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Sammanfattning 

Jag vill med min studie ta reda på om indraget studiebidrag ger avsedd effekt i form av 

minskat skolk. Jag vill också veta elevernas syn på hur indraget studiebidrag påverkar deras 

skolkande, och, bortsett från studiebidragets inflytande på skolk och närvaro, om det finns 

andra orsaker i skolan till att elever i vissa situationer väljer att inte skolka. Utifrån detta syfte 

har jag formulerat följande frågeställningar: Har skärpningen av tolkningen av CSN,s 

frånvaroregler (CSN 2012), som trädde i kraft årsskiftet 2011/12, haft avsedd effekt på ogiltig 

frånvaro? Vilken effekt anser eleverna att indraget studiebidrag har på skolk? Vilka faktorer 

inom skolan gör att skolkande elever väljer att inte skolka, och vad motiverar dessa elever till 

att närvara? Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats, med sex intervjuer som grund 

och ett utdrag ur skolans närvarorapporteringssystem. I resultatet framkom att eleverna 

skolkar av flera olika orsaker, där trötthet och brist på motivation framträder tydligt. Eleverna 

menar även att ointressanta lektioner bidrar till deras skolkande. Den ogiltiga frånvaron har 

minskat efter regelförändringen som CSN genomförde årsskiftet 2011/12 men den anmälda 

frånvaron har ökat i motsvarande grad. Totalt sett så har närvarotiden alltså inte ökat på den 

undersökta gymnasieskolan Resultatanalysen visar att indraget studiemedel har liten betydelse 

och att andra orsaker som har med studiemiljön och lärande har större inverkan på ogiltig 

frånvaro. 

Sökord: Frånvarorapportering, Studiebidrag, CSN, skolk. 
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Inledning 

Sundell, El-Khouri & Månsson (2005) redogör i sin FoU-rapport (Forskning och Utveckling) 

att skolkare som grupp betraktad är i riskzonen att utveckla ett kriminellt beteende, men även 

att de själva riskerar att råka ut för brott. Skolkare har dessutom lättare att få problem med 

alkohol och droger. Skolkande elever trivs sämre än icke skolkande elever på skolan. Det är 

betydligt vanligare att dessa skolkande elever saknar betyg i något av kärnämnena. De hävdar 

vidare att ju mer eleverna skolkar desto större blir ovanstående problem. Enligt Reid (2000)  

visar forskning där man följt skolkare under en länge tid att dessa människor har svårt att 

behålla jobb och familjeförhållanden senare i livet. Förklaringen till skolkarnas dåliga 

framtidsprognoser menar Baker (2001) är att dessa elever avbryter sina studier och riskerar att 

bli arbetslösa. Eller få jobb med sämre betalning än de kunnat få om de fullföljt sina studier. 

Kearney (2003) hävdar att skolk följer en förutbestämd handlingsaxel. Skolket, menar 

författaren, börjar med sena ankomster och kan sluta med att eleven hoppar av skolan (Fig.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kearney´s (2003) modell för de olika faser av skolk eleven genomgår visar hur skolket startar med sena 

ankomster, från småskolk till hög frånvaro som kan leda till total frånvaro och att eleven helt slutar studera 

(Kearney 2003, s. 60, egen översättning). 

 

Med de riskfaktorer som jag har nämnt tidigare som skolkande elever har, samt att det 

förekommer att elever har en stor andel sena ankomster och att ca 4% av 

gymnasieungdomarna skolkar är det angeläget att ta reda på vilka faktorer som enligt eleverna 

gör att de skolkar. Detta gör att det känns angeläget att undersöka vad skolkande elever säger 

om skolk, både för samhällets bästa och för den enskilde eleven. 

”Under läsåret 2010/2011 fick cirka 16 200 elever sitt studiebidrag indraget på 

grund av skolk. Det var 4,3 procent av de 380 684 gymnasieelever som fick 

studiebidrag.” (CSN 2011) . 

Skolministern har och sagt att skolket måste minska eftersom han menar att det inte är 

accepterat att man kan komma och gå som man vill på lektionerna. Detta är inte accepterat på 

arbetsplatserna och skall inte heller vara accepterat i skolorna. Han menar att detta leder tills 

sämre skolresultat och studiedisciplin. För att skolket skall minska menar han att om man 

redovisar skolket i det samlade betygsdokumentet som delas ut vid terminsslutet, så kommer 

benägenheten att skolka minska.  
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Andra åtgärder i samband med detta är till exempel att vårdnadshavaren kontaktas samma dag 

då den ogiltiga frånvaron inträffar, samt att skollagen skärps genom att man skriver att eleven 

har skyldighet att närvara även om det är en frivillig skolform (Utbildningsdepartementet 

2011)  

Studiemedlet har två syften. Det ena syftet är att det skall vara utjämnande mellan de olika 

samhällsklasserna och det andra att fungera som en slags morot till förmån till studier. I 

regeringens budgetproposition för 2011/12 (Prop.2011/12:1) framgår att ” Studiestödet skall 

vara rekryterande och därmed bidra till ett högt deltagande i utbildning. Det skall vidare 

utjämna skillnader mellan individer och grupper i befolkningen” Syftet är att studiestödet 

skall betalas tillbaka av befolkningen i form av att de har en högre utbildning som gör att vi 

internationellt kan hävda oss kunskapsmässigt. Det framkommer även att anslagen för 

studiemedlen för 2011/12 är 13 779 499 tusen kronor. 

Studiestödslagen(1999:1395) säger att studiemedel i huvudsak får utges vid heltidsstudier (1 

kap 5§ ). CSN (Centrala studiestödsnämnden) har tolkat och gett ut föreskrifter om vad som 

är att betraktas som heltidsstudier. Studiemedlet för gymnasister uppgår till 1050 kr per 

månad i form av studiebidrag (a.a). De tidigare reglerna gav utrymme för frånvaro upp till ca 

20% av schemalagd lektionstid utan att studiemedlet påverkades. En elev fick studiemedlet 

indraget efter 6% ogiltig frånvaro trots information på CSN:s hemsida att det är först vid 20 % 

frånvaro som bidraget dras in. Eleven överklagar beslutet hos ÖKS (Överklagandenämnden 

för studiestöd) Denna 20 % gräns som fanns på CSN:s hemsida kritiserades dock av ÖKS vid 

överklagandet (Dnr: 2011-02030.101.09). Eleven upplystes om att det fanns felaktig 

information på CSN:s webbplats. Efter det att detta mål avgjorts kom den nya tolkningen och 

tillämpningen av studiemedelsreglerna, som trädde i kraft den 1 januari 2012. I samband med 

detta fick CSN kritik för att riktlinjerna tolkats på så sätt att man accepterade 20 % ogiltig 

frånvaro (Bil. 1). Samhällets syn på detta har också bidragit till att regelverket har förändrats.  

Regeringen har under hösten 2011 fattat beslut om att en särskild utredare ska tillsättas för att 

ta fram förslag på hur studiehjälpen skall moderniseras och ses över. Främst handlar det om 

att modernisera de gamla reglerna som har funnits sedan 1999. Denna utredning skall 

presenteras senast den 30 juni 2012 (dir 2011:122; Mäkk pers. komm. ) (Bil. 2). 

Enligt egen erfarenhet som lärare på ett gymnasium, gör elevernas ogiltiga frånvaro och sena 

ankomster att de inte har möjlighet att ta till sig undervisningen på ett bra sätt. Tidspassning 

och närvaro är även viktiga ingredienser för att kunna få jobb samt för att behålla det. Men 

även att närvaro är en förutsättning att kunna ta del av vad skolan har att lära ut.  

Vi startar kurserna tillsammans, då jag tar närvaro samt har en genomgång om dagen i stort. 

Här finns en del problem, som sena ankomster som ger en utdragen start, vilket i sin tur 

resulterar i mindre studietid för eleverna. Det innebär att jag får ta genomgångar av kurser 

flera gånger och tid jag kunnat använda till hjälpbehövande elever går till spillo. 

Det är viktigt att få ta del av vad det kan vara vad som gör att elever väljer frånvarons 

väg och inte närvarons. Om något år skall eleverna kunna gå vidare mot 

universitetsstudier eller börja arbeta åt något företag. Jag ser det som min uppgift att 

informera eleverna om vilka krav arbetsgivarna ställer på sina nya och gamla 

medarbetare. Företagen inom industrin anger att rätt attityd, tidspassning och närvaro är 

egenskaper som är bra för att kunna bli anställd samt för att behålla sitt jobb (Svennson 

2008). Som lärare med en bakgrund inom industrin håller jag helt med. 
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Syfte och frågeställningar  

Jag vill med min studie undersöka om indraget studiebidrag ger avsedd effekt i form av 

minskat skolk på ett Gymnasium, jag vill vidare undersöka elevernas syn på hur indraget 

studiebidrag påverkar deras skolkande. Bortsett från studiebidragets inflytande på skolk och 

närvaro vill jag även veta om det finns någon annan orsak till att elever i vissa situationer 

väljer att inte skolka. Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

Har skärpningen av Centrala studiestödsnämndens (CSN) frånvaroregler, som trädde i kraft 

årsskiftet 2011/12, haft avsedd effekt på ogiltig frånvaro? 

Vilken effekt anser eleverna att indraget studiebidrag har på skolk? 

Vilka faktorer inom skolan gör att skolkande elever väljer att gå till skolan, och vad motiverar 

dessa elever till att närvara? 

 

 

Bakgrund/teori 

Skolk är enligt Nationalencyklopedin ”Frånvaro från undervisningen utan giltiga skäl” 

(Nationalencyklopedin 2011)  

Centrala studiestödsnämnden CSN hanterar och beslutar om studiestöd till de som studerar, 

där både bidrag och lån ingår. De hanterar även återbetalningarna av studiemedlen (CSN 

2012) 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (2011) framgår att eleverna ska ta ansvar över sin 

studiegång och arbetsmiljö. Om eleverna skolkar tar inte eleverna detta ansvar. Det framgår 

också att läraren skall förklara skolans regler kring skolk samt hur detta kan påverka elevens 

studiesituation. 

Rapporten ”Rätten till utbildning” (Skolverket 2008) belyser orsaker som bidrar till frånvaro 

samt åtgärder som kan bidra till att elever återgår till studierna. De viktigaste åtgärderna för 

att förhindra skolk enligt rapporten var att ha en noggrann närvarokontroll med syfte att sätta 

in åtgärder så snart frånvaro upptäcks samt att elever som har hamnat efter i sina studier 

erbjuds att jobba i kapp. 

I rapporten ”Skolfrånvaro och vägen tillbaka” (Skolverket 2010), som bygger på 21 

elevintervjuer, framgår att majoriteten av deltagarna i undersökningen framhöll att det 

preventiva arbetet för att motverka skolk hos elever ger bäst effekt. Rapporten framhåller bl.a. 

två nyckelord för att förhindra skolk. Dessa nyckelord är ”engagemang och relationer”. Det 

framhålls att genom detta skapas goda relationer mellan skola och hem. Regelbundna och 

naturliga kontakter med föräldrarna har bidragit till att föräldrarna är engagerade och att 

skolan har bra relationer till dem. Utgångspunkten vid dessa föräldrakontakter skolan har med 

föräldrarna är att det är elevens arbete i skolan som ska diskuteras. Det är viktigt att vid 

samtal med vårdnadshavarna så måste de känna sig som en resurs istället för att ska känna sig 

skyldiga till att deras ungdomar skolkar. Läraren måste alltid möta eleverna med respekt och 

framhålla det positiva hos dem. Det framkommer i undersökningen att lärare som ser och 
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bekräftar de skolkande eleverna, ställer rimliga krav, och tror på dem när de återkommer från 

skolk och deltar i skolarbetet, är viktiga förebilder för eleverna. 

El-Khouri & Månsson (2005) menar att skolk är en process som startar med sena ankomster 

för att successivt byggas på till hela lektioner, för att senare slutligen bli längre och längre 

perioder och kan sluta med att eleven helt hoppar av sina studier. Little (2005) redogör i sin 

studie för att över 50 % av de lärare som blev tillfrågade tyckte att de lade ner mer tid än som 

borde behövas med att hantera problem i klassen, som att hålla ordning och reda. I dessa 

problem ingår även sena ankomster. 

I Karlbergs och Sundells (2004) studie framgår att skolkande elever som grupp betraktad är 

betydligt mer kriminella än övriga elever. Det gäller alla typer av brott. Elever som skolkat är 

också oftare själva utsatta för brott jämfört med icke skolkande elever. Skolkarna trivdes 

sämre än andra elever, upplevde att de inte hade någon koll på sin studiesituation och de var 

oftare arga och irriterade. Fusk var vanligare i denna grupp och de blev i högre grad utsatta 

för mobbing. Bland de skolkande eleverna var det betydligt vanligare än hos icke-skolkare att 

sakna betyg i något av kärnämnena svenska, matematik eller engelska. Det var också 

vanligare att elever som skolkade hörde till den grupp ungdomar som själva fick bestämma 

när de skulle komma hem på kvällarna (Karlberg & Sundell, 2004). 

Det finns mycket som talar för att många skolkande elever har problem utanför skola. Ändå 

finns det många anledningar till att skolan har ett stort ansvar för att motarbeta skolk. Enligt 

Karlberg och Sundell (2004) är närvaro en förutsättning för att eleven ska kunna tillgodogöra 

sig studierna. Skolk i allmänhet, och i synnerhet om det sätts i system, innebär att eleven inte 

får möjlighet att tillägna sig studierna på ett bra sätt. Till exempel ligger skolkande elever ett 

till två år efter sina kamrater i bland annat matematik. Då eleven inte är i skolan och står 

under vuxnas uppsyn kan de hitta på aktiviteter som de inte borde, t.ex. begå brott. 

Karlberg och Sundell (2004) kom fram till att gymnasieeleverna i deras undersökning i 

genomsnitt hade skolkat två veckor per läsår. Detta innebär att det finns lärarresurser som inte 

används, vilket är att betrakta som slöseri med resurser och skattepengar (Karlberg & Sundell, 

a.a.). 

Gibson et al (2006) menar att sömnproblem i tonåren påverkar studenters lärande, minne och 

förståelse. Problemen är vanligare än skolans personal är medveten om. Sömnproblem 

påverkar också elevernas beteende, sociala kompetens och livskvalitet negativt. 

Sömnforskarna Åkerstedt och Lowden menar, enligt Höjer (2008), att tonåringarna sover för 

lite för att de ska vara utvilade, de lägger sig försent. Det är därför de inte orkar stiga upp på 

morgonen, för att gå till skolan. Men de flesta tonåringar är även kvällsmänniskor, och hinner 

inte få den nödvändiga sömnen innan klockan ringer på morgonen. Om de dessutom finner 

undervisningssituationen meningslös kan det bli så att de inte uppfattar lektionerna som 

meningserbjudande. 

Englund i Uljens anser att det är viktigt att skapa undervisningssituationer som är 

meningsskapande/meningserbjudande så att eleverna känner det meningsfullt att närvara. 

(Englund 1997), 

Undervisningssituationer kan även ses ur inlärningsstilsperspektiv. Boström och Wallenberg 

(1997) skriver att skolan av tradition har riktat sig mot elever med visuell eller auditiv 

inlärningsstil. Författarna hävdar i sin bok att detta är helt fel, då man vet att de kinetiska och 

taktila sinnena är dominerande hos eleverna. De hävdar att denna grupp av elever riskerar att 

slås ut ur skolan, t.ex. med skolk som följd. Dryden och Vos (2001) hävdar också detta. De 
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menar att dessa elever har behov att känna och röra på saker i samband med undervisningen. 

Om skolan misslyckas med att förmedla detta så känner sig dessa elever både uttråkade och 

förbisedda. Författarna hävdar vidare att lärarna skall sträva att engagera alla sinnena i 

undervisningen för att träffa alla elevers lärstilar. Boström och Wallenberg (1997) hävdar att 

ca 20 % av eleverna i en amerikansk skola tycker att auditiv undervisning passar deras 

inlärningsstil och hänvisar till en amerikansk studie av Swassing och Barbe. 

Skolan har också ett ansvar att hantera frågor som rör ogiltig frånvaro. I Skollagen framgår 

tydligt hur skolk skall hanteras. 

”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.” (Skollagen 2010:800 15 

kap 16§) 

Rapportering av skolk till CSN före 2012 

I ett dokument från Skolverket till skolorna finns, tydligt beskrivet hur skolorna ska 

sköta sin rapportering till CSN. Där framgår att 

 skolan ska rapportera olovlig frånvaro varje månad, om frånvaron uppgår till ca 

20 procent eller mer under rapporteringstiden 

 skolan ska vidta åtgärder mot den olovliga frånvaron  

 eleven ska ges chans att öka sin närvaro 

 elev och vårdnadshavare ska informeras om konsekvenserna av rapporten till 

CSN, d.v.s. uteblivet studiebidrag 

 alla av skolan vidtagna åtgärder ska dokumenteras  

(Skolverket, 2005). 

 

 

På en Gymnasieskola såg rutinerna för frånvarohantering ut som följer: 

Det ska finnas rutiner för hur vi mentorer ska hantera ogiltig frånvaro. Mentorn 

kontrollerar elevernas frånvaro under föregående månad och kontaktar undervisande 

lärare där frånvaron är hög. Efter det sammanställs de elevers olovliga frånvaro som 

överstiger 20 procent - även sjukfrånvaro över 20 procent skall sammanställas. Därefter 

pratar mentorn med eleven och tar kontakt med vårdnadshavaren om eleven är 

omyndig. Alla åtgärder som görs dokumenteras och dateras; samtal, telefonsamtal, 

varningar, åtgärdsprogram osv. I dokumentet får inte sekretessbelagda uppgifter eller 

information om andra elever finnas. Skolan skall kunna visa CSN att man på olika sätt 

försökt hjälpa eleven tillbaka till heltidsstudier. Om eleven har sjukanmält sig mer än 

20 procent, eller varit sjuk i mer än tio dagar i sträck, kan även detta vara ett skäl för 

CSN att inte utbetala studiemedel. Skolan kräver därför att elever som har lång eller 

återkommande sjukfrånvaro ska lämna läkarintyg. I annat fall bedöms frånvaron som 

ogiltig. Om det inte finns skäl för frånvaron t.ex. med stöd av läkarintyg, sänder mentor 

varningsbrev till elev, eller till vårdnadshavare om eleven är omyndig. Berörd rektor får 
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en kopia på varningsbrevet. En mätperiod på 2 veckor upprättas, och mentor kontaktar 

därefter eleven, och om eleven är omyndig även föräldrarna. Skolans elevhälsoteam 

kontaktas för att göra en pedagogisk kartläggning och för att se vad som kan göras för 

att hjälpa eleven tillbaka till skolan. 

Om närvaron förbättras avslutas ärendet. Om frånvaron visar sig vara fortsatt hög 

sammanställer mentorn en frånvarorapport för eleven omfattande de senaste 4 

veckorna. Frånvarorapporten skickas in till CSN. Elev och vårdnadshavare blir 

informerade att CSN har fått denna information. Elever som redan har blivit av med 

studiemedel en gång, blir rapporterad direkt om han/hon har mer än 20 procents 

frånvaro under ytterligare en period . Som elev kan man alltså bara bli varnad en gång. 

Mentorns ansvar är att fortsätta följa upp de skolkande eleverna och genom olika 

åtgärder försöka få tillbaka dem som heltidsstuderande. Alla åtgärder som genomförs 

dokumenteras av mentorn. Elever som nästkommande månad återgått till heltidsstudier 

blir rapporterade till CSN, som då börjar betala ut studiemedlet igen.  

Rapportering av skolk till CSN efter första januari 2012 

Regelverk och rutiner vid skolan är nu utformade enligt följande: 

Den 20-procents gräns som har tillämpats tidigare har upphört och gälla. Skolan skall 

rapportera in till CSN när den olovliga frånvaron är mer än några få timmar och inte är 

en engångshändelse. Skolan rapporterar in frånvaron när den överstiger några timmar. 

Det kan räcka med att en elev kommer för sent till en lektion några gånger för att 

skolan skall rapportera in detta, med studiemedelsindragning som följd. Skolan har 

tidigare haft en varningsmånad under vilken eleven har haft möjlighet att bättra sig, 

men detta har tagits bort. Allt skolk rapporteras nu in direkt till CSN som handlägger 

om en elev skall få sitt studiemedel indraget. När en elev åter sköter sina studier 

rapporterar skolan in detta till CSN som börjar utbetala studiemedel till eleven igen. 

Dokumentationen som skett tidigare i samband med skolk finns kvar som ett stöd för 

mentorerna så att de vet vad som är gjort för den aktuelle eleven. Gymnasieskolan har 

utgått ifrån CSN:s riktlinjer (www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp/krav/skolk) 

Skolk kan även ses ur ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetsmiljölagen (SFS nr: 1977:1160) 

beskriver de regler och skyldigheter arbetsgivare och arbetstagare har och måste följa för att 

förhindra ohälsa och olycksfall. Regler finns för hur detta arbete skall bedrivas. Arbetsmiljön 

omfattas av den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen (6 kap 

18§) ska eleverna utse elevskyddsombud och skolan ska se till att de får den utbildning som 

behövs för detta uppdrag.  

Metod 

Kvalitativa intervjuer valdes som huvudsaklig insamlingsmetod, då syftet var att förstå och 

försöka tolka elevernas svar ur deras egen synvinkel. För att få elevernas syn på vilken effekt 

de anser att indragning av studiemedel har på skolk, samt vad som kan motivera skolkande 

elever att låta bli att skolka, är den kvalitativa forskningsintervjun en lämplig metod.  

”den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras 

erfarenheter” (Kvale, 2011 s.17)  

http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp/krav/skolk
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Som komplement gjordes en sammanställning över den sammantagna frånvarotiden hos 

elever med frånvaro över 20 % av lektionstiden. Sammanställningen gjordes för att kunna 

jämföra svaren eleverna gav vid intervjuerna med den faktiska frånvaron.  

Varje intervju genomfördes som en öppen intervju med en intervjuguide (Bil. 3). För att 

kunna genomföra intervjuer och svarsanalyser användes en checklista som beskrivs i Bell 

(2008). Följdfrågorna kunde variera beroende på hur utförligt eleverna svarade (Kvale 2011). 

Urval 

Urvalet av gymnasieskola var en den skola jag själv undervisar i, beroende på att tiden för att 

göra intervjuerna var begränsade, samt att det var praktiskt att få tag på elever där jag själv 

jobbar. Gymnasieskolan där intervjuerna genomfördes återfinns i en mellanstor svensk 

kommun i Norrland. 

Efter att ha samtalat med flertalet mentorer som har elever över 18 år fick jag kännedom om 

vilka elever som hade hög ogiltig frånvaro ht 2011, och som kunde vara lämpliga för studien. 

Via den administrativa chefen erhölls avidentifierade uppgifter över de elever som har mer än 

20 % frånvaro, fördelat på ogiltig och giltig frånvaro. Sammanlagt 37 elever ingick i dessa 

data, fördelade på årskurs två och tre på vår gymnasieskola, samtliga var arton år eller äldre. 

Eleverna kommer från samtliga program på skolan. Tre manliga och tre kvinnliga elever 

tillfrågades och alla ställde upp på intervju. Dessa benämns M1, M2, M3, K1, K2, K3, i 

resultatredovisningen. Samtliga deltagare är över 18 år. Dessa elever valdes ut av mig i ett 

vad Trost (2010) kallar bekvämlighetsurval. Att få tag på skolkande elever för intervju, kan 

dock vara en utmaning.  

Validitet och reliabilitet 

För att kunna bedöma säkerheten i en intervjuundersökning används orden validitet och 

reliabilitet. Med validitet i en intervjufråga menas frågans förmåga att mäta det som frågan är 

tänkt att mäta. Skall jag ställa intervjufrågor till elever som skall beskriva hur många gånger 

de styrketränar under höstterminen så kan jag inte ställa frågan ”Hur många gånger har du 

tränat under höstterminen”, då träning kan innefatta andra saker än styrketräning. Validiteten i 

en sådan fråga är således låg (Bell, 2008). 

Intervjuaren gjorde pilotstudier innan för att testa frågorna, och tog efter det del av råd från 

handledare på Umeå universitet samt justerade frågorna efter egna reflektioner. Intervjuaren 

ställde även följdfrågor av karaktären att eleven skulle beskriva känslor och beskriva 

ytterligare inom frågornas ramar, för att minska risken för feltolkning av elevernas utsagor. 

Validiteten styrks också av att jag tycker jag fått svar på mina frågeställningar. Brister finns 

självklart eftersom intervjuaren är ovan, och givetvis kan elevernas svar ha feltolkats i 

samband med transkriberingen. Ärligheten i informanternas utsagor är svårt att bedöma, men 

intervjuaren upplevde dock svaren som ärliga. 

Med reliabiliteten i en intervjuundersökning menar man att undersökningen skulle kunna 

upprepas och då ge samma resultat (Trost, 2010). Har frågorna hög reliabilitet så är frågorna 

ställda på rätt sätt, så att de slumpmässiga felen blir små. Låg reliabilitet i en fråga innebär att 

den kan tolkas på olika sätt, men kan också bero på att urvalet har varit för litet. 

Sex elever intervjuades. En i förväg utformad frågeguide användes, och intervjuaren ställde 

även följdfrågor. Intervjuaren använde också en avkodad sammanställning över skolkande 

elever. 
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Där det framgått hur stor frånvaron var före regelförändringen, samt efter. Transkriberingen är 

en svag länk, någon annan som gjort samma undersökning hade kunnat tolka och tematisera 

svaren på något annat sätt. Urvalet kan också ha påverkats av att intervjuaren är känd av 

elever på vår gymnasieskola. Om undersökningen breddats med ett större antal deltagande 

elever från fler skolor, hade nog reliabiliteten ökat. Därför går det inte att generalisera 

slutsatserna till att gälla utanför den undersökta skolan. 

Procedur 

Inledningsvis kontaktades ansvarig rektor och den administrativa chefen på skolan. Jag 

förklarade syftet och frågeställningen med mitt examensarbete. Upplägget av undersökningen 

godkändes av båda. Jag startade med att genomföra två pilotintervjuer för att se om frågorna 

var ställda så att de gav den information som söktes i studien (a.a.). Två elever jag kände 

ställde upp som testinformanter. Orsaken till att de valdes var främst för att jag kände dessa 

elever som ärliga och bra på att uttrycka sig.  

Trost (2010) menar att det är viktigt att välja en för eleverna naturlig och trygg plats. Vid 

intervjuerna fick eleverna därför själva välja tid och plats för att de skulle känna att den 

omgivande miljön runt dem skulle vara så trygg och naturlig som möjligt. Dessa platser 

visade sig i samtliga fall vara elevernas egna studierum i anslutning till deras hemklassrum. 

Eleverna informerades om de etiska reglerna(Vetenskapsrådet 2002), bl.a. att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst och att avidentifiering kommer att ske, för att 

försäkra mig om att informanterna skulle känna sig trygga. Den i förväg utarbetade 

intervjuguiden följdes och följdfrågor ställdes beroende på de svar som erhölls.  

Fem intervjuer spelades in på en diktafon. En elev ställde inte upp på att bli inspelad, vilket 

respekterades. Under denna intervju fördes noggranna anteckningar. Under intervjuns gång 

krävdes ibland att intervjuaren var tvungen att repetera elevens utsagor för att kontrollera att 

anteckningarna stämde överens med det som berättades. 

 

Resultatbearbetning 

Bearbetningen av intervjuerna inleddes med att elevernas svar ordagrant skrevs ner från 

inspelningarna. Efter transkribering av intervjuerna lästes materialet igenom flera gånger för 

att kunna få en förståelse kring elevernas utsagor, och för att få en helhetsbild av materialet. 

Kvale (2011) menar att analysen startar redan vid intervjuandet. Innehållsanalys med fokus på 

mening användes för att kunna skapa en bild och se mönster i informanternas utsagor (a.a.). 

Först kondenserades elevernas utsagor i syfte att få fram kärnan i elevernas berättelser. 

Därefter kodades kondenseringarna, för att sedan kunna föra samman de olika koderna till ett 

antal stora teman som innehållet i intervjuerna kretsade kring. Dessa teman finns tillsammans 

med ett antal elevcitat som redovisning av resultatet av min undersökning.  

Etiska överväganden 

Forskning är nödvändigt för samhället och människorna som lever i det skall kunna utvecklas. 

Människorna och samhället har då rimligt krav att forskning görs, och att den inriktas på 

frågor som är väsentliga och är av hög kvalitet. De människor som deltar i ett 

forskningsprojekt ska ha ett skydd mot obehörig insyn. Detta är grunden för forskningsetiska 

överväganden (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vetenskapsrådet skriver om fyra huvudregler som skall gälla vid all forskning. Jag har 

tillämpat dessa råd efter bästa förmåga i min studie.  
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Informationskravet innebär att det bland annat är viktigt att deltagarna fått information om 

vem jag är, och vad syftet är med intervjuerna. Informationskravet anser jag är uppfyllt i och 

med att jag tydligt och innan jag startade intervjuerna informerade om att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst. Eleverna uppmanades ställa eventuella frågor när 

som helst (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckeskravet: Samtliga informanter som deltog i mina intervjuer var över 18 år så jag 

behövde inte vårdnadshavares tillstånd. I samband med att jag tog kontakt med eleverna 

informerades de om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska garanteras anonymitet och 

konfidentialitet. Till exempel framgår inte elevernas namn på varken inspelningar eller 

utskrivna intervjuer, utan varje elev anges som ett nummer. Vilket nummer som identifierar 

respektive elev vet endast jag. I resultatet är citatens kopplingar till enskilda intervjuer helt 

borttagna. Intervjuinnehållet har i avidentifierad och transkriberad form lästs av handledare på 

Umeå universitet. Deltagarna informerades om att materialet bara kommer att användas i 

denna studie och att samtliga inspelade intervjuer kommer att förstöras, så snart 

anonymisering och transkribering gjorts (Vetenskapsrådet, 2002). 

Med nyttjandekravet menas att insamlad information bara får användas för forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Resultat 

Vid analysen av resultaten framkom ett antal teman som relaterar till elevernas syn på skolk 

(se tabell 1)  

Teman 

Elevens uppfattning om och anpassning till reglerna om studiemedel 

Elevens egen syn på närvaro 

Motivation  

Elevens möte med skolan som organisation 

Lektionsaktiviteter. 

Tabell 1. Teman som elevsvaren kategoriserats i. 

 

 

 

 

Elevens uppfattning om och anpassning till reglerna om studiemedel 

 



                

10 
 

Eleverna känner till de regler som gäller för att få studiemedel. Alla elever vet att ogiltig 

frånvaro upp till 20 % har accepterats tidigare utan påverkan på studiemedlet men att det har 

ändrats. Två av eleverna uppger att det nu räcker med några sena ankomster för att 

studiemedlen ska dras in. En annan elev menar att det räcker med några timmars ogiltig 

frånvaro för förlora pengarna 

”Nu skriver de ju in sen ankomst och det kan räcka med några sådana 

för att man ska få studiemedlet indraget. tidigare har det varit 20 %, men 

nu är det ju ändrat så nu får man ju inte vara borta från en och samma 

lektion så många gånger.” (K3) 

För eleverna har det stor betydelse om de skulle förlora studiemedlet, utom en som påstår sig 

strunta i det, men sedan i samma mening menar att det beror på att eleven jobbar på kvällstid 

och får pengar från detta. Samma elev har blivit återbetalningsskyldig av studiemedel och är 

besviken över det. De andra eleverna säger att det är den enda inkomst man har och att det 

skulle vara tungt att betala tillbaka. En av eleverna nämner att om han/hon inte skulle få 

studiemedel så skulle eleven inte närvara mer än som krävts för att klara kurserna. 

”Inte har det någon större skillnad om man får studiebidrag. jag jobbar 

ju ändå så jag får ändå pengar, men de suger om man skulle bli av med 

det.” (K3) 

 ”De har mycket stor betydelse man får ju inga andra pengar.”(M1) 

 

Flera av eleverna har medvetet tänkt på att anpassa sig till de nya reglerna genom att 

sjukanmäla sig trots att man är frisk. En har redan gjort det flera gånger en annan kommer att 

göra det om han kommer att missa en lektion. Elever beskriver också att det har hänt att de 

sjukanmäler sig trots att de är friska, men att de inte gör det varje gång, utan att man blandar 

med skolk också. En av eleverna berättar att det finns många som satt det i system att 

sjukanmäla sig trots att man är frisk, och eleven själv gör detta då en tung dag på skolan 

väntas.  

Frånvarouppgifter om elever med hög andel frånvaro visas i figur 2. Den totala frånvaron före 

respektive efter skärpningen av reglerna för CSN-stöd under studier är marginellt förändrad. 

Däremot har fördelningen mellan den giltiga och ogiltiga frånvaron förändrats med högre 

andel anmäld sjukfrånvaro efter regelförändringen, vilket stämmer överens med vad eleverna 

själva säger i intervjuerna. Det finns även en samstämmighet mellan elevernas svar om frågor 

som rör frånvaro, och de uppgifter som finns tillgängliga i närvarorapporteringssystemet. 

”…om man skulle missa en lektion så skulle jag väl sjukanmäla mig, om 

jag tänker på framtiden.”(M3) 

”Men jag vet att många andra har satt det i system med att sjukskriva 

sig, för att inte riskera studiemedlet. Jag har gjort de då jag visste att vi 

skulle ha en tung dag på skolan.”(M2) 
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Figur 2. Fördelning mellan giltig och ogiltig frånvaro för elever med frånvaro mer än 20 % av 

studietiden (n=37). 

 

 

Elevens egen syn på närvaro 

 

Två av eleverna känner ansvar att närvara i stället för att skolka vid prov och viktiga 

redovisningar. Även grupparbetet räknas som viktigt av en elev, som anser att det inte är 

rättvist mot de övriga att inte göra sitt i ett grupparbete. Andra elever beskriver ämnen som de 

ligger efter i, där de väljer att närvara på lektionerna i stället för att skolka. Elever med hög 

frånvaro känner sitt ansvar och väljer att närvara. En av eleverna säger dessutom att det inte 

finns skäl till att skolka. En elev har ökat sin närvaro för att lärarna har sagt att eleven har för 

hög andel sjukfrånvaro. 

”…jag är även med på grupparbeten det är ju elakt mot de andra om jag 

inte bidrar med mitt liksom.”(K1) [ Närvarar i stället för skolka ] 

”Man har inge skäl till att skolka.”(M3) [Närvarar i stället för skolka] 

”Jag tvingar mig till skolan och deltar i alla fall även om jag är trött, så 

att lärarna ser att jag är här eftersom jag hade för mycket 

sjukanmälningar tyckte lärarna,”(K2) [Närvarar istället för skolka]  

Eleverna säger att ren slöhet bidrar till skolk. En av eleverna har umgåtts med kompisar 

istället för att närvara.  

”Ja det är väl för att man är slö. Alltså att man inte orkar liksom, Om 

man missar bussen och så kanske man skiter å gå på hela 

dagen.”(M2)[varför skolk] 

”Ja bara inte gick på lektionerna, ja bara hängde med kompisar.”(M1) 
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Alla elever som deltog i intervjuerna svarade att de är närvarade på lektioner för att de inte 

skulle riskera betygen. Huvuddelen av eleverna närvarade för att de inte skulle missa 

genomgångar och bli efter. Enligt eleverna säger lärarna att graden av närvaro påverkar 

betygen. 

”De är nog att jag vill hinna med alla kurser och få betyg.”(M1) 

[Närvarar istället för att skolka]  

”Betyg och närvaro går hand i hand, jag menar om jag missar massa 

genomgångar så kommer jag ju att fatta mindre på lektionerna liksom 

och missa på proven och så.”(M2)[Närvarar istället för att skolka] 

Motivation 

 

Motivationen att kliva upp på morgonen och gå till skolan påverkas av hur trötta eleverna är. 

Tre av eleverna ringer och sjukanmäler sig på morgonen om de upplever att de är för trötta. 

En elev stannar hemma om lektionerna känns oviktiga, och en elev går hem om han/hon blir 

trött på eftermiddagen.  

”På morgonen om jag är trött och då ringer jag och sjukanmäler mig, 

medans om det är eftermiddag och jag inte orkar gå på de sista 

lektionerna så då går jag bara hem [skolkar].”(K3) 

 

Elevens möter skolan som organisation 

 

Två av de intervjuade eleverna berättar att de till en början inte skolkade alls när de började på 

gymnasiet, ända tills att de kände att det antingen inte var någon som brydde sig om att de 

närvarade, eller att lärarna inte kontrollerade deras frånvaro. De båda hade förväntat att de 

skulle vara betydligt större kontroll.  

 ”Första året på gymnasiet så skolkade jag knappt alls, jag var ju tok 

seriös då, ända till jag insåg att lärarna inte brydde sig om man 

närvarade eller inte.”(M2) 

Några av eleverna berättar att de anser att den information som skolan kommunicerat med 

dem, antingen personligt eller via skrivna dokument, har påverkat deras närvaro. En av 

eleverna säger att skolan utlovade kurser som eleven till sin besvikelse sedan inte kom in på. 

En annan elev säger sig ha valt fel program utifrån den informationen som skolan gav, inför 

valet till gymnasiet. Skolans varningsbrev om för hög andel ogiltig frånvaro påverkade en 

annan elev så att denne deltog i högre omfattning på lektionerna. En elev som har blivit 

återbetalningsskyldig till CSN anser det vara orättvist att tvingas betala tillbaka något som 

eleven inte efterfrågat. 

”...blivit betalningsskyldig för något som jag aldrig bett om.”(K1) 

”…fick varningsbrevet från CSN så skärpte jag mig. Jag hade inte 

läkarintyg när jag sjukanmälde mig.”(K2) 
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Huvuddelen av de intervjuade eleverna menar att schemaläggningen påverkar deras skolk. De 

flesta eleverna säger att om det är långa håltimmar mellan lektionerna så är det stor risk att de 

skolkar på eftermiddagens lektion, särskilt om de bara har haft en lektion på morgonen. 

Eleverna påstår att om antalet håltimmar på schemat minskade, skulle det resultera i minskat 

skolk. En elev säger att en dag i veckan finns bara en lektion på schemat och den är bara 40 

minuter så eleven upplever denna lektion som onödig. 

 ”Jag skulle också önska att man inte lägger för stora håltimmar, brukar 

fara hem och sen inte orka tillbaka.”(K3) 

Två av de intervjuade eleverna säger sig ha svårt att sluta skolka eftersom det har blivit en 

vana att skolka som är svår att bryta. 

 ”När man väl har börjat skolka så blir det svårt att bryta, då man vet att 

man blir mer och mer efter.”(M2) 

 

Lektionsaktiviteter 

 

Eleverna anger att lektionernas innehåll påverkar närvaron. De menar att lärare som inte 

erbjuder undervisningssituationer som uppfattas av eleverna som vare sig meningsfulla eller 

relevanta, är tillfällen då eleven skolkar eller kan tänka sig göra det. Elever som upplever att 

de har gammal eller tråkig litteratur ser det som en ursäkt till att skolka. Andra 

omständigheter som påverkar elevernas närvaro är när studiematerialet saknar konkreta 

exempel på kunskapens användning i det kommande yrkeslivet. Lektioner som beskrivs som 

tillfällen där eleverna statiskt bara räknar eller bara skriver utan att de personligen ser det som 

meningserbjudande, är också orsak till att elever väljer att gå på en lektion eller inte. Några 

framför önskemål om att ha praktiska inslag i samband med teoretiska ämnen, matematiken är 

ett sådant tillfälle men även andra teoretiska ämnen omnämns. Eleverna skulle vilja ha mer 

praktiska övningar för att kunna förstå kunskapen som erbjuds på lektionen på ett djupare sätt.  

Motivationen att gå på lektionerna påverkas också om eleverna känner sig uppgivna i sin 

studiesituation. Tre av eleverna beskriver att när lärarna antingen inte lyssnar eller inte förstår 

elevernas behov att få uppgifter förklarade så att de förstår, då går de inte på lektionerna.  

 ”De kändes som om jag inte lärde mig något. Då sket jag bara i det, när 

jag inte fattar. Att inte lärarna kan förklara så att man fattar.”(K3) 

Mentorerna är viktiga för eleverna. Mentorns egenskaper skall enligt elevernas beskrivning 

vara genuint lyssnande, och att de förstår elevernas studiesituation. Vid tillfällen som elever 

framför som tunga under sina studier, och detta visar sig i form av skolk, så har mentorn en 

avgörande betydelseför att elever ska kämpa vidare. Mentorn är också en person som de 

lyssnar på och följer uppmaningar från, som att öka sin närvaro. Eleverna uppger att de 

skolkar i högre grad från lektioner där läraren inte har lyckats förklara för dem så att de 

förstår. Elever väljer i högre utsträckning att närvara vid lektioner där läraren kan förklara 

varför eleverna ska lära sig ett visst ämne, lyssnar och anpassar undervisningen till den 

enskilde elevens förutsättningar. Positiv förstärkning från läraren när elever, som tidigare 

skolka, väljer att närvara, ökar elevens motivation att fortsätta delta på lektionerna.  

”Mentorns lektioner går jag på, för hon är ju en bra lärare. De känns 

som man missar så mycket om man inte går på hennes lektioner. Mest för 
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att hon är en bra lärare och en av dem få som faktiskt lyssnar på en, hon 

förstår en. De finns många som bra säger jo, jo och sen lyssnar de ändå 

inte.”(K2) 

Motsatsen, att få skäll av läraren när eleven väl går på en lektion, kan leda till ökat skolk. En 

av eleverna nämner dock att lärare som eleven riskerar att få skäll från vid skolk innebär att 

han/hon inte skolkar. 

 

 

Resultatanalys 

Resultatsammanställningen visar att skolket minskar efter regeländringen från CSN. Men 

samtidigt ökar sjukfrånvaron i motsvarande grad, så frånvaron hos elever med hög andel 

frånvaro visar sig ändå vara konstant. Till viss del tycks den ekonomiska aspekten på olovlig 

frånvaro ha betydelse, men hos denna grupp elever tycks tendensen vara att sjukfrånvaro 

används istället för ogiltig frånvaro. Att studiemedlet påverkas av frånvaron verkar för denna 

grupp inte ha avsedd effekt. 

Enligt informanterna känns det viktigt att närvara vid prov och redovisningar, där även 

grupparbete räknas in då det av eleven beskrivs som orättvist mot de andra kamraterna att 

skolka. Detta kan tolkas som att kamratskapet är viktigt för eleverna. De är dock själva 

medvetna om att för mycket frånvaro kan innebära att betygen riskeras. Eleverna hävdar att de 

anpassar sig till detta faktum så att de får ut betygen. Eleverna beskrev även att de hade höga 

förväntningar på kontroll av deras närvaro, men när de, som de beskriver ”första året 

skolkade jag knappt alls” sedan insåg att ”lärarna inte brydde sig om man närvarade eller 

inte” så började några av dessa att frånvara i högre grad. De flesta intervjuade eleverna slår 

fast att en schemaläggning där det är mycket luft mellan lektionerna påverkar närvaron 

negativt. Lärarna har enligt informanterna stor betydelse för om de väljer att närvara eller inte. 

Det kan då handla om de uppfattar lektionerna som ointressanta eller så kan det bero på att 

eleverna uppfattar läraren som monoton och bara gör det läraren alltid har gjort. Den 

viktigaste egenskapen för att en elev skall gå på en specifik lektion är att läraren lyckas med 

att förklara så att eleverna förstår, samt att läraren är genuint lyssnande vid samtal. Mentorn 

har den största påverkan i samtal med eleverna som handlar om närvaro/frånvaro men ska 

även de egenskaper som denna skall ha är att de ska fungera som en coach samt förstärka 

elevernas positiva sidor.  

I resultatet framkom att eleverna kände sig svikna av lärare som inte såg dem, eller av lärare 

som inte genuint lyssnade på eleverna. Detta beskrivs också i en studie av Marvul (2012) där 

det framgår att eleverna kände att omgivningen som de hade trott på och litat på, hade lurat 

dem. Om eleverna känner att skolan ställer upp för dem, så att de har en chans att lyckas så är 

det troligt att insatserna som görs har framgång. 

Eleverna säger att de väljer att inte närvara på lektioner för att de ogillar lektioner eller lärare 

vilket också styrks av Reid (2010), där det framgår att skolan undviker att ta tag i elever som 

skolkar, eftersom dessa när de kommer tillbaka blir elever som innebär mer arbete.  

Elever som skolkar menar att intressantare kurser skulle kunna bidra till att de skulle skolka 

mindre. Motivationen hos eleverna att kliva upp på morgonen och gå till skolan påverkas av 
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hur trötta eleverna är. Flera av eleverna ringer och sjukanmäler sig på morgonen om de är för 

trötta. 

Gibson et al (2006) menar i sin studie att skolan måste var uppmärksam på tiden då eleverna 

startar sina studier, och hur detta påverkar elevernas studieresultat. Man måste se ungdomars 

sömnproblem som en faktor som påverkar studieresultaten negativt med uteblivna betyg och 

med skolk som följd. Detta kan i värsta fall leda till avhopp från skolan. En senarelagd start 

av skoldagen är följaktligen att föredra för tonåringar (a.a.). Sömnforskarna Åkerstedt och 

Lowden hävdar enligt Höjer (2008) att 50 % av tonåringarna sover sju timmar eller mindre 

per natt, och att 20 % sover så lite som sex timmar eller tom mindre än sex timmar per natt, 

vilket är alldeles för lite om man skall kunna ta till sig kunskap på skolan. De menar att  

 

tonåringar som går i skolan behöver sova minst åtta timmar per natt, för att kunna ha 

förutsättningar att prestera under skoltid. En möjlig orsak till detta är att i puberteten får 

tonåringarna en hormonomställning i kroppen som gör att tonåringarna behöver mer sömn än 

barn och vuxna. Forskarna hävdar dessutom att cirka 90 % av tonåringarna är 

kvällsmänniskor (Höjer a.a.). 

”Ungdomarna väcks mitt i natten enligt deras dygnsrytm. Därför lider de 

av kronisk jetlag, säger Martin Ralph vid universitetet i Toronto till New 

Scientist” (Höjer a.a.) 

En lärare på Ekenbergsskolan i Solna har i ett försök under en tid, låtit sina elever som är 

tonåringar ha sovmorgon varje dag. Han uttalar följande: 

”Det är en ren självbevarelsedrift att jag genomdrivit detta på skolan. 

Utsövda elever ger bättre studieresultat ” (Höjer a.a.) 

Jag tolkar sömnforskarnas och lärarens slutsats så att ungdomarna inte är redo att påbörja 

undervisningen klockan åtta på morgonen.  

Frånvaron kan också vara ett mått på arbetsmiljön menar Häggqvist (2000) ,som i sin rapport 

kommer fram till att det är vanligare att koppla ihop frånvaron med arbetsmiljön i näringslivet 

än det är hos elever. Författaren visar med sin studie att arbetsmiljön på skolan bidrar till en 

betydande del av frånvaron. Detta skulle kunna undvikas genom att man skulle göra en 

internkontroll av arbetsmiljön, med kompletterande frågor som rör vad i skolmiljön som kan 

orsaka skolk.  

Lärsituationen med olika lärstilars påverkan på elevers lärande kan, om skolan inte träffar 

elevers lärstilar rätt, leda till skolk. Detta verkar också ha stor betydelse för om eleverna 

uppfattar lektionerna som meningsfulla (Vos & Dryden 2001, Boström & Wallenberg 1997).  

Diskussion 

Syftet med min studie var att ta reda på om indraget studiebidrag ger minskat skolk, elevernas 

syn på indraget studiebidrag i samband med skolk samt ta reda på andra faktorer som gör att 

skolkande elever i vissa situationer väljer att inte skolka. Jag tycker att jag fått svar på detta 

med hänvisning till det redovisade resultaten. Generaliserbarheten är dock inte så hög, d.v.s. i 

vilken grad resultaten av undersökningen kan gälla för andra än för dem som deltog i studien, 

eftersom urvalet till studien bara gällt på en skola där jag själv jobbar (Johansson & Svedner, 

2010). 
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I resultatet framkom att sjukanmälningarna hade ökat och den ogiltiga frånvaron hade minskat 

med motsvarande andel. Detta tycker jag kan tolkas så att de elever som deltog i min studie 

till viss del är benägna att anpassa sig till regelsystems förändringar. Detta faktum framhålls 

också in en studie av CSN (2012). Där framkommer det vid intervjuerna att eleverna har ett 

”strategiskt förhållningsätt till frånvaro”. Eleverna i studien säger att de känner till vilka 

gränser som gäller för att få studiemedlen indragna och anpassar sig till det. Jag tycker att 

skolan, för att minska den totala frånvaron, ska mota Olle i grind med ett system där även 

sjukanmälningsfrånvaron är inkluderad. Man bör, om sjukanmälningarna ökar, skyndsamt 

sätta in medicinskt kunnig personal för att utreda vilken sjukdomsbild som ligger bakom den 

plötsliga ökningen av sjukanmälningarna, för att snabbt kunna utesluta möjliga medicinska 

orsaker som kan leda till en ogynnsam studiesituation för eleven, med bland annat icke 

godkända betyg som följd. 

  

Trots vår skolas omfattande arbete och dokumentation om frånvaro så når vi ändå inte fram 

till alla de elever som skolkar, så något annat skulle man säkert behöva göra. Att prova ett 

antal närvarohöjande insatser under begränsad tid skulle kunna vara ett sätt. En annan åtgärd 

skulle kunna vara att senarelägga första undervisningstimmen och se om detta skulle bidra till 

mindre skolk. När mina intervjuer och aktuell forskning antyder att ungdomarna sover när de 

skolkar, skulle det vara intressant att göra ett försök med att börja klockan tio under en 

begränsad tid och därefter jämföra om skolket har minskat. Winberg (2007) skriver om ett 

flertal studier där det framkommit att det finns ett samband med elevens motivation och vad 

eleven lär sig. Att motivera eleverna till ökat lärande genom att inspirera dessa elever genom 

att ha mera öppnare lektioner där man diskuterar ämnen på ett öppnare vis är ett bra sätt att 

jobba på. Winberg beskriver en kemilektion där elever som tror att svaren på frågorna i sig är 

viktiga, begränsar sitt lärande och helhetsförståelse om ämnet. Om det är så skulle man kunna 

förändra undervisningen till ett öppnare sätt att undervisa och se om detta ger avsedd effekt. 

Att koppla ihop resultaten som visar på elevers trötthet med arbetsmiljöarbete där både elever 

och representanter från skolan skulle vara vara intressant. Där skulle man gemensamt kunna 

sätta sig ner att diskutera om det finns fysiska orsaker på skolan som man skulle tekniskt 

kunna lösa. Tex dålig luft. Men även andra orsaker skulle kunna diskuteras och lösas. Fokus 

vid problem med skolkande elever skulle då vara på elevens fysiska och psykosociala 

arbetsmiljö istället för att vara inriktat på eleven personligen. Detta skulle kunna kopplas ihop 

med arbetsmiljöfrågor på ett bättre sätt. Jag tror att genom att ha ett bättre fungerande 

arbetsmiljöarbete med både elevskyddsombud och skyddsombud som samarbetar aktivt skulle 

man säkert kunna minska en del frånvaro. Enligt arbetsmiljölagen (SFS nr: 1977:1160) har 

eleverna rätt att utse skyddsombud i klassen och skolan har skyldighet att utbilda dessa. 

Intresset hos eleverna att ställa upp och jobba som elevskyddsombud upplever jag som lågt på 

vår skola. Ett ökat intresse för arbetsmiljöfrågor skulle både eleverna och samhället i stort 

vinna på. Elevernas utsagor kring studiematerial som upplevs som gammal och inaktuell 

skulle man på ett naturligt sätt kunna upptäcka om man hade ett väl fungerande 

arbetsmiljöarbete. 

 Även problem en del elever uppvisar, som t.ex. trötthet kan vara ett tecken på dålig 

arbetsmiljö. Med ett aktivare arbetsmiljöarbete skulle detta också kunna kartläggas. 

Vi som lärare har också ett ansvar genom att försöka skapa intresse och inspiration. Vi kan, 

genom att ha lektioner som ger eleverna uppfattningen att deras utbildning på gymnasiet är 
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bra, viktig och intressant samt meningsfull för deras framtid öka elevens motivation så att de 

senare skall kunna gå ut med ett fullständigt gymnasiebetyg. 

Det i sin tur ska kunna leda till att de får ett jobb eller kommer in på högskola/universitet. 

Detta skulle kunna visa sig t.ex. genom att eleverna tar ett ökat ansvar för sina studier, vilket 

kan ge mindre skolk och ökat lärande. Englund citerad i Uljens (1997) menar, att om lärare 

skapar undervisningssituationer som av eleverna uppfattas i högre grad som 

meningserbjudande/meningsskapande kan deras intresse av sin egen studiesituation öka och 

skolket förhoppningsvis minska (Uljens (red), 1997). 

”Grundläggande är hur vi (såväl forskare eller som deltagare i 

undervisningsprocesser) uppfattar undervisningens karaktär och vilka metaforer 

som vi betecknar denna process med. Om t.ex. undervisningen uppfattas som en 

form av ömsesidig kommunikation som innehåller flera deltagare tar man avstånd 

från väl invanda föreställningar och metaforer till förmån för väl alternativa 

synsätt som också implicerar en annan begreppsapparat än den traditionella” 

(Uljens (red), 1997, s 129)  

 Detta är kanske en annan väg, som skulle kunna prövas. Det kräver dock att lärare får ökad 

tid till att kunna reflektera över sin egen undervisning, och utveckla densamma mot att 

eleverna skall uppfatta undervisningen mer meningserbjudande. Tiden behövs bland annat för 

lära sig att identifiera elevers olika lärstilar (Boström & Wallenberg, 1997). Annars är risken 

stor att skolor fortsätter att ha elever som inte fårstår vad lärare lär ut, som i sin tur leder till 

omotiverade elever som skolkar 

Jag hävdar att skolk även har med moral att göra. Vad godkänner föräldrarna? Hur påverkar 

det skolket? Att stanna hemma, som en del elever har uttryckt i sina intervjuer, bara för att de 

är trötta? Det kan även vara så att det är ett tecken på en annan syn på moral som behövs för 

att alltid gå till skolan även om det går tungt. Även om man är trött.  

 

Slutsatser 

Syftet med min studie var att se om indraget studiebidrag gav minskat skolk, elevernas syn på 

indraget studiebidrag i samband med skolk samt att undersöka om det finns några andra 

orsaker till att skolkande elever väljer att inte skolka. I och med att jag bearbetat och 

analyserat framkomna resultat har insikt i och förståelse av varför elever väljer att skolka 

ökat. I resultatet framkom att eleverna skolkar av flera olika orsaker där trötthet och brist på 

motivation att gå till skolan beskrivs som de mest framträdande orsakerna, men även att 

eleverna inte uppfattar undervisningen som intressant.  

Eleverna beskriver även lektioner som de inte förstår som meningslösa att gå på som orsak till 

att de skolkar. Eleverna beskriver lyssnande lärare som viktiga vid samtal om skolk, och att 

dessa lärare har, om de lyssnar på eleverna en stor påverkan på deras skolk i positiv 

bemärkelse. 

Jag fann att den ogiltiga frånvaron har minskat efter regelförändringen som CSN genomförde 

årsskiftet 2011/12 men den anmälda frånvaron har ökat i motsvarande grad. Totalt sett så har 

närvarotiden alltså inte ökat på den undersökta gymnasieskolan. Detta framkom även i mina 

intervjuer med eleverna där flera av eleverna framhöll att de tänkte anpassa sig till de nya 

reglerna. 
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Ett väl fungerande och utbyggt arbetsmiljöarbete tror jag skulle ha en positiv inverkan på 

skolk, i de fall studiemiljöorsaker och studiematerial är orsaker till skolk. Att involvera elever 

i arbetsmiljöarbetet skulle även kunna bli ett naturligt sätt att ge dem inflytande över sina 

studier och därigenom öka chansen att de upplever sin studiegång mer meningsfull. För att 

skolan skall kunna få eleverna som skolkar tillbaka till att bli studerande på heltid krävs en 

mängd olika insatser, där vi bl.a. måste ta hänsyn till elevernas sömnbehov. 

En grund för detta är att lärarna måste få tid att jobba med dessa viktiga frågor. Tid för samtal 

med eleverna, tillsammans med både föräldrar och skola, i ett så tidigt stadium som bara är 

möjligt är att föredra, med hänvisning till aktuell forskning som visar att tidiga preventiva 

insatser ger resultat som bidrar till att hitta orsaker och förslag på att lösa eventuella problem 

som ger upphov till skolk. 

 

 

Förslag på vidare arbete och forskning 

Skolket kostar eleven och samhället mycket både ekonomiskt och på andra sätt. Det finns mer 

att göra för att motverka skolk, och mer att göra inom forskningen för att ta reda på vilka 

insatser som är effektiva mot skolk.  

Förslag på fortsatt arbete med skolk 

En tjänst med syfte att enbart jobba med skolk skulle kunna tillsättas för att lättare kunna 

urskilja likheter och olikheter och kunna samordna nödvändiga insatser. Om denna tjänst skall 

vara på statlig, kommunal eller skolnivå är en fråga man måste fundera över. Skolket kostar 

eleven och samhället mycket både ekonomiskt och på andra sätt. Det skulle kunna vara 

organiserat på så sätt att, efter att en elev har tre sena ankomster eller skolkat så kommer en 

kallelse till samtal och utredning automatiskt gå ut till eleven . Fördelen med detta system är 

att inga elever kommer att falla mellan stolarna. Forskningen pekar på att ju tidigare insatser 

mot skolk desto bättre resultat. Dessutom visar man elever att skolan har förväntningar på 

dem, vilket också är viktigt. Man bör även överväga en senarelagd start av skoldagen med en 

eller två timmar, eftersom aktuell forskning och min studie visar att trötthet hos ungdomar 

påverkar deras studier 

 

Vidare forskning 

Det skulle vara värdefullt med uppföljande studier. Man skulle kunna kontakta elever, som 

ingått i skolundersökningar som handlar om orsaker till skolk, om några år för att 

dokumentera hur det gått för dem. Frågor som kan behandlas rör t.ex. hur dessa gamla elever 

tror att skolk - förebyggande arbete har fungerat för dem och vilka förslag de har på lämpliga 

insatser mot skolk mot bakgrund av deras livserfarenhet. 
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      Bil 1 

Hej . 

 

Anledningen till att du inte hittar beslutet på Överklagandenämndens hemsida är att beslutet inte innehåller 

någon ny tolkning av lagen och avgörandet är inte heller något principavgörande från nämndens sida. Nämnden 

har heller aldrig förespråkat eller tillämpat en s.k. 20-procentsgräns. 

Jag bifogar avgörandet som pdf-fil  

 

 

Med vänlig hälsning 

Stefan Öberg 

Administratör/handläggare 

===========================  

Överklagandenämnden för studiestöd  

Box 110  

871 23 HÄRNÖSAND  

0611-34 75 00 Växel  

0611-34 75 70 FAX  

===========================  

Besök gärna vår webbplats:  

www.oks.se  

===========================  

 

-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: Andreas Eriksson 

Skickat: den 21 januari 2012 18:50 

Till: Registrator 

Ämne: Skolk 

 

 

Hejsan jag skriver om skolk i mitt ex arbete som lärarstudent, och jag hittar inte "beslutet" hos 

Överklagandenämnden för studiestöd, ÖKS, som kom  

i somras, och där gränsen på 20 procent fick hård kritik. Och som en följd av detta ändrades till nuvarande 

system, där man får indraget studiestöd vid några få tillfällen. Finns det någon annan bakgrund till denna ändring 

som ni känner till mottages det också tacksamt  

Så skulle ni vilja hjälpa mig med att hitta detta "överklagande" som ledde till beslut om nuvarande skolk gränser 

vore jag tacksam 

Mvh 

Andreas Eriksson 

  

http://www.oks.se/
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      Bil 2 

Hej! 

Jag ska skriva om skolk som mitt ex arbete i Lärarutbildningen!.Jag håller på att göra min 

forskningsplan, där jag håller på att formulera syften och frågeställningar. Jag har börjat läsa litteratur 

inom ämnet, men jag skulle vilja ha lite direkta kommentarer från er om detta är möjligt. 

Det jag främst skulle vilja få svar på från er sida är: Om var jag kan hitta i skrift vad syftet är med att 

förändra CSN:s regelverk samt vad man vill uppnå. 

 

Svaret på mitt ovanstående mejl nedan: 

 

 

Hej och tack för ditt brev! 

 

Jag har blivit ombedd att besvara ditt brev. 

 

Enligt gällande bestämmelser i studiestödslagen (1999:1395) får studiehjälp i huvudsak bara lämnas 

för heltidsstudier. CSN har meddelat föreskrifter om vad som ska anses vara studier på heltid och om 

undantag från kravet på heltidsstudier. Olovlig frånvaro, dvs. frånvaro som inte beror på sjukdom eller 

liknande, kan medföra att eleven förlorar rätten till studiehjälp. Detta kan i sin tur innebära att familjen 

förlorar rätten till andra ekonomiska stöd som t.ex. förlängt underhållsstöd och bostadsbidrag. De 

ekonomiska konsekvenserna av indragen studiehjälp kan således bli betydande för såväl eleven som 

hans eller hennes familj. Frågan om olovlig frånvaro har setts över i ett bredare perspektiv i 

departementspromemorian Olovlig frånvaro i skolan (U2010/4389/S). 

 

Under hösten 2011 har CSN påbörjat ett arbete med att förändra skolornas inrapportering av otillåten 

frånvaro. Detta innebär att skolorna ska rapportera otillåten frånvaro till CSN i ett tidigare skede, 

vilket regeringen välkomnar. Frågan om studiehjälp vid olovlig frånvaro behöver dock belysas 

ytterligare, bl.a. när det gäller bestämmelsernas utformning.  

 

Regeringen har den 22 december 2011 fattat beslut om direktiv till en särskild utredare som ska föreslå 

hur studiehjälpen kan effektiviseras, moderniseras och renodlas (dir. 2011:122). I uppdraget ingår att 

se över studiehjälpen i sin helhet och lämna förslag på hur studiehjälpssystemet ska vara utformat. 

Utredaren ska bl.a. analysera de nuvarande bestämmelserna, tillämpningen och dess konsekvenser för 

elevens hushåll när det gäller indragning av studiehjälp på grund av otillåten frånvaro och vid behov 

föreslå förändringar. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2013. Du hittar mer information om 

utredningen och direktiven på regeringens hemsida: www. regeringen.se. 
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Med vänlig hälsning 

 

Marie Mäkk 
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      Bil 3 

Frågeguide                        

 

Frågeområde: Csn – Studiemedel – Effekten av studiemedel indragning 

 

1. Berätta vad du känner till om de regler som gäller för att man ska få studiemedel vid 

behov uppföljning med frågor som: förtydliga, utveckla, ge exempel eller spegla 

 

2. Vilken betydelse har det för dig att du blir av med ditt studiemedel när du skolkar vid 

behov uppföljning med frågor som: förtydliga, utveckla, ge exempel eller spegla 

 

3. Har du någon gång sjukanmält dig (istället för att skolka) när du varit frisk, - följ upp 

med vid behov När, Hur ofta, Förtydliga, utveckla, Ge exempel eller spegla 

 

 

Frågeområde: Faktorer som påverkar skolk 

1. Berätta om den första gången som du kommer ihåg att du skolkade: - följ upp med 

När, Var, Förtydliga, utveckla Ge exempel eller spegla 

 

2. Kommer du ihåg orsaken till att du skolkade  

- Följ upp med följdfrågor om det behövs. När, Var, Förtydliga, utveckla, ge exempel 

eller spegla 

 

3. Om du någon gång tänkte eller tänker skolka men inte gjorde/gör det, vad var det som 

fick dig att avstå från att skolka?  

- Följ upp med Kan du ge exempel, Vilken betydelse hade Läraren, Lektionen, 

Förtydliga, utveckla eller spegla 

 

4. Vad är den enskilt viktigaste orsaken till att du väljer att närvara istället för att skolka 

- Följ upp med När, Vilka lektioner, Förtydliga, utveckla, ge exempel eller spegla  

  

5.  Vad anser du att den viktigaste orsaken till att du skolkar 

- Följ upp med När, Vilka lektioner, Förtydliga, utveckla, ge exempel eller spegla  

 

  

 

 


