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Tänkvärt: 

 

”Dagens ungdomar är slöa, likgiltiga och bortskämda” 

(Citat från lärare, år 2009) 

 

 

Inhugget i sten med kilstensskrift kan man läsa på ett fynd från det gamla 

Babylon: 

”Ack och ve! Ungdomen är inte som förr. Den lyder inte de gamlas råd…” 

 

 

Den gamle grekiske filosofen Sokrates, som levde 450 år före Kristus anses ha 

sagt följande: 

”Ungdomar nu för tiden älskar lyx. De uppför sig illa och föraktar auktoriteter. De visar 

ingen respekt för äldre människor och älskar tomt pladder i stället för arbete. De reser sig 

inte längre när äldre personer kommer in i ett rum. De säger emot sina föräldrar, pratar före 

alla andra, glufsar i sig maten och tyranniserar sina föräldrar.” 

(Andersson, Bengt-Erik, 2001, s. 9) 
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Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning gymnasieelevers skolk är ett uttryck 

på brister inom skolans verksamhet. Utifrån syftet har två frågeställningar framkommit: Hur 

påverkar skolan som institution frekvensen av skolk? Vilket förändringsarbete bör ske inom 

skolan för att minska frekvensen av skolk?  De perspektiv studien utgår ifrån är, kontextuellt 

samt ungdomskulturellt. Rapporten bygger på fem utförda fokusgruppsintervjuer med elever 

från årskurs två och tre på gymnasiet, samt sex enskilda semistrukturerade intervjuer med 

skolledning, elevhälsa och lärare. Materialet har bearbetats genom noggrann avlyssning av 

ljudinspelningar, med fokus på att finna likheter och olikheter i det empiriska materialet. 

Resultatet redovisas genom att väva samman informanters svar med relevanta begrepp och 

teorier, samt egna reflektioner och diskussioner. Genom en tematiserad 

meningskoncentrering, formuleras en komprimerad version av vad informanterna uttalat 

under intervjuerna. Som komplement till detta lyfts specifika uttalanden från våra 

informanter, genom citat som enligt oss bör belysas extra. Resultatet visar på en tydlig 

motsättning mellan personal och elever, där åsikter och erfarenheter kring fenomenet skolk 

skiljer sig åt i stor utsträckning. Materialet som helhet visar att relationen mellan elever och 

lärare på den aktuella skolan i dagsläget är ansträngd. Det resultat vi anser mest framträdande 

i vår studie, är faktumet att skolans gällande struktur och sociala miljö har en direkt inverkan 

på frekvensen av skolk. Det krävs en förändring inom skolan, i form av ett nytänkande, där 

elevens unika behov och välmående ställs i fokus. 

 

Nyckelord: Skolk, elev, lärare, skola, institution, förhållningssätt, holistiskt perspektiv, 

kontextuellt perspektiv, Pygmalioneffekten, ungdomskultur. 
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The purpose of this study is to examine the extent to which high school students´ truancy is a 

manifestation of shortcomings in school activities. Based on our aim, we have arrived at two 

questions: How does the school, being an institution, affect the occurrence of truancy? How 

can changes in the way of working in schools, reduce the occurrence of truancy? The study is 

based on contextual, and youth culture perspectives. The report is based on five focus group 

interviews with students from grade two and three in Swedish upper secondary school, and six 

individual semi-structured interviews with the school management, student health group and 

teachers. The material has been processed by carefully listening to audio recordings, focusing 

on finding similarities and differences in the empirical material. The results have been 

reported by weaving answers together from the interviews with relevant concepts and 

theories, as well as with our own reflections and discussions. A condensed version of what the 

informants have expressed during the interviews is retold in themes. To complement these 

retells, specific quotations from the informants which are considered especially interesting 

have been included. The results show a clear contradiction between staff and pupils, where 

views and experiences surrounding the phenomenon of truancy vary greatly. The material as a 

whole shows that the relationship between students and teachers at this school, in the current 

situation, is strained. The results we consider most prominent in our study is the fact that the 

school's existing structure and social environment has a direct impact on the occurrence of 

truancy. According to us, the school needs to change; the students´ unique needs and well-

being should stand in focus. 

 

Keywords: Truancy, pupil, teacher, school, institution, approach, holistic perspective, 

contextual perspective, Pygmalion effect, youth culture.  



 

FÖRORD 

Att skriva ett examensarbete är så mycket mer än att sätta ord på blanka papper. Den process 

som skett under arbetets gång har varit omvälvande och utvecklande i många avseenden.   

Vi som skrivit denna uppsats har tillsammans upplevt och delat en mängd känslor som 

uppkommit under skrivandets gång. Vi kan nu vid skrivandets slutskede se att inte bara vi 

som personer präglat innehållet i vår uppsats, utan även hur studien präglat och utvecklat oss 

som individer och blivande socialpedagoger.  

Det har helt enkelt varit en resa som vi alltid kommer bära med oss, då den påverkat oss på en 

mängd skilda plan. Vi kommer att se tillbaka på denna tid med blandade känslor, då vi skapat 

en form av hatkärlek till uppsatsen. Hat för att den har tagit mycket av vår energi och tid, 

Kärlek för att den gett oss ovärderlig kunskap.  

 

Elever och personal som medverkat och delgivit oss era upplevelser och erfarenheter, utan er 

hade studien inte varit genomförbar, Tack! 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare och Docent Anders Bjerkman, tack för allt 

stöd, hjälp och värdefulla råd under skrivandets gång. 

 

Sist men inte minst (kanske allra mest!), vill vi tacka våra underbara familjer som stått ut med 

vår omtumlande resa. Nu är det över, nu kommer mamma hem igen!   

 

Sara Johansson och Linda Wiktorsson 

Trollhättan 

Januari 2010  



 

PROLOG 

”Vissa lärare förstår absolut inte. Jag tycker att jag har en bra förklaring men de lyssnar inte 

på mina problem och varför jag inte kommer. Det är inte roligt när en lärare säger att det 

inte spelar någon roll om jag kommer på lektionen eller inte, för jag får ändå inte godkänt, 

det enda jag kan få är närvaro. Det spelar ingen roll vad jag gör, men jag vill ju fixa betyget.  

Jag är en sådan person, jag kan inte bete mig dåligt mot en lärare, hon är äldre än mig, jag 

kan inte skrika emot henne för jag har ju också gjort fel, jag har ju inte kommit på hennes 

lektioner. Men ifall jag visar intresse, jag vet ju att jag kan och vill, tycker jag det är synd att 

hon inte tillåter mig att försöka när jag ber om hjälp! Jag vill ju så gärna ha godkänt. 

De kan väl ändå ge lite hopp åtminstone. Det är ingen som ser oss på det sättet, att vi 

verkligen vill.  

Vissa lärare är förstående, men vissa säger bara nej rakt av, det finns ingen förståelse för mig 

och mina personliga problem. Om en lärare hackar, då står man ju inte ut till slut.  

En del tittar mig inte ens i ögonen, det saknar jag.”   

    

(En berättelse från en elev med hög frånvaro)  
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1. INLEDNING 
 

Skolk är idag ett aktuellt ämne inom den samhälleliga debatten, då Skolverket (2009) de 

senaste åren fått tydliga signaler om att många barn och unga i dagsläget inte får sin 

grundläggande rätt till utbildning tillgodosedd. I och med att detta problem uppmärksammats, 

existerar idag en allt mer synlig och engagerad samhällsdebatt kring problemområdets 

konsekvenser och dess bakomliggande orsaker. Skolminister Jan Björklund påstår att det är 

kaos och kris i den svenska skolan, då Sverige toppar de internationella listorna, gällande 

skolk och sena ankomster. Björklund menar vidare att detta är ett stort bekymmer, då skolk 

bland annat kan leda till framtida problem (Sveriges Radio, 2008). 

I en artikel i DN (2007) skriver Jan Jönsson att oron kring den ökade skolkfrekvensen 

intensifieras, då lärare i landet uttrycker ett behov av att samhället tar skolk på större allvar. 

Jönsson menar vidare att skolk är att betrakta som en av de främsta indikatorerna på en 

asocial livsföring. Trots detta menar han att samhällets förmåga att ingripa är mycket liten, 

men frustrationen ute på skolorna är desto större. Jönsson efterlyser ett förändrat synsätt på 

skolk, då han menar att skolk är att betrakta som minst lika allvarligt som grov kriminalitet 

eller tungt drogmissbruk. Barnen far mycket illa och de förstör sina chanser till ett normalt 

vuxenliv med arbete och inkomst (DN, a.a.). 

Trots att allt fler engagerar sig i att få bukt med problemet, oroas vi över de förslag till 

åtgärder som framkommit de senaste åren. Björklund uttrycker en oro över kommande 

framtid, på grund av dagens gällande skolk frekvens. Givetvis är även vi oroade över att allt 

fler ungdomar uteblir från skolans undervisning, men vår största oro grundar sig främst i 

nedanstående citering.  

”Skolkande elever med omfattande frånvaro bör kunna hämtas av polis till skolan. Därför bör 

skollagen och flera andra lagar ändras. Det kräver Stockholms skolborgarråd och 

socialborgarråd av regeringen. Och utbildningsminister Jan Björklund tycker att hämtning av 

polis är fullt tänkbart”(Svenska Dagbladet, 2008-02-09).  

Som blivande socialpedagoger förundras vi över skolministerns syn på hur samhället bör göra 

för att skapa en förändring inom skolans verksamhet. Är det så här motivation och välmående 

skapas hos dagens ungdomar?  
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Bakgrund 

 

Skolk 

Skolverket får ideligen upprepade signaler om att det runt om i landet finns skolpliktiga barn 

som inte kommer till skolan, där varken sjukdom eller andra giltiga skäl ligger bakom 

frånvaron. Något som har uppmärksammats är att denna ogiltiga frånvaro inte är av sporadisk 

karaktär, där eleven självmant väljer att inte gå till skolan vid enstaka tillfällen. Frånvaron 

orsakas enligt Skolverket av långt mer komplicerade och komplexa orsaker, vilka ofta 

resulterar i att skolk ses som den enda och bästa lösningen, ibland inte bara för eleven utan för 

alla inblandade parter.  

En elev som skolkar hamnar i en mycket ogynnsam situation där inte bara hennes 

kunskapsutveckling och förmåga att nå skolmålen äventyras. Även elevens sociala utveckling 

kan störas, då delaktigheten i skolans gemenskap är oerhört viktig i detta avseende 

(Skolverket, 2008).  

 

Gymnasiet är ingen obligatorisk skolform, men väljer eleven att delta finns krav på närvaro. 

Det är läraren som avgör om eleven deltagit i undervisning under hans eller hennes ledning. 

Vid omfattande olovlig frånvaro, cirka 20 procent av undervisningen under en månad, 

betraktas eleven inte som heltidsstuderande och har inte rätt till studiemedel. Sjukdom 

betraktas inte som olovlig frånvaro (Skolverket, 2009). 

 

Erfarenheter från kommuner som har jobbat med samverkan länge, visar att tidiga insatser 

kan bryta en negativ utveckling och med tiden minska de akuta åtgärderna. Därmed kan 

resurserna istället läggas på att förebygga problem. Som en del i Skolverkets nationella 

satsning har nationalekonomer gjort beräkningar som visar att varje ung människa som 

hamnar i utanförskap kostar samhället 10-15 miljoner kronor (Skolverket, a.a.). 

 

Under läsåret 2008/2009 fick 14 111 gymnasieelever av totalt 401 253 stycken sitt 

studiebidrag indraget på grund utav skolk. Det motsvarar 3,6 procent av de gymnasieelever 

som fick studiebidrag (CSN, 2009). 
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Skolan som verksamhet 

Skolverkets utbildningsinspektion driver en rad satsningar för att öka elevernas möjligheter att 

nå målen i skolan. Resultatet av 2009 års lägesbedömning, visar på att många kommuner runt 

om i landet har valt att inte delta i några av dessa satsningar. Detta menar Skolverket har stor 

inverkan på likvärdigheten bland landets skolor. Skolverket eftersöker också en mer fördjupad 

kunskap om varför elevers skolresultat har försämrats, då detta är en förutsättning för att 

komma till rätta med problemet. Gymnasieskolan står idag inför omfattande reformer där 

genomgripande förändringar kommer att ske, bland annat när det gäller programmens innehåll 

och struktur. För att reformerna ska få förväntad effekt, krävs omfattande satsningar och 

tydligt fokus på att förankra reformerna både på nationell- och lokal nivå de närmaste åren 

(Skolverket, 2009). 

 

Under 2009 genomförde Statens skolinspektion en kvalitetsgranskning med fokus på hur 

skolor och skolhuvudmän tagit sitt ansvar, för att få alla elever att fullfölja de olika 

utbildningarna. Granskningen genomfördes på 27 gymnasieskolor, såväl fristående som 

kommunala. Undersökningen visade att näst intill samtliga skolor saknade ett målmedvetet 

arbete, för att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Skolinspektionen kunde i studien 

konstatera att skolorna i stor utsträckning saknade ett konsekvent kvalitetsarbete. Flera av de 

granskade skolorna förklarade bristande studieframgång med faktorer som skolan inte bedöms 

ha ansvar för. Skolinspektionen belyser i studien vikten av att skolan riktar mer 

uppmärksamhet mot orsaker i verksamheten, som skolan också kan och ska påverka. Detta 

handlar framförallt om kvaliteten i det konkreta pedagogiska arbetet. Granskningen visade 

också stora skillnader mellan skolornas förmåga att anpassa undervisningen till den enskilde 

eleven. Flera av de granskade skolorna anpassar ofta undervisningen efter eleverna gruppvis 

och med organisatoriska medel. Studien visade att det är sällsynt att eleverna får olika mycket 

undervisningstid och att stödåtgärder i många fall sätts in sent och utan samordning 

(Skolverket, a.a. ). 

 

Dagens ungdomskultur 

Det har skett en förändrig i samhället där dagens medialisering och globalisering skapat nya 

förutsättningar för dagens ungdomar, vilket resulterat i att en ny ungdomskultur framträtt. 

Dagens ungdomar liknas vid seismografer, då de beskrivs som känsliga uttolkare av vår tid. 

Genom att studera dem kan viktiga ledtrådar ges om karaktären på den tid som individen  
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befinner sig i. Hur dagens ungdomar reflekterar över sig själva, på sin omgivning och 

framtiden har därmed stor betydelse för det kommande samhällets kultur och normer  

(Lalander och Johansson, 2006). 

 

Anthony Giddens (1999) talar om det senmoderna samhället, vilket kännetecknas av en snabb 

förändringstakt. Dagens ungdomar står inför faktumet att handskas med denna rapida 

samhällsutveckling, där det som i stunden betraktas som ”inne” inom en snar framtid 

betraktas som ”ute” (Lalander och Johansson, 2006).  

 

Inom begreppet ungdomskultur ingår de stilar, värden och ideal som uttrycks i medier och i 

ungdomars verksamheter under en viss tid och som utmärker just unga i relation till vuxna.  

I begreppet ungdomskultur ingår även en plural form, för att på så vis kunna skildra 

ungdomars gruppbildningar och dess specifika sammansättning (Lalander och Johansson, 

a.a.).  

 

I tider av forcerade och genomgripande samhällsförändringar, utvecklas specifika åsikter hos 

den unga generationen som skiljer sig från äldres åsikter. Att människor påverkas av det som 

sker i samhället gäller alla, men under ungdomstiden anses individen vara särskilt 

påverkningsbar. För ungdomar i Sverige och deras kontext har framförallt samhällsstrukturen 

förändrats på en rad områden. Den snabba samhällsutvecklingen innebär att livsvillkoren för 

ungdomsgenerationerna förändrats på ett genomgripande sätt. Den generation som idag står i 

porten till vuxenlivet har i viktiga avseenden helt andra erfarenheter än deras föräldrar. Dessa 

samhälleliga förändringar innebär nya möjligheter, men medför också nya dilemman. 

Förutsättningarna för att etablera sig i vuxenlivet har förändrats, både när det gäller 

utbildning, bostad, familjebildning och arbete. Det krävs idag bättre kunskap om 

ungdomsgenerationen och olika generationers livsvillkor, och om de värderingsförskjutningar 

som sker mellan generationerna (Ungdomsstyrelsens Attityd- och värderingsstudie, 2003).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning gymnasieelevers skolk är ett uttryck på 

brister inom skolans verksamhet. Därmed kommer studien syfta till att lyfta institutionella 

påverkansfaktorer, där elevens handling i form av skolk till största del tolkas utifrån den 

kontext den omges av. Vidare skall studien sätta elevernas röster i fokus genom att se på dem 

utifrån ett ungdomskulturellt perspektiv, samt göra en jämförelse mellan deras och 

personalens syn på skolk och dess bakomliggande orsaker. Vi upplever att 

orsaksförklaringarna till skolk i dagsläget inte är tillräckligt nyanserade i tidigare forskning, 

då problematiken kring skolk ofta framställs vara förankrad hos den enskilda individen, 

hennes egenskaper och socioekonomiska situation. Kan studiens utgångspunkt fungera som 

ett komplement till tidigare forskning kring problemområdet? Vilka bakomliggande orsaker 

till skolk kan synliggöras genom att se på den enskilde individen som en del av ett större 

sammanhang? Kan synliggörandet av eventuella brister inom skolans ramar, skapa 

möjligheten till en större förståelse för den unika individen och hennes förutsättningar?  

Hur kan ett förbättringsarbete inom skolan se ut för att skapa en skolmiljö som är flexibel nog 

att kunna möta varje elev och dennes behov, oavsett vilka individuella egenskaper och sociala 

förhållanden hon har?  

Utifrån vårt syfte har vi kommit fram till två frågeställningar: 

 

 Hur påverkar skolan som institution frekvensen av skolk? 

 Vilket förändringsarbete bör ske inom skolan för att minska frekvensen av skolk? 

Teoretiska utgångspunkter  

Rapporten utgår från ett kontextuellt samt ungdomskulturellt perspektiv, då vi anser att dessa 

perspektiv skapar möjligheterna till att studera fenomenet skolk utifrån undersökningens 

specifika utgångspunkt och det uttalade syftet.  

Säljö (2005) menar; att medvetet förstora eller framhäva vissa komponenter och bortse från 

andra, leder till att kunskaper och färdigheter växer fram och blir brukbara inom det 

problemområde som valts att studera.  

Kennert Orlenius (1999) beskriver hur individen kan tolkas utifrån ett kontextuellt perspektiv. 

Han menar att fokus i det kontextuella perspektivet placeras in i ett socialt sammanhang med 

etablerade yrkesidentiteter, institutionaliserade ideologier och traditioner i en specifik 

verksamhet. Vi anser att Orlenius beskrivning av det kontextuella perspektivet lämpar sig väl 

att använda sig av i syftet att se på hur skolan som social institution påverkar eleven.  
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Enligt oss är skolan en verksamhet med tydligt fasta ramar, uppbyggda av just sina specifika 

yrkesidentiteter, ideologier och traditioner.  

Tidigare forskning efterlyser en bättre kunskap om ungdomsgenerationen och dess specifika 

förutsättningar, och de värderingsförskjutningar som sker mellan generationerna 

(Ungdomsstyrelsens Attityd- och värderingsstudie, 2003).  

Vi anser därmed att ett ungdomskulturellt perspektiv är nödvändigt för att skapa goda 

förutsättningar att förstå eleverna och deras handlingar.  

Vi kommer i vår studie även att utgå från ett flertal begrepp som vi bedömer viktiga att ställa i 

relation till valda perspektiv. 

 
Institutionalisering 

Innebörden i detta begrepp är komplext då institutionalisering av en individ sker utifrån det 

specifika verksamhetssystem hon befinner sig i. Det som sker när en individ institutionaliseras 

är att den enskilde blir underordnad en specifik undervisnings- och lärandemetod, som utgår 

från verksamhetens målsättning och struktur. Individens förmåga att anpassa sig är avgörande 

i frågan om hur väl individen når framgång eller inte inom verksamheten och dess gällande 

normer (Säljö, 2005).  

 

Holistiskt synsätt 

Ett holistiskt synsätt grundar sig i att individen tolkas utifrån ett större sammanhang. En 

individs problematik eller situation förstås utifrån en mängd olika påverkansfaktorer. För att 

skapa en helhetsbild av individens tillvaro och uppkomsten av denna, läggs stor vikt vid yttre 

påverkansfaktorer (Knutagård, 2003). 

 

Pygmalioneffekten 

Begreppet användas för att beskriva hur förväntningar kan fungera som självuppfyllande 

profetior. Begreppet kan i praktiken användas som redskap i ett motivationsarbete. Detta 

innebär att positiva förväntningar leder till goda resultat medan negativa förväntningar leder 

till dåliga resultat. Förmedlande av hopp, positivitet, kontinuitet och socialt stöd är viktiga 

grundstenar i ett fungerande och resultatgivande motiveringsarbete (Jenner, 2004).  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Skolk utifrån ett individuellt/socioekonomiskt perspektiv 

Knut Sundell är ett känt namn när det gäller studier kring fenomenet skolk, vilket resulterat i 

ett flertal publicerade rapporter som berör det givna ämnet.  

Tillsammans med Martin Karlberg har Sundell (2004) skrivit rapporten - Skolk: Sund protest 

eller riskbeteende, där individens riskbeteende och frånvaro från skolan kopplas samman. 

Resultatet i rapporten visar på att skolk är ett tecken på ungdomens riskfyllda situation.  

Studien fokuserar på att belysa två dominerande synsätt av skolk. Det ena synsättet betraktar 

skolk som en berättigad protest mot en skola som inte förmår ge eleverna arbetsglädje och 

som en sund reaktion på en skola som inte tillgodoser elevernas behov.  

Det andra synsättet är att skolk är ett uttryck för ungdomens i hög grad riskfyllda livssituation, 

där skolmisslyckande går hand i hand med missbruk och kriminalitet. 

 

Sundell har tillsammans med Bassam El-Khouri och Josefin Månsson (2005) skrivit rapporten 

- Elever på vift. Vilka är skolkarna? I denna rapport ligger fokus på individens egenskaper 

och riskbeteenden, och hur de påverkar frekvensen av skolk.  

Resultaten i denna rapport visar sammanfattningsvis att skolkande elever var 

överrepresenterade i olika typer av normbrott; de hade begått flera kriminella handlingar, flera 

använde droger, de fuskade oftare i skolan och de mobbade oftare klasskamrater. Dessutom 

hade de oftare ofullständiga betyg i minst ett av kärnämnena och trivdes sämre i skolan. 

Vidare hade skolkande elever sämre föräldrarelationer och umgicks oftare med normbrytande 

kamrater. I allt väsentligt liknar resultaten tidigare forskning. Resultaten talar således tydligt 

för att skolk framför allt ska ses som en markör för ett asocialt liv. Det betyder inte att andra 

förklaringar till skolk är felaktiga. 

Skolk utifrån ett institutionellt perspektiv  

”Sverige är numera en skola som ger barnen helt olika start i livet.” De som ligger bakom 

detta citat är ekonomerna Stefan Fölster, Anders Molin och Monica Renstig (2009), vilka 

nyligen publicerat en ny granskning om skolans resultat och resurser med titeln - Den 

orättvisa skolan. Författarna har genom sin undersökning kommit fram till att varken resurser 

eller lärartäthet är en viktig aspekt när det gäller hur eleverna presterar i skolan. Istället menar 

de att mängden tid som lärarna tillbringar med eleverna är direkt avgörande för hur eleverna 

når målen. Vidare menar författarna att tidigare undersökningar kring ungdomars 

skolprestationer på olika skolor, har lagt allt för stort fokus på ett individuellt plan, där 
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elevernas socioekonomiska bakgrund beskrivs som den mest avgörande för hur de presterar. 

Författarna anser fortsättningsvis att följden av detta är att många förbisett en allt större klyfta 

som skapats, vilken är helt oberoende av föräldrars inkomster och skolval. 

Ett barns framtid hänger i allt större utsträckning på om han eller hon haft oturen att växa upp 

i en kommun där kommunpolitiker, skolförvaltningen och rektorer tillåter att mer än två 

tredjedelar av lärarnas tid går till annat än undervisningen och undviker att följa upp bristande 

skolresultat.  

 

I boken - Skolförbättring i praktiken redogör Ulf Blossing (2007) för att han genom sin 

undersökning funnit att dagens skolor har en grundläggande brist i det arbete som utförs – den 

att det praktiskt pedagogiska undervisningsarbetet inte i tillräcklig grad uppmärksammas. 

Ett viktigt allmänt råd från Blossing är att organisationsmodeller och administrativa rutiner 

kan göras begripliga och konkreta, genom att koppla dessa till det praktiskt pedagogiska 

arbetet.  

 

Inger Assarson (2007) har skrivit avhandlingen - Talet om en skola för alla – pedagogers 

meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag. Rapporten beskriver hur en grupp pedagoger kan 

göra för att applicera den politiska målstyrningen i den vardag de befinner sig i, genom att 

göra det begripligt och meningsfullt. Fokus ligger på de språkliga processerna i ett sådant 

meningsskapande.      

 

Terje Ogden (2006) har skrivit rapporten – Skolans mål och möjligheter, vilken visar hur 

målsättningen om en effektiv skola som kan hävda sig i internationella jämförande 

kunskapsstudier, kolliderar med målet om en inkluderande skola som tar hand om alla elever, 

oavsett vilka förutsättningar eller vilken funktionsnivå de har. Ogden tar också upp hur skolan 

kan medverka till elevernas ämnesrelaterade och sociala lärande, hur den kan verka 

kompetenshöjande och hälsofrämjande med teman som livskunskap, vålds- och 

mobbningsförebyggande åtgärder och träning i social kompetens. 

Rapporten fokuserar på hoppfulla satsningar och åtgärder som kan bidra till en mer effektiv 

och anpassad utbildning för alla elever, åtgärder som kan förebygga och minska problem samt 

främja elevernas hälsa och kompetens. 

Ogden (2003) har också skrivit boken - Social kompetens och problembeteende i skolan - 

kompetensutvecklande och problemlösande arbete i skolan, vilken ger en kunskapsöversikt 

om problembeteende i skolan. Boken innehåller en tillbakablick på de mest betydande 



 

 
9 

teorierna inom området, samt en ingående genomgång av nyare forskning och erfarenheter. 

Författaren belyser temat på ett lösningsorienterat sätt och resonerar kring hur skolans insatser 

kan förbättras och effektiviseras i skolan.  

Jane Brodin och Peg Lindstrand (2004) har skrivit boken – Perspektiv på en skola för alla. I 

boken diskuterar författarna innebörden av uttrycket ”en skola för alla” och hur man ska 

förhålla sig till den. De undersöker i vilken utsträckning inklusion är ett socialt och politiskt 

mål, och hur möjligheterna till inklusion bör betraktas. Författarna menar att ett första steg 

mot en skola för alla, måste vara att sluta tala om normalitet och avvikelser och istället lyfta 

fram variation och olikheter som någonting positivt och värdefullt. De menar att eleverna bör 

vara utgångspunkten för skolans verksamhet, vilket innebär att lärarna måste vara flexibla och 

anpassa sig efter eleverna och inte tvärtom.  

Skolk utifrån ett holistiskt/kontextuellt perspektiv  

Gunilla Ingestad (2006) har även hon forskat kring skolan och dess verksamhet och skrivit en 

avhandling - Dokumenterat utanförskap - om skolbarn som inte når målen. Syftet med studien 

var att undersöka skolans bedömning av elevers skolsvårigheter i ett längre perspektiv. 

Studien  innefattar bland annat elevernas subjektiva upplevelser av skolans organisation och 

arbetssätt samt de konsekvenser som följer skolans regelverk. Studien visar att orsakerna 

bakom bristfälliga betyg är komplexa, liksom de processer som bedömning och betygsättning 

utgör. Trots ett ökat krav på kontinuerlig individuell uppföljning och åtgärdsplanering för 

elever som har bristfälliga kunskaper, har andelen elever som bedöms ha skolsvårigheter och 

som slutar grundskolan med ofullständiga betyg ökat. Tydligare är det samband mellan 

betygsresultat och elevers socioekonomiska bakgrund som kan utläsas på skolnivå. Här har 

skillnaden mellan olika skolor ökat. Trots att skolans verksamhet, och framförallt den direkta 

stödverksamheten är tänkt att vara kompensatorisk, det vill säga kompensera för elevers olika 

villkor och på så sätt garantera social rättvisa, tycks istället en förstärkning av 

bakgrundsfaktorernas effekter ske. En allt för ensidig fokus på individuell utveckling, gör 

dessutom att betydelsen av sociala bakgrundsfaktorer och relationella dimensioner riskerar att 

skymmas. Bland annat talar resultaten av intervjuerna för att faktorer som tillhörighet och 

omgivningens förväntningar har en stark inverkan på motivation och studieresultat. 

  



 

 
10 

Carina Henriksson (2009) har skrivit boken Klassrumsflyktingar – pedagogiska situationer 

och relationer i klassrummet, som djupgående reflekterar över unga människor som anses ha 

misslyckats i skolan. I boken skildras elevers egna berättelser om upplevda 

skolmisslyckanden, på ett vis som vi enligt författaren vanligtvis inte föreställer oss.  

Dessa misslyckanden går in på djupet på orsaker till dessa, där upplevelsen av att misslyckas 

som människa står i fokus. Utifrån elevernas egna berättelser skildras upplevelser av 

besvikelse, ensamhet, uttråkning, skam, stigmatisering, underlägsenhet och känslor av att vara 

värdelös.  

 

Tullie Torstenson (2003) har skrivit boken I ungas livstolkning och skolans värdegrund. 

Denna bok innehåller en genomgång av forskning och litteratur som lyfter fram barns och 

ungdomars livssyn och värderingar och sätter dem i relation till skolans värdegrund och 

samhällets förändring. Utgångspunkten i boken är att värdegrunden måste gestaltas i det liv 

som levs i skolan, vilket innebär att barns livssyn och värderingar har stor betydelse.  

Skolverkets publiceringar 

”Varför hoppade du av” (2007). Syftet med denna studie var att undersöka orsaker till varför 

en fjärdedel i varje årgång lämnar gymnasieskolan utan slutbetyg. De studier som genomförts 

tar fram i princip två skilda förklaringsmodeller. Den ena går ut på att det är individuella och 

sociala bakgrundsförhållanden, alltså faktorer som skolan har liten kontroll över, som är ett av 

huvudskälen till bland annat studieavbrott. Den andra förklaringsmodellen går ut på att 

elevens framgång eller misslyckande på gymnasiet till stor del avgörs av skolans organisation 

och verksamhet. Poängen med en kvalitativ undersökning av fenomenet, grundad på ett fåtal 

individer, är då att den inte i första hand söker förklaringar i någon av dessa riktningar, utan 

snarare försöker förstå de ofta komplexa sammanhang som ligger bakom en ung människas 

beslut att avbryta sina gymnasiestudier. Ett tema som återkommer i flera av berättelserna är de 

tuffare kraven och det hårdare tempo som gymnasiestudierna innebär, jämfört med 

grundskolan. Man skulle kunna tala om ”gymnasiechocken”. Denna drabbar säkert i olika 

grad alla som börjar på gymnasiet, men för den här gruppen sätter mötet med 

gymnasiestudierna igång en kris som för många är det första steget till avhopp. Av 

uttalandena att döma fungerar skolans traditionella arbetssätt med långa arbetspass och 

mycket stillasittande, dåligt för många av de här ungdomarna. Bristen på uppmärksamhet från 

de vuxnas sida och frånvaron av tidiga, förebyggande insatser träder också fram tydligt. De 

här ungdomarna tycks enligt studien vara utlämnade åt sig själva i hög grad. 
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”Rätten till utbildning” (2008). I den här studien undersöks vilka orsaker som kan ligga 

bakom ogiltig frånvaro och hur kommuner och fristående skolor försöker lösa problemen. 

Rapporten belyser även vilka rutiner som finns i kommunerna för att bevaka att alla elever går 

i skolan. Viktiga slutsatser är att skolmiljön måste utformas så att den passar så många elever 

som möjligt. Detta skulle enligt studien leda till en minskad frekvens av långvarig frånvaro.  

Grundläggande och förebyggande insatser är enligt studien noggrann närvarokontroll, 

uppföljning av frånvaro, att elever tar igen det de missat och att sätta in omedelbara åtgärder 

för att förhindra att ströfrånvaro utvecklas till att bli långvarig ogiltig frånvaro.  

Studien lyfter vikten av, att det vid komplicerade fall med långvarig frånvaro, är viktigt att 

skolan allsidigt utreder vilka de bakomliggande orsakerna till frånvaro egentligen är, innan 

beslut om åtgärder tas. Under tiden utredningen pågår måste elevens rätt till utbildning ändå 

tillgodoses.  

Vilka förändringar står gymnasieskolan inför? 

En ny skollag har behandlats under en lång tid. Förslaget till ny skollag ska enligt 

skollagsberedningen utgöra basen för kunskap, valfrihet och trygghet i alla de verksamheter 

som omfattas av lagen. Skolverket välkomnar förslaget, då det anser att den nuvarande 

skollagen på flera sätt är föråldrad. Gällande skollag tillkom i ett gammalt styrsystem och 

speglar inte den utveckling som skett sedan dess tillkomst. Den har därutöver ändrats vid ett 

stort antal tillfällen, vilket lett till brister i struktur och logik. Skolverket anser att 

skollagsberedningens förslag till den nya skollagen, har en bra och modern struktur som på ett 

bra sätt speglar utvecklingen inom området (Skolverket, 2009).  

Något som Skolverket betonar extra mycket är bland annat att det i den nya skollagen 

fastställs en skyldighet för skolorna, att utforma utbildningen på ett sådant sätt att alla elever 

tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studie ro. 

 

Regeringen har i propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (2009), 

lämnat förslag till en förändrad gymnasieskola. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att 

förbereda de förändringar av gymnasieskolan som regeringen föreslår i propositionen. 

Enligt regeringens förslag till ny gymnasieskola, kommer det att finnas 18 nationella program, 

som kan vara yrkesprogram eller högskoleförberedande. 

Dagens kärnämnen kommer att ersättas av gymnasiegemensamma ämnen, som ska kunna 

variera i omfattning mellan de olika programmen. De åtta gymnasiegemensamma ämnena blir 

svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, idrott och hälsa, samhällskunskap, 

historia, religionskunskap och naturkunskap. Estetetisk verksamhet ska inte längre ingå som 
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ett obligatoriskt ämne. Ytterligare förändringar är att en gymnasial lärlingsutbildning ska 

inrättas inom yrkesprogrammen. Huvuddelen av yrkeskurserna ska bedrivas på en arbetsplats. 

En gymnasieexamen som kan vara av två slag kommer att införas, en yrkesexamen eller en 

högskoleföreberedande examen. Elevernas individuella val kommer att minska från 300 till 

200 poäng. Arbetet med införandet av den nya gymnasieskolan har påbörjats. Den nya 

gymnasieskolan ska starta höstterminen 2011, vilket kommer att ställa höga krav på skolor 

och skolhuvudmän i förberedelse- och implementeringsarbetet.  

 

Den 10 september 2008 gick utbildningsdepartementet ut med ett pressmeddelande där 

regeringen arbetat fram en plan kring skolk, som innebär att elevers ogiltiga frånvaro kommer 

att redovisas i terminsbetygen. Beslutet kommer att träda i kraft från och med vårterminen 

2010 eller senast från och med vårterminen 2011.  

Regeringens förhoppning är att en redovisning av skolket i betygen, kommer att dämpa 

skolket. Närvaron kommer att upplevas som viktigare. Dessutom kommer en del skolor att 

behöva skärpa sina rutiner för närvarokontroll, vilket i sig kan förebygga skolk. 

(Regeringskansliet, 2008).  

Vad säger skollagen?  

Den som tagits in på ett nationellt program i gymnasieskolan och påbörjat det, har rätt att 

fullfölja sin utbildning på det programmet i kommunen eller inom samverkansområdet eller, 

om utbildningen har ett landsting som huvudman, inom det landstingsområdet. Detta gäller 

även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under studietiden.  

(5 kap. 16 § skollagen). 

 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 

främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd (1 kap. 2 § skollagen). 

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas (5 kap. 2 § skollagen).  

 

De nationella programmen skall vara grund för fortsatt utbildning på högskolenivå och för 

yrkesverksamhet (5 kap. 4 § skollagen). 

 

Erbjudandet skall omfatta ett allsidigt urval av nationella program. Antalet platser på de olika 

programmen skall anpassas med hänsyn till elevernas önskemål. Detsamma gäller de olika 

inriktningarna inom programmen (5 kap. 5 § skollagen). 



 

 
13 

 

Varje barn, som fullgör skolplikt inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, eller 

på något annat sätt, ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda 

utbildningen, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli.  En elev får beviljas 

kortare ledighet för enskilda angelägenheter (3 kap. 11 § Skollagen). 
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3. METOD 

Tillvägagångssätt 

Idén till utförandet av denna studie väcktes då vår högskola fått information om att en 

gymnasieskola utlyst behovet av en granskning av dess verksamhet, och hur dess gällande 

struktur påverkar frekvensen av skolk.  

Innan påbörjad studie bokade vi in ett möte med två av skolans personal, vilka kungjort 

förfrågan om eventuellt intresse kring att studera dess verksamhet och dess uttalade problem. 

Detta möte syftade till att presentera oss som studenter, framföra vår tanke kring hur studiens 

upplägg skulle kunna utformas, samt att höra skolans önskemål och syn på det 

problemområde vi komma att studera. Mötet var givande, och vi upplevde att båda parter var 

väl överrens om vilken utgångspunkt studien skulle grunda sig på, samt hur studien skulle 

utföras rent praktiskt.  

 

Efter ovanstående moment insamlades relevant litteratur, som sedan lästes in för att på så vis 

vara väl införstådda i vårt valda ämne och dess problemområde. Detta bidrog till att vi fick 

mer kunskap inom ämnet och i vilken omfattning det tidigare studerats.  

Vår personliga åsikt och upplevelse är att tidigare studier lyfter mångas röster kring 

fenomenet skolk, men inte den röst som vi anser är den viktigaste – elevens. Denna insikt 

ligger till grund för hur vi valt att insamla vårt empiriska material. 

 

I samråd med handledare och verksamhetens enhetschef utformades ett medgivandekontrakt 

(se bilaga 1), innehållande information kring vår studie och hur vi valt att utföra den. Detta för 

att inge en form av trygghet för alla parter, och för att öka tydligheten kring studiens 

omfattning och dess innebörd för samtliga inblandade i projektet. Kontraktet skrevs under av 

skolans enhetschef samt av oss som genomförde studien.  

 

Vid ett första besök på skolan, i syftet att orientera oss inom verksamheten, upplevde vi efter 

några spontana möten med några av lärarna på skolan, att personalen inte var så insatt i 

projektet som vi från början önskat och förväntat oss.  

Denna upplevelse gjorde att vi valde att skriva ett informationsbrev till all personal, för att 

tydliggöra studiens syfte och omfattning (se billaga 2).   

För att komma i kontakt med informanter i form av lärare, skolledning och elevhälsa, utgick 

vi från en kontaktlista, där all skolans personal fanns registrerad. Utifrån denna lista gjordes  
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vårt urval. Efter val av informanter kontaktades de enskilt via mail. I detta mail gjordes 

återigen en kort presentation av oss själva och studiens syfte, vilket följdes av en förfrågan om 

deltagande i form en enskild intervju kring det givna ämnet.  

Då lärarna hade sina specifika scheman att gå efter, var det till en början svårt att hitta tider 

som passade båda parter. Vårt schema var dessutom väldigt pressat, då vi var tvungna att 

hinna med att utföra alla intervjuer under en vecka. Efter en hel del pusslande med tider, 

lyckades vi tillslut få ihop ett fungerande schema.  

 

Efter utarbetandet av ett fungerande tidsschema med verksamhetens personal, kontaktades 

skolans skolsköterska för att be henne att ta kontakt med elever till vår studie. Vi valde att ta 

sköterskan till hjälp, då vi ansåg att hennes relation till skolans elever skapade möjligheten för 

oss att komma i kontakt med givande informanter till vår studie.   

Skolsköterskan hade fria händer att välja informanter, utefter vissa bestämda önskemål från 

vår sida. Denna process fungerade mycket bra, och vi kunde efter sköterskans val av 

informanter själva ta kontakt med eleverna, för att bestämma tid och plats för utförande av 

intervjuer. Eleverna var över lag flexibla och lättillgängliga, vilket underlättade vårt redan 

pressade intervjuschema. 

 

Utförandet av intervjuerna skedde enligt vår uppfattning under kontrollerade men också 

avslappnade former, då vi upplevde att frågorna blev väl besvarade utan att därför skapa en 

ansträngd situation för informanten. Vid samtliga intervjuer deltog vi båda, där vi växlade 

mellan att vara intervjuare och den som gjorde skriftliga anteckningar. Därmed var alltid en 

av oss fullt fokuserad på informanten och det samtal som fördes.  

Som arbetsredskap användes ljudinspelning vid varje intervju, vilket enligt Denscombe 

(2000) är en permanent och fullständig metod för att dokumentera allt som sägs vid en 

intervju. Vi anser att inspelning är det mest lämpliga arbetsredskapet vid utförandet av en 

intervju, då materialet kan bearbetas väldigt noga vilket därmed innebär att forskaren har 

möjlighet att redogöra informatörens exakta svar. Detta minskar enligt oss risken för att 

forskarens egna tolkningar blir en del av informantens svar, som enligt oss kan ske vid enbart 

anteckningar som arbetsmetod. Däremot menar vi att anteckningar fungerar som ett gott 

komplement till ljudinspelning, då forskaren aldrig kan lita till fullo på tekniken.  
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Motivering av metodval 

Rapporten bygger på fem utförda fokusgruppsintervjuer med elever från årskurs två och tre på 

gymnasiet, samt sex enskilda semistrukturerade intervjuer med skolledning, elevhälsa och 

lärare.  Då skolk är ett fenomen som enligt oss grundar sig i en elevs handlig, anser vi det 

viktigt att lyfta den handlandes röst. Att ge utrymme till eleven där hon själv får sätta ord på 

orsaker till hennes handling, menar vi skapar grunden för att vidare analysera problemets 

uppkomst och bakomliggande faktorer.  

 

Enligt Säljö (2005) är skolan som institution starkt normgivande, där specifika villkor och 

krav präglar dess natur. Enligt oss sker uppkomsten av vårt problemområde när elevens 

handlig kopplas samman i relation till skolans institutionaliserande värld.  

Då skolk anses som ett avvikande beteende inom skolans ramar, menar vi det även viktigt att 

lyfta de som förmedlar institutionens verksamhetssystem- lärare, elevhälsa samt skolledning.   

 

Anledningen till att vi valt två skilda intervjumetoder vid insamling av vårt empiriska 

material, grundar sig i vår förförståelse. Vi upplever att fenomenet skolk ligger på ett 

individuellt och personligt plan för eleverna, medan det för skolans personal handlar mer om 

organisationens funktion och hur fenomenet skolk kan påverka skolans mål att förmedla 

kunskap. 

 

Utifrån studiens syfte att inte fokusera på den enskilda individens brister, föll det sig naturligt 

att ta del av elevernas upplevelser och synpunkter på en kollektiv nivå. Detta för att tydliggöra 

för eleverna att fokus inte ligger på dem som individer, utan i stället betona hur de som grupp 

kan lyfta synpunkter och gemensamma erfarenheter inom det givna ämnet. 

 

Beslutet om att intervjua skolans personal enskilt, grundar sig i vår uppfattning att studiens 

syfte att studera verksamheten och dess eventuella brister kan uppfattas känsligt att diskutera i 

grupp med arbetskamrater och skolledning. Synpunkter som pekar på brister och problem 

inom organisationen, kan eventuellt uppfattas som kritik gentemot den egna yrkeskategorin 

och den ledning som styr över verksamhetens struktur och utformning.  

I en enskild intervju har individen möjlighet att återge sin personliga syn på den verksamhet 

den arbetar inom, utan att riskera att någon inom verksamheten misstolkar ett specifikt 

yttrande, vilket skulle kunna leda till slitningar inom organisationen.  



 

 
17 

Vad är en fokusgrupp? 

Att arbeta med fokusgrupper innebär att man samlar en grupp människor som under en 

avgränsad tid får diskutera ett specifikt ämne med varandra. Syftet med fokusgrupperna är att 

deltagarna skall diskutera fritt med varandra. Fokusgrupp är en användbar metod för att lyfta 

människors föreställningar och värderingar inför ett visst ämne. I praktiken handlar arbetet 

med fokusgrupper om att hitta lämpliga grupper, utarbeta ett stimulusmaterial och en 

frågeguide, leda gruppsamtalen, skriva ut dem samt analysera dem (Wibeck, 2000). 

 

Efter att ha läst in relevant litteratur kring intervjuer som metod, kom vi fram till att göra ett 

urval baserat på personlig kännedom. Detta innebär att forskaren väljer individer utifrån 

”erfarna experter” på ett visst område (Merriam, 1994). Vi valde därför att använda oss av 

skolans skolsköterska för att komma i kontakt med elever, då hon har en etablerad relation 

med eleverna på skolan och därmed kan ses som en form av ”expert” i elevsammanhang. 

Totalt utfördes fem fokusgruppsintervjuer med fem stycken elever i vardera grupp. Vår 

urvalsgrupp bestod av både elever med hög närvaro och elever med olika omfattning av 

ogiltigt frånvaro. Vi valde att inte blanda dessa elever, då vårt intresse låg i att finna möjliga 

skillnader samt likheter mellan dessa. Majoriteten av de elever som intervjuades bestod utav 

unga kvinnor. Denna könsfördelning skapades slumpmässigt.  

Vad är en semistrukturerad intervju?  

Vi valde även att använda oss av så kallade semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

intervjuaren har en färdig lista med ämnen som skall behandlas och frågor som skall besvaras. 

Detta moment är likvärdigt med en strukturerad intervju. Skillnaden mellan semistrukturerad 

och strukturerad intervju ligger i att en semistrukturerad intervju är av en mer flexibel 

karaktär. Ordningsföljden av frågor kan anpassas utefter informatörens idéer och tankar. 

Betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter (Denscombe, 2007).  

 

Då syftet med studien är att lyfta fram röster från samtliga grupper som medverkar inom 

skolan som organisation, valde vi som komplement till fokusgrupperna även att utföra 

enskilda intervjuer med personal på skolan. Vi valde att utgå från kvoturval, som innebär att 

forskaren först identifierar relevanta subgrupper inom den givna miljön, i vårt fall en 

gymnasieskola, för att sedan utifrån dessa grupper slumpmässigt välja ett visst antal 

informatörer (Merriam, 1994). Urvalsgrupperna består av skolledning, elevhälsa samt lärare 

inom samtliga programinriktningar. 
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Utformning av intervjuguider 

Enligt Merriam (a.a.) är frågorna som ställs i en intervju avgörande för informationens 

relevans i koppling till forskarens avsikt med studien. Vidare menar Merriam att forskaren bör 

anpassa sin intervjumetod utifrån graden av erfarenhet.  

Då vår kunnighet kring att utföra intervjuer inte var så stor utgick vi från Merriams råd, där 

hon menar att en ovan forskare bör använda sig av en mer strukturerad intervju, där de flesta 

eller eventuellt alla frågor är skriftligt formulerade i form av ett frågeschema. 

Vid utformandet av de två frågeformulär, både till fokusgrupp och till de enskilda 

intervjuerna, valdes utgångspunkt från våra frågeställningar, med målsättningen att ställa 

relevanta frågor i förhållande till dessa. Denscombe (2007) talar om vikten att ställa frågorna i 

rätt ordningsföljd, för att på bästa sätt locka respondenten till givande och fylliga svar. Vidare 

menar han att intervjuaren bör öppna med mer okomplicerade frågor, som sedan gradvis 

övergår till mer komplexa och eventuellt personliga eller känsliga frågor. Vi valde att följa 

Denscombes råd kring hur en intervjuguide bör utformas, och upplever att vårt frågeformulär 

fungerade väl vid utförandet av samtliga intervjuer. 

Hur analyseras det empiriska materialet? 

Steinar Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att beskriva och 

tolka de teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld. Vi har tagit fokus på det Kvale 

talar om, vilket innebär att materialet bearbetats genom noggrann avlyssning av 

ljudinspelningarna, där vi fokuserat på att finna likheter och olikheter i samtliga samtal. 

Att söka efter likheter och olikheter kallas enligt Dencombe (2000) för ”öppen kodning”, 

vilken underlättar för forskaren att finna tydliga drag och mönster som återkommer i 

intervjuerna. Merriam (1994) menar att forskaren utifrån den ”öppna” kodningen kan 

sammanställa resultatet utifrån bestämda teman, där återkommande företeelser från 

intervjuerna framställs. 

Vi menar att detta sätt att analysera materialet gör det lättare att koppla relevant litteratur till 

empirin, då forskaren på ett mer metodiskt sätt kan sålla ur litteraturen utifrån de givna teman 

och företeelser som funnits i den öppna kodningen av materialet. 
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Bortfall  
Denscombe (2007) menar att det är osannolikt att någon urvalsram skulle vara perfekt, och att 

forskaren därmed alltid bör tala kring urvalet och de brister som kan finnas. Vidare menar han 

att det är nödvändigt att forskaren diskuterar eventuella bortfall från urvalsramen, och vilken 

verkan det kan ha för studien.  

När vi gjorde vårt urval av informanter för insamling av det empiriska materialet, var vi 

införstådda med att eventuella bortfall kunde ske. Därmed valde vi att välja ut ett stort antal 

informanter, för att på så vis försöka undvika en allt för snäv urvalsgrupp. Givetvis fanns det 

även en risk med detta, då vi tvivlar på att vi hunnit utföra intervjuer med alla personer som 

tillfrågats. I detta fall blev det som vi väntat oss, då det blev bortfall från personalurvalet.  

Utav 15 tillfrågade deltog sju personer. Vi upplever inte att detta bortfall påverkat vår studie, 

då vi tack vare vårt stora grundurval ändå lyckades få ett innehållsrikt empiriskt material.  

Etiska överväganden 

De uppgifter som framkommit vid samtliga utförda intervjuer har behandlats konfidentiellt i 

så stor utsträckning som möjligt, för att på så vis värna om informanternas integritet. För att 

göra informanterna så bekväma som möjligt vid intervjun, var vi noga med att beskriva det 

uttalade syftet med studien, hur materialet kommer att hanteras, samt att alla som deltagit i 

studien kommer att avkodas i rapporten. Detta för att säkra informanterna om att svaren inte 

på något vis kan härledas till dem själva. Deltagarna blev även informerade om att vi är de 

enda som har tillgång till det empiriska materialet och att allt material efter avslutad studie 

raderas. Informanterna fick själva avgöra hur ingående de ville besvara frågorna. Våra 

intervjupersoner informerades även om att de har möjlighet att få ta del av resultaten från 

undersökningen, i form utav vår färdigställda uppsats, vilket Merriam (1994) menar är en 

viktig etisk aspekt.  

Merriam (a.a.) talar om att det yttersta ansvaret vad gäller huruvida forskningen utförs på ett 

etisk acceptabelt sätt, ligger hos den individuella forskaren. Hon menar vidare att en bra 

självkännedom är ett viktigt riktmärke för att kunna genomföra en etiskt acceptabel 

undersökning. Vi anser det viktigt att reflektera över sig själv som forskare och sina 

handlingar i utförandet av en studie, för att på så vis minska risken för etiska övertramp.  

Vid insamling av empirin, var vi därmed noggranna med att visa informanterna att de hade 

kontroll över intervjusituationen, på så vis att de bestämde över vad och hur mycket de ville 

berätta. Att värna om de personer som bidrar till att skapa det empiriska materialet, anser vi är 

av stor vikt för att studien ska bli etiskt hållbar.   
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Validitet och Reliabilitet 

Med validitet menas den giltighet hos mätningsmetoden och dess förmåga att mäta det som 

avses att mäta (Stukát, 2005). Vidare menar Steinar Kvale (1997) att validera en text innebär 

att forskaren inrättar en kritisk syn på sin analys, och tydligt anger sitt perspektiv på det 

undersöka ämnet.  

Vi anser det viktigt att vid ett resonemang kring studiens tillförlitlighet, lyfta och belysa 

specifika faktorer, som kan ha en inverkan på studiens resultat. På så vis görs läsaren 

medveten om att resultatet inte bör utläsas som en sanning, utan snarare som ett försök att 

lyfta en ökad förståelse kring studerat problemområde. Kvale (a.a.) lyfter faktumet att de 

frågor som ställs till en text är helt avgörande för studiens slutresultat. Studien har tagit en 

specifik utgångspunkt, vilket innebär att resultatet bygger på det givna syftet och dess 

frågeställningar. Utifrån denna utgångspunkt har det också utformats frågor efter ett specifikt 

tema, vilket automatiskt bidrar till att informantens svar också är starkt relaterade till det 

givna temat.  

Något som vi anser viktigt att belysa i koppling till studiens validitet, är hur vi som utför 

studien kan påverka valda informanter och dess svar. Merriam (1994) menar att det är viktigt 

att tänka på att information aldrig talar för sig själv, då det alltid finns en tolkare eller 

översättare. Även Denscombe (2000) menar att intervjumaterialet kan variera stort beroende 

på hur informanten uppfattar den person som utför intervjun, då dess personliga identitet har 

en avgörande roll för vilka svar som återges. Vi anser det svårt att se objektivt på oss själva 

som personer, och hur vi påverkar våra informanter. Däremot har vi medvetet försökt att inta 

en neutral och icke-dömande utgångspunkt i mötet med de individer som ingår i 

urvalsgruppen.  

Merriam (1994) menar att en kvalitativ studie bygger på det som tycks vara sant eller som 

upplevs vara sant, istället för på vad som faktiskt är sant.  Därmed anser vi det viktig att 

belysa det faktum att studien bygger på människors konstruktion av verkligheten, och deras 

upplevelser av världen. Vidare innebär detta att en annan grupp informanter, hade kunnat 

återge ett skilt material, då en upplevelse alltid ligger på ett personligt plan.  

Vi anser det även viktigt att i samband med en diskussion kring informanterna, göra läsaren 

införstådd med att den grupp informanter som deltog i studien endast presenterar en minoritet. 

I det empiriska materialet ingår totalt 37 informanter, vilka i studien fungerar som 

representanter för en skola innehållande cirka 1200 elever samt personal.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

Hur redovisas resultatet? 

Studiens resultat redovisas genom att väva samma valda informanters svar med relevanta 

begrepp och teorier, samt egna reflektioner och diskussioner.  

Övergripande teman har formulerats, vilka anger de fokus och utgångspunkter vi anser  vara 

relevanta och intressanta att lyfta fram i förhållande till studien och dess uttalade syfte. 

Avsikten är att genom dessa teman, lyfta olika bakomliggande faktorer till fenomenet skolk, 

inom den kontextuella ramen.  

 

Viktigt att poängtera är att dessa specifika teman inte funnits med i intervjuguiden, vilket 

innebär att de därmed inte ligger till grund för informanternas berättelser. Teman har skapats 

utifrån informanternas svar, då en första summering av det empiriska materialet gett en 

antydan till vilken problematik som är mest förankrad inom skolans kontext, och som i 

förlängningen skapar ett klimat som kan bidra till att eleven börjar skolka. 

Den summering som gjorts av materialet i ett första skede följer Tor Grenness (2005) som 

menar att forskaren behöver få ett ”grepp” om vad datamaterialet kan komma att berätta, 

genom en första analys där insamlad data slås ihop. Utifrån Grenness har vi insett vikten av 

att i ett första skede skapa en helhetsbild av det insamlade materialet, för att sedan kunna 

utkristallisera specifika ämnen, vilka materialet sedan redovisas utifrån.  

 

Resultat kommer att redovisas genom en tematiserad meningskoncentrering, vilket innebär att 

forskaren formulerar en mer kortfattad mening av vad informanten uttalat under intervjun. 

Syftet med en meningskoncentrering är att göra texten mer konkret och sammanfattande 

(Larsson, 2005).  

Som komplement till denna redovisningsmetod kommer specifika uttalanden från 

informanterna att lyfta fram, citat som enligt oss bör belysas extra.  

 

Eftersom materialet består av röster från elever och personal på skolan, kommer dessa att 

ställas emot varandra, i syftet att visa på eventuella likheter och skillnader i tankar, åsikter och 

förhållningssätt.  
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Resultat från fokusgruppsintervjuer med elever  

Hur påverkar skolan som institution frekvensen av skolk? 

Nedan redovisas resultatet från fem utförda fokusgruppsintervjuer med elever i årskurs två 

och tre på gymnasiet. Vi har tagit del av elevers upplevelser kring skolk, genom att låta dem 

diskutera ämnet med varandra utifrån intervjuguiden. Grupperna var sammansatta utifrån i 

vilken omfattning eleverna hade ogiltig frånvaro. Vi valde att inte blanda dessa elever, då 

intresset låg i att finna möjliga skillnader samt likheter mellan dessa.  

Vi uppfattade att eleverna som intervjuades till en början var aningen nervösa för att delta i 

studien, mycket på grund av att de inte var tillräckligt införstådda med vad vi skulle begära av 

dem eller vad de skulle behöva prata om. Vid varje intervjutillfälle var det därför noga att 

informera dem om intervjuns syfte, hur materialet kommer att hanteras och att de själva 

bestämmer hur mycket de ville dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser kring skolk. 

Det var för studiens skull viktigt att alla deltagare kände sig bekväma med situationen innan 

intervjun kunde påbörjas, då vi anser att ett avslappnat och kravlöst samtal skapar de bästa 

förutsättningarna för en väl utförd intervju, där alla deltagande parter känner sig tillfreds med 

den gällande situationen.  

Skolan som social arena och institution 

Den första fråga som diskuterades var om eleverna upplevde att skolk är ett problem på 

skolan, och hur de tänkte kring detta. I samtliga diskussioner var eleverna eniga om att skolan 

handskas med en omfattande problematik, då de upplever att allt fler elever skolkar.  

En elev menar att skolk inte behöver vara ett problem till en början, men att det blir ett 

problem om det pågår under en längre tid. Då alla elever upplevde att skolk är ett problem, 

fortsatte diskussionen kring varför de tror att elever skolkar. I samtalen med eleverna märktes 

en stor skillnad i resonemanget kring bakomliggande orsaker till skolk, där elever med hög 

närvaro tenderade till att placera in alla skolkande elever i ett och samma fack, då de hade 

åsikten att elever som skolkar i allmänhet är ointresserade, oansvariga, dumma och lata.  

 

”Frånvaro kan ju vara jättemycket, att man verkligen inte kan gå till skolan. När man skolkar 

vill man inte gå till skolan.” 

 

”Skolk är ju, jag orkar inte mer jag åker hem.”   

 

”Dom är ju liksom inga MVG – barn de som skolkar. 

(Citat från elever med hög närvaro) 
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Vid intervjuer med elever med högre frånvaro framkommer en tydlig skillnad i förståelsen 

och upplevelsen av varför en elev skolkar. Här finner vi en betydligt mer nyanserad bild, där 

de beskriver en mängd olika anledningar som kan bidra till att en elev ibland inte orkar gå till 

skolan. Några av de elever vi talat med uttrycker sig följande: 

 

”Man skolkar av olika anledningar, personliga och medicinska skäl.”  

     

”Det kan vara att man inte hänger med i skolan, så fortsätter det så och då vill man komma 

ifrån det. ” 

 

”Det kan vara jobbigt på något vis, tråkig lektion, man kanske inte förstår eller inte får någon 

hjälp.”  

    (Citat från elever med hög frånvaro) 

 

Vi upplever att det finns en tydlig skillnad i åsikterna kring bakomliggande orsaker till skolk, 

mellan elever med hög och låg frånvaro.  I kontrast till det som eleverna med hög närvaro 

beskriver om de elever som skolkar, kan vi istället finna motsatta egenskaper, då vi upplever 

att många av de eleverna med hög frånvaro har en stor vilja och önskan att lyckas i skolan. 

Egenskaper som lathet, oansvarlighet, dumhet och ointresserad är heller inget som eleverna 

med hög frånvaro själva anser sig besitta, då de menar att de flesta som skolkar gör det utav 

en anledning som ligger bortom deras individuella egenskaper och förmågor. Eleverna menar 

att orsakerna som ligger bakom skolk, är långt mer komplicerade än ren oansvarlighet och 

lathet. Eleverna med hög frånvaro uttrycker sin frustration över att inte få den rätta 

förståelsen, varken från andra elever eller från lärare.  

 

”Det var något som hände, det var ju inte så att jag inte ville gå.”  

    (Citat från elev med hög frånvaro) 

 

Ovanstående citat beskriver en elevs uppgivenhet över sin gällande situation. Eleven 

beskriver att hon påverkas av faktorer i sin omgivning, där frånvaro ses som den enda 

utvägen. Den elev som uttryckte ovanstående citat, ansåg inte att hennes frånvaro var ogiltig, 

då hon menade att hennes problematiska situation ger henne giltiga skäl till att inte kunna 

närvara vid undervisningen i skolan. Eleven beskriver att hon försökt få skolan att förstå 

orsaken till hennes handling, men upplever inte att hon får någon respons eller förståelse. 
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I kapitlet Tidigare forskning, har det skrivits om Jane Brodin och Peg Lindstrands (2004) bok 

– Perspektiv på en skola för alla. De menar att eleverna bör vara utgångspunkten för skolans 

verksamhet, vilket innebär att lärarna måste vara flexibla och anpassa sig efter eleverna och 

inte tvärtom. Detta är enligt oss en mycket viktig aspekt, då vi kan se skolan brista i respekten 

för elevens individuella behov. Vi anser att en ökad flexibilitet med elevens behov i fokus 

inom verksamheten kan skapa möjligheterna att få en elev att prestera i skolan, trots 

bakomliggande problematik. Många av de elever med hög frånvaro upplever vi besitter just 

viljan att lyckas, det som krävs enligt oss är en skola som engagerar sig i att ge näring åt 

denna vilja. Det som vi idag kan se tenderar att ske, är att elevens inneboende vilja blir 

undanskymd på grund av skolans oförmåga att skapa en individuell plan.   

I skapande av en mer flexibel skolform, bedömer vi att skolans synsätt behöver vidgas, där 

eleven ses utifrån ett holistiskt synsätt, som grundar sig i att individen tolkas utifrån ett större 

sammanhang. Detta synsätt skulle innebära att elevens problematik eller situation förstås 

utifrån en mängd olika påverkansfaktorer, för att på så vis skapa en helhetsbild av individens 

tillvaro och uppkomsten av denna (Knutagård, 2003). När vi talar om ett större sammanhang, 

och att eleven i stor utsträckning påverkas av en mängd faktorer, anser vi det viktigt att i 

anslutning till detta synsätt se till den ungdomskultur dagens elever befinner sig i, och hur 

dess normer och specifika åsikter skiljer sig från äldres åsikter.  

Tullie Torstenson (2003) menar att ungdomars livssyn och värderingar bör sättas i relation till 

skolans värdegrund och samhällets förändring, i syftet att skapa goda förutsättningar för att 

varje enskild elev skall uppnå goda resultat och välmående.  

 

Vid fortsatta diskussioner kring bakomliggande faktorer till skolk, var alla elever eniga om att 

trivseln i skolan spelar en stor roll för att orken och lusten att gå till skolan skall finnas kvar. 

När de talar om trivseln, handlar det inte om den fysiska miljön på skolan utan istället om 

relationer elever emellan, samt om relationer mellan elever och lärare.  På frågan om hur 

trivseln kan påverka skolkfrekvensen, var svaren ganska likvärdiga från samtliga grupper. 

Svaren visar på att skolan är en social arena för ungdomarna, oavsett om de går på lektioner 

eller inte. Eleverna menar att skolan fungerar som en mötesplats i lika stor utsträckning som 

en undervisningsplats.  

 

”Dom gillar inte att gå i skolan. Men varför är de här då”?  

     

(Citat från elev med hög närvaro) 
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”Även om man inte gillar skolan så gillar man kanske umgänget, att vara med sina kompisar. 

Det är ju i skolan man träffar dem!” 

    (Citat från elev med hög frånvaro)

    

I samtalet kring trivseln framkom också vikten av ett gott klimat i klassen och klassrummet, 

då eleverna menar att ett dåligt klimat bidrar till en dålig arbetsmiljö.  

 

”Lärarna kan inte ändra på själva miljön, det handlar om att göra det trivsamt i klassen, för 

det är ju eleverna som man är med och de som är runt en som påverkar. Trivs man med dem 

här personerna så går man till skolan för att umgås med dem också.”  

     

(Citat från elev med hög närvaro) 

 

”Det kan bero på olika saker men trivseln i skolan är väldigt viktig för att man ska komma till 

skolan, att man ska känna sig trygg. Man vill ju inte göra något som man känner sig obekväm 

med.” 

    (Citat från elev med hög frånvaro) 

 

”Det påverkar väldigt mycket, det är klart trivs man inte vill man inte gå hit. Hade jag inte 

haft de här kompisarna som jag känner att jag vill vara med hade jag ju vantrivts. Det är 

även så med lärare också, vissa vantrivs man med och då vill man ju inte gå dit.” 

     

(Citat från elev med hög närvaro) 

 

Det faktum att eleverna i hög grad påverkas av det sociala sammanhang de befinner sig i, är 

enligt oss något som skolan som bör lägga stor vikt vid. Säljö (2005) menar att i skolan är 

lärande och undervisning det primära målet, där all verksamhet som sker handlar om att 

eleven ska inhämta kunskap. Vi ställer oss frågande till om skolan insett vikten av ett gott 

socialt klimat, där elevens sociala behov ställs i förhållande till den kunskap som eleven ska 

tillhandahålla. Enligt oss bör eleverna inte institutionaliseras, vilket vi anser är något som idag 

sker inom skolans verksamhet. Det som förekommer när en individ institutionaliseras är att 

den enskilde blir underordnad en specifik undervisnings- och lärandemetod, som utgår från 

verksamhetens målsättning och struktur. Individens förmåga att anpassa sig är avgörande i 

frågan om hur väl individen når framgång eller inte inom verksamheten och dess gällande 

normer (Säljö, a.a.). Vår önskan är att skolan utvecklas till att bli en mer socialiserande 

verksamhet, där eleven erbjuds en trygg miljö med goda förutsättningar att utvecklas som 

individ, inte bara kunskapsmässigt, utan också socialt. Detta är också något som belyses i 

skollagen, då den redogör för att utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter 

samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar (1 kap. 2 § skollagen). 
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För att detta ska kunna ske, menar vi att det krävs en förändrad syn på vad eleven skall lära 

inom skolans ramar. För att en elev ska kunna ta till sig kunskap krävs enligt oss en trivsam 

och trygg social miljö. Lärandets primära syfte bör vara att utveckla eleven som människa, 

där inte bara teoretiska kunskaper värdesätts och bedöms.  

 

I samtalet kring hur eleverna anser att skolk behandlas på skolan, var i stort sett alla eniga om 

att det enda som i dagsläget sker är att lärarna fokuserar på att beskriva vad som händer om 

eleverna inte kommer till skolan. De upplever att lärarna inte motiverar dem, utan enbart lutar 

sig tillbaka på skolans regelverk, genom att påvisa vad som händer om de inte lever upp till 

verksamhetens specifikt uttalade krav, i detta fall då de bryter mot de regler som existerar 

kring frånvaro.  

 

”Lärarna gör typ ingenting för att motivera oss, de bara uppmanar till att komma till skolan, 

och så säger de vad som händer om du inte kommer till skolan, inget annat!”   

     

(Citat från elev med hög frånvaro) 

 

Återigen vill vi diskutera faktumet att skolan idag är starkt institutionaliserande, då elevens 

handlande ställs emot ett ramverk som enligt oss till stor del präglas av krav, normer och 

hotelser. En lärares upprördhet över en elevs beteende har sällan att göra med elevens 

förutsättningar till lärande och dess personliga egenskaper. Ofta handlar det istället om hur 

eleven bryter mot skolans regler och dess förväntningar (Henriksson, 2009).  

Givetvis krävs det någon form av regelverk vad gäller en elevs närvaro, men borde inte skolan 

istället lägga större vikt vid att skapa ett mer förebyggande ramverk, som bygger på att 

motivera eleven till att vara i skolan samt till att lyfta fram varje individs förutsättningar till 

lärande? 

 

I en vidare diskussion kring skolk och CSN samtalades det om de regler som finns för närvaro 

och för att vara berättigad till studiemedel. De flesta elever ansåg det bra med en regel som 

säger att studiebidraget blir indraget vid 20 procent ogiltig frånvaro. En del elever menade 

även att den nuvarande procentenheten är generöst tilltagen, och att den eventuellt skulle 

kunna sänkas i syftet att se om elevernas skolkfrekvens på så vis skulle minska. Dock menar 

vissa av eleverna som deltog i intervjun att en sänkning av procentenheten inte skulle påverka 

deras frekvens av skolk. Dessa elever menade att deras skäl till frånvaro är nödvändiga, vilket 

innebär att pengarna blir oviktiga i förhållande till de bakomliggande problem eleverna 

handskas med.   
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”Egentligen, för mig spelar pengarna inte så stor roll, det är ju jag som är viktig. Jag menar 

man är ju mer värd än vad pengarna är!” 

    (Citat från elev med hög frånvaro) 

 

Ovanstående citat anser vi är en tydlig markör som visar på att skolans hårda ramverk inte 

fungerar för att få bukt med den komplexa problematik som skolk är. Elevens problematik 

och välmående ställs genom skolans regelverk i skymundan, vilket för eleven skapar en bild 

av att skolan anser att dess regler är viktigare än individen.  

Lärarens roll i skolan  

Det samtalsämne som diskuterades mest engagerat och ingående i mötet med samtliga elever, 

var lärarens roll i skolan. Eleverna pekade på vikten av lärarens förmåga att bemöta och 

undervisa, då de anser att det främst är läraren som avgör hur väl en elev fungerar i skolan.  

 

”Om man vaknar och vet att man har en lektion med en lärare man inte kommer överens med, 

då stannar man hemma.” 

    (Citat från elev med hög frånvaro) 

 

Citatet ovan är taget ur en diskussion kring hur eleverna upplever sig bli bemötta av lärare på 

skolan, och vilken betydelse det har för deras skolgång. I resonemanget kring lärarens roll, 

framkommer det att många elever uppfattar att de inte får den respekt och det bemötande som 

de önskar. Det empiriska resultatet visar även på en extra ansträngt i relationerna mellan 

lärarna och de eleverna med högre frånvaro.  

 

”Man passar ju olika ihop, beroende på personligheter. En del lärare fungerar man bra med 

och andra inte. De lärare som bemöter oss på ett bra sätt är medvetna om att de är bra på 

det. Det märks att de har jobbat mycket med att vara en bra lärare. De andra som inte är så 

bra verkar inte bry sig”.  

    (Citat från elev med hög frånvaro) 

 

”Man vill bli bemött med respekt utav lärarna, man vill inte bli behandlad som ett lite barn.” 

     

(Citat från elev med hög frånvaro) 

Tidigare forskning har redogjort för att dagens skolor har en grundläggande brist i det arbete 

som utförs – den att det praktiskt pedagogiska undervisningsarbetet inte i tillräcklig grad 

uppmärksammas (Ulf Blossing, 2007). Detta kan även urskiljas utifrån det empiriska 

materialet, då eleverna menar att de påverkas starkt av hur de blir bemötta av sina lärare, då 

deras personliga berättelser innehåller många negativa känslor som sammankopplas med dess 
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relation till vissa lärare. Något som bör belysas extra är att med hjälp av elevernas berättelser 

kan det urskiljas att endast en eller ett fåtal lärare som inte lever upp till elevens 

förväntningar, påverkar helhetsbilden av en elevs tilltro till läraren som yrkesutövare. Detta 

påvisar  hur starkt en elev påverkas av upplevelsen av ett negativt möte, vilket vidare visar på 

vikten av en enig personalstyrka, där alla jobbar utefter samma mål – att sätta eleven och dess 

behov i fokus. 

 

I en fortsatt diskussion kring lärarna och dess handlande gentemot eleven, tillfrågades 

eleverna varför de i många situationer inte upplever sig väl bemötta. Många elever menade att 

de kände en avsaknad av förståelse och respekt för dem som enskilda individer, samt att en 

del lärare är olika i sitt bemötande beroende på vilken elev det handlar om.  

 

”När man kommer till skolan ska lärarna säga hej liksom. En lärare ska vara förstående, och 

det är verkligen inte alla.”  

    (Citat från elev med hög frånvaro) 

 

”Man ska ju kunna komma överens med en lärare, och kunna vara avslappnad och trygg”.  

     

    (Citat från elev med hög närvaro) 

 

Terje Ogden (2006) menar i sin studie att en elevs utveckling och förutsättningar att lära till 

stor del beror på vilken skola de går i, vilka medelever de har och vilka lärare de har som 

undervisar dem. Vidare menar han att alla skolor kan göra mycket för alla elever, oavsett 

vilka förutsättningar och vilken bakgrund de har. Det som krävs enligt Ogden är en effektiv 

undervisning och en trygg skolmiljö, vilket kan bidra till att öka elevens välmående samt att 

stärka hennes sociala kompetens och utveckla en positiv syn på sig själva.  

Utifrån de erfarenheter eleverna delgivit studien, samt i koppling till det Ogden pekar på i sin 

studie, vill vi påstå att på den skola där studien utförts, i dagsläget brister i förmåga att skapa 

en trygg och individutvecklande skolmiljö. Många av de elever som deltagit i intervjuerna, 

uttrycker just att deras anledning till frånvaro handlar om dess relation till lärare och den 

undervisning som sker. Kan skolan minska frekvensen av skolk genom att fokusera mer på 

vad dess verksamhet kan göra för individen, istället för att fokusera på vad individen ska göra 

för att anpassa sig till verksamhetens regelverk? 
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Eleverna uttrycker vidare i samtalet en önskan om att lärarna ska se dem mer som vuxna 

kompetenta individer, där arbetet i klassrummet sker under mer jämlika former, där elever och 

lärare arbetar med varandra och inte emot varandra. Med det menar eleverna att de önskar ett 

utbyte av kunskap, istället för att kunskapen enbart ska förmedlas från läraren till eleven. 

 

”Läraren blir arg på oss för att vi inte lyssnar och är intresserade. Men vadå, vad har vi 

förstått av honom då?”  

(Citat från elev med hög frånvaro) 

 

”De flesta lektioner går åt till att diskutera uppgifter och så. Vi har väldigt mycket uppgifter, 

det kan vara därför folk skolkar också, för är man lite skoltrött kan det vara tråkigt att bara 

få de här uppgifterna hela tiden.” 

 

    (Citat från elev med hög närvaro) 

 

”Det är samma tråkiga hela tiden, skriva och läsa. För att man ska kunna komma ihåg 

någonting, så måste man ju få prata också, inte bara läsa och skriva. Det är bara en lärare 

som pratar och vi som får vara tysta en hel lektion. Det blir tjatigt och ibland förstår man inte 

ens vad läraren pratar om. Jag tycker att man ska prata allihop om en sak, både lärare och 

elever.” 

    (Citat från elev med hög frånvaro) 

 

Det som framkommit i samtal med eleverna är att de saknar lärares förmåga att utforma en 

lektion som tar vara på deras inneboende kunskaper och erfarenheter, som de besitter just för 

att de är ungdomar. I tider av forcerade och genomgripande samhällsförändringar, utvecklas 

specifika åsikter hos den unga generationen som skiljer sig från äldres åsikter 

(Ungdomsstyrelsens Attityd- och värderingsstudie, 2003).  

Detta faktum att dagens elever befinner sig i en specifik ungdomskultur, med specifika 

normer och värderingar är något som skolan bör ta i beaktande i utformandet av läroplan och 

undervisningsmetod. För att skapa en meningsfull och motiverande undervisning där eleverna 

känner sig delaktiga och där deras åsikter och erfarenheter tas i beaktande, bör skolan 

fokusera mer på nuet, där elevens ungdomskultur blir en självklar utgångspunkt i den 

lärandeprocess som sker i klassrummet.  

Ulf Blossing (2003) talar om den amerikanske filosofen Deweys synsätt på skolan. Dewey 

talar om den progressiva skolan, som intresserar sig för vad som sker i nuet.  

I denna skola handlar det om att koppla lärandet till den situation som eleven befinner sig i. 

Arbetssättet tar sin utgångspunkt i elevernas erfarenhet, deras tankar och känslor. Dewey 

menar att endast genom att starta från nuet, kan eleverna uppfatta sammanhanget mellan 

historia och framtid.  
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I samtalet kring vad som sker i klassrummet, framkommer även ett missnöje från eleverna, 

vad gäller vissa lärares hantering av frånvaro. Eleverna menar att lärarna inte ser frånvaro på 

ett individuellt och personligt plan, utan ofta behandlar ämnet som om det vore ett kollektivt 

problem. Visserligen är skolk ett kollektivt problem för skolan som verksamhet, men ur ett 

elevperspektiv bör ämnet behandlas på ett individuellt plan. I samtalet med eleverna 

framkommer missnöje både från elever med låg och hög frånvaro. De elever med hög 

frånvaro anser sig kränkta och utpekade då de inför resterande klass får stå till svars för sina 

handlingar, som för dem själva är något personligt och där det kan finnas känsliga orsaker 

bakom frånvaron. De elever med hög närvaro, menar att lärarna inte bör lägga tid på att prata 

med de elever som varit frånvarande inför hela klassen då det tar tid från undervisningen, 

samt att de egentligen inte har med det att göra.  

 

”Läraren är inte tillräckligt lyhörd. Vissa lärare kan säga rakt ut, de frågar varför man inte 

varit på lektionen och så framför alla. Det är inget man vill berätta framför klassen, det är 

jobbigt.”  

    (Citat från elev med hög frånvaro) 

 

”Det är jobbigt när de säger det inför hela klassen, man vill inte att alla ska veta. Det är 

personligt.”  

 

    (Citat från elev med hög frånvaro) 

 

”Det är tråkigt för oss som alltid är på lektionerna att hela tiden få lyssna på lärarna när de 

pratar med de elever som skolkat och förklara vad de har missat, vi skall väl inte behöva 

straffas för att andra skolkar.”  

    (Citat från elev med hög närvaro) 

Att inte ta hänsyn till att frånvaro är ett individuellt problem, där bakomliggande orsaker kan 

vara mycket känsliga för den berörda eleven, är något som lärarna måste ta i beaktande för att 

inte kränka den enskilda individen.  

Informanterna har hela tiden återkommit till att de vill bli sedda och förstådda, som de unika 

individer de är. I ovanstående situation, blir eleven sedd som unik, dock ställs dess 

misslyckande i fokus. En individ som blir bekräftad för en handling som av omgivningen ses 

som negativ, uppskattar inte unikhet. Denna form av unikhet, likställs med en lärares 

handlande i form av olika slags tillrättavisanden. Denna för eleven negativa unikhet kan 

exkludera eleven, ibland fysiskt men alltid känslomässigt (Henriksson, 2009).  
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Vilket förändringsarbete bör ske inom skolan för att minska 

frekvensen av skolk? 

I samtalet med eleverna kring ämnet skolk, ställdes frågan hur de ville att deras ”drömskola” 

skulle se ut. Det som eleverna ansåg viktigast för att de ska trivas, må bra och prestera väl i 

skolan var att lärarna har ett gott bemötande, intressanta och givande lektioner samt att 

undervisningen erbjuder en variation i kunskapsinhämtning, där eleven får vara mer delaktig 

och aktiv.  

 

”För mig handlar det mycket om lärarna, i min drömskola skulle jag vilja ha skitbra lärare, 

som motiverar och har intressanta lektioner. Som engagerar eleverna. Lärarna spelar en 

väldigt stor roll”.  

    (Citat från elev med hög frånvaro) 

 

Eleverna anser att dagens undervisning till största del är monoton och ålderdomlig, där 

kunskapsförmedling till största del sker genom att läraren är förmedlare och eleven 

mottagrare.   

 

”Läraren bara står där och babblar på hela lektionen, hon kan väl åtminstone fråga om vi 

förstår”. 

    (Citat från elev med hög frånvaro) 

 

”När vi redovisar så lyssnar inte klassen på det man säger ändå, eftersom det alltid är 

samma. Man kanske kan ta in fakta på ett annat sätt, nått roligare sätt. Det skulle vara bra 

med mer variation. Är det roligare så vill man ju liksom vara med och lära sig”.  

     

(Citat från elev med hög närvaro) 

 

Enligt Säljö (2006) existerar det en kommunikativ tradition inom skolans ramar, vilken 

innebär att en lärare presenterar information för en större grupp elever, under en lång tid. 

Vidare menar han att detta sätt att förmedla information, ställer stora krav på den lyssnande 

parten. Eleven hamnar i och med detta i en prestationskrävande situation, där det krävs 

förmåga att anpassa sig till de kommunikativa regler som institutionen arbetar efter.  

 

Vi kan här se det faktum att dagens undervisning tar sin utgångspunkt från skolans ramar, 

dess regelverk och normer. Vi anser att skolans förmåga att anpassa undervisningen efter 

eleven bör utvecklas i syfte att skapa en meningsfull kunskapsinhämtning för eleverna. De 
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förutsättningar, erfarenheter och kunskaper som följer den gällande ungdomskulturen och det 

samhälle eleven befinner sig i, bör ligga till grund för all undervisning som sker .  

 

I samtalet uttryckte eleverna en önskan om ett nytänkande, gällande lektionernas upplägg. 

Flera elever menade att i det aktiva samtalet, där kunskaper och erfarenheter utbyts, skapas de 

bästa förutsättningarna för lärande. När vi frågade eleverna vad det är som gör att de lär sig 

mest av att delta i en diskussion, förklarade en elev följande: 

 

”Då kommer man ju ihåg, det är som att jag och du har pratat idag, det kommer jag ju 

komma ihåg, för vi har ju diskuterat det här med skolk tillsammans”.  

     

    (Citat från elev med hög frånvaro) 

 

Eleven beskriver ovan något som bör tas i beaktande. Vi anser att seminarieformen som är en 

etablerad arbetsform inom högskolan, vore en tänkbar och lämplig undervisningsmetod, för 

att tillgodose elevernas önskan av att känna sig mer delaktiga. Elevens deltagande blir på så 

vis betydelsefullt, då deras unika erfarenheter och kunskaper anses värdefulla i ett sådant 

sammanhang. I en diskussion kring alternativa läroformer, vill vi påstå att dagens 

gymnasiekola i många avseenden skulle gynnas av att efterlikna högskolans verksamhet. Vi 

som idag har erfarenheter av att vara studenter inom både gymnasium och högskola, kan 

konstatera att det enbart finns en gemensam nämnare dessa emellan – skola. Med detta menar 

vi att synsättet på huruvida en individ bör lära är vida skilt. Högkolan ser studenternas unikhet 

som en resurs, gymnasieskolan däremot ser elevers unikheter som en oförmåga till 

anpassning. 

 

I samtal med eleverna om vad ett seminarium innebär, berättade en elev följande:   

 

”Vi har haft det så, med en lärare. Jag vet inte hur jag ska förklara henne, men hon var en 

jättebra lärare. Jag kommer ihåg alla hennes lektioner, hon har varit så duktigt och pratat 

med oss. Det känns som att hon har en förståelse för oss. Det är som att hon verkligen gillar 

sitt jobb. Andra lärare är här för att de måste, för att det är ett jobb”.  

     

(Citat från elev med hög frånvaro) 

 

Ovanstående citat är något vi önskar fler elever hade uttalat i våra fokusgruppsamtal. Vi anser 

att detta uttalande visar på att läraren kan göra stora saker med små medel. Elevernas krav är 
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inte orimliga, det enda som krävs är ett förändrat förhållningssätt, där lärarna är lyhörda för 

eleverna och visar på ett sant engagemang och glädje att undervisa.  

”En eftertänksam lärare skapar också upplevelser av glädje i klassrummet. I glädje vilar inte 

bara ett glatt Nu, utan även en hög grad förväntande, framtida, glada upplevelser” 

(Henriksson, 2009, s 150).  

 

Vidare i samtal med de elever som läser på yrkesförberedande program, framkom upplevelsen 

av att den praktik och de karaktärsämnen som hör till dess utbildning, är mest givande och 

förberedande inför det kommande arbetslivet. Vidare menar eleverna att kärnämnena inte i 

tillräckligt stor utsträckning förmedlar de kunskaper och färdigheter som behövs, för att kunna 

möta det samhälle som väntar efter den gymnasiala tiden.   

 

”APU - Praktiken är helt klart där vi lär oss, i skolan lär vi oss ingenting som vi kommer att 

ha nytta av sen.”  

    (Citat från en elev med hög närvaro) 

 

”Karaktärsämnena är bra att ha med sig, för där lär vi oss hur man hanterar, bemöter och 

förstår andra människor. Matte däremot fattar jag ingenting utav, vilken nytta kommer vi ha 

av den sedan. Det räcker väl att man kan räkna plus och minus. Man behöver ju liksom inte 

kunna roten ur när man står i affären!” 

    (Citat från elev med hög närvaro) 

     

 

Detta visar enligt oss på elevernas behov av en bättre förankring mellan den undervisning som 

sker och det samhälle de lever i. Ungdomarna visar på en vilja av att mer aktivt få delta i sin 

kunskapsinhämtning, de vill lära och de har förmågan att lära. Det som enligt oss krävs är att 

låta eleven vara utgångspunkten för lärandet, vilket innebär att det ställs krav på att läraren får 

en ökad kunskap om den gällande ungdomskultur som existerar. Andersson (2001) menar att 

ungdomarna bör ses som aktörer med egen förmåga att reflektera över mål och mening med 

att gå i skolan, och som subjekt på väg att skapa sina egna liv, medansvariga för sin egen 

socialisation. På så vis kan en helt annan värld än den traditionella öppnas, där hänsyn tas till 

vad ungdomarna själva har att säga om sin skola.  

 

I samtalet framkom även vad eleverna ansåg att skolan kan förbättra. För att minska 

frekvensen av skolk, var alla eniga om att en förändring i schemat är nödvändig. Eleverna 

menar att dagens schema innehåller alldeles för många och för långa håltimmar. Detta anser 

eleverna bidrar till att många elever skolkar, då de menar att flera inte orkar vänta på en 
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lektion. Eleverna påpekar också att det i vissa fall enbart ligger en lektion inplanerad i 

schemat under en hel dag, och att en del elever anser det onödigt att i huvud taget gå till 

skolan i dessa lägen.   

 

”Man orkar inte sitta och vänta så länge, det är ju skolan som får oss att skolka” 

    (Citat från elev med hög frånvaro) 

 

Detta visar tydligt på att skolan behöver förbättra sin struktur, gällande schemats upplägg. Vi 

har förståelse för svårigheterna att skapa ett fungerande schema, då hänsyn ska tas till en 

mängd olika faktorer som måste samverka för att få det praktiskt genomförbart. Men 

fortfarande kvarstår faktumet att schemats betydelse för den gällande skolkfrekvensen är av 

stor vikt. Om höga krav ska ställas på eleven, bör även eleven kunna ställa krav på skolan.  
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Resultat från intervjuer med lärare, skolledning & elevhälsa 

Hur påverkar skolan som institution frekvensen av skolk? 

Nedan redovisas resultatet från sju enskilda intervjuer, med personal från det gymnasium som 

studien grundar sig på. Vi har tagit del av deras upplevelser kring skolk, genom att låta dem 

svara på frågor från den utformade intervjuguiden. Vid varje intervjutillfälle var vi noga med 

att förklara syftet med studien, samt att alla som deltar kommer att vara avkodade i studiens 

framställning.  

Personalens syn på elevens handling i form av skolk 

I en sammanställning av samtliga sex intervjuer med personal från skolan, framkommer en 

enighet om att skolk är ett stort problem inom verksamheten. De uttrycker att den höga 

skolkfrekvens som idag är ett faktum på skolan, på något vis måste minskas, då den gällande 

situationen inte är hållbar. I samtalet diskuterades även varför de anser att skolk är ett problem 

på skolan, samt vilka bakomliggande orsaker de anser kan ligga till grund för detta fenomen. 

En i personalen uttryckte sig såhär när vi frågade varför den ansåg att skolk är ett problem: 

 

”Jag tänker ingenting, jag bara vet att det är ett problem”. 

 

Ovanstående citat anser vi präglar personalens generella inställning till skolk, då vi efter 

genomförda intervjuer upplever en uppgivenhet kring fenomenet, och hur det bör hanteras. 

Personalen uttrycker att det inte finns så mycket de kan göra, då de anser att de gjort allt de 

kan för att få eleverna att komma till skolan. De menar istället att de faktorer som ligger 

bakom den höga frekvensen av skolk är att hänföra till den enskilda individen – eleven, samt 

på en mer övergripande organisatorisk nivå, gällande brister av resurser.  

 

”Det är eleverna själva som ansvarar för sin utbildning.” 

 

”Vi har inget verktyg för att stävja det, det handlar om ekonomi och resurser.” 

 

Vi kan efter en sammanställning av samtliga enskilda intervjuer märka en tendens, där lärarna 

på skolan gett upp tron på att de som yrkesprofession kan göra något för att minska 

frekvensen av skolk, vilket är något som vi anser är oroväckande. Som tidigare redovisats i 

resultatdelen från fokusgruppsintervjuerna, har eleverna ett behov av att känna sig sedda, 

förstådda samt respekterade av sin lärare och sina klasskamrater. Om inte läraren har en tro på 

sig själv, att man faktiskt kan göra stora saker med små medel, hur ska läraren då kunna 

förmedla tro, hopp, engagemang och kunskap till eleven?  
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När vi talar om att läraren kan göra stora saker med små medel, menar vi att enbart ett gott 

bemötande av det slag som eleverna uttrycker, där tron finns på deras förmåga att lyckas, kan 

bidra till en stor förändring där elevernas välmående och motivation ökar. Vi menar att i 

förlängningen kan detta bidra till en minskad frekvens av skolk.  

I ett resonemang kring lärarens viktiga roll gällande skapandet av så goda förutsättningar som 

möjligt för eleven, vill vi lyfta fram begreppet Pygmalioneffekten, som enligt oss styrker 

vikten av ett gott förhållningssätt och bemötande. Begreppet används för att beskriva hur 

förväntningar kan fungera som självuppfyllande profetior, vilket innebär att det i praktiken 

kan användas som redskap i ett motivationsarbete. Förmedlande av hopp, positivitet, 

kontinuitet och socialt stöd är viktiga grundstenar i ett fungerande och resultatgivande 

motiveringsarbete (Jenner, 2004).  

Med ovanstående resonemang menar vi inte att allt ansvar ligger hos läraren som 

yrkesutövare, däremot anser vi att det krävs ansvar och engagemang från samtliga nivåer som 

samverkar inom skolans verksamhet. Det vi syftar på är elev- personal- samt 

organisationsnivå. Under våra intervjuer kunde vi observera att lärarna talar om två av dessa 

nivåer – elev och organisation, där de menar att dessa ligger till grund för att skolk har blivit 

ett allt större problem på skolan.  

Vi anser att lärarna behöver återskapa tron på sin egen förmåga att kunna förändra, där de ser 

sig själva som en del i den samverkan som sker inom skolan, mellan de olika nivåer vi ovan 

nämnt. Blossing (2003) understryker vikten av denna samverkan, då han menar att 

förbättringsprocesser kräver medvetna och prioriterade insatser, där individ, grupp och 

organisation samspelar. Istället för att placera sig utanför och därmed lägga över ansvaret på 

övriga parter, bör lärarna enligt oss kritiskt granska hur deras egen roll faktiskt kan ses som 

den mest inflytelserika. Det är inte vår avsikt att svärta ner läraren som yrkesutövare, däremot 

kan vi inte bortse från det faktum att samtliga elever tydligt uttryckt att läraren har den mest 

betydande rollen för elevens upplevelse av sin skolgång.  

 

I vidare resonemang kring varför personalen på skolan anser att skolk är ett stort problem, 

menade informanterna att de kände en oro. Denna oro grundade sig i att de elever med en hög 

frånvaro frekvens hamnar i en negativ spiral, på så vis att de försätter sig i en situation som 

leder till att de inte utvecklas optimalt rent kunskapsmässigt. Detta faktum, att eleverna inte 

kommer på lektioner och därmed missar viktig undervisning, kan efter en sammanställning av 

samtliga intervjuer ses vara den främsta orsaken till oro hos personalen på skolan.  
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”Vissa ämnen kan vara väldigt svåra att ta igen, det drabbar dem väldigt mycket. Det är inte 

lätt att lägga in extra lektioner.” 

 

”Frånvaro leder till att eleverna inte når målen.” 

 

”Problemet är att de missar lektioner de inte kan återhämta. Det finns dåligt med tid och 

resurser att ta om lektioner”.  

 

Återigen kan vi se en tendens av att skolans formalism, gällande specifika krav och mål som 

eleverna bör uppfylla för att därmed anses sköta sin skolgång, överskuggar den enskilda 

individen och dess välmående. Vår önskan är att fokus ändras, där oron över att eleverna till 

följd av sin frånvaro inte uppnår rätt nivå av kunskap, förflyttas till en oro över varför eleven 

inte kommer till skolan. I Skolverkets rapport ”Rätten till utbildning” (2008), framkommer 

vikten av att skolan allsidigt utreder vilka de bakomliggande orsakerna till frånvaro egentligen 

är, för att på så vis skapa de bästa möjligheterna för att hjälpa den enskilda individen. 

Andersson (2001) redogör i sin studie för ett likvärdigt resultat av det resultat som 

framkommer utifrån vår studie, då han menar att de lärare som deltagit i hans studie påstår att 

de vill sina elevers bästa, då de vill se att alla deras elever vill lära sig det som de har att lära 

ut. Vidare menar lärarna i studien att hur ungdomarna mår eller trivs utanför klassrummet 

ligger utanför dess möjligheter att engagera sig i. Dessa lärare uttrycker också, att ta ansvar 

för de ungas socialisation, speciellt om detta skulle innebära ömsesidig respekt och kärlek till 

ungdomarna som unga människor och inte bara elever, är något som ligger bortom en lärares 

skyldigheter. Är det inte dags att dagens lärare får bekräftat från högre beslutsfattare att deras 

yrkesroll bör omvärderas, där kraven på att se individen och inte enbart dess prestationer 

präglar den nya generationen lärare?   

 

Givetvis är en elevs förmåga att lära oerhört viktig, då kunskap är något som krävs i dagens 

samhälle. Men för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna att lära, menar vi att det 

från skolan bör skapas ett sant engagemang och intresse kring en elevs bakomliggande 

orsaker till skolk. En oro över att en elev inte presterar tillräckligt i skolan hjälper enligt oss 

varken läraren eller eleven att komma till rätta med skolk, däremot kan en oro över eleven 

som individ och dess orsaker till frånvaro skapa förutsättningar för att eleven i framtiden kan 

komma att bli en välmående individ, redo att prestera igen.  

Att dessa tankegångar redan finns hos personalen på skolan kan vi se i detta citat: 

 

”Är man borta har man mindre chans att nå sina mål. Men det finns givetvis också en oro 

från vår sida, varför är eleven borta?” 
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Förmågan att fokusera mer på den enskilda eleven och dess välmående finns, tyvärr är 

däremot inte detta seende så framträdande i dagsläget. Vi anser att det krävs en 

kraftansträngning, såväl från ledning som hos personal på skolan, där arbetet med att lyfta 

vikten av ett förnyat perspektiv på eleven och dess välmående ställs i fokus. På så vis bör en 

elevs prestationer, istället för att ses som det primära målet, ses som ett resultat av insatsen att 

se på eleven utifrån ett mer holistiskt perspektiv.  

Det senmoderna samhället och den ålderdomliga skolan  

I ett mer ingående samtal kring bakomliggande orsaker till skolk med personalen på skolan, 

finner vi en stark enighet om att det till största del är eleverna själva och dess egenskaper av 

att just vara ungdomar som ligger till grund för varför skolk har kommit att bli ett allt större 

problem.  

”En ny generation elever. Det är en förlorad generation. Dom är så curlade och inte vana att 

gör någonting själva.”  

”Eleverna orkar inte, de tycker att det är roligare att göra något annat. Det finns annat som 

drar istället, omognad, de är omogna för att göra det här.” 

”Det finns en slapp attityd, det har skett ett generationsbyte, de har inte förmågan att se vad 

som kommer att ske längre fram, de glömmer bort det viktiga. Det är curling systemet som vi 

har i samhället.” 

Att personalen på skolan skapat sig en uppfattning om vilka egenskaper dagens ungdomar 

besitter, framkommer tydligt efter en sammanställning av det empiriska materialet. 

Ovanstående citat anser vi visar på att det i dag existerar en barriär mellan elever och personal 

på skolan, som formats till följd av oförståelse. Uppkomsten av denna barriär, anser vi 

grundar sig i det faktum att dagens elever är ungdomar i ett senmodernt samhälle, medan 

skolan enligt oss fortfarande är en institution som lever kvar i det förgångna. Vi är inte 

förvånade över att den oförståelse som skapats ungdom och skola emellan har uppstått, då det 

för oss är en given svårighet att förhålla sig till två skilda världar. Med två världar syftar vi på 

skolans värld, samt den samhälleliga värld som existerar utanför skolan. Vi upplever att 

personalen anpassat sig till skolans värld och dess gällande normer, medan eleven befinner sig 

med en fot i varje värld. Att eleverna är just ungdomar blir enligt oss därmed också 

anledningen till varför de tenderar till att pekas ut som syndabockar, då de till skillnad från 

skolans personal uttrycker ett missnöje över den gällande struktur som existerar inom skolans 

ramar. Detta missnöje menar vi kan yttra sig genom en elevs handlande, i form av skolk.  
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Enligt Andersson (2001) är ungdomstiden den period i livet som aldrig tycks upphöra att 

fascinera samhället. Han menar att vuxna i alla tider haft synpunkter på ungdomarnas 

beteende, och att det förefaller vara en period som ligger långt bort i minnet. I stället växer sig 

föreställnigarna att allt var bättre förr allt starkare. Vidare menar han att detta inte är en 

uppfattning som skapats i vår tid, utan något som följt varje tidsepok. Detta faktum vill vi 

peka på genom följande citat: 

”Dagens ungdomar är slöa, likgiltiga och bortskämda” (Citat från lärare, år 2009) 

Inhugget i sten med kilstensskrift kan man läsa på ett fynd från det gamla Babylon: 

 

”Ack och ve! Ungdomen är inte som förr. Den lyder inte de gamlas råd…” 

 

Den gamle grekiske filosofen Sokrates, som levde 450 år före Kristus anses ha sagt följande: 

 

”Ungdomar nu för tiden älskar lyx. De uppför sig illa och föraktar auktoriteter. De visar 

ingen respekt för äldre människor och älskar tomt pladder i stället för arbete. De reser sig 

inte längre när äldre personer kommer in i ett rum. De säger emot sina föräldrar, pratar före 

alla andra, glufsar i sig maten och tyranniserar sina föräldrar.” (Andersson, Bengt-Erik, 

2001, s. 9) 

Vi vill med ovanstående resonemang mena att den ökade frekvensen av skolk, inte är en följd 

av dagens ungdomsgeneration och dess specifika egenskaper. Däremot kan vi se att dagens 

ungdomskultur kan fungera som en bidragande faktor till den ökade skolkfrekvensen, i det 

avseendet att vuxna tenderar att skapa en uppfattning om att ungdomen utvecklats till det 

negativa. I förlängningen kan detta enligt oss bidra till hur eleverna blir bemötta. När det talas 

om bemötande, vill vi återigen lyfta begreppet Pygmalioneffekten vars innebörd är att positiva 

förväntningar leder till goda resultat och negativa förväntningar leder till dåliga resultat 

(Jenner, 2004). Utifrån detta begrepp, vill vi peka på vikten av att bemöta eleverna utifrån ett 

positivt förhållningssätt, där tron på ungdomen och dess kompetenser finns. ”Med pedagogers 

positiva förväntningar, blir det inte alltid goda resultat (det är mycket annat som också spelar 

in), men utan pedagogens positiva förväntningar blir det nästan aldrig goda resultat (Jenner, 

a.a. s, 85).   

Vilket förändringsarbete bör ske för att minska frekvensen av skolk? 

I samtal med personal på skolan om elever med hög frånvaro, framkom en enighet om att de 

flesta elever som uteblir från lektioner ändå befinner sig inom skolans lokaler. En majoritet av 

informanterna menade att eleverna har ett stort behov av umgänge, och kommunikativt 

utbyte.  
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”Eleverna ids inte att gå på lektionerna, de sitter hellre och tjatar i korridorerna. Där kan de 

sitta hela dagen, och prata med olika människor.” 

”Jag har elever som kommer varje gång till lektionerna, men de är inte där för att delta i 

själva undervisningen. Jag upplever i stället att de kommer för att det finns ett stort behov av 

att få prata”.  

Ovanstående citat pekar på elevernas behov av att i större utsträckning få ge uttryck för sina 

inneboende upplevelser, erfarenheter och åsikter. Medvetenheten om att detta behov existerar, 

anser vi finns hos personalen på skolan. Det som enligt oss bör ske är att skolan utvecklar 

förmågan att inte bara se elevernas handlingar som ett problem, utan istället se dessa som en 

resurs i skapandet av en bättre förståelse för dagens ungdomar. Henriksson (2009) menar att 

det hos skolans personal existerar en allmän attityd, där eleven ofta ses utifrån en negativ syn. 

Kort sagt menar hon att elever över lag ses som ”dåliga nyheter”.  

I samtal med informanterna från de enskilda intervjuerna, finner vi en konstrast till 

ovanstående resonemang, då det även återgavs en positiv syn på elever, som ansågs leva upp 

till verksamhetens förväntningar. 

En av skolans personal avslutade samtalet kring en frustration över de elever som har ogiltig 

frånvaro med:  

”Sen så finns det ju många jätteduktiga elever, som sköter sig exemplariskt och alltid kommer 

på lektionerna.”  

Ovanstående citat kan tolkas på två skilda sätt, beroende på vilket perspektiv som väljs att 

utgå ifrån. Å ena sidan kan det ses som en positiv indikator på att lärarna har förmågan att inte 

bara se eleverna som problematiska och oansvarsfulla. Å andra sidan kan det ses att det 

förekommer en form av kategorisering av elever, där de elever som har förmågan att anpassa 

sig till skolan som institution, ses som de mest exemplariska och skötsamma. Utanför denna 

”duktiga” grupp, hamnar enligt oss de elever som av olika skäl inte besitter samma förmåga 

till institutionell anpassning. En lärares syn på vikten av förmågan att anpassa sig, menar vi 

präglas i nedanstående citat: 

”Det är det här som gäller, passar inte det eleverna får de kanske söka sig någon annan 

stans”. 

Jane Brodin och Peg Lindstrand (2004) menar att ett första steg mot en skola för alla, måste 

vara att sluta tala om normalitet och avvikelser och istället lyfta fram variation och olikheter 
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som någonting positivt och värdefullt. ”Målet för all pedagogik är att hjälpa ett barn att se 

hans eller hennes potential, utifrån hans eller hennes konkreta livssituation” (Henriksson, 

2009, s 149). Detta är något som bör tas i beaktande i ett förändringsarbete. Så länge det sker 

en kategorisering i skolan, är begreppet En skola för alla enligt oss endast en vision och inte 

ett existerande faktum. Utifrån ovanstående tankegångar, vill vi lyfta fram en förståelse för 

den skolkande eleven, då en skola som inte är för alla automatiskt exkluderar vissa elever. 

Givetvis kan skolk bero på en mängd faktorer, men utifrån en syn på vad skolan kan förändra 

för att minska frekvensen av skolk, är ovanstående tankegångar enligt oss nödvändiga.  

I ett resonemang kring förändringsarbete med personalen, och vad skolan som verksamhet 

kan göra för att minska frekvensen av skolk fanns en samstämmighet. I stort sett alla menade 

att det inte finns så mycket skolan kan förbättra, då det yttersta ansvaret ligger hos eleven.  

Många av informanterna pekade på det faktum att skolan i dagsläget inte har någon specifik 

strategi för att hantera skolk, men däremot upplevde de inte detta som något större problem.  

Dock skilde sig vissa uttalanden ur mängden, vilka visar på att det finns vissa brister som 

verksamheten enligt oss kan och bör förbättra.  

 

”Vi pratar inte om sådana här svåra saker på våra arbetslagsträffar, det är massa annat 

snack om saker och ting, men inget om det som stör oss och som är mest jobbigt”.  

 

Ovanstående citat är hämtat ur ett samtal kring hur skolan i dagsläget hanterar fenomenet 

skolk. De ”svåra saker” informanten syftar till är just den gällande skolkproblematiken som 

skolan handskas med. Varför lägger inte skolan mer vikt vid att försöka få bukt med denna? 

Handlar det om att det finns en enighet bland personalen på skolan, där de menar att 

problemet inte är skapat av verksamheten utan av den enskilda individen? Eller har inte 

skolan i dagsläget förmågan och verktygen att skapa en handlingsplan, för att minska 

frekvensen av skolk? 

 

Ytterligare ett citat som enligt oss visar tydligt på att skolan inte kan frånsäga sig sitt ansvar 

för problematiken kring skolk, är följande: 

 

”Det finns många orsaker till varför en elev skolkar, men en anledning är enligt mig att det 

finns en brist på rutiner om vad som gäller i skolan. Det är för otydligt med vad vi förväntar 

oss av dem. Skolan är inte tillräckligt trygg, jag tycker vi lämnar eleverna vind för våg, det är 

upp till eleverna själva att bestämma och det klarar de inte i den åldern. De behöver mer 

stöd, de klarar inte de krav som skolan ställer på dem i dagsläget.”  
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I ovanstående citat kan vi finna ett flertal meningar, som enligt oss inte borde nämnas om 

dagens skola var oklanderlig.  Det vi syftar till är brist på rutiner, otydliga förväntningar, inte 

tillräckligt trygg, vi lämnar eleverna vind för våg, de behöver mer stöd, för höga krav.  

Om en lärare upplever att dessa former av brister inom skolans verksamhet finns, hur 

påverkar då dessa uttalade brister elevernas skolgång?  

 

I ett fortsatt samtal kring institutionella brister, finns en enighet, inte bara bland elever utan 

även hos personalen på skolan om en väsentlig brist - dagens schema och dess utformning.  

En av personalen uttrycker sig följande i en diskussion kring schemat: 

 

”Det är ett organisatoriskt problem. På gymnasieskolan är schemat en komplicerad grej.”  

 

Som vi tidigare nämnt, har vi förståelsen för att det är komplicerat att sammanställa ett 

fungerande schema. Men av alla ämnen vi resonerat kring under våra intervjuer kan vi se att 

konsensus råder i ett fall - att schemat i dagsläget brister, och att en förändring måste ske. 

Många av skolans personal underströk att de elever med hög frånvaro måste inse att dess 

handlande inte fungerar i kommande arbetsliv, då ett sådant beteende inte skulle accepteras av 

varken arbetsgivare eller arbetskamrater. Men vilken arbetsplats har ett arbetsschema som 

liknar skolans?  

 

I en vidare diskussion kring vilket förändringsarbete som bör ske för att minska skolk, 

nämnde några av informanterna att Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting 

kommit med förslaget om införandet av 40 timmars arbetsvecka för lärare. I nuläget har 

lärarna 45 timmars arbetsvecka, varav 10 timmar av dessa är fria att disponeras fritt utanför 

skolan (Sverige Kommuner och Landsting, 2009). 

Informanterna återgav både positiva och negativa inställningar till detta förslag. De som 

välkomnade förslaget, menade att införandet av 40 timmars vecka skulle gynna både lärare 

och elever, då det kan skapa större möjligheter för kollegor att samarbeta kring både 

undervisning och elever. De som var mindre positiva till förslaget, menade att det bara skulle 

försämra, då lärarna behöver komma ifrån skolmiljön för att hämta kraft i en lugn miljö, då 

skolmiljön kan vara påfrestande och stressande.  

 

Vi personligen är positivt inställda till förslaget, då vi menar att det på så vis skapas större 

möjligheter att arbeta preventivt i syftet att minska frekvensen av skolk. Lärarna behövs inte 

bara i klassrummen, de bör även finnas kring eleverna utöver deras schemalagda tid. Ska 

http://www.skl.se/
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elevernas resultat bli bättre behöver lärarna finnas i skolan hela arbetsdagen. Dels som stöd 

för eleverna på lektioner och raster, dels för att utveckla sina arbetsmetoder tillsammans med 

kollegor när eleverna inte är på skolan (Sveriges Kommuner och Landsting, a.a.).  

Vi vill avslutningsvis hänvisa till ett uttalande, som enligt oss visar på att det finns en önskan 

från lärare om att få tillbringa mer pedagogisk tid i skolan, med eleverna: 

 

”Ju mer tid man har för att se och bekräfta eleven, desto bättre skulle det ju givetvis bli”. 
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Summering av empiriskt material 

Tidigare i resultatet har det empiriska materialet återgivits genom att redovisa de två skilda 

intervjumaterialen var för sig. Därmed har det inte gjorts en jämförelse, mellan elever och 

personals åsikter och upplevelser kring fenomenet skolk. Syftet med studien är inte bara att 

lyfta elevernas och personalens röster, utan även att ställa dessa emot varandra, med 

ändamålet att finna eventuella likheter och skillnader.  

Det empiriska materialet, visar på en tydlig motsättning mellan personal och elever, då deras 

åsikter och erfarenheter kring fenomenet skolk skiljer sig åt i stor utsträckning. Dock kan vi 

finna en viss enighet dem emellan. Både elever och personal på skolan var eniga om att 

skolan handskas med en stor problematik gällande skolk, en problematik som alla anser vara 

något skolan behöver komma till rätta med. Även schemats upplägg, var något som alla 

informanter ansåg inte var hållbart, då de hade uppfattningen om att schemat i sig är en 

bidragande orsak till varför elever utan giltig orsak inte deltar i undervisningen. 

Materialet som helhet visar på att relationen mellan elever och lärare på skolan i dagsläget är 

ansträngd. Eleverna var i stort sett eniga om att den främsta orsaken till skolk, handlar om 

relationen mellan lärare och elev. Vidare menar eleverna att de känner en stor avsaknad av ett 

gott bemötande, då lärarna i dagsläget inte förmedlar den respekt, tilltro och hopp de önskar. 

Lärarna däremot anser sig inte fungera som en felande länk, då de istället upplever att den 

ökade skolkfrekvensen till största del beror på eleverna själva och den ungdomskultur de 

präglats av. 

Resultatet visar även en tydlig åtskillnad mellan elevers och lärares syn på vilken nivå 

problematiken kring skolk bör läggas. Lärarna ser skolk till största del som ett kollektivt 

problem, medan eleverna ser det som ett individuellt och personligt problem.  

Eleverna menar att skolan fungerar som en mötesplats i lika stor utsträckning som en 

undervisningsplats, då sociala relationer och de möten som sker i skolan anses vara väsentliga 

i deras liv. Lärarna uttrycker att de inser att skolan fungerar som en social arena för 

ungdomarna, men de anser däremot att skolan främst är till för elevernas lärande och 

kunskapsinhämtning och att fokus också bör läggas vid att eleverna når de specifika 

skolmålen. 
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5. SLUTSATS 

Vår studie är ett försök att sätta eleverna i ett sammanhang, där deras handlande i form av 

skolk inte ses som ett uttryck av individuella egenskaper, utan istället ses som en reaktion på 

skolans institutionaliserande miljö. Det resultat vi anser mest framträdande i vår studie, är  det 

faktum att skolans gällande struktur och sociala miljö har en direkt inverkan på frekvensen av 

skolk. Dock menar vi inte att vårt resultat därmed utesluter andra orsaksförklaringar, då vi är 

väl medvetna om att fenomenet skolk är oerhört komplext. Istället är vår önskan att studiens 

framställning, kan fungera som ett komplement till tidigare forskning.  

 

Studien synliggör att det inom skolan som institution existerar en miljö, som för många elever 

upplevs exkluderande. Den exklusion vi talar om, innefattar en avsaknad av respekt och tilltro 

för eleven.  Ett generellt förhållningssätt till elever har bland personalen på skolan skapats, 

där uppfattningen finns att en ny generation elever formats, vilka inte bemästrar förmågan att 

anpassa sig till skolans institutionella miljö.  

 

Våra slutsatser utifrån empirin pekar på en motsägelse i lärarnas resonemang kring elevernas 

förmågor. Vi kan se hur skolan präglas av en bristande förmåga att rätta sig efter samhället 

och dess ungdomskultur, då elevernas livssyn och värderingar inte ställs i relation till den 

undervisning som sker.  Vi vill peka på det faktum att om inte skolans verksamhet ifrågasätts, 

finns risken att de strukturer som idag existerar inom verksamheten, också i framtiden 

tenderar att finnas kvar. Om eleverna som idag medverkar inom skolans ramar upplever en 

allt för stor kontrast mellan skolans värld och den samhälleliga värld som idag existerar, vad 

kommer då ske i framtiden med nästa generation elever, om dagens ålderdomliga struktur då 

kvarstår? 

För att skolan ska kunna skapas till att bli en utvecklande och stimulerande arena för 

ungdomen krävs ett nytänkande, där elevens unika behov ställs i fokus.  

 

Vårt resultat väcker funderingar kring vilken roll gymnasiet anser sig ha gentemot eleven och 

samhället. Vår upplevelse är att skolans enda mål är att utveckla individer med en bred 

teoretisk kunskap, men är det endast den egenskapen som krävs av en individ i dagens och 

framtidens samhälle?  En skola som inte tar hänsyn till den enskilda individen och dess unika 

behov, vilken människosyn förmedlar den?  Vill vi att framtidens vuxna endast ska formas till 

att bli högpresterande och konkurrenslystna? Hellre önskar vi att dagens ungdomar i 

framtiden bemästrar egenskaper som visar på förmågan att se hur deras handlingar påverkar 



 

 
46 

medmänniskan. Genom en förändring inom skolans verksamhet, skönjas inte bara en minskad 

skolkfrekvens, utan också en framtid där inte bara teoretisk kunskap anses som den mest 

värdefulla egenskapen hos en individ. 

 

Vi har under utbildningens gång utvecklat ett allt starkare intresse för ungdomar, då främst 

inom skolans värld. Vi som blivande socialpedagoger är övertygade om att både skolan som 

verksamhet och den enskilda individen – eleven, skulle gynnas av ett förnyat synsätt där 

elevens handlingar och mående tolkas mer utifrån ett holistiskt perspektiv.  

Då skolan har en stor roll i de ungas liv, ser vi det därmed viktigt att belysa denna institutions 

betydelse för ungdomars individuella utveckling och psykiska hälsa. 

Vi anser att det idag är nödvändigt med en utveckling inom skolans ramar, där dess gällande 

struktur bör granskas, för att på sikt kunna utveckla alternativa arbetsmetoder. På så vis anser 

vi att nya möjligheter skapas, där eleverna kan erbjudas en skolform som är bättre anpassad 

till dagens ungdomars behov och det samhälle de skall komma att möta efter avslutade 

gymnasiestudier. Den enskilda individen kan omöjligen fly ifrån den samhälleliga struktur 

den lever i, däremot kan den från grunden erbjudas viktiga ”verktyg” för att på bästa sätt vara 

rustad för att möta dagens verklighet. Det är i detta avseende vi menar att skolan idag har en 

allt viktigare och mer ansvarsbetonad roll gentemot ungdomarna, då de enligt oss är i stort 

behov av att lära sig att möta alla de påfrestningar och situationer som följer den samhälleliga 

kontexten. Skolan kan komma att bli denna viktiga del i dagens ungdomars liv, och vi som 

blivande socialpedagoger syftar inte till att genom denna studie svartmåla dagens skolor. 

Istället motiveras vi utifrån visionen om den ”nya skolan” som skapats utifrån dagens 

ungdomars behov.  

 

Efter slutförd studie finner vi det viktigt att vid all forskning kring skolk belysa ett 

elevperspektiv, där även personalens röster görs hörda, för att på så vis skapa en god 

förståelse kring möjliga orsaker till varför inte relationen mellan elever och lärare idag är 

optimal. Vi ser även att det för framtida studier kring problemområdet hade varit intressant att 

införa en tredje röst, i form av föräldrars upplevelser.  Detta anser vi kan skapa en ytterligare 

nivå på förståelsen kring en elevs handling i form av skolk, då föräldrarna har en insyn i 

verksamheten men ändå en mer distanserad sådan, då de inte fysiskt befinner sig inom skolans 

institutionella miljö. 
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Medgivandekontrakt 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är två socialpedagogstudenter vid Högskolan Väst, som gör en studie om skolk och dess 

påverkansfaktorer. Syftet med studien är att undersöka om gymnasieelevers skolk är ett 

uttryck på brister inom skolans verksamhet. Fokus kommer därmed till stor del att ligga på 

institutionella påverkansfaktorer, där elevens handling i form av skolk tolkas utifrån den 

kontext den omges av. Vi anser att genom att synliggöra eventuella brister inom skolans 

ramar, skapas möjligheten till ett effektivare förebyggande av elevens välmående och 

motivation. 

Vi kommer därmed att ägna oss åt fältstudier på ********-gymnasiet i form av enskilda 

intervjuer av personal samt fokusgruppsintervjuer med elever på skolan. Vi kommer även att 

utföra passiva och deltagande observationer. Utöver detta kommer en kontinuerlig kontakt 

hållas med skolans personal i mån av behov.  

All insamlad data kommer avkodas, vilket innebär att intervjupersonerna har full anonymitet. 

Deltagandet i studien kan när som helst avbrytas och deltagarna väljer själva hur personliga 

de vill vara och vad de vill berätta. 

Handledare för vår studie; Anders Bjerkman - Docent, Högskolan Väst. 

 

Linda Wiktorsson - Student:     

 

Sara Johansson - Student: 

 

************* - Enhetschef: 

 

Datum:   Ort: 
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Hej! 

Vi är två socialpedagogstudenter vid Högskolan Väst, som gör en studie om skolk och dess 

påverkansfaktorer. Syftet med studien är att undersöka om gymnasieelevers skolk är ett 

uttryck på brister inom skolans verksamhet. Fokus kommer därmed till stor del att ligga på 

institutionella påverkansfaktorer, där elevens handling i form av skolk tolkas utifrån den 

kontext den omges av. Vi anser att genom att synliggöra eventuella brister inom skolans 

ramar skapas möjligheten till ett effektivare förebyggande av elevens välmående och 

motivation. 

Vi kommer i höst att befinna oss på skolan för att genomföra empiriska studier i form av; 

observationer, enskilda intervjuer med lärare samt fokusgruppsintervjuer med elever. 

Vi vill påminna om att deltagandet är frivilligt, men oerhört tacksamt! 

All insamlad data kommer avkodas, vilket innebär att ni som intervjupersoner har full 

anonymitet. Deltagandet i studien kan när som helst avbrytas och ni väljer själva hur 

personliga ni vill vara och vad ni vill berätta. 

 

Ni är viktiga för oss och vi ser fram emot en givande höst. 

Tack för er medverkan! 

 

Om ni har frågor kan ni nå oss via telefon: 

Linda Wiktorsson: xxxx-xxxxxx 

Sara Johansson: xxxx-xxxxxx 

Eller via Mail: 

linda.wiktorsson@student.hv.se 

sara-charlotta.johansson@student.hv.se  

Handledare: Anders Bjerkman – Docent, Högskolan Väst. 
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