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Abstract 
 

The purpose of this qualitative study at a recreation center in Sollentuna is to compare the 

ideas of the principal and the recreation center staff, concerning attendance control and super-

vision with the expectations of the legal guardians and examine how well these correspond to 

what is written in the governing documents. 

 

The empirics consists of interviews with the principal, recreation center staff and legal guardi-

ans. I have used the discourse analysis method to analyze the responses. 

 

The result shows that both the principal and the recreation center staff's thoughts on attend-

ance control and supervision fit well with what the governing documents provide. The expec-

tations of the legal guardians concerning attendance control and supervision are only partly 

fulfilled, as one of the legal guardians in the survey expected the staff to know where every 

pupil is at all time and directly be able to prevent a student from leaving the school area. Such 

expectations are however beyond what the governing documents imposes.  



 

 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med den här kvalitativa undersökningen är att vid ett fritidshem i Sollentuna undersöka 

och jämföra rektorns och fritidshemspersonalens bilder av närvarokontroll och tillsyn på 

fritidshemmet med vårdnadshavares förväntningar på verksamheten och hur väl dessa 

stämmer överens med vad som står i rådande styrdokument.  

 

Det empiriska materialet består av intervjuer med biträdande rektor, fritidshemspersonal och 

vårdnadshavare. Jag har använt mig av diskursanalys som metod för att analysera svaren.  

 

Resultatet visar att den biträdande rektorns och fritidshemspersonalens tankar kring 

närvarokontroll och tillsyn rimmar väl med vad styrdokumenten föreskriver. De tillfrågade 

vårdnadshavarnas förväntningar på närvarokontroll och tillsyn uppfylls endast delvis av 

fritidshemmet då en av vårdnadshavarna i undersökningen förväntade sig att personalen ska 

ha så god uppsikt över eleverna att de alltid vet var de befinner sig och direkt kan förhindra att 

en elev lämnar skolans område. Sådana förväntningar ligger utanför vad fritidshemmet åläggs 

genom styrdokumenten.  

  

Nyckelord:  
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1. Inledning 

Följande händelse utspelade sig på ett fritidshem i Sollentuna i december 2015. En åttaårig 

elev avvek från fritidshemmet utan att meddela någon vuxen. När eleven skulle bli hämtad 

kunde personalen konstatera att hen inte fanns någonstans på skolan och att hens kläder var 

borta. Efter ungefär 45 minuters letande dök eleven upp hemma och föräldrar, syskon och 

personal kunde lugnt pusta ut. Föräldrarna var kritiska och menade att skolan brustit i sina 

rutiner eller möjligtvis att det fanns brister i rutinerna. Skolan å sin sida menade att så inte var 

fallet. Att eleven försvunnit berodde helt och hållet på att hen själv lämnat skolan utan att tala 

om det för någon. 

 

På samma skola finns ett system där elevernas närvaro antecknas i en krysslista. Om eleverna 

inte kommit till skolan på morgonen och skolan inte nåtts av något meddelande om varför, ska 

skolan ringa hem till eleven för att kontrollera att inget hänt på vägen till skolan. När sedan 

skoldagen är slut görs en kontroll att alla elever är på plats. Sedan börjar fritidsverksamheten 

då eleverna får röra sig någorlunda fritt över skolgården och i fritidshemmets lokaler. Det 

försvårar kontrollen över vilka elever som verkligen är på plats. När sedan eleverna ska gå 

hem med eller utan vårdnadshavare ska personalen informeras och en anteckning göras i 

krysslistan. Ett extra upprop sker vid kvart över fyra då listorna kontrolleras. Om någon elev 

saknas ringer personalen hem och kontrollerar att eleven blivit hämtad eller gått hem själv. 

Systemet bygger på en tillit till föräldrar och elever att de säger till när eleverna lämnar 

verksamheten. Från att skolan slutar till uppropet klockan kvart över fyra sker inga kontroller, 

vilket i teorin innebär att en elev skulle kunna försvinna och vara borta i över två timmar utan 

att någon märker det. 

 

Rektor och personal delar en bild om var skolans ansvar för eleven tar slut och elevens 

egenansvar tar vid. Vårdnadshavaren i det här fallet har en annan bild. Med anledning av 

skillnaden i synen på tillsynsansvar som råder mellan vårdnadshavare och rektor vill jag 

undersöka om det kan se likadant ut på en annan skola. Finns det en tyst förväntan på skolans 

tillsynsansvar från vårdnadshavare som är högre än vad skolans uppdrag föreskriver?  

 

1.1 Styrdokument och lagtexter 

Vårdnadshavares ansvar för sina barn regleras i en lagtext som heter Föräldrabalken, som står 
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nedtecknad i Svensk Författningssamling (SFS 1949:381). Enligt Föräldrabalken är 

vårdnadshavaren ansvarig för ”…att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets 

ålder, utveckling och övriga omständigheter…” (SFS 1949:381, 6 kap, 2§). Huruvida ansvaret 

tas över av den förskola, skola eller det fritidshem som barnet är inskrivet framgår av två 

beslut från Justitieombudsmannen (JO dnr. 3360-1994, JO dnr. 4162-1991). Följande text, 

som finns med i båda dessa beslut, avser tydliggöra att den institution där barnet är inskrivet 

och befinner sig vid ansvarar för dess person: 

 

”Verksamheten vid ett daghem skall bedrivas i ordnade och säkra former. De föräldrar som 

har sina barn på daghemmet måste kunna vara förvissade om att barnet vid vistelsen tas om 

hand på ett omsorgsfullt sätt och att barnet inte utsätts för något som kan äventyra dess 

välbefinnande.” (JO dnr. 3360-1994, JO dnr. 4162-1991) 

 

I besluten används ordet daghem, alltså det som idag heter förskola. Beslutet anses dock gälla 

även skola och fritidshem, enligt diverse domar och beslut från statliga myndigheter såsom 

Skolverket (Erdis, 2011, s.154), Skolinspektionen (dnr. 2011:2398 & dnr. 2015:6380) och 

Högsta Domstolen (NJA, 1984, s. 764). 

 

Skolan regleras av en rad styrdokument, bland annat Skollagen, även den i Svensk 

Författningssamling (SFS 2010:800). Utöver Skollagen finns läroplaner och en uppsjö 

allmänna råd utgivna av Skolverket med mål för skolan och råd och kommentarer kring 

betygsättning, fritidshemsverksamhet, systematiskt kvalitetsarbete, mm. Läroplaner och 

Skolverkets allmänna råd definierar skolpersonalens uppdrag inom ramen för Skollagen. 

 

Skollagen är en juridisk lagtext som ramar in vad skolväsendets syfte är hur det ska utformas. 

Enligt skollagen råder skolplikt med närvaroplikt i Sverige. Skolplikten börjar gälla på 

höstterminen det år eleven fyller sju år och upphör som senast när eleven fyller 18 år. Ibland 

behövs andra lagtexter tas till för att utläsa vad som gäller i vissa specifika situationer. 

Arbetsmiljölagen är en sådan lagtext som reglerar arbetsmiljö för både elever och 

skolpersonal. Föräldrabalken en annan.  

 

Juridik är snårigt, lagtexter lämnar utrymme för tolkningar och ibland krävs vägledande 

domar för att en ska vara helt säker på om gränsen för vad som är lagligt har passerats. Vidare 

har vårdnadshavare, fritidshemspersonal och rektorer sina egna tankar om hur långt skolans 
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ansvar sträcker sig. 

 

Mare Erdis som är jurist med erfarenhet av rättsvetenskap och som undervisat vid 

lärarutbildningen på Karlstads universitet skriver om ett ärende där skolverket kritiserar en 

förskola för bristande tillsyn av ett barn som rymt från förskolan (Erdis, 2011, s. 154). 

Skolverket skriver i ärendet: 

 

”Vilka åtgärder som krävs för att ha tillsyn över barnen måste bedömas utifrån olika 

faktorer och omständigheter vid varje enskilt tillfälle. Sådana faktorer är till exempel 

barnens ålder, barngruppens sammansättning, riskfaktorer i den fysiska miljön, kontinuitet 

och stabilitet i barngruppen samt om det finns barn som är i behov av särskilt stöd eller 

särskild omsorg. Personal måste finnas i så nära anslutning till barnen att olyckor och andra 

tillbud förhindras eller genast uppmärksammas. Det är väsentligt att personalen gör en 

professionell bedömning av tillsynsbehovet utifrån förhållanden vid varje tillfälle.” (ibid.) 

 

Citatet ovan gäller inte bara förskolan, skolan har samma krav på professionell bedömning av 

tillsynsbehov (ibid.). Skolan är ålagd att ha nedskrivet tydliga rutiner för vad som gäller vid 

lämning och hämtning samt vad personalen ska göra om en elev försvinner från 

verksamheten, vare sig det gäller skoltid då skolplikten gäller, eller fritidstid då 

tillsynsansvaret ligger på fritidshemmet efter överenskommelse med vårdnadshavare, enligt 

en dom i Högsta Domstolen, som finns att läsa i Nytt juridiskt arkiv (NJA, 1984, s. 764). 

 

I läroplanen står bland annat ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 

egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” 

(Lgr11, 2011, s.7). Det är en svävande skrivning men pekar ändå på uppdraget att utveckla 

elevernas känsla för ansvar. Vidare står det i samma skrift att utbildningen ”…ska utveckla 

deras [elevernas] förmåga att ta ett personligt ansvar” (Ibid., s.8). Ett övergripande mål för 

alla elever är att de efter genomgången grundskola ”kan lära, utforska och arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga” (Ibid., s.13). 

Om eleverna ska kunna få möjlighet att utveckla ett personligt ansvarstagande och känna tillit 

till sin egen försåga krävs förstås träning i det. När eleverna slutar på fritids förväntas de klara 

sig helt själva i hemmet utan tillsyn från vårdnadshavare.  
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1.2 Gällande orden skola och fritidshem 

I det här arbetet används orden skola och fritidshem frekvent. När ordet fritidshem används 

separat avses endast fritidshemsverksamheten. När ordet skola står separat avses både skola 

och fritidshem, då fritidshemmet är en del av skolans verksamhet. I de fall då endast den 

obligatoriska skolverksamheten avses är det förtydligat i texten. 

 

2. Syfte och frågeställningar. 

Syftet med min undersökning är att undersöka och jämföra olika diskurser kring 

närvarokontroll och tillsyn på fritidshemmet samt ställa dessa i förhållande till rådande 

styrdokument. 

 

Frågorna jag ställer mig är: 

Hur beskriver rektorn och fritidshemspersonalen sina bilder av närvarokontroll och tillsyn på 

fritidshemmet? 

Vilka förväntningar har vårdnadshavare på fritidshemmets närvarokontroll och tillsyn av 

eleverna? 

Hur överensstämmer dessa bilder och förväntningar med rådande styrdokument? 

 
 

3. Metod 

I den här undersökningen kommer jag att använda mig av en kvalitativ metod eftersom jag 

bedömer att den bäst kan hjälpa mig att få svar på mina frågor. Kvalitativ forskning, som 

grundar sig i humanistisk vetenskap fokuserar på vad som brukar kallas ”mjuka” data såsom 

intervjuer, bilder eller texter vars innehåll tolkas och analyseras av forskaren (Patel & 

Davidson, 2011, s. 13). Undersökningen är en så kallad fallstudie där jag undersöker 

förhållandena på en enskild skola. I en fallstudie görs en undersökning på en mindre 

avgränsad grupp, det kan handla om en person, en liten grupp personer, ett företag eller en 

händelse. I en fallstudie eftersträvas en bred och heltäckande bild av det som undersöks. 

Utifrån resultatet i studien kan sedan generaliserbarheten diskuteras i förhållande till en tänkt 

population, i det här fallet fritidshem i Sverige (Patel & Davidsson, 2011, s. 56). 

 

3.1 Intervju som informationsinsamling 

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med personal och vårdnadshavare från en skola i 
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Sollentuna Kommun i Stockholms län. Respondenterna var sex till antalet, en biträdande 

rektor, en fritidslärare och fyra vårdnadshavare. Genom att intervjua biträdande rektor och 

fritidshemspersonal avsåg jag dels att få reda på hur de dagliga rutinerna ser ut på den skola 

där de arbetar, dels att få reda på hur de tänkte kring närvarokontroll och tillsyn. Intervjuerna 

med vårdnadshavarna avsåg att ge svar på vad de har för förväntningar i frågan. Intervjuerna 

var semistrukturerade till sin form. Frågorna finns redovisade i Bilaga 1 till denna uppsats. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 38) diskuterar intervjuformer och menar att det är 

svårt att dra några tydliga gränser för olika former av intervjuer och att det egentligen inte 

spelar så stor roll. Fördelen med en intervju framför exempelvis ett standardiserat 

frågeformulär är att en kan anpassa den efter situation och intervjuperson och att det därför på 

förhand kan vara svårt att veta vilken form intervjun kommer ha. Jag tänker att de svar jag vill 

ha från den biträdande rektorn och personal är av en relativt känslig karaktär och om jag 

istället använde mig av ett frågeformulär skulle svaren kunna friseras så att de framhöll skolan 

i så god dager som möjligt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (ibid.) säger fortsättningsvis att en 

inte nödvändigtvis får en djupare kunskap om ett fenomen genom en intervju jämfört med ett 

frågeformulär, men en bredare bild av fenomenet men fler nyanser. 

 

3.2 Urval av informanter 

Jag har intervjuat biträdande rektor, personal och vårdnadshavare vid en skola i Sollentuna. 

Urvalet har gått till så att jag via mail har kontaktat tio slumpmässigt utvalda skolor i 

Sollentuna Kommun som bedriver verksamhet för elever i förskoleklass - årskurs 3, i 

skolvärlden ofta förkortat till f-3. En del av de kontaktade skolorna har verksamhet för elever 

i högre årskurser också, men eftersom undersökningen fokuserar på fritidshemsverksamhet är 

det de lägre årskurserna som är av intresse. Av de skolor som svarat valde jag den skola som 

svarade först. Det är en liten skola med verksamhet för elever i årskurs f-3. 

 

Skolan är en del i ett större rektorsområde med en ansvarig rektor. På skolan finns en 

biträdande rektor som har ansvar för all verksamhet på skolan, varför det kändes mer naturligt 

att intervjua denne än rektorn med övergripande ansvar flera andra skolenheter 

 

Vad gäller valet av personal i fritidshemmet fanns på den utvalda skolan två personer med 

adekvat högskoleutbildning anställda, varav den ena var långtidssjukskriven. Jag ville endast 

ha svar från personal med högskoleutbildning eftersom jag ville att respondenterna skulle vara 
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väl insatta i sitt uppdrag. Det finns fritidshempersonal utan högskoleutbildning men med 

annan för uppdraget anpassad utbildning, exempelvis barnskötarutbildning eller 

fritidsledarutbildning, som mycket väl hade kunnat besvara mina frågor. Min egen erfarenhet 

säger mig dock att de utan någon utbildning alls ofta benämns barnskötare eller fritidsledare 

vilket leder till att jag hade kunnat bli anvisad en helt oerfaren person utan utbildning om jag 

inte använt mig av någon slags utgallring. Jag valde att endast personal med 

högskoleutbildning skulle delta som en slags garanti för att personen åtminstone har varit 

insatt i uppdraget.  

 

För att komma i kontakt med vårdnadshavare satte jag upp ett anslag på skolan där 

vårdnadshavarna passerar när de hämtar sina barn om att jag sökte respondenter till min 

undersökning, lite kort vad undersökningen gällde och en tid då jag skulle finnas på plats för 

att göra intervjuer. Jag intervjuade sedan fyra vårdnadshavare som hade möjlighet och visade 

intresse.  

 

3.2.1 Konsekvensanalys av urvalsprocessen 

Att välja respondenter för en undersökning kan ske på olika sätt. I mitt fall hade jag föredragit 

att slumpmässigt välja både skola, personal och vårdnadshavare.  

 

I teorin kan det förhålla sig så att representanter för en verksamhet väljer bort röster med 

obekväma åsikter eller kunskaper som inte bör komma upp till ytan (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015, s. 40). I den här undersökningen fanns endast en ansvarig biträdande rektor och 

en fritidslärare att tillgå.  

 

När det gäller vårdnadshavare kan det mycket väl vara så att det är vårdnadshavare med 

specifika åsikter som är väldigt angelägna om att någon ger dem en röst som hört av sig och 

vill låta sig intervjuas. 

 

Sådana felkällor finns det goda chanser att komma runt om en helt använder sig av slumpen 

eller olika urvalsmetoder som förhindrar att berörda representanter eller andra som berörs av 

undersökningen kan påverka vilka som deltar. I den här undersökningen fanns inte den 

möjligheten vilket kan ha påverkat vilka som ställt upp som respondenter och i förlängningen 

vilka svar jag fått. 
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3.3 Genomförande 

Själva intervjuförfarandet gick till så att jag träffade mina respondenter en och en och 

genomförde intervjuerna muntligen. Skolans personal träffade jag den 24/3 2016 och 

vårdnadshavarna de 31/3 2016. Intervjuerna med den biträdande rektorn och fritidsläraren var 

ungefär 15 minuter långa och intervjuerna med vårdnadshavarna mellan fem och tio minuter. 

Jag hade fått tillgång till ett litet kontor där jag kunde genomföra intervjuerna avskilt utan att 

bli störd av elever eller annan personal. Till hjälp hade jag en ljudupptagningsanordning för 

att spela in intervjuerna för att kunna ägna min koncentration till själva intervjuandet och inte 

till att skriva ned vad respondenterna svarat. Att spela in intervjuer kan medföra att 

respondenterna blir nervösa av själva inspelandet och det kan bli svårt att få till en avslappnad 

stämning som i sin tur hjälper respondenterna att fokusera på sina svar. Jag upplevde dock 

inte att respondenterna kändes nervösa inför inspelningen. 

 

En av vårdnadshavarna, vårdnadshavare 4, hade en brytning i sitt tal och jag fick upprepa och 

omformulera en av frågorna och under intervjun ställde jag många följdfrågor för att vara 

säker på att jag uppfattat henom rätt, men det är svårt att vara säker på att vi inte pratade förbi 

varandra vid något tillfälle. 

 

Eftersom intervjuerna var ganska ostrukturerade till sin form med ett fåtal öppna frågor 

svarade respondenterna på olika sätt. I några fall har jag försökt styra in svaren och bett 

respondenterna att precisera sig, alternativt ställt om frågan, så att de ska bli jämförbara med 

varandra. De inspelade ljudklippen har jag sedan transkriberat för att få en tydlig visuell 

överblick över intervjusvaren vilket underlättat det analysarbete som sedan följde. I min 

analys har jag använt mig av diskursanalys där fokus inte bara ligger på vad som uttryckligen 

sägs i intervjun utan jag har gjort försök att se vad respondenterna genom sitt sätt att tala 

uttrycker ”mellan raderna”.  

 

3.4 Etiska aspekter 

Efter att den biträdande rektorn vid den skola som undersökningen skett på svarat att hen 

gärna ställer upp på en intervju och att hens personal också finns anträffbar fortsatte vår 

kommunikation via mail där jag informerade om syftet med undersökningen och vad arbetet 
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var tänkt att behandla, i enlighet med informationskravet som vetenskapsrådet ställer på 

forskning i Sverige (Patel & Davidsson, 2011, s. 63). Den biträdande rektorn i sin tur 

informerade sin personal och frågade om de var intresserade av att ställa upp på intervju. De 

vårdnadshavare som jag intervjuade fick information via en poster uppsatt på skolan samt 

muntligen när de blev tillfrågade om de kunde tänka sig att bli intervjuade. Alla respondenter 

ställde upp frivilligt, vilket också är ett krav från vetenskapsrådet. Nämnda råd har också som 

krav att insamlade uppgifter om intervjupersoner ska förvaras på ett säkert sätt så att ingen 

obehörig kommer åt dem (Ibid.). Uppgifterna får dessutom endast användas i forskningssyfte. 

Deltagarna har efter överenskommelse givits anonymitet i undersökningen och alla eventuella 

personuppgifter har varit väl bevarade under undersökningens genomförande samt raderade 

efter arbetets avslut. Alla ljudupptagningarna har raderats efter transkribering. Utskrifterna är 

helt anonymiserade och går inte att härleda tillbaks till respondenterna.  

 

3.5 Tillförlitlighet 

När en undersökning i forskningssyfte görs måste forskaren alltid reflektera kring hur 

tillförlitliga dess resultat verkligen är. Tillförlitlighet i forskarvärlden mäts i validitet och 

reliabilitet. Med validitet avser man om undersökningen verkligen undersökt det som den 

utgett sig för att undersöka. Är validiteten hög har forskaren mätt det som den skulle mäta. 

Reliabilitet handlar istället om hur själva undersökningen gått till. Forskaren kanske slarvade 

under själva datainsamlandet eller så blev ljudupptagningen undermålig och försvårade 

transkriberingen vilket försämrar reliabiliteten hos undersökningen (Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2009, s. 112-115). 

 

Jag bedömer att undersökningen har god validitet så till vida att den har undersökt det som 

formulerats i forskarfrågorna i frågeställningen. Jag har intervjuat biträdande rektor, personal 

och vårdnadshavare för att komma åt deras tankar kring tillsyn och närvarokontroll. Frågorna 

i intervjuerna anser jag stämmer väl överens med vad som efterfrågas i undersökningens 

frågeställning. Vad gäller reliabiliteten så anser jag att även den är god, med reservation för de 

eventuella missförstånd som kan ha inträffat på grund av språkförbistringar hos 

vårdnadshavare 4. Genomförandet har gått systematiskt tillväga. Ett sätt att stärka 

reliabiliteten ytterligare skulle kunna vara att låta intervjua ytterligare vårdnadshavare, eller 

genomföra undersökningen vid en annan skola (Ibid.). Kvalitativa undersökningar kan dock 

vara svåra att upprepa med samma resultat, eftersom så många faktorer spelar in. Miljön som 
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intervjuerna genomförts i, tidpunkten på dygnet eller rent av allmäntillståndet hos 

respondenterna kan påverka svaren. 

 

4. Tidigare forskning 

Den här undersökningen behandlar olika diskurser kring hur långt skolans ansvar för eleverna 

sträcker sig samt var barnens egenansvar tar vid och hur biträdande rektor, personal och 

vårdnadshavare tänker i frågan. Att hitta tidigare relevant forskning i ett så snävt ämne har 

varit en verklig utmaning. Efter sökningar på nätet och i bibliotekskataloger med sökord 

som ”fritids tillsyn”, ”tillsynsansvar”, ”skola ansvar närvaro”, ”närvarokontroll 

skola”, ”frånvaro” och ytterligare några sökord i ett stort antal variationer har jag inte funnit 

någon forskning som behandlar närvarokontroller i fritidshem, skola eller förskola ur ett 

perspektiv som är relevant för den här undersökningen, eller forskning om föräldrars 

inställning till densamma. Forskning kring barns egenansvar finns det mer material kring. Den 

forskning jag har valt hjälper till att belysa det komplexa i att övervaka barn men samtidigt 

låta dem växa under tillit. Om barns egenansvar skriver danske terapeuten och författaren 

Jesper Juul och psykologen och författaren Helle Jensen. Håkan Stattin, professor i psykologi 

vid Örebro universitet, har i sin tur har skrivit om barn som känner sig kontrollerade och vad 

det kan resultera i. Jan-Olav Henriksen, professor vid teologiska menighetsfakulteten i Oslo 

och Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi vid Oslo universitet berör frågan om 

självbestämmande och om det etiska problemet i att övervaka barn.  

 

4.1 Integritet, självkänsla och egenansvar 

Jesper Juul och Helle Jensen skriver om barns integritet, självkänsla och egenansvar och 

menar att de tre hänger ihop. Med egenansvar menas den enskilda människans fallenhet att ta 

ansvar för sina handlingar, sin integritet och sina livsval. En människa som fått sitt egna 

personliga ansvarstagande erkänt och utmanat av omvärlden under de första åtta-tio 

levnadsåren tenderar att ha större tillgång till eget ansvarstagande senare i livet (Juul & 

Jensen, 2003, s. 76). Det förutsätter även ett erkännande av och omsorg om barnens 

personliga integritet. 

 

Juul och Jensen nämner två tänkbara förhållningssätt i det pedagogiska arbetet med barn. Dels 

en hållning att generellt inte vilja arbeta med att utveckla barns personliga ansvarstagande så 



10 

 

 

 

länge som barnen anpassar sig till personalens krav och förväntningar. Det fungerar i många 

fall, men en del barn kommer sluta samarbeta förr eller senare. Dels hållningen att aktivt 

arbeta med barns personliga ansvarstagande. Författarparet hävdar att det inte finns något 

försvarbart val än att satsa på utvecklandet av barnens egenansvar och att det kommer komma 

både den vuxne, barnet och deras relation till gagn (ibid.). 

 

4.2 Självbestämmande, öppenhet och tillit 

Håkan Stattin presenterade 2001 nya resultat i gammal forskning kring kontroll och 

övervakning av barn i yngre tonåren (Stattin, 2001). I forskningen har Stattin ifrågasatt gamla 

resultat som sagt att föräldrars övervakning av sina barn kan motverka uppkomsten av bland 

annat beteendeproblem och sociala problem. Stattin menar dock att tidigare forskning dragit 

fel slutsatser av resultaten. Barn vars föräldrar har bristande insyn i deras liv har oftare sociala 

problem, svårigheter i skolan och beteendeproblem än barn till föräldrar med god insyn i 

barnens liv. Ökad kunskap om barnens liv utanför hemmet verkar hänga ihop med minskad 

problematik hos barnen. Föräldrar bör således skaffa sig god insyn genom kontroll och 

begränsning av barnens liv utanför hemmet för att förhindra att barnet hamnar i problem. 

Stattin har dock genomfört undersökningar som visar att den insyn som föräldrar har i sina 

barns liv huvudsakligen består av information som barnet själv lämnat till föräldrarna, inte 

information som föräldrarna fått genom övervakningsinsatser. Vidare visar Stattins resultat att 

hög föräldrakontroll verkar hänga samman med dåliga föräldra-barnrelationer. Föräldrar som 

kraftigt kontrollerar sina barn har ofta barn som känner sig kontrollerade. Barn som i sin tur 

känner sig övervakade och kontrollerade har ofta sämre lärarrelationer, sämre skolanpassning, 

sämre självkänsla och är oftare deprimerade än barn som inte känner sig övervakade och 

kontrollerade. 

 

Människan är från födelseögonblicket beroende av andras omsorg. Det är ett beroende som 

mer eller mindre finns med hela livet, skriver Jan-Olav Henriksen, professor vid teologiska 

menighetsfakulteten i Oslo och Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi vid Oslo universitet 

(Henriksen & Vetlesen, 2013, s.81). Att behöva omsorg från en annan innebär en obalans i 

förhållandet till den som ger omsorg, ett slags underläge. I den sekulariserade västvärlden 

finns enligt moralfilosofen Immanuel Kant en individualistisk strävan bort från det 

underläget, mot självförsörjande och självbestämmande, något som Kant kallade autonomi 

(Ibid., s.86). Att vara oberoende av andra människors omsorg och försörjning är en 
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förutsättning för att uppnå verklig frihet.  

 

Henriksen och Vetlesen för sina resonemang ömsom kring barn och ömsom kring sjuka i 

behov av omsorg. Både barn och sjuka befinner sig i en position där de är i behov av omsorg, 

men där behovet kommer förändras med tid, allt eftersom barnet blir äldre eller den sjuke 

tillfrisknar.  

 

Ett barn som är så beroende av andras omsorg är alltså inte fri. Men även ett barn har förmåga 

att bestämma över mycket som rör den egna personen. Överdriven omsorg riskerar att 

resultera i överkörning och övergrepp. När det sker har den som ger omsorg inte respekterat 

autonomin hos mottagaren. Att kränka en människas autonomi är att kränka en del av hennes 

människovärde, fortsätter Henriksen och Vetlesen (2013, s. 87). Personal som arbetar med att 

ge omsorg, vare det inom vård, barnomsorg eller inom skolan, måste således hitta en balans 

mellan patientens/barnets/elevens autonomi, alltså oberoende och det beroende som uppvisas. 

  

5. Teoretiska begrepp 

5.1 Diskursanalys 

Ordet diskurs har definierats på olika sätt i olika forskningsinriktningar. I den här uppsatsen 

har jag använt mig av Kristina Boréus, professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet, 

definition. Enligt Boréus är en diskurs en samling tankar, idéer och sätt att tala och skriva om 

något och därmed återskapa detta något och ge det mening (Boréus, 2015a, s. 164). Diskursen 

handlar om så mycket om vad som sägs i texten utan mer hur det sägs. Boréus kallar 

det ”praktiker och regler som har med textproduktion att göra” (ibid.). En diskursanalys av en 

text sätter fokus på det konstruktivistiska i texten, hur saker och företeelser kategoriseras och 

talas kring. Är det något som egentligen inte sägs men som är underförstått, använder sig 

respondenterna av formuleringar som signalerar något mer än det som uttryckligen sägs 

(Boréus, 2015:b, s.178-180). 

 

Jag tänker att en biträdande rektor ser på, tänker kring och talar om skolan på ett helt annat vis 

än den genomsnittlige vårdnadshavaren till en elev vid samma skola. De har olika 

förförståelse och kunskaper om och säkert olika förväntningar på verksamheten. Diskursen 

som fritidshemspersonalen befinner sig i liknar den biträdande rektorns, även om skillnader 

dem emellan förekommer. Även vårdnadshavares förförståelse och syn på tillvaron skiljer sig 
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åt och jag har därför sökt dela in vårdnadshavarna i olika diskurser beroende på hur de svarat.  

 

6. Resultat och analys 

I det här avsnittet följer en kort presentation av respondenterna, vad de har svarat i 

intervjuerna samt reflektioner kring svaren.  

 

6.1 Respondenterna 

Respondenterna är anonymiserade av etiska skäl och även avkönade då jag inte funnit någon 

koppling mellan deras svar och deras kön.  

 

Rektorn är egentligen biträdande rektor men ansvarar för både förskoleklass, årskurs 1-3 och 

fritidshem och har tidigare arbetat många år på olika fritidshem. Fritidshemspersonalen är en 

nyligen utexaminerad fritidslärare med flera års erfarenhet av arbete i fritidshem före 

studietiden. Vårdnadshavare 1 har två barn, ett i årskurs 1 och ett i mellanstadiet. 

Vårdnadshavare 2 har två barn, ett i förskoleklass och ett äldre i mellanstadiet. 

Vårdnadshavare 3 har ett barn i årskurs 2. Vårdnadshavare 4 har två barn, ett i årskurs 1 och 

ett i årskurs 3. 

 

6.2 Redogörelse av intervjusvar 

Här redogör jag för vad respondenterna svarat i intervjuerna. Först följer ett avsnitt med en 

sammanställning av hur rutinerna ser ut enligt den biträdande rektorn och 

fritidshemspersonalen som bakgrundsinformation för att kunna tolka respondenternas syn på 

verksamheten och sedan ett avsnitt med respondenternas syn på verksamheten och 

reflektioner kring det. Jag har vävt ihop svaren för att få en kontinuitet i berättandet.  

 

6.2.1 Rutiner under dagen utifrån den biträdande rektorns och personalens perspektiv 

Personalen på skolan och i det tillhörande fritidshemmet arbetar med två olika system, för att 

säkerställa vilka elever som är på plats under dagen. Dels ett system med närvarolistor i 

pappersformat där vårdnadshavare markerar att deras barn anlänt till skolan och personalen 

markerar när eleverna går hem, samt ett digitalt system där vårdnadshavare kan rapportera in 

sjukfrånvaro eller annan ledighet.  
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Fritidspersonal öppnar skolan klockan sju. De elever som anländer mellan sju och halv åtta 

markeras av personalen i närvarolistorna. Halv åtta går personal och elever ut på skolgården 

och listorna hängs upp på anvisade platser, olika för olika klasser. De elever som anländer 

mellan halv åtta och tio över åtta markeras som närvarande i listorna av vårdnadshavare eller 

av eleverna själva. När skolan börjar, klockan tio över åtta, kontrollerar ansvariga lärare att 

alla elever som ska finnas på plats har kommit. De elever som saknas kontaktas någon gång 

mellan tjugo över åtta och klockan tio.  

 

Under resten av skoldagen sköts närvarokontrollen av lärarna. Det syns tydligt om någon 

saknas eftersom eleverna har bestämda platser i klassrummen. Är en plats tom vet läraren 

direkt vem som saknas. När skolan sedan slutar, någon gång mellan klockan ett och klockan 

två går alla elever ut på skolgården. Om någon elev går hem säger eleven eller elevens 

vårdnadshavare till personalen som gör en markering i papperslistan. Vid två-halv tre serveras 

mellanmål för alla elever i deras respektive klassrum tillsammans med en pedagog per klass. 

Pedagogen kontrollerar då mot listan att alla elever fortfarande är närvarande. Vanligtvis går 

de första eleverna som får gå hem själva hem efter mellanmålet. Personalen stämmer av vilka 

som ska gå hem och om någon eventuellt ska följa med någon annan hem och gör noteringar i 

närvarolistan. 

 

Efter mellanmålet rör sig eleverna fritt på den avdelning de tillhör. Fritidshemmet är indelat i 

fyra åldershomogena avdelningar, en för varje årskurs med två till tre klasser per årskurs. 

Eleverna har tillgång till de klassrum som de går i under skoltid, samt tillhörande grupprum 

och korridoren där de hänger av sina ytterkläder.  

 

Någon gång mellan fyra och kvart i fem samlas alla elever och personal på en avdelning och 

där görs en extra koll mot listorna att alla elever som ska finnas på plats faktiskt är på plats. 

Om en elev skulle saknas tillfrågas all personal om någon vet något om eleven i fråga, sedan 

genomsöks skola och skolgård, därefter ringer skolan till vårdnadshavarna och informerar att 

eleven inte finns på fritids. Det händer emellanåt men det har aldrig hänt under den 

intervjuade fritidshemspersonalens tid på fritidshemmet att en elev verkligen har varit 

försvunnen. De gånger fritidspersonalen ringt hem har den saknade eleven alltid funnits 

hemma. Om inte eleven däremot inte skulle vara hemma heller sätts en större sökningsinsats 

in tillsammans med vårdnadshavarna. 
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När det är dags för eleverna att gå hem blir de antingen hämtade av vårdnadshavare eller så 

går de hem själva efter överenskommelse mellan fritidshemmet, eleven och vårdnadshavarna. 

Vid hemgång meddelas personalen som gör en markering i närvarolistan att eleven gått hem 

och ansvaret lämnas över till den som hämtar alternativt vårdnadshavare som medgett att 

eleven får gå själv. 

 

Under skolloven är det enligt biträdande rektor samma princip. Då är det vanligt att anmälda 

elever inte dyker upp och personalen ringer då till vårdnadshavarna efter morgonsamlingen 

där närvaron kontrollerats. Eftersom både lunch och mellanmål intas i klassrummen passar 

personalen då på att kontrollera att alla elever är på plats. 

 

6.2.2 Respondenternas tankar kring verksamheten och analys av svaren 

6.2.2.1 Närvarokontroll på morgonen 

På några ställen skiljer sig fritidshemspersonalens och den biträdande rektorns berättelser åt. 

Enligt fritidshemspersonalen kontaktas hemmet någon gång mellan halv nio och tio på 

morgonen om någon elev saknas. Den biträdande rektorn säger att ansvarig lärare alltid 

kontaktar vårdnadshavarna så fort de upptäckt att eleven saknas och inte har anmält sin 

frånvaro.  

 

”Ja, tjugo över åtta, halv nio, skulle jag säga. Så fort som möjligt, ibland är det åtta minuter, 

ibland är det en kvart.” (Biträdande rektor, Sollentuna Kommun, 160324) 

 

Skolan ska enligt skollagen (2010:800, 7 kap, §17) rapportera ogiltig frånvaro samma dag, så 

båda versionerna rör sig inom lagens ramar. Däremot kan det hända mycket med ett barn i 

lägre skolåldern på kort tid. Om vårdnadshavare kontaktas efter tio minuter eller efter en och 

en halv timme kan i skarpt läge i värsta fall vara en fråga om liv eller död. Skolverket 

rekommenderar dock att skolan snarast kontaktar vårdnadshavarna om en elev uteblir från 

skolan (Skolverket, 2013, s. 2). Skolverket skriver:  

 

”Även om vårdnadshavaren har tillsynsansvaret för barnet fram till dess skoldagen börjar 

finns det skäl för skolan att utifrån elevens ålder, mognad och omständigheterna i övrigt 

agera om eleven aldrig dyker upp vid skoldagens början […] Om inte vårdnadshavaren 

gjort en sådan anmälan och eleven inte heller beviljats ledighet är det viktigt att skolan så 
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snart som möjligt kontaktar vårdnadshavaren om eleven inte kommer till skolan.” 

(Skolverket, 2013, s. 2) 

 

Skolverkets råd bör följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i 

bestämmelserna uppfylls (Skolverket, 2014, s. 7). Något är det som får den biträdande rektorn 

att svara att personalen kontaktar vårdnadshavarna tio-tjugo minuter efter skolstart, trots att 

den bild som fritidshemspersonalen, som är en del i den vardagliga verksamheten på ett helt 

annat sätt än den biträdande rektorn och vars svar av den anledningen besitter en annan 

trovärdighet, förmedlar är att det snarare kan handla om upp emot 100 minuter innan hemmet 

informeras. Rektor, eller som i det här fallet biträdande rektor, ska enligt rådande 

bestämmelser se till att det finns rutiner för rapportering av ogiltig frånvaro som säkerställer 

att informationen når vårdnadshavarna samma dag (Skolverket, 2012, s. 18). Huruvida skolan 

har rutiner är väl här snarast en definitionsfråga. Personalen kontaktar vårdnadshavarna 

samma dag, men de tider som personalen anger stämmer inte med det som den biträdande 

rektorn säger.  

 

Jag vill här klargöra att de två, fritidshemspersonalen och den biträdande rektorn, tillhör och 

representerar olika diskurser. Den biträdande rektorns diskurs är en rättrådig sådan. Hens svar 

speglar säkerligen hens bild av verksamheten, men som biträdande rektor finns många 

uppgifter på ens bord och att hålla koll på hur väl skolans riktlinjer efterföljs kan vara svårt. 

Fritidshemspersonalens diskurs är mer verksamhetsnära. Hen befinner sig mitt i den dagliga 

verksamheten och vet vilka rutiner hen själv arbetar efter och ser också hur hens kollegor 

arbetar. 

 

Åter till rapporteringen av frånvaro. Är det en rutin om personalen gör olika? Verksamheten 

följer i stort vad som står i de styrdokument som reglerar den. Det finns rutiner för lämning, 

hämtning och för hur personalen ska agera om en elev inte dyker upp på morgonen, även om 

den biträdande rektorns och personalens versioner skiljer sig åt en aning.  

 

Bland vårdnadshavarna har jag identifierat två olika diskurser. Jag kallar dem ”den nöjda 

diskursen” respektive ”den kritiska diskursen”. Indelningen kommer inte av ett generellt 

förhållningssätt till verksamheten där de nöjda nödvändigtvis låter sig nöjas med vad som 

helst eller där de kritiska förhåller sig kritiskt mot verksamheten i stort. Indelningen syftar 

istället på hur väl verksamheten svarar mot vårdnadshavarnas förväntningar. 
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Gällande förväntningar på skolans och fritidshemmets närvarokontroll förväntar sig 

Vårdnadshavare 1 att barnen blir inräknade när de kommer till skolan, vilket hen upplever är 

fallet, samt att skolan eller fritidshemmet kontaktar hemmet om barnen inte dyker upp och de 

inte har rapporterats in som sjuka eller lediga. För att det ska vara helt tillförlitligt och inte 

kräva för mycket arbete från skolan poängterar hen att det kräver att alla vårdnadshavare är 

noga med att rapportera in sjukfrånvaro. Även Vårdnadshavare 2 uttrycker förväntan att det 

finns möjlighet att ”pricka” av att hens barn har kommit på morgonen och att någon ur 

personalen finns att säga hej till. Om denna förväntan grundar sig i kunskaper om lagar och 

regler för skolan, om det är rutiner de har med sig från tiden då barnen gick i förskolan eller 

om det bara är ett uttryck för sunt förnuft och en stor ansvarskänsla över sina barn förtäljer 

inte svaren. Både Vårdnadshavare 1 och 2 befinner här i den nöjda diskursen. Deras svar 

ligger i linje med vad skolan erbjuder. 

 

6.2.2.2 Tillsyn under dagen 

Enligt den biträdande rektorn har personalen bra koll på var eleverna befinner sig under tiden 

de är på fritids.  

 

”Det är en fritidsansvarig för varje klass. Och då har man koll. Alltså det. Man har tjugo-

tjugotvå elever. Och sen går man ju ut. Jag vet ju vilka som har varit där på skoltid och så 

går man ut på rast säger vi. Och så går man ju in och ska äta mellanmål och då fångar man 

ju upp direkt. Och då ser man ju.” (Biträdande rektor, Sollentuna Kommun, 160324) 

 

Samtidigt som de ansvarar för en pedagogisk verksamhet har pedagogerna enligt den 

biträdande rektorn god uppsikt över fyra-fem rum och alla elever. Om eleverna är informerade 

om var någonstans de får befinna sig och personalen gjort en bedömning att eleverna inte 

behöver tillsyn hela tiden och kan tillkalla hjälp om en olycka skulle inträffa, räcker 

bemanningen ur säkerhetssynpunkt enligt gällande lagtexter (Erdis, 2014, s. 154), förutsatt att 

lokalerna inte innehåller något som är farligt för eleverna. Den intervjuade 

fritidshemspersonalen håller inte riktigt med vad den biträdande rektorn säger om god 

uppsikt. Återigen skiljer sig deras diskurser åt. Fritidshemspersonalen menar att det är svårt 

att veta vilka elever som befinner sig var, om en samtidigt ska hålla i någon slags aktivitet.  

 

”Framförallt inte om man har nån typ av stationer. Vi har olika aktiviteter i olika rum. Du 

ser ju inte om någon säger till mig ’Ja men jag ska gå in dit och bygga istället’, och så går 
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den inte in dit och bygger. Då vet ju inte jag det för det sista jag vet är att det barnet sa att 

det skulle in och bygga. Där finns ju… Där kan de ju försvinna, om inte det barnet går in 

och säger till en vuxen där att ’näe, men jag vill inte gå dit, jag vill gå hit istället’.” 

(Fritidshemspersonal, Sollentuna Kommun, 160324) 

 

Även den som inte ansvarar för en aktivitet har svårt att överblicka en så stor elevgrupp och 

kunna veta vem som befinner sig var. Vid utedagar, då fritidsverksamheten är förlagd utomhus 

får eleverna röra sig fritt över skolgården varvid det är ännu svårare att överblicka gruppen 

med elever. 

 

”Det är väldigt svårt att ha översikt över alla barn. För det är en klunga här bakom, sen har 

dom hela här, det är buskaget här och sen så är det lite längre bort också. Så det är, står du 

och håller koll vid gungorna så ser du ju ingen annanstans än där. Och där kanske det är tio 

barn, då har du ingen koll på övriga 53.” (Fritidshemspersonal, Sollentuna Kommun, 

160324) 

 

Som biträdande rektor är en ansvarig för verksamheten och att i en intervju säga att 

personalen i verksamheten inte vet var eleverna befinner sig är nog svårt. Eftersom hen själv 

arbetat på fritids, men i en tid då elevantalet var betydligt mindre och således lättare att få en 

överblick över, är det svårt att veta om hen faktiskt tror att personalen vet var varje elev 

befinner sig, eller om det är en lite friserad sanning. Ingen elev har försvunnit från 

verksamheten och som vi ska se längre ner verkar vårdnadshavarna nöjda så hen kanske bara 

anser att personalen har tillräcklig kontroll. 

 

Det sker alltså en koll mot listorna vid mellanmålet klockan två. Därefter rör sig eleverna fritt 

på avdelningen under relativt liten tillsyn från personalen, så till vida att personalen inte vet 

vem av eleverna som befinner sig var. Ingen närvarokontroll görs utan personalen litar på att 

eleverna stannar på avdelningen. Nästa kontroll sker någon gång mellan fyra och kvart i fem. 

Det innebär att eleverna under två till två och en halv timme rör sig fritt. Här får eleverna ett 

stort ansvar från personalen, även om det inte uttalas av personalen i intervjun. De tränar på 

att ta ansvar för sin egen person och sina behov. Behöver de hjälp med något söker de själva 

upp personalen. Juul och Jensen skriver om vikten av att arbeta med egenansvar och tillit och 

det här skulle kunna vara ett sätt att arbeta med just det (Juul & Jensen, 2003, s. 76). Det 

gäller för personalen att hitta balansen i den tillsyn och omsorg de ger. Elever som visat att de 

klarar av att vara ensamma utan tillsyn borde rimligtvis få lov till det om och när 
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verksamheten så tillåter.  

 

Skolans och fritidshemmets ansvar när det kommer till närvarokontroll och tillsyn är se till att 

eleverna tas om hand på ett omsorgsfullt sätt och inte utsätts för något som äventyrar dess 

välbefinnande (JO dnr. 3360-1994). De skall kontinuerligt göra professionella bedömningar 

av varje elevs behov av tillsyn om omsorg och verksamheten ska anpassas så den passar den 

nuvarande elevgruppen. Huruvida den undersökta skolan gör kontinuerliga bedömningar av 

omsorgsbehoven förtäljer inte den här undersökningen (Erdis, 2011, s. 154). Däremot 

förefaller skolan verka inom lagens ramar när det kommer till tillsyn av eleverna. 

 

Vad gäller tillsynen under dagen har vare sig de vårdnadshavare som tillhör den nöjda eller de 

som tillhör den kritiska diskursen några förväntningar på att personalen ska veta var alla 

elever befinner sig hela tiden. Vårdnadshavare 1, som befinner sig i den nöjda diskursen, 

betonar vikten av att eleverna ska få ha lite frihet och inte stå under ständig bevakning:  

 

”…det blir mer och mer så att barnen blir punktmarkerade hela tiden genom hela livet. 

Dom får aldrig någon frihet. Såhär, jaha, ska ni bort till skogen 200 meter bort och leka, 

ååh… dom måste ju fortfarande ha frihet och göra saker. Så att det inte är så att, här har ni 

den här lilla rutan där alla barnen ska vara för att pedagogerna ska ha full koll på läget.” 

(Vårdnadshavare 1, Sollentuna Kommun, 160331) 

 

Varför är det viktigt för Vårdnadshavare 1 att eleverna får ha ”frihet och göra saker”? Hen 

verkar tycka att det är problematiskt med för mycket övervakning, men förklarar inte vidare 

varför. Med frihet för eleverna kommer ansvar och eleverna ska ju till slut klara sig själva när 

de blivit ansvarsfulla nog att göra det. Det är den här fingertoppskänslan att inte ge mer 

omsorg än vad situationen kräver som Henriksen och Vetlesen skriver om, för att inte köra 

över den omsorgen gäller (2013, s. 87). Vårdnadshavare 1 tycker däremot att det är viktigt 

med tillsyn för att se hur eleverna behandlar varandra och kunna hjälpa till vid konflikter, ett 

spår som Vårdnadshavare 4, också i den nöjda diskursen, är inne på vilket inte nödvändigtvis 

kräver att personalen vet var varje enskild elev uppehåller sig i varje given stund.  

 

Vårdnadshavare 2, anser också att personalen ska vara utspridda bland barnen och ha uppsikt 

över dem . Det behöver inte betyda att personalen vet precis vem som befinner sig var, men 

de ska ”ha koll” och befinna sig där barnen är. Hen poängterar dock att personalen på något 
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besynnerligt sätt ändå lyckas veta var respektive barn är, vilket gör att jag placerar hen i den 

nöjda diskursen. Vårdnadshavare 3, som tillhör den kritiska diskursen, förväntar sig att 

personalen på skolan och i fritidshemmet har uppsikt över barnen och skulle önska att 

personalen hela tiden visste var hens barn befann sig även om hen insett att det inte ser ut så i 

verkligheten. Det viktigaste för henom är att personalen ser till att hjälpa till om någon gör sig 

illa eller om några blir osams. Helst ska personalen se till att inget barn lämnar skolans 

område. Vårdnadshavare 4 har heller inga förväntningar att personalen ska veta var varje elev 

befinner sig eftersom barn ständigt är i rörelse och säger i intervjun:  

 

”Barn far ju från den ena diagonalen till den andra liksom. Och det räcker med att du 

vänder ryggen till i en minut och lyssnar på ett barn som kanske har små problem och så 

vänder du dig tillbaka så är hela spelplanen ändrad.” (Vårdnadshavare 4, Sollentuna 

Kommun, 160331) 

 

De här svaren är relativt samstämmiga även om nyanser förekommer. Vårdnadshavare 3 sa i 

intervjun:  

 

”Man vill gärna att dom har koll på barnen, att dom ser vad barnen håller på med och vad 

dom gör och om dom leker överhuvudtaget eller har dom ramlat och skadat sig eller om 

dom finns fortfarande i skolan eller har dom försvunnit, så det där är ju mycket, mycket 

viktigt för en förälder. För mig i alla fall.” (Vårdnadshavare 3, Sollentuna Kommun, 

160331) 

 

Även om hen inte trodde att personalen till hundra procent kan hålla koll på vilka barn som 

befinner sig var och därför inte riktigt förväntade sig det, tyckte hen att det ingår i personalens 

uppgifter att ha sådan uppsikt över barnen, vilken antyder att hen inte är helt nöjd med 

personalens arbetsinsatser och som gör att jag valt att kalla hens diskurs för den kritiska 

diskursen. Vårdnadshavare 1 uttryckte sin oro inför att barn idag kanske är för övervakade 

och aldrig får någon tid för sig själv.  

 

Det här speglar två sätt att se på barn. Antingen som sårbara varelser som är i stort behov av 

omsorg, en syn som vårdnadshavare 3 och 4, att döma av deras svar längre ner i denna text, 

verkar tycka. Eller, som vårdnadshavare 1 och 2:s svar antyder, att barn mår bra av att 

utmanas genom att träna på sitt egenansvar. För personalen gäller det att hitta balansen och 

utöva den tillsyn som graden av omsorgsberoende hos eleverna kräver, för att undvika att 
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kränka elevernas integritet, som Henriksen och Vetlesen skriver (2013, s. 87). Stattins 

forskning (Stattin, 2001, s. 3010) visar att barn som känner sig kontrollerade och övervakade i 

högre utsträckning hade sämre föräldra- och lärarrelationer, antisocialt beteende, led av 

depression och dålig självkänsla.  Visst handlar det om extrema förhållanden om eleverna ska 

känna sig så övervakade och kontrollerade att det skulle få såna konsekvenser som nämns 

ovan, men det visar ändå att det inte är helt okomplicerat med kontroll och tillsyn av barn.  

 

Vårdnadshavarna har övervägande rimliga förväntningar på fritidshemmets närvarokontroll 

av eleverna i förhållande till den bild som både den biträdande rektorn och 

fritidshemspersonalen förmedlar. Vårdnadshavare 1 säger i intervjun ”…men skulle nånting 

hända, om hen får dåndimpen och går hem istället så skulle jag gärna vilja att nån fångar upp 

det i skolan, att hen har faktiskt inte kommit”. Den uttryckta förväntan är att det fångas upp av 

personalen. Om hemmet kontaktas efter tio minuter eller 90 minuter värderas inte.  

 

Eleverna på det undersökta fritidshemmet får röra sig ganska fritt under eftermiddagen utan 

att personalen ständigt vet vem som befinner sig var. Det är helt i sin ordning enligt 

styrdokumenten att elever som bedöms klara av att vistas själva utan ständigt uppsikt av 

personalen får göra det. Det öppnar förstås upp för möjligheten att en elev om den så önskar 

kan lämna verksamheten utan att personalen uppmärksammar det. Det här är något som alla 

de tillfrågade vårdnadshavarna är medvetna om. Tre av de fyra tillfrågade vårdnadshavarna 

tycker det är helt rimligt, den fjärde tillfrågade vårdnadshavaren önskar att personalen hela 

tiden visste var hens barn befann sig.  

 

6.2.2.3 Ansvar vid oannonserad hemgång 

En av frågorna handlade om hur skolan tänker kring ansvar om en elev som får gå hem själv 

avviker men glömmer att meddela personalen och sedan under hemgången råkar ut för en 

olycka eller av någon anledning inte dyker upp hemma. Enligt den biträdande rektorn övertar 

vårdnadshavarna ansvaret för eleven när den lämnar skolan. Fritidshemspersonalen tycker att 

det är svårbedömt, de borde ju ha uppsikt över eleven och veta var den befinner sig. Skolan 

skulle dock vara behjälplig vid sökningsarbete efter förmåga. 

 

Vårdnadshavarna fick även de svara på vem de anser bär ansvaret om en elev som fått lov att 

gå hem själv från fritidshemmet avviker utan att meddela personalen och sen råkar ut för en 

olycka eller liknande på vägen hem, vårdnadshavarna eller skolan. Här följer 
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vårdnadshavarnas svar den diskursindelning jag tidigare gjort. Representanter för den nöjda 

diskursen svarade på likartade sätt. Vårdnadshavare 1 tycker att om hen gett sitt medgivande 

till att hens barn får gå själva hem har hen också gjort bedömningen att hens barn är så pass 

ansvarsfullt att det klarar av att säga ”hej då” till personalen och sen gå hem och övertar 

således ansvaret så fort de lämnat fritidshemmet. Även vårdnadshavare 4 menar att hen aldrig 

skulle avkräva ansvar från personalen om något hände hens barn när de gick själva, även om 

de glömt att säga ”hej då”, utan skulle snarare förbanna sig själv. Hen tänker sig att om de vill 

så har hens barn har alla möjligheter att bara ta sin jacka och sina skor och lämna fritids utan 

att någon i personalen skulle upptäcka det direkt. Vårdnadshavare 2 tänkte sig att personalen 

inte har känt till att eleven gått och därför inte kan hållas ansvariga. Det är vårdnadshavarnas 

uppgift att pränta in i barnen att de måste säga till innan de går. Hen tillägger att när det 

kommer till försäkringsfrågor täcker skolans försäkring eleverna under vägen både till och 

från skolan.  

 

Vårdnadshavare 3 anser att det visserligen är vårdnadshavarnas uppgift att tala om för sina 

barn att de måste meddela personalen innan de går hem, men så länge de är på fritids ska 

personalen ha sådan koll på dem att de inte kan avvika utan att personalen känner till det. Hen 

säger i intervjun: 

 

”Både och, föräldrarna ska tala om för barnet att det ska säga ’Tack och hej, tack för dagen 

och hej då. Nu går jag hem’ till personalen. Och personal ska ha koll på barnen, barnen kan 

inte bara gå utan att ingen märkt eller har kollat att han har gått. Vad har ni gjort? Vad gör 

ni? Sitter ni alla?  Man undrar ju varför det har hänt. Varför? Det behöver inte hända. Det 

kan gå. Det kan bli jättefarligt. Barnen är barn. Även om pappa eller mamma pratar och 

talar om eller fröken talar om, dom glömmer bort när dom springer och leker och så dom 

gör saker och ting som barn. Men det är vi vuxna som är ansvarsfulla och har ansvar för 

dom. Och medan dom finns på fritids så hoppas man att dom är i goda händer. Att skolans 

personal har känner stort ansvar och har koll på barnen.” (Vårdnadshavare 3, Sollentuna 

Kommun, 160331)  

 

Här syns återigen en kritisk hållning från vårdnadshavare 3. Vårdnadshavare 1 påpekar att det 

förmodligen inte gör någon skillnad om eleven sagt hej då eller inte, eftersom olyckan 

troligtvis skulle ske ändå. Dessutom menar hen att det är elevens ansvar att säga ”hej då” och 

är det någon som gjort fel är det ju eleven själv. Den spontana reaktionen är dock säkert ilska 

och en jakt efter syndabockar, lite beroende på vad eleven råkat ut för. 
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Det är ett stort risktagande att så små barn ska gå hem själv utan att en vuxen avrapporterar 

till personalen, funderar Vårdnadshavare 4. Hen avslutar intervjun med följande ord: 

 

”Till och med om barnen är tio-tolv år när dom egentligen är fullt slagkraftiga att kunna 

sätta sig på ett tåg och åka ner till Skåne om dom vill, liksom. Men dom är naiva inför 

världen och folk som är manipulativa och så vidare. Så att nej, jag skulle aldrig riskera det. 

Jag måste liksom veta att det finns en vuxen som har översyn. Tills dom kommer upp i 

tonåren och faktiskt kan liksom med integritet säga ”Dra åt helskotta” liksom till nån som 

är…. Och dom fattar också liksom att det är ju skillnad på  vuxen och vuxen.” 

(Vårdnadshavare 4, Sollentuna Kommun, 160331) 

 

6.2.2.4 Handlingsplan 

Den biträdande rektorn säger att det finns en särskild handlingsplan för personalen för hur de 

ska agera om en elev saknas. Enligt den ska personalen ha kontaktat vårdnadshavarna efter 

tio-femton minuter. Det är dock inget som den intervjuade fritidshemspersonalen känner till. 

Hen känner dock ingen osäkerhet inför hur hen skulle agera om någon verkligen saknades. 

Skolverket skriver om tillsynsansvaret: 

 

”Om en elev avviker från skolan under skoltiden och vårdnadshavaren inte anmält att 

eleven inte kan delta i skolarbetet innebär det en skyldighet för skolan att undersöka varför 

eleven inte är närvarande i skolan. Utifrån elevens ålder, mognad och övriga 

omständigheter kan detta innebära att vårdnadshavaren snarast bör kontaktas. Syftet här är i 

första hand att utifrån sitt tillsynsansvar säkerställa att det inte hänt eleven något snarare än 

det syfte som angetts ovan för frånvarorapporteringen till vårdnadshavaren mer generellt.” 

(Skolverket, 2013, s. 2) 

 

Biträdande rektor och fritidshemspersonal har skilda meningar om hur det förhåller sig.  

Det sätt på vilket den biträdande rektorn svarade angående handlingsplanen gav mig känslan 

av att det mest handlade om en informell, ej nedskriven plan: 

  

I: Intervjuare. R: Respondent 

 

I:  Så ni har en tydlig beredskapsplan för om en elev plötsligt saknas? 

R:  Ja, absolut! 

I:  Hur är den beredskapsplanen? 

R:  Nej men till exempel om inte ett barn dyker upp, då ringer vi upp föräldrarna. Det 

gör vi… det ska vi göra efter tio-femton minuter. 

(Ur intervju med biträdande rektor, Sollentuna, 160324) 
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Kanske är det så att det finns en handlingsplan som säger att personalen ska kontakta 

vårdnadshavarna inom den utsatta tiden men att informationen om dess existens inte har 

förmedlats tillräckligt väl till personalen. 

 

7. Slutdiskussion 

Den här undersökningen vid ett fritidshem i Sollentuna har sökt svar på hur väl den biträdande 

rektorns och fritidshemspersonalens tankar kring närvarokontroll och tillsyn av eleverna 

stämmer överens med vårdnadshavares förväntningar på desamma och hur väl svaren rimmar 

med vad som står i de styrdokument som reglerar fritidshemmet.  

 

Resultaten i form av intervjusvar visar att det undersökta fritidshemmets rutiner för 

närvarokontroll och tillsyn av eleverna och den biträdande rektorns och 

fritidshemspersonalens tankar stämmer överens med vad styrdokumenten säger, även om den 

biträdande rektorns och fritidshemspersonalens åsikter ibland skiljde sig åt så pass att jag 

placerat dem i två skilda diskurser. Skolans rutiner svarar upp mot de krav som ställs, både 

vad gäller närvarokontroll på morgonen och under dagen samt tillsynen av eleverna under 

dagen.  

 

Av de vårdnadshavare jag intervjuat skiljde sig förväntningarna åt en aning. Alla fyra var 

nöjda med det mottagande deras barn, och i förekommande fall de själva, fick vid ankomsten 

till skolan på morgnarna och de rutiner som skolan har när det kommer till närvarokontroll. 

När det gäller tillsynen under dagen däremot motsvarade skolans rutiner förväntningarna hos 

endast tre av de fyra vårdnadshavarna vilka av den anledningen anses tillhöra en diskurs som 

jag valt att kalla den nöjda diskursen. Den fjärde var av åsikten att personalen i skolan och 

fritidshemmet ska ha sådan uppsikt över eleverna att de ständigt vet var alla eleverna befinner 

sig. Sådana förväntningar är högre än vad lagen kräver av skola och fritidshem och gör att 

vårdnadshavare 3 placerar sig i en diskurs jag valt att kalla den kritiska diskursen. 

 

I inledningen till den här uppsatsen beskriver jag en självupplevd händelse där en elev avvek 

utan att personalen uppmärksammade det och där det till slut visade sig att vårdnadshavaren 

ansåg att skolan brustit i sina rutiner. Den biträdande rektorn menade att det inte stämde, 

varvid vårdnadshavaren efter en del diskussioner lät sig nöjas. Den här undersökningen visar 
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att det förekommer vårdnadshavare med förväntningar på verksamheten som inte motsvaras i 

verkligheten även på en annan skola. Vad det i sin tur kan medföra för konsekvenser har jag 

inte berört i den här undersökningen, men jag konstaterar härmed att det är problematiskt att 

vårdnadshavare inte vet vad de kan förvänta sig av en verksamhet som deras barn dagligen 

vistas i. Det är problematiskt så till vida att om en vårdnadshavare har förväntningar på 

verksamhet och personal som ligger utanför verksamhetens uppdrag och de dessutom ger 

uttryck för sina förväntningar riskerar det att skapa en stress hos personalen. Om inte 

personalen är helt förtrogen med sitt uppdrag kan det leda till att personalen anpassar 

verksamheten efter vårdnadshavarnas förväntningar och önskemål vilket inte alltid är 

gynnsamt för vare sig personal eller elever. 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra en undersökning av det här slaget i en större 

omfattning för att få en tydligare bild av hur personal på fritidshem ser på sitt tillsynsansvar 

men också för att få syn på hur vårdnadshavare ser på tillsynsansvar i skolan. Jag skulle även 

vilja veta i vilken utsträckning rektorer och personal på fritidshem tar hänsyn till 

vårdnadshavare förväntningar när det kommer till rutiner kring tillsyn och närvarokontroll, 

alltså i vilken utsträckning skolan följer det som lagar och förordningar föreskriver och hur 

mycket de anpassar sig till vårdnadshavares ibland högre ställda krav. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Till rektor och fritidshemspersonal: 

Hur ser era rutiner för närvarokontroll av elever på fritids ut? 

(När görs närvarokontroller? Hur följs de upp om någon elev saknas? Hur är föräldrar 

informerade om den eventuella skillnaden i närvarokontroll på fritids gentemot skolan?) 

Om en elev får gå hem själv efter skolan och avviker utan att meddela någon, vems är 

ansvaret om något händer under hemgången? 

Har ni en beredskapsplan för om en elev plötsligt saknas? Hur ser den ut? 

Hur gör ni under lov? När kontaktas vårdnadshavare om en anmäld elev uteblir? Är rutinerna 

samma som för skolan? Om inte, varför? 

 

Till vårdnadshavare: 

Vilka förväntningar har du på fritidshemmet i frågan om närvarokontroll och tillsyn under 

dagen? 

Om en elev får gå hem själv efter skolan och avviker utan att meddela någon, vems är 

ansvaret om något händer på vägen hem? 


