillhörighet. Rapporten har i första hand behandlat grundskolan 

men det finns trots detta en relevans gällande resultatet rapporten för denna uppsats 50.  

Den primära avsikten har varit att inte intervjua elever som är 18 år eller äldre eftersom de själva 

skriver på sina frånvaroblanketter och föräldrarna inte är indragna, det har dock visat sig att det har 

varit svårt med denna avgränsning. Övervägande del av eleverna har dock varit under 18 år. De som 

varit över 18 år har däremot kunnat prata om tidigare erfarenheter eller om vänner.  

 

4.3 Fokusgruppsintervjuerna 

 

Intervjuerna utfördes i respektive skola. I Gymnasium 1 fick vi tillgång till ett klassrum och i Gymnasium 

2 ett studierum i anslutning till klassrummet. Efter ankomst till respektive skola berättade jag inför 

                                                 
48

 Stokes p.150 
49

 Ibid. 
50

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2
Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2816  
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klassen vem jag var och varför jag var där, jag informerade eleverna om att jag inte tänkte avslöja 

undersökningens exakta syfte förrän efter intervjuerna för att undvika konstruerade svar, samt frågade 

vilka som var intresserade av att delta.   

Eleverna som ställde upp bjöds på ytterligare en introduktion väl på plats med möjlighet att ställa 

frågor samt en presentation av mig själv. De bjöds på smågodis vilket var väldigt uppskattat och 

skapade en avslappnad situation. Gruppdynamiken kan bäst beskrivas som en klassrumsdynamik. Det 

fanns i varje grupp den som pratade mest och den som pratade minst. Det går inte att säga att 

elevernas uttalanden var tydligt färgade av varandra, utan det fanns snarare i de förklarande 

resonemangen något som eventuellt kunde övertyga en elev av annan åsikt att det förhöll sig 

annorlunda. Eleverna var mycket samarbetsvilliga och intresserade, de flesta deltog i diskussionerna 

om inte med påståenden så fysiskt genom att alltid följa den som pratade.   

 

4.3.1 Etiska överväganden  

 

Eftersom eleverna i studien övervägande varit under 18 år och det inte funnits någon möjlighet att få 

tillstånd från vårdnadshavare innan intervjuerna har jag valt att förhålla mig enligt Vetenskapsrådets 

riktlinjer. Deltagarna har blivit grundligt informerade om dessa samt erhållit ett informationsbrev 51 om 

studien samt Vetenskapsrådets riktlinjer52. Eleverna har även fått veta att de enda uppgifter som 

dokumenterats är deras kön eftersom de delats in i grupper utifrån detta.  

Riktlinjerna kan sammanfattas enligt; 

 

  Konfidentialitetskravet innebär att det inte får finnas någon risk att enskilda deltagare ska 

kunna identifieras i rapporten. Råden om hantering av personuppgifter är uppfyllda och inte 

någonstans har namn de intervjuade skrivits upp och inte heller exakt ålder, skola eller klass 

kommer nämnas någonstans i uppsatsen. 

 

 Informationskravet och samtyckeskravet uppfylls genom att eleverna tydligt informerats om 

syftet med arbetet innan de tar ställning till om de är intresserade av att ställa upp i 

undersökningen och de har blivit informerade om att de när de vill får avvika från intervjun 

utan att det innebär några som helst konsekvenser för dem.  
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 Se appendix p.36 
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Genom att jag är helt fristående från denna skola befinner sig inte eleverna i beroendeställning 

till mig och jag bedömer därför att det inte finns någon risk att de känner dolda krav att svara 

på frågorna.  

 

 Nyttjandekravet lyder; ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.”  Syftet med insamlandet av detta material är att materialet skall användas 

till ett examensarbete och inget annat.  

 

Eftersom jag anser att jag uppfyller dessa riktlinjer bedömer jag risken för att någon av deltagarna skall 

drabbas av negativa påföljder genom sitt deltagande som minimal. Jag har även medvetet valt att inte 

inkludera det transkriberade materialet i denna uppsats för att ytterligare anonymisera mina 

respondenter.  

 

4.3.2 Frågor till elever 

 

Alla frågeställningar kommer att ta hänsyn till eventuella skillnader eller likheter mellan pojkar och 

flickor men inte nödvändigtvis påpekas om det inte är av relevans, det vill säga när det är viktigt för 

uppsatsen syfte. Det kommer i citaten redovisas om det är en flicka eller pojke som uttalat sig.  

 

 Får de studiemedlet själva? 

 Pratar de om ekonomi hemma?  

 Har deras föräldrar godkänt olovlig frånvaro och i så fall varför? 

 Hur resonerar elever kring olovlig frånvaro? Vad säger deras föräldrar? 

 Vem motiverar eleverna att inte skolka? 

 Hur uppfattar eleverna de skolpolitiska åtgärderna i relation till sig själva, skola och samhälle? 

 

4.4 Analysmetod 

Det finns enligt David Morgan två huvudsakliga inriktningarna för analys av fokusgruppsdata. Det ena 

är den strikt kvalitativa med en etnografisk sammanfattning och den andra är den systematiska med 

kodning via innehållsanalys. Den primära skillnaden mellan dessa är att den etnografiska approachen 

lutar sig mer på direkta citat från grupp diskussionen medan innehållsanalysen presenterar numeriska 
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beskrivningar av data 53. I denna undersökning har den etnografiska inriktningen använts eftersom 

uppsatsen baseras på likheter och skillnader i de olika intervjugruppernas uttalanden utifrån de olika 

kriterier som är tänkta att diskuteras. Den etnografiska ansatsen tolkar även helheten utifrån sin 

kulturella kontext samt har ett jämförande och tvärkulturellt perspektiv 54. Där det är av relevans för 

uppsatsens syfte kommer skillnader eller likheter mellan flickor och pojkar att understrykas. Metoden 

för att analysera materialet är utformad efter de frågeställningar som ställts och materialet har 

sammanfattats utifrån dessa i olika kategorier (se nedan). 

4.4.1 Kategorier i analysen 

 

Utifrån den skolpolitiskt sanktionerade regel om indraget studiemedel vid upprepad olovlig frånvaro 

kommer en analys att göras i tre kategorier. Alla kategorierna relaterar till huvudkategorin, skolpolitisk 

åtgärd. Kategorierna är skapade utifrån frågeställningarna för uppsatsen samt utifrån vad och hur en 

skolpolitisk åtgärd påverkar. Tanken med indelningen är att tydliggöra de olika resonemang som förs 

inom respektive kategori samt att därefter utifrån huvudsakligen Weber och Wallerstein analysera 

dessa. Analysen kommer att utgå ifrån elevers resonemang kring det som den skolpolitiska åtgärden 

påverkar. I slutsatsen kommer de olika kategorierna diskuteras och relateras till varandra. Kategorierna 

kommer ibland att vara överlappande, något som är ofrånkomligt eftersom svaren från intervjun är 

överlappande.  

 

 Elev: Vilka får studiemedlet själva? Familjens ekonomi, vad ställer föräldrarna upp på, mm.  Hur 

resonerar eleverna kring skolan och samhället och de skolpolitiska åtgärderna? 

 Skolan: Hur resonerar eleverna kring skolk, vem motiverar dem att inte skolka? Inom denna 

kategori kommer svaren på frågorna om elevernas tankar om skolk och kompisar. Information 

kring vad som gäller gällande studiemedel etc. Vad är viktigast? Pengar eller studier?   

 Samhälle: Är det ok med skolpolitiska åtgärder för att stoppa skolk? Hur ser resonemangen 

kring skolpolitiska åtgärder ut? Behövs de? Är det demokratiskt försvarbart att med 

ekonomiska sanktioner motivera elever till närvaro?  

 

 

 

                                                 
53

 Morgan pp.64 
54

 Ibid. 
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4.4.2 Svagheter i analysen 

 

Den största svagheten i analysen sorterar under bristande språkkunskaper. Eleverna i den ena skolan 

hade väldigt varierande kunskaper i svenska. Analytiskt har det därför ibland varit svårt för mig att tyda 

och evaluera det som sagts på ett rättvist sätt. Denna svaghet kan också ses som en styrka för 

uppsatsen i övrigt eftersom det bidrar till att ge underlag för den mångfald som finns i samhället 

liksom de olika förutsättningar att förstå och anpassa sig till de villkor som ställs i skolan.  

Det fanns även en viss form av hierarki i uttalanden, det vill säga att vissa pratade mer än andra, men 

det kan lika gärna ha berott på blyghet såväl som över- respektive underordnade roller, denna hierarki 

har inte belysts i analysen och det är ett medvetet val eftersom det inte finns plats för även den 

sortens analys i denna uppsats. På grund begränsat tidsperspektiv fanns heller ingen möjlighet att öka 

tillförlitligheten med exempelvis uppföljande individuella intervjuer. 

 

5. Redovisning och analys av empiriska resultat 

 

De empiriska resultaten består av ca 40 sidor transkriberat och nästan två timmars inspelat material. 

Varje grupp har med andra ord intervjuats i cirka 30 minuter.  Materialet har analyserats utifrån 

utskrifterna, men intryck har oundvikligen tagits utifrån själva intervjuerna samt av att lyssna igenom 

inspelningarna ett flertal tillfällen vid transkriptionen. Jag har även låtit två personer läsa igenom hela 

det empirirska materialet och diskuterat mina resultat med dem, detta för att se om jag tolkat 

respondenternas svar på ett i sammanhanget troligt sätt och på så vis även öka reliabiliteten i 

redovisningen nedan. Hänsyn har oundvikligen tagits till mina ”medtolkares” tolkning av resultatet 

som till största del överrensstämde med min.  

I redovisningen nedan har resultatet delats in i underrubriker som tydligt visar de kategorier som 

använts i analysen. De olika kategorierna kommer att diskuteras i relation till varandra i en 

sammanfattning av resultat.   

 

5.1 Förväntat resultat 

 

Det förväntade resultatet var att eleverna i område 2 där arbetslösheten och bidragstätheten är stor 

skulle anse att pengarna var viktiga. Likaså att det skulle finnas en större misstro mot skolpolitiska 

åtgärder och konsekvenser, en form av marginaliserad inställning. På motsvarande sätt var 
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förväntningarna att eleverna i område 1 skulle anse att ett studiebidrag på 1050 kronor inte var så 

mycket. Ytterligare en förväntan var att fler elever i område 2 skulle vara mer påverkade av sina 

föräldrars inställning till skolk genom ett ökat ekonomiskt behov.  

Grundhypotesen utgick från att elever i område 2 skulle ha fått en ökad lovlig närvaro på grund av 

familjens ekonomiska behov och att elever i område 1 på samma sätt skulle öka sin lovliga närvaro 

men utifrån ett ekonomiskt egenintresse. Denna hypotes utgick även från att föräldrar i område 2 

aktivt skulle arbeta för att deras barns frånvaro skulle ändras till lovlig.  

 

5.2 Elev och pengar 

 

Denna kategori kommer att analysera relationen eleverna har med sina familjer. Om de pratar om 

ekonomi hemma, om de arbetar, om de får studiebidraget själva eller inte. Deras övergripande syn på 

detta. Göran Ahrne et al menar att familjen är en viktig förmedlare av bland annat värderingar som 

inverkar på allt ifrån fritidsaktiviteter till framtid. På liknande sätt skapar mängden av resurser, de 

materiella och kulturella resurserna, förutsättningar för familjen i form av levnadsstil och livsstil samt 

fungerar som en sammanhållande effekt 55. Detta ställt i relation och till viss del i motsats till det 

klassamhälle som Weber pratar om där en klass består av en samling individer ”som alla har likartade 

’livschanser’ på arbetsmarknaden”. Weber menar dock att det skapas en glöd genom samhörighet, 

något som kan ses som en resurs56. Att ta reda på hur elever ser på arbete, om de får ”sitt” 

studiemedel och vad de har för överrenskommelse med sina föräldrar gällande sin ekonomi och vad 

det är tänkt att studiemedlet skall användas till är således en tydlig indikation på hur det Weber och 

Ahrne et al förhåller sig till ovan. 

I område 1 var det endast en elev som inte fick sitt studiemedel själv. Han arbetade däremot och hade 

på så sätt sin egen försörjning. I område 1 hade de flesta av eleverna någon form av extraarbete 

medan ingen av eleverna i område 2 arbetade. Eftersom arbetsmöjligheter för ungdomar ofta sker via 

kontakter kan skillnaden mellan område 1 och 2 bero på detta, med andra ord en avsaknad av resurser 

i form av arbetskontakter i detta fall.  

”Ingen jobbar”…”Fixa ett jobb till mig, då vi jobbar”. (2pojkar område 2) 

Det finns även en inställning till att arbete kommer efter studierna, det vill säga att tid till och för 

studierna prioriteras. 

                                                 
55

 Ahrne, Göran et al. pp.155 
56

 Held pp.200 
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-Du måste bestämma om du vill jobba eller du vill studera….om du vill studera nej (min anm: då kan 

man inte jobba) 

-Man kan göra dom båda två, studera och jobba 

-Om tiden är mycket bra.(Dialog två flickor område 2) 

 

I område 2 fick alla pojkarna sitt studiemedel men inte alla flickorna. Flickorna kunde istället be sina 

föräldrar om pengar för att köpa det de önskade till sig själva. Tyvärr upptäckte jag inte skillnaden 

mellan pojkar och flickor förrän vid analysen, och kunde därför inte fråga om respondenterna upplevde 

någon skillnad. 

”ehhh, när vi behöver pengar så jag pratar med min mamma och så , men alltid ja köper köper kläder 

bara”. (Flicka område 2) 

”Ja ja säger ja får inte pengar CSN ja får pengar mina föräldrar. Ja köper…saker som ja vill få själv. Inte 

kläder för att det…kläder ja får min pappa å min mamma det betalar, men när ja går ut me mina 

kompisar ja betalar själv”. (Flicka område 2) 

 På frågan vad de använde sina pengar till var syftet att få reda på klasskillnader genom inställning till 

vad de spenderar pengarna på .57 Den sammanlagda slutsatsen blev att eleverna i område 1 hade en 

mer nöjesinriktad inställning till det de spenderade pengarna på även om de i stort sett spenderade 

dem på samma saker som eleverna i område 2.  

”Det mesta som man använder studiemedlet till är väl mest onödiga utgifter som föräldrarna inte vill 

betala för, mycke bio å sånt här. Mycke så här fika, mycke bio å sånt där, nödvändiga saker”. (Flicka 

område 1) 

I område 1 så handlade det mycket om nöjen såsom bio och fika med kompisarna, medan område 2 

handlade mer om kläder. Samtidigt fanns det en mer ”uppfostrande” aspekt i område 1 som man inte 

kunde se i område 2. Som svar på frågan om studiemedlet är fickpengar; 

”Näe, det e allting”, ”Så e det för mej, dom e väldit så här att ja ska klara mej själv. Dom tycker redan 

att ja e  jättebortskämd. Dom hade det ju inte så lätt när dom växte upp, så ja är ändå…just nu tycker 

ja det e jobbit men ja kommer bli tacksam sen”. (Pojke område 1) 

”Nä, vi måste köpa själva, gå på bio, äta mat, köpa kläder för mej i alla fall”. (Pojke område 1) 

                                                 
57

 Ahrne & Roman & Franzén pp.155 
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Eleverna i område 2 gav sken av att 1050 kr inte var en så stor summa pengar, att man knappt får 

något för pengarna jämfört med eleverna i område 1 som inte kommenterade summan.  

”Ja tänker inte…det e bara tusen femtio, det e ingenting, om man köper bara två saker det blir slut 

(otydligt)..”. (Pojke område 2) 

I område 1 menade några av eleverna som svar på frågan om varning av indraget studiemedel, och om 

föräldrarna skulle kunna tänka sig att motverka detta genom att godkänna frånvaron att; 

”Det e bara för att dom tänker på mitt bästa…de är lite hårdare mot mej, även fast dom tycker om mej 

jättemycke, så är det!. (Pojke område 1) 

”Det är ju inte så att jag har ett stort problem om jag skulle bli av med bidraget, jag har ju andra sätt 

jag kan få pengar på liksom, så det är ju studiebidraget - är liksom bara ännu mer pengar man kan 

slösa bort” (Pojke område 1) 

 

5.3 Skola och skolk 

 

Inledningsvis var tanken att behandla demokrati och byråkrati utifrån Webers byråkratiska skola och 

hur denna relation kan delas upp. Att utifrån olika ekonomiska behov analysera utkomsten av den 

auktoritet som detta innebär. På grund av att det resultatet av undersökningen inte blev som förväntat 

kom denna del att bli svår att applicera på den tilltänkta delen i analysen. En diskussion kommer 

istället att föras utifrån det oväntade resultatet och i slutsatsen kommer den ”Weberska lösningen” 

diskuteras istället. 

Det var således inom denna kategori som undersökningen kom att förvåna mest. Inte för att den 

motsatte sig hela grundhypotesen utan snarare för att det var inställningen till skolan och vad som 

motiverar eleverna till att närvara. Inledningsvis fanns det just ett förväntat antagande om att det var 

familjens ekonomiska behov som styrde närvaron i område 2 och det egna ekonomiska behovet i 

område 1. Vad gäller område 1 stämmer hypotesen men inställningen till skolan som institution var 

förvånande.    

Avsaknad av ambition eller ens tankar på framtiden i ett område speglat av trygghet och baserat på 

materiella och kulturella resurser och trots en mer uppfostrande inställning till vissa av barnens 

ekonomiska resurser kan man fråga om det som Ahrne et al hänvisar som återspegling av familjens 

värderingar är vad det handlar om? Eller är det övertygelsen om att de resurser man har medger att 

man inte behöver de resurser som erbjuds? Wallerstein menar att ”humankapitalet” är något som 
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borgare har i överflöd och proletärer saknar. Denna sorts kapital är något som tillgodogörs i 

utbildningssystemet, som enligt Wallerstein har den primära funktionen att utbilda människor till 

”medlemmar av den nya medelklassen”, eftersom systemet sållar efter meriter men alltför få 

människor har dessa blir sållningen godtycklig. Sållningen måste således kompenseras med 

användandet av inflytande enligt ”ju större inflytande ju större förmåner”. 58 

Lärarna bryr sej inte, det e stor skillnad från högstadiet till gymnasiet för det…i högstadiet bryr sig 

lärarna om en, dom vill att vi ska klara det, komma igenom, men nu känns det som att i gymnasiet det 

är inte lika stor press, eller va man nu ska säga, från vissa lärare, det e lite mer ’va här om ni vill, gör va 

ni vill, ja skiter i det – så länge ja får pengar’ känns det som me vissa lärare”. (Pojke område 1) 

”Ja tror att den främsta anledningen till att gå till skolan e att annars blir studiemedlet indraget. Det e 

en väldit bra  motivation till …(otydligt) till varför man känner motivation för att gå till skolan”. (Flicka 

område 1) 

”Helt ärligt så går ja inte till skolan för att lära mej – inte just nu. Inte så att ja whoo ho nu vill ja lära 

mej NO ida”. (Flicka område 1) 

”Framtid! Pengar och kompisar försvinner men det är framtiden som är bättre”. (Flicka område 2) 

”Framtid”, ”Så det är inte viktigt med dom härpengarna från CSN?”, ”Nää” (Dialog flicka område 2 och 

mentor) 

”Vem motiverar er att inte skolka?”, ”Att vi inte lär oss nått…det är därför vi vill komma till skolan” 

(Pojke område 2 svarar på frågan) 

Andra svar på samma fråga blev; 

”Det är väl pengarna såklart”. (Pojke område 1) 

”Det är klart det är pengarna”. (Pojke område 1) 

”Sen kanske man vet att man missat väldit mycke å så tänker man att nu så måste ja verkligen gå till 

skolan”. (Pojke område 1) 

”Sen betygen spelar roll”. (Pojke område 1) 

”Men det är väl självklart att pengarna spelar en stor roll”. (Pojke område 1) 
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”Ja det e ju det som e en av de största anledningarna till varför man inte skolkar över huvud 

tage.”(Pojke område 1) 

”Jag är säker på att dom som skolkade mycket innan gymnasiet inte skolkar lika mycket nu på 

gymnasiet på grund av pengarna.” (Pojke område 1) 

”Alla tänker på sin framtid, det är inte… handlar om pengar.” (Pojke område 2) 

”…men ja ser inte riktit poängen – varför skulle ja skolka för, för att ja hatar lektionen men de e ju typ 

enda anledningen hittills.” (Pojke område 1) 

”Ja tänker inte en enda da om ja skolkar ja skulle förlora CSN…ja tänker på hur ska ja klara det här (min 

anm: skolan).(Pojke område 2) 

”Ja tycker pengarna är jätteviktiga”. (Flicka område 1) 

”Det e ju typ dom som motiverar ungdomarna mest att gå till skolan”. (Flicka område 1) 

Weber menar att klass främst är ett uttryck för ekonomiska förhållanden grundade på 

egendomsförhållanden. Enligt Weber har alla samma ”livschanser” medan Wallerstein menar att 

”borgarna” har andra förutsättningar. De svar ovan visar att framtiden är något som det finns en tanke 

på i område 2, medan ordet framtid eller lära sig något inte återfinns en enda gång i konversationerna 

med område 1. Skolan ses snarare som en prestation och eleverna i område 1 nämner vid några 

tillfällen att de kan få ångest om de försover sig, de pratar om stress och prestationskrav, något som 

inte en enda gång tas upp i område 2. I område 1 är de är även lite förbryllade över att skolket kan 

uppfattas som om; ”hon har problem hemma”.  

Att sjukanmäla sig själv och vetskapen att föräldrarna inte kontrollerar dem verkar vara mer utbredd i 

område 1. Det är även där informationen om att man kan godkänna sin egen frånvaro i Fronter59 själv.  

”…jag tror inte att mina föräldrar riktit vant sej vid att man måste gå över till Fronter, ja tror inte ens de 

vet lösenordet”. (Pojke område 1) 

Ingen förälder verkar i något av områdena kontrollera sina barns närvaro. Om detta betyder att 

föräldrarna litar på sina barn eller att de inte kan, vill eller orkar engagera sig i de lärplattformar som 

finns framgår inte.  

                                                 
59

 Fronter – Lärplattform för elever och lärare, samt våra e-tjänster för föräldrar/vårdnadshavare som används inom bland 
annat Stockholm Stad. 
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5.4 Samhälle och skolpolitiska åtgärder 

 

Göran Ahrne et al menar att människors aktiva handlingar är avgörande för vad som sker i samhället 

men menar samtidigt att det inte är säkert att det är deras fria val som styr. Mycket sker på rutin, som 

skapar trygghet60. Wallerstein frågar sig vilken sorts institutioner som ur ett kapitalistiskt perspektiv är 

optimala när det gäller att skapa arbetskraft och på liknande sätt kan man undra hur samhället skapar 

dessa institutioner61. Eftersom skolan är en samhällsinstitution är den ju bortsett från att skapa 

demokratiska medborgare även tänkt att utbilda dessa medborgare till arbetsduglighet. På frågan om 

det är ok att staten säger att ni inte får några pengar om ni inte går i skolan, var svaren ganska entydiga 

med att det är rätt, men av olika anledningar; 

”Därför allting som är fel behöver en straff för att du göra inte den igen…och det är en straff för dom 

barn som behöver pengar. Å varför måste dom (min anm: staten) betala för ingenting om dom (min 

anm: eleverna) göra den ’förlåt mej’, dom (min anm: staten)tänka ungefär då (otydligt) när du göra, du 

måste göra nånting för att dom också göra nånting för dej (otydligt)”.(Flicka område 2) 

”Man måste väl gå i skolan?” (Pojke område 2) 

”Nä alltså, inte, ja menar om pengar, ja bryr mej inte om pengarna eller dom(min anm: staten) får 

ingen skatt”. (Pojke område 2) 

”Jaa, det e ju dom som styr landet, ska se till att vi har ett bra land”. (Pojke område 1) 

”Ja det e ju enkla pengar…va i skolan, va vaken på lektionen typ”. (Pojke område 1) 

”Ja tycker att de som var innan med 20 % var så himla mycke bättre. För det kan ju hända att man mår 

dålit, man försover sej, det kan finnas så här andra omständigheter, orsaker, man kan va lessen eller 

liksom kan påverka å då tycker ja…å det händer liksom nån sån där grej som verkligen inte är meningen 

å man liksom vill va i skolan å nått sånt råkar hända, då tycker ja de e dålit att de kan ta (min anm: ta 

studiemedlet), att man alltså kan ha så lite frånvaro. Ja menar ja e ju i skolan å har bra betyg å ändå 

försöker”. (Flicka område 1) 

”Det är samhällets rätt också ifall dom inte…visst det kanske är lite så här dålit – man kan ju se det som 

dålit att dom gör det just med pengar…men fortfarande. Det e ju vi som ska ta över arbetsmarknaden 
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såvida dom inte vill ha kvar alla gamlingar vilket dom ju verkar vilja ha, när dom vill att man ska jobba 

till 75 eller va det nu va (otydligt). Det är fortfarande vi som ska ta över arbetsmarknaden så att säga. 

Då kan man lika gärna locka oss till att vara där med pengar”. (Pojke område 1) 

Det är mycket intressant med förhållningssättet till pengar i dessa olika svar. ”Locka oss till att vara där 

med pengar”, är en inställning i sammanhanget som menar att samhället har en skyldighet till eleverna 

eftersom det är ”de” som är framtiden. Utifrån detta perspektiv har ju även staten en möjlighet att 

återkräva en motprestation. Om de betalar pengar för att locka eleverna till att vara i skolan bör ju 

således motprestationen vara att de eleverna skall utbilda sig till samhällsmedborgare. Samhället blir 

även beskrivet som ett ”dom” snarare än en känsla av att man ingår i samhället.   

Några elever upplever det som att det är alltför ”strikt” och att det inte finns utrymme att varelse 

försova sig två dagar i rad eller att må dåligt utan att tvingas berätta det för lärare och föräldrar.  

Vad gör föräldrarna? Hur lever de upp till sin skyldighet att motivera barnen? Över lag kan konstateras 

att alla elevers föräldrar vill att deras barn ska gå till skolan. Med metoder som att hälla ett glas vatten 

i ansiktet för att väcka en trött tonåring till att ringa hem på morgonen och väcka dem.  

Något som verkar gemensamt i dessa områden är att ingen verkar veta riktigt vad som gäller. Vad de 

”nya” CSN-reglerna verkligen innebär. Område 2 hade en större kunskap än område 1, men ingen var 

riktigt säker. Inte heller deras föräldrar känner till de ”nya” reglerna. I område 2 var det några elever 

som kunde få en ”legitim” sovmorgon om det inte var någon viktig lektion i skolan eller prov.  

Att förlora studiemedlet är något ”man får skylla sig själv om man gör”, detta svar innebär ju även att 

ingen faktiskt blir drabbad utom just ”en själv”. Några av eleverna i område 1 trodde att deras föräldrar 

kanske skulle kunna övertygas att skriva under en olovlig frånvaro med att den egentligen var lovlig, 

men bara om de skulle riskera att förlora studiemedlet. En elev vars bror förlorat studiemedlet 

kommenterades; 

”Nä, han får skylla sig själv tycker mina föräldrar, det e hans pengar å han får inget extra av dom för 

det.” (Flicka område 1) 

Ännu en gång upplevs detta som en mer fostrande åtgärd, ett sätt att använda samhällets sanktioner 

för att uppfostra sina barn. 
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5.5 Sammanfattning empiriska resultat 

 

I område 1 arbetar eleverna extra, får studiemedlet själv och får betala mycket själva. Pengarna är en 

morot för att gå till skolan. Inte en enda gång nämns ord som framtid eller vikten av att lära sig i 

område 1. Det finns ett strängare förhållningssätt mellan föräldrar och barn i område 1. Eleverna 

pratar ofta och mycket om att man får skylla sig själv. I område 2 är det bra att fokusera på studierna 

framför att försöka kombinera dessa med extraarbete. Studera nu, arbeta sen. Studierna är dock 

tänkta att leda till en bättre framtid. I område 2 finns ett större överseende med skolpolitiska åtgärder. 

Att det handlar om att man måste leverera själv för att få något.  

Att eleverna i område 2 inte går i skolan för pengarnas skull till skillnad mot eleverna i område 1 som 

till övervägande del resonerade som att pengarna var moroten för att gå till skolan var ett oväntat 

resultat.   

 

5.5.1 Slutsats i relation till en utvärdering av CSN:s ”nya regler” 

 

Det finns en dokumenterad ökning av indraget studiestöd sedan årsskiftet och införandet av de nya 

CSN – reglerna jämfört mot förra årets siffror.  Det finns även indikationer från skolorna på att 

frånvaron minskat. 62 Enligt CSN kan detta eventuellt bero på att de som är informerade och tillhör den 

grupp elever som kanske skolkat mer sporadiskt har minskat sin frånvaro. En första officiell utvärdering 

kommer dock under sommaren 2012 och en mer genomförlig rapport under slutet av 2012.  

Detta kan hittills relateras till och bekräftas genom de flesta av de elever som ingick i denna 

undersökning, även om de inte visste vilka regler som gäller, visste de att det har blivit striktare regler 

och således mindre möjlighet till att skolka. Eleverna i område 1 och 2 har en medvetenhet om att 

studiemedlet kan dras in, de tycker lite olika om detta men accepterar den samhällspolitiska åtgärden. 
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6. Slutdiskussion 

 

Att hälften av eleverna i denna undersökning ser pengarna som den främsta anledningen till att gå till 

skolan var ett oväntat resultat. Att detta resultat dessutom uppkom i område 1 var ytterligare en 

dimension som var svår att förutse. Hur kommer det sig att dessa elever inte en enda gång pratar om 

framtid eller vikten av att lära sig utan ser pengar och i ett fall betygen som anledningen till att gå till 

skolan? Dessa områden representerar två olika samhällsklasser med två helt särskilda ekonomiska och 

kulturella kapital.   

För att belysa klasskillnader kan man studera dessa i ett livsloppsperspektiv genom att karakterisera 

framtidsutsikter och livsperspektiv för arbetarklasspositioner samt tjänstemannapositioner. 63 Är detta 

början på en förändring av detta livsloppsperspektiv? Kommer arbetarklassen genom sin 

framtidsinställning att ta andelar från tjänstemannaklassen som saknar framtidsvisioner och som ser 

gymnasiet som en transportsträcka till vad? Etienne Balibar säger;  

 

”De sociala skillnaderna uttrycks och relativiseras som olika sätt att använda det nationella språket, 

vilket förutsätter en gemsam kod och rentav en gemensam norm. Denna norm inympas som bekant 

genom det allmänna skolväsendet, som har detta som sin primära uppgift.”64 

Är således de skolpolitiska sanktionerna det som ligger bakom denna förändring.  Är det Weberska 

”herraväldet” som skapar dessa olika inställningar till utbildning. Eller är det genom de med ett stort 

materiellt och kulturellt kapital som inte behöver engagera sig i utbildningen eftersom de skaffar sig 

andra utvägar. Att prestation är det enda som räknas i industrisamhällen menar Thomas Hyland 

Eriksen är osant ” social bakgrund och familjenätverk kan vara lika viktiga” 65 , är det därför som 

eleverna i område 1 inte känner sig tillräckligt oroade?   

 

Weber menar att politisk auktoritet legitimeras ideologiskt, men även att all byråkrati kännetecknas av 

att arbetaren berövas kontroll, något som är en irreversibel process. Han menar vidare att byråkratier 

tenderar att bli opersonliga krafter med ett eget liv som förfogar över auktoriteten att bestämma 

regler för den verksamhet de bedriver.66 Så en analys skulle kunna innebära att beroende på vilken 

klass man tillhör inte behöver bekymra sig över framtiden eftersom de lagar och regler som bestämts 
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av ämbetsmännen själva även innebär att arbetaren trots idoghet och arbete ändå berövas kontrollen, 

vilket leder till att allas samhällspositioner är orubbade. Den ”Weberska lösningen” är en åtskillnad 

mellan politik och förvaltning för att på så sätt göra förvaltningen till ett neutralt instrument för 

politikerna, så att de kan styra samhället i önskad riktning, men med ämbetsmannaväldet och 

maktperspektivet utifrån den auktoritet som kommer med ämbetet fungerar inte detta. 

Denna undersökning var tänkt att titta på hur just en skolpolitisk åtgärd påverkar elever i olika klasser 

och med olika ekonomiska förutsättningar och slutsatsen blir således att politiken påverkar, 

bestämmer och upprätthåller samhällsliga värderingar utan att ifrågasätta dem eller anpassa dem till 

hur verkligheten ser ut. 

 

För att återknyta till inledningen, där Kerstin von Brömsen citerades med ” synen och uppfattningar om 

identiteter utmejslar ofta politikens yttersta konsekvenser och de beslut som följer” 67så kanske 

politiken borde mejslas om. Det förväntade resultatet på denna uppsats stämde inte med verkligheten. 

Jo, elever med ett ekonomiskt egenintresse tenderar att ha en ökad närvaro utifrån de ”nya” reglerna, 

men med en helt annan inställning – att pengarna var den primära anledningen till att över huvud 

taget gå i skolan. Att elever i område 2 däremot inte ansåg att pengarna var viktiga speglar även de 

värderingar som de bär med sig hemifrån – inte att pengar är oviktiga men att utbildningen är 

viktigare, att framtiden är det som räknas. Eftersom dessa två olika omständigheter i två helt skilda 

områden av Stockholm har diskuterats utifrån klass, nationella förutsättningar, politik och förvaltning 

lämnas många frågor ändå obesvarade. Men att uppmuntra den inställning om att framtid och 

utbildning är det som räknas känns som ett naturligare steg än att ”betala” de som sitter av sin tid för 

att så småningom inkorporeras i en krattad manege.  

 

Att motivera elever och få dem att känna glädje i och för kunskap är absolut något av det både 

svåraste och viktigaste arbete en lärare utför. Kritiker kanske hävdar att eleverna som ser pengarna 

som dragplåster för skolan inte har en tillräckligt inspirerande läromiljö eller till och med katastrofala 

lärare? Men hur skall skolpolitiska åtgärder fungera? Om byråkraterna med sin auktoritet bestämmer 

att elevernas skolk skall regleras genom ekonomiska sanktioner helgar ändamålen inte medlen 

eftersom det i skollagen tydligt uttrycks ”Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära”  och uppenbarligen har man således inte lyckats. 
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Att hotet om ett indraget studiemedel som skolpolitisk konsekvens finns kan få vissa elever att över 

huvud taget öka sin närvaro är kanske något som trots allt måste ses över. Dessa elever skulle med 

största sannolikhet gå i skolan oavsett om de fick studiemedel eller inte men med en annan inställning. 

Är det inte meningen att elever skall gå i skolan för att de vill lära sig och utvecklas? Motivationen till 

detta måste komma ur något annat än en sanktion och den skolpolitiska åtgärd som behövs är således 

något annat än ett hot.  
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8.  Appendix 

 

 
8.1 Informationsbrev till föräldrar 
 

 

 

 

Hej 

Jag heter Caroline Kelly och jag går sista terminen på Södertörns Kompletterande Lärarutbildning. Jag 

arbetar även som lärare i engelska på en gymnasieskola i Stockholm sedan några år tillbaka. 

 

För tillfället skriver jag mitt examensarbete som är tänkt att handla om skolk. För att bäst komma åt 

ungdomars attityder till detta använder jag mig av fokusgrupppsintervjuer av ungdomar. För mig är 

dessa intervjuer viktiga redskap i att förstå hur elever ser på skolk efter införandet av de nya CSN-

reglerna. De nya reglerna innebär en snabbare ekonomisk förändring vid olovlig frånvaro jämfört mot 

tidigare regler. Syftet med undersökningen är att se hur reglerna påverkat den olovliga frånvaron, om 

den minskat, är oförändrad eller ökat. För att lärare och samhället skall kunna motivera elever att 

komma till skolan är det viktigt att vi vet hur eleverna resonerar kring detta. Jag tror även att det kan 

finnas socioekonomiska skillnader - så därför kommer denna undersökning att göras i två 

socioekonomiskt olika områden.  

 

Om du har fått detta informationsblad innebär det med största sannolikhet att jag pratat med din 

son/dotter under dagen. Jag har tagit hänsyn till de av Vetenskapsrådet uppsatta riktlinjerna för 

undersökningar som denna. De ser i stora drag ut enligt nedan men de går även att finna mer utförligt 

beskrivna på www.vr.se - Forskningsetiska principer. 

 

 Konfidentialitetskravet innebär att det inte får finnas någon risk att enskilda deltagare ska 

kunna identifieras i rapporten. Råden om hantering av personuppgifter är uppfyllda och jag inte 

någonstans skrivit upp namn på de jag intervjuat och jag kommer heller inte att nämna exakt 

ålder, skola eller klass någonstans i min uppsats. 

http://www.vr.se/


37 

 

 

 Informationskravet och samtyckeskravet uppfylls genom att eleverna tydligt informerats om 

syftet med arbetet innan de tar ställning till om de är intresserade av att ställa upp i 

undersökningen och de har blivit informerade om att de när de vill får avvika från intervjun 

utan att det innebär några som helst konsekvenser för dem.  

Genom att jag är helt fristående från denna skola befinner sig inte eleverna i beroendeställning 

till mig och jag bedömer därför att det inte finns någon risk att de känner dolda krav att svara 

på frågorna.  

 

 Nyttjandekravet lyder; ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.”  Syftet med insamlandet av detta material är att materialet skall användas 

till ett examensarbete och inget annat.  

 

 

 

Tack och vänliga hälsningar 

 

 

Caroline Kelly 

 

Vid eventuella frågor kan jag nås via mail; 

caroline.kelly@stockholm.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caroline.kelly@stockholm.se

