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Abstrakt
Detta  är  en  kvalitativ  studie  vars  syfte  har  varit  att  med  halvstrukturerade  intervjuer  och  en
fenomenografisk metod, öka kunskapen om elevers uppfattningar gällande vad orsaken till skolk
är och vilka möjliga åtgärder mot skolk som är att föredra. 

Studien har uppstått efter en önskan att söka ett förtydligande kring de uppfattningar som redan
fanns gällande skolk. Avsikten med studien har varit att göra en granskning som enbart fokuserar
på elevers egna uppfattning, då det är ett perspektiv som sällan ges någon fokus.

Genom intervjuer med tio elever har det kunnat härledas fem kvalitativt skilda kategorier som
beskriver anledningen till att skolk uppstår och fyra kategorier som beskriver potentiella åtgärder
mot befintlig skolk.

Studien har funnit en variation i elevernas uppfattningar, och en del av kategorierna ger exempel
på anledningar och åtgärder som inte upptäckts i forskningsbakgrunden. 

Resultat pekar på att de elever som skolkar inte får sina behov tillgodosedda, detta leder i sin tur
till att eleverna använder sig av skolk som en protest eller rop på hjälp.

Behovsteori, elevperspektiv, fenomenografisk, risker, åtgärder
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Introduktion
Alla  elever  har  rätt  till  ett  gott  studieklimat  (Skolverket,  2013a).  Skolk  är  en  av  de  kända
riskfaktorer  som  Skolverket  lägger  fram  i  sin  rapport  som  kan  leda  till  både  brott  och
droganvändning.  Men vanligtvis  när  det  gäller  frågan om vad anledningen är  till  att  en elev
skolkar, så skiljer sig ofta uppfattningen hos familjen till den skolkande gentemot uppfattningen
hos  kommunen,  detta  menar  Skolverket  i  en  av  sina  rapporter  (Westerholm & Andrén, 2011).
I  Skolverkets  rapport  påpekas  även  vikten  av  att  göra  ordentliga  undersökningar  kring  de
bakomliggande orsakerna till att skolk uppstår. Detta för att bättre kunna introducera den rätta
åtgärden för att kunna hjälpa den skolkande eleven på rätt sätt.

Men det som kan tyckas saknas i Skolverkets rapport är elevernas uppfattning om anledningarna
till skolk.  Eleverna är de som skolkar,  eleverna är de som är närmast problemet, bör det inte då
vara säkert att påstå att  elevernas uppfattning är av minst lika stor vikt som de anhörigas eller
kommunens?

Många elever har på något sätt varit i kontakt med skolk, antingen genom någon klasskamrat med
ogiltig frånvaro, eller genom egen erfarenhet av ogiltig frånvaro. Statistik visar att sju procent av
alla elever i  gymnasiet  fick 2014 sina studiebidrag indragna på grund av ogiltig frånvaro,  det
motsvarar en siffra på 22.000 skolkande elever (DN, 2015). Av de 22.000 eleverna som skolkade
hamnade 1.700 i Kronofogdens register som ett resultat av den ogiltiga frånvaron (DN). 
Antalet skolkande varierar beroende på vilken utbildningsnivå det gäller, vanligast med skolk är
det  på  gymnasienivå  (Nyman  &  Rudander,  2012).  Men  skolk  förekommer  självklart  även  på
högstadienivå, exempelvis så skolkar 8 procent av eleverna i årskurs 7-9 minst en gång i månaden
enligt statistiska centralbyrån (Nyman & Rudander). Med tanke på denna statistik så bör det inte
vara naivt att anta att de flesta elever då format sig en egen uppfattning om vad som är orsaken till
att en elev skolkar.

Idag  finns  det  ett  flertal  pågående  och  avslutade  svenska  projekt  i  olika  omfattningar  som
inriktar sig på skolk och som vill fördjupa sig i t.ex. vilka anledningarna är till att det förekommer,
vad som görs emot det och vad som  kan göras emot det. Ett av dessa projekt är PÖEN (Projekt
Ökad elevnärvaro), som startades vårterminen 2014 med bland annat målet att minska elevernas
frånvaro på skolorna i området Örgryte-Härlanda. Ett annat projekt, som nu är avslutat (2011-
2013)  heter  GR Drop  Outs.  GR Drop  Outs-projektet  har  inte  bara  sökt  statistik  kring  elevers
avhopp (som namnet antyder), utan även  kartlagt Göteborgsregionens alla kommuners insatser
när  det  gäller  hantering  av  elevfrånvaro.  De  som  skapade  projektet  GR  Drop  Outs  är
Göteborgsregionens  kommunalförbund  (GR).  Göteborgsregionens  kommunalförbund  är  även
ansvariga för flera andra projekt,  som exempelvis  Plug in (2012-2014)  vars  mål var att  halvera
antalet elever som inte fullgjorde sin gymnasieutbildning på 4 år. 

Ett  ytterligare  projekt  på  högstadienivå  som  hette  Pilotprojekt  samverkan  skola  och  socialtjänst
(Stockholms utvecklingsenhet, 2014) har haft målet att de elever som har hög skolfrånvaro, låg
måluppfyllelse och som saknar behörighet att läsa vidare på gymnasienivå ska öka sin närvaro och
måluppfyllelse. Tillvägagångssättet i detta projektet var att skolan sökte samarbete tillsammans -
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med  socialtjänsten  för  att  gemensamt  hitta  sätt  att  kunna  stödja  de  eleverna  som  tillhörde
målgruppen  (Byström-Sjödin,  2014).  Flera  av  de  skolor  som  var  med  i  Stockholmsprojektet
använde sig av en SMS-tjänst (Byström-Sjödin), denna tjänst innebar att föräldrarna fick ett SMS
ifrån skolan så fort det upptäcktes att deras barn hade ogiltig frånvaro. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att skolk är ett aktuellt ämne i dagens samhälle, vilket de
ovanstående beskrivna projekten bevittnar. Skolk är även ett allvarligt ämne, då det finns kända
risker och potentiella följder som även Skolverket (2013a) kan bestyrka.

Definitioner
Skolk - Definitionen av skolk är inte alltid densamma. Enligt CSN (Centrala Studiestödsnämnden,
2015) hamnar all frånvaro som inte är giltig under benämningen skolk. Giltig frånvaro inkluderar
vanligtvis frånvaro från skolan som är ett resulterat av sjukdom eller beviljad ledighet (Skolverket,
2013b). Men skolk kan även användas som beskrivning om en elev som ännu inte fyllt 17 har haft
ogiltig frånvaro vid sju tillfällen i rad eller totalt tio tillfällen under ett skolår (Kidslegal, 2013).

Olika studier kan även ha olika kriterier för den ogiltiga frånvaro som ska studeras. I  denna
studie  är  mitt  kriterium  detsamma  som  hos  CSN;  all  ogiltig  frånvaro  är  skolk.  Jag  använder
beskrivningen, ogiltig frånvaro, synonymt med ordet skolk. I intervjuerna har jag dock främst sökt
efter skolk som pågått i flera dagar när den erfarenheten finns, i de fall den inte funnits är all sorts
skolk intressant.

Tidigare forskning
Det finns flera tidigare artiklar och avhandlingar som inriktat sig på att forska om vilka faktorer
som kan påverka att skolk uppstår (t.ex. Nolan, Cole, Wroughton, Clayton-Code & Riffe, 2013;
Rivers,  2010 &  Strand,  2013)  och det  finns flera  artiklar och avhandlingar som beskriver  vilka
ingripande som är att föredra mot skolkande elever (t.ex. Cole, 2011; Eastman, Cooney, O´connor
& Small, 2014; Gladh & Sjödin 2014 & Reid, 2010). Nedan följer en kort redogörelse för vem som
har det egentliga ansvaret att se till så en elev inte skolkar, och även en djupare beskrivning av de
tidigare studier som sökt förklara vissa aspekter inom ämnet skolk.

Avgränsningar
Avgränsningen som gjorts när jag samlat information kring ämnet är att endast använda artiklar,
avhandlingar  och  rapporter  som  uppger  anledningar,  lösningar,  åsikter  eller  som  enligt  min
bedömning förklarar det som jag anser är viktiga aspekter för att lättare förstå fenomenet skolk. 

När jag sökte efter tidigare forskning om studieobjektet, använde jag mig av databaserna ERIC,
Academic  Search Elite,  Uppsatser.nu och även sökmotorn Google.  I  mitt  letande har  jag  även
använt sökorden: giltig frånvaro, phenomenography truancy, truancy prevention, truancy system,
school  prevention  truancy,  school  truancy  support,  truancy  intervention,  truancy  student
interview, truant interview, absenteeism in school, truancy preference, skolk, skolk ansvar, skolan
mot skolk, skolk åtgärder. 
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Ansvar, plikt och skyldighet
De barn som finns bosatta i Sverige har ovillkorlig rätt till utbildning (Skolverket, 2008) För att
barnen inte ska gå miste om denna rättighet följer både skolplikt och närvaroplikt på grundskola,
grundsärskola, specialskola och sameskola (Skolinspektionen, 2015). Skolverket (2013b) skriver att
ansvaret  över  att  ett  barn  följer  sin  skolplikt  delas  av  både  skolan  och  vårdnadshavare.
Vårdnadshavarna är främst skyldiga att se till att barnet dyker upp på skolan, men när barnet
infunnit sig på plats förflyttas tillsynsansvaret över på skolan (Skolverket, 2013b ). När skolan har
tillsynsansvaret är de skyldiga att se till att eleven har en trygg skolgång och att eleven är med på
de obligatoriska momentet, så om en elev senare på en skoldag inte skulle infinna sig på en lektion
har  skolan  skyldigheten  att  undersöka  varför  så  är  fallet,  och  även samma dag kontakta  och
informera  vårdnadshavarna  (Skolverket,  2013b).  Om en elev  med skolplikt  inte  fullbordar  sin
skolgång som ett resultat av att dess vårdnadshavare inte gjort det som krävts inom ramen av dess
skyldighet,  kan  den  kommun  som  de  tillhör  förelägga  vårdnadshavarna  att  uppfylla  sina
skyldigheter  (Skolinspektionen).  Detta  med  syftet  att  eleven  ska  få  sin  rätt  till  utbildning
tillgodosedd.

Kända orsaker till skolk
Nolan et al. (2013) definierar i sin artikel att benämningen `skolk´, är aktuell om eleven utan giltigt
skäl  inte  har  infunnit  sig  i  skolan  på  tre  eller  fler  dagar.  Nolan  et  al.  fortsätter  förklara  att
anledningen till skolk, vanligtvis är kopplad till socioekonomisk status. Skolk kan ofta relateras till
elevens  familj,  elevens  skola  eller  eleven  själv.  Riskfaktorer  kan  vara  exempelvis  föräldrars
utbildningsnivå, mängden tillsyn under ledig tid, drogtillgänglighet, undermåliga betyg, brist på
motivation  eller  intresse.  Nolan  et  al.  fick  sin  undersökningsdata  genom  en  skoldatabas  och
enkäter  ifrån elevers  föräldrar  eller  förmyndare.  Det utfördes inga intervjuer  eller  andra slags
datainsamlingsmetoder riktade direkt till eleverna själva i studien av Nolan et al.

Rivers (2010) försöker i  sin avhandling finna korrelationer mellan skolkande elever och olika
utmärkande faktorer. Faktorer så som familjeförhållanden, skolfaktorer och elevernas personliga
egenskaper. I sitt sökande efter samband har Rivers till stor del använt sig av enkäter riktade både
till elever och lärare. Det han kommit fram till är att det inte finns någon stark koppling mellan
exempelvis föräldrars tillsyn och elevernas egna fria tid, inte heller finns det en markant koppling
mellan drogmissbruk (så som alkohol och marijuana) och ett skolkande uppförande. En not värd
att nämna är att  Rivers resultatet till viss del motsäger de riskfaktorer som Nolan et al.  (2013)
lägger fram, i alla fall vissa faktorer så som egentid och missbruk. Datainsamlingsmetoderna i de
båda studierna skiljer sig också åt när det handlar om vem enkäterna riktar sig till. 

Fortsättningsvis förklarar Rivers att de elever som har en negativ självbild däremot har en större
sannolikhet att börja skolka än de elever som har en hög uppfattning om sig själva. En annan
korrelation är att de elever som känner att de inte får sina behov uppfyllda i  de klasser de är
inskrivna i löper större risk att börja skolka. De elever som skolkar allra mest är de elever som bor
ihop med båda sina föräldrar, och inte bara en av dem. Rivers menar även att ju mindre kännedom
en elev har gällande skolans uppförande-policy desto större är sannolikheten att eleven kommer få
ogiltig frånvaro.
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I Strands (2013) studie var syftet att kritiskt undersöka om systemkrafterna i skolsystemet drar
eleverna mot delaktighet i skolan. Strands studie är relativt bred, den inriktar sig inte enbart på
elevers åsikter utan även de åsikter kommande från lärare. Datainsamlingen i Strands studie har
skett både genom intervjuer, skoldokument och tidigare källmaterial. En av frågeställningarna till
studien önskade också förklara elevernas egna syn på skolk. Strand försöker förklara att eleverna
anger anledningar till skolk som är både hänvisade till inre (skolfaktorer), och yttre faktorer (icke-
skolfaktorer).  Anledningarna  delades  sedan  upp  i  ytterligare  två  grupper.  Den  ena  gruppen
omfattade de anledningar som kunde uppfattas som ursäkter till skolk, och en annan grupp som
kunde  uppfattas  som  försvarsargument till  skolk.  Efter  analysen  av  intervjuerna  med  eleverna
konstaterar  Strand  att  de  flesta  eleverna  som  skolkar  har  varit  missnöjda  med  sina  sociala
relationer på skolan gentemot antingen lärare eller andra elever. Som ett resultat av detta missnöje,
har de inte känt sig delaktiga i sin klass eller i skolan som helhet. Den slutligen utlösande faktorn
till skolket som eleverna uppger har rentav ofta varit lärarens attityd påpekar Strand.

Kända insatser mot skolk
Cole (2011) utförde en sex veckors lång studie för att ta reda på om man kunde öka elevers närvaro
med hans valda metoder. I denna studie infördes nya lektioner vars syfte var att motivera eleverna.
Eleverna i studien fick även möjligheten att kunna boka möten med mentorer där eleverna kunde
tala om precis vad de ville, exempelvis hem- och skolförhållanden, eller personliga problem. Målet
med studien var att se om dessa insatser skulle minska skolk, och resultat visar att så blev också
fallet. 70 procent av eleverna i studien ökade sin giltiga närvaro, och 60 procent av de tillfrågade
lärarna ansåg att de nya insatserna var extremt effektiva. Men Coles studies resultat förlitade sig på
närvarostatistik tagen före och efter de sex veckorna, det användes även enkätundersökningar med
lärarna för att få deras opinion. Det gjordes inga intervjuer eller enkäter riktade mot eleverna och
deras uppfattning kring insatsernas effektivitet.

I  en artikel  skriven av Eastman,  et  al.  (2014)  där man använt statistisk från tidigare studier,
försöker man måla upp en bild av faktorer som är viktiga i arbetet för att minska skolk. Eastman et
al.  förklarar  vikten  av  statliga  och  lokala  mandat  som  skänker  möjlighet  att  skapa  effektiva
lösningar mot skolk. Med tanke på att de gamla föreskrifterna och lagarna kan behöva ändras för
att uppnå ett optimalt resultat. Eastman et al. poängterar även att alla har ett visst ansvar som
måste följas. Föräldrarnas ansvar är att främst se till deras egna barns välmående. Skolornas ansvar
är att hitta en balansgång så att  alla elever får den hjälp som de behöver även om den hjälpen
skiljer sig från mängden, och elevernas ansvar är att lära sig vad skolk innebär för risk. 

En litteraturstudie utförd av Reid (2010) liknar artikeln skriven av Eastman et al. (2014). Reid tar
upp  vikten  av  föräldrarnas  ansvar  och  ett  samarbete  med skolan  för  att  komma  fram till  en
gemensam  lösning  åt  deras  skolkande  barn.  Reid  beskriver  också  att  det  finns  ett  studerat
samband mellan barns läs- och skrivsvårigheter och tendensen att börja skolka. Reid menar att om
man lägger fram hjälp i ett tidigt skede för ett barn med exempelvis dyslexi och/eller dyskalkyli,
kan man på sikt motverka den förhöjda risken för ett skolkande beteende i framtiden. 
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I vissa fall går det mycket längre än att missa en lektion eller en dag i skolan, det finns barn som
helt gett upp skolan och blir hemmasittare. Gladh och Sjödin (2014) har skrivit en metodhandbok
som är tänkt att  fungera som en hjälp i  arbetet  att  få barn som är hemmasittande tillbaka till
skolan. Gladh och Sjödin presenterar en metod som de kallar nyckelmetoden. Nyckelmetoden går
ut på att skapa ett välutvecklat och individanpassat åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet består
sedan av tre delar som ska behandlas. En pedagogisk, en social och en psykologisk. Ansvaret över
det pedagogiska fältet står läraren för, ansvaret för det sociala och psykologiska står en kurator för.
Målet med åtgärdsprogrammet är att till slut få tillbaka barnet till skolan.  

2012  skedde  även  en  regeländring  i  Sverige  som  innebär  att  elever  riskerar  att  mista  sina
studiebidrag redan efter 4 timmars ogiltig frånvaro i månaden, istället för de 20 procent frånvaro
som tidigare krävdes för att mista bidraget (Centrala Studiestödsnämnden, 2015). Anledningen till
förändringen i rutinerna 2012 berodde till viss del på skollagen och dess tydligare betoning av
elevnärvaro, men även den tidigare kritiken från Överklagandenämnden rörande studiestödet var
en påverkande faktor i sänkningen av frånvarogränsen, skriver CSN.

Sammanfattning
Det som förbisetts är ofta elevperspektivet, med andra ord elevernas egna uppfattning. Av det som
jag funnit är det vanligast att studier kring skolk är baserat på data från närvarostatistik, enkäter
och intervjuer med lärare. Men sedan finns det självklart de studier som omfamnar även elevens
åsikt och uppfattning, som exempelvis Strand (2013) och Rivers (2010). Men jag har inte hittad
någon tidigare studie som centrerar sin fokus på elever  utan tidigare känd skolk-bakgrund, och
deras uppfattning eller åsikter angående vad som kan vara anledningen till skolk. I de studier som
jag hänvisat till har det även funnits en del motsägande åsikter och resultat, som jag hoppas har
framgått i min beskrivning.

Syfte & frågeställningar

Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva tio högstadieelevers uppfattningar om vad de tror styr
handlingen att skolka och vilka åtgärder mot skolk som är att föredra.

Frågeställningar
1. Vad är anledningen till skolk?
2. Vad kan göras för att minska befintlig skolk?
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Metod

Fenomenografin
Forskningsmetoden  i  denna  uppsatsen  är  kvalitativ,  anledningen  till  att  jag  valde  just  den
kvalitativa  approachen är  eftersom jag  ansåg  att  svaren  på  mina forskningsfrågor  bäst  kunde
besvaras med människors egna uppfattningar och människors egna syn på verkligheten. Backman
(2008) menar att den kvalitativa metoden är bättre lämpad än den kvantitativa när en studie lutar
mer åt det subjektiva hållet än åt det objektiva.

Den vetenskapliga metoden i denna studie är fenomenografi. Valet av den metoden är baserat på
mitt tidigare val att fokusera just på människors uppfattningar. Vidare förklarat så är den centrala
avsikten med den fenomenografiska metoden att söka reda på kvalitativa skillnader i människors
olika uppfattningar enligt  Fejes  & Thornberg (2009).  Med begreppet `uppfattning´ menas  i  ett
fenomenografiskt sammanhang, hur något ter sig för en person. Så målet med en fenomenografisk
studie är alltså inte att söka svar på hur något är, utan istället söker man efter att hitta de olika sätt
som något framstår hos flera människor (Fejes & Thornberg). Detta koncept kan vidare kopplas till
att man håller vid andra ordningens perspektiv. 

Andra ordningens perspektiv
Den första ordningens perspektiv fokuserar på det som kan observeras utifrån, det som kan kallas
för fakta (Larsson, 1986). Den andra ordningens perspektiv är grundat på hur någon upplever
något,  med  andra  ord  vad  som  är  riktigt  på  en  subjektiv  nivå  före  en  objektiv.  Den  andra
ordningens perspektiv lägger inte så stor vikt på vad som är sant eller falskt enligt den första
ordningens perspektiv, det som prioriteras är uppfattningarna och upplevelserna hos individen
(Larsson). 

Uppfattningen står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som
inte kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion.  - Staffan Larsson (1986, s.
31) citerar Marton & Svensson (1978).

Jag har haft andra ordningens perspektiv i betänkandet när jag skapade intervjufrågorna. Med
motiveringen  att  svaren  från  de  intervjuade  skulle  ge  mycket  exempel  på  händelser  och
upplevelser  som kunde  lämnas  öppna  för  tolkning.  I  analysen  har  jag  sedan försökt  tyda  de
intervjuades utsagor, och med min egen tolkning skiljt ut vad som är de genuina uppfattningar.

Intervju som datainsamlingsmetod
Eftersom det är uppfattningar som har varit det viktigaste i denna studie, så kändes det som ett
klart val att använda intervjuer för att få dessa åsikter dokumenterade på ett smidigt och bra sätt.
Larsson (1986) menar att i fenomenografiska studier ligger vanligtvis antalet intervjupersoner på
mellan 20 och 50 stycken (beroende på studiens omfattning).  Med denna studiens omfång och
tidsbudget  i  beräkning har jag använt mig av ett  mindre antal  intervjupersoner (10 st)  för  att
materialet ska bli hanterbart. Larsson betonar vikten av att göra en djupare analys, och om det
insamlade materialet blir för omfattande så kan det vara, med Larssons ord, -
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en  smärtsam upplevelse.  Mer  specifikt  så  är  det  halvstrukturerade intervjuer  som  har  varit
studiens  valda  datainsamlingsmetod.  Som  Bryman  (2008)  förklarar  så  kan  man  med  en
halvstrukturerad  intervjumodell  föra  ett  relativt  naturligt  samtal  och  lämna  mycket  större
utrymme  för  intervjupersonens  egna  sätt  att  berätta  än  om  man  jämför  med  strukturerade
intervjuer.  Valet  av de halvstrukturerade intervjuerna var även influerat  av  Fejes  & Thornberg
(2009),  som i  sin  beskrivning av fenomenografin  som metodansats  inte  lämnar plats  åt  någon
annan slags datainsamlingsmetod när det kommer till fenomenografiska studier.

En viktig sak att tänka på när man ska formulera intervjufrågor är enligt Larsson (1986) att inte
skapa ledande frågor,  åtminstone i  den högsta  mån det  går  att  undvika.  Ledande  frågor  kan
resultera i att variationen av uppfattningarna blir lidande eftersom svaren nästan kan sägas bli
erbjudna (Larsson). Det är även viktigt att inte formulera frågorna precis som frågeställningen till
studien. T. ex. om jag ville få reda på elevens uppfattning om orsaken till skolk, så skulle jag inte
fråga den intervjuade;  Vad tror du är anledningen till skolk? Då är risken enligt Fejes & Thornberg
(2009) att  svaren man får blir automatiska och nästan förutsägbara.  Det viktiga är att hitta det
underliggande,  då  krävs  flera  frågor  som tillsammans  formar  svaret  på  den egentliga  frågan,
menar Fejes & Thornberg.

Huvudfrågorna  (se  bilaga  3)  har  jag  försökt  att  formulera  lika  för  alla  de  intervjuade.  Men
följdfrågorna till var och en har varierat beroende på de svar jag fått. I halvstrukturerade intervjuer
används variation på följdfrågor som ett medel för att få ett så uttömmande svar som möjligt enligt
Fejes & Thornberg (2009). Sättet som jag gick till väga med intervjuerna var att hantera en person i
sänder, och spelat in alla intervjuer med två ljudinspelare. Anledningen till att jag använde två
inspelare var för att minska risken för undermåligt ljud. Om dåligt ljud skulle blivit fallet hade det
kanske  varit  omöjligt  att  transkribera  efteråt.  Jag  har  använt  en  dator  med  tillkopplad
mikrofonmygga och en mobiltelefon med ljudinspelningsapplikation.  Det insamlade materialet
har jag senare transkriberat. Utan transkribering menar Bryman (2008) att intervjumaterial som är
inspelat är väldigt svårt att hantera. Tack vare transkriberingen har jag i min studie även undvikit
onödiga risker som följer med att endast ha ljudkopior på intervjuerna.  Under transkriberingen
har jag lagt fokus på vad som sagts, men även lite fundering och tolkning på hur sakerna sagts. Jag
har exempelvis noterat när den intervjuade funderat länge, haft pauser i sina meningar, mumlat,
svurit, skrattat eller citerat andra. Jag har i den mån jag kunnat försökt att skriva transkriberingen i
talspråk, i tron om att en del av samtalets budskap annars riskerar att försvinna i läsningen.

Urval av intervjupersoner
Valet av intervjupersoner har varit baserat på att de vid intervjutillfället varit 15 eller 16 år och gått
sista  året  på högstadienivå (årskurs  9).  Kravet  gällande  pågående utbildningsnivå  har  funnits
eftersom jag i tidigt skede ansett att det skulle vara mer intressant att undersöka uppfattningen
från elever som fortfarande går under skolplikt, än från de elever som går på gymnasienivå och
inte har skolplikt. Det har inte varit något krav att intervjupersonerna personligen skulle haft egen
erfarenhet av att skolka, det viktigaste med resultatet av intervjuerna har varit fokus på elevernas
uppfattningar, inte personliga erfarenheter. Valet av intervjupersoner har prioriterats framför valet
av skola. Jag satte inte några direkta krav i valet av skola. Jag skriver mer om detta i diskussionen.
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Beskrivning av intervjupersoner
De tio intervjupersoner som har deltagit i denna studien har bestått av 6 killar och 4 tjejer, varav
alla gick i årskurs nio under den period då intervjuerna utfördes. Intervjupersonerna gick alla i
samma  skola  fördelade  över  tre  klasser.  8  stycken  av  dem  hade  sedan  tidigare  en  personlig
bakgrund av skolk. Omfattningen av skolk-erfarenheten varierade person till person, med alltifrån
enskilda lektioner till hela dagar av ogiltig frånvaro. 4 av dessa 8 skolkade fortfarande emellanåt
medans de andra 4 hade helt slutat att få ogiltig frånvaro som var orsakad av egen vilja (enligt dem
själva).  2 stycken hade aldrig tidigare skolkat, men de kände flera andra elever som gjorde det. 

Analysmetod
Analysen av insamlad data är som  Larsson (1986) skriver en kritisk och väldigt viktig del i den
fenomenografiska processen. I  analysprocessen kan det underlätta om den studerande försöker
föreställa sig själv i den studerades `skor´, och försöker leva sig in i den dennes uppfattning. Målet
med  detta  är  att  bättre  förstå  det  underliggande  och  det  osagda,  det  som  är  underförstått
(Larsson). 

Analysen i denna studie är baserad på den sju stegs modell som Fejes och Thornberg (2009)
beskriver. Här nedan följer namnet för varje steg i modellen samt en beskrivning av hur jag har
gått till väga;

Steg 1, Att bekanta sig med materialet – Läst igenom de transkriberade intervjuerna och tidigare
anteckningar ett flertal gånger med målet att bekanta mig med materialet.

Steg 2, Kondensation – Skiljt ut de viktigaste och mest relevanta passagerna. Dessa har fungerat
som en slags summering men ändå representerat hela dialogen med intervjupersonerna.

Steg  3,  Jämförelse –  Jämfört  passagerna  och  sökt  finna  likheter  och  skillnader  i  de  olika
uppfattningarna hos intervjupersonerna.

Steg 4, Gruppering – Grupperat de olika passagerna i relation till de likheterna och skillnader som
tidigare upptäckts.

Steg 5, Artikulera kategorierna – Skapat preliminära kategorier som återgett essensen av de olika
uppfattningarna genom att väga likheterna och olikheter med varandra.

Steg 6, Namnge kategorierna – Namngett kategorierna med en beteckning som avskiljt och tydligt
beskrivit kategorin med förhoppningen att läsaren inledningsvis ska få sig en tydlig bild av innehållet
i varje kategori.

Steg 7, Kontrastiv fas – Kontrasterat passagerna med alla preliminära kategorier för att se om de
passat in i fler än en, om så varit fallet har jag övervägt om det har varit bäst att assimilera de berörda
kategorier till en och samma eller låta de stå kvar.
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Denna  sjustegsmodell  rekommenderas  av  Shahadat  Hossain  (PhD.)  i  hans  artikel
Phenomenography:  A  qualitative  research  methodology  in  Bangladesh  (2014).  Modellen  har
troligtvis sin ursprungliga källa från Dahlgren och Fallsberg 1991 (Fejes & Thornberg, 2009), och
verkar vara vanligt förekommande i fenomenografiska artiklar, och uppsatser på avancerad nivå
(exempelvis,  Eckerblad,  Eriksson,  Kärner  &  Edéll-Gustafsson  2009;  Göransson  2008  &  Yates,
Partridge & Bruce  2012).  Efter  att  kategorierna  blivit  skapta  har  jag gjort  min egna,  generella
tolkning av fenomenet skolk under rubriken resultatdiskussion.

Teoretisk anknytning
Resultatet jag har fått i denna studien har tolkats med Maslows behovsteori som utgångspunkt. 

Abraham Maslow var en forskare som var aktiv i början och mitten av 1900-talet (McLeod, 2014).
Maslow lyckades skapa en världskänd behovsteori som förklarar hur motivation går att koppla till
människans grundläggande behov. Vi strävar alla efter ändamålet att nå självförverkligande och
därigenom vår fulla potential,  men för att ta oss dit måste vi uppnå och passera de 4 tidigare
stegen  i  Maslows  hierarkiska  behovspyramid,  skriver  Aroseus  (2016).  Maslow  menade  att
människans första motivation är att få sina fysiologiska behov uppfyllda, t.ex. luft, mat, värme och
sömn, (sådant vi behöver för att överleva). När man klarat av ett steg i pyramiden börjar man söka
efter  att  uppnå  det  nästkommande  steget.  De  fortsatta  behoven  är  (i  ordning)  trygghet,
gemenskap, uppskattning/självkänsla och slutligen självförverkligande (McLeod). Det finns även
en senare variant av behovspyramiden som innehåller ytterligare 4 steg, men jag begränsar mig till
att endast beskriva den klassiska versionen. 

Anledningen till att jag fastnade för just Maslows teori var eftersom jag direkt såg en koppling
mellan  teorins  huvuddelar  och  mitt  resultat.  Denna  koppling  kommer  jag  beskriva  mer  i
diskussionsavsnittet. Men värt att förtydliga är att teorin valdes först efter det att studiens resultat
framkommit.

Tillförlitlighet
Bryman (2008) menar att en studies tillförlitlighet bland annat består av dess pålitlighet och dess
möjlighet att låtas styrkas och konfirmeras. Jag har beskrivit forskningsprocessen så genomgående
som jag tyckt varit möjligt. Denna beskrivning har jag varit tydlig med för att läsaren ska få en god
inblick i hur datamaterialet har samlats in och bearbetats, detta följer även Brymans kriterium för
att  skapa pålitlighet.  På detta sätt  får  även läsaren själv  en möjlighet  att  kunna göra en egen
bedömning över mitt tillvägagångssätt. Jag har i den mån det varit möjligt försökt att vara objektiv
i min tolkning av datamaterialet. Jag kan dock omöjligt säga om studien har varit helt fri från egen
bias. Medvetet så har jag inte haft några som helst förutfattade meningar gällande resultatet när
jag började med denna studie, detta önskar jag framgår i texten.

Något som bidrar till studiens trovärdighet är att vid jämförelse med tidigare forskning har jag
funnit resultat som överensstämmer med flera av mina kategorier, detta förklaras mer ingående i
resultatdiskussionen. 
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Etiska reflektioner
Före intervjuerna och deras tillhörande inspelningar så var jag väl medveten om att rätta mig inför
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Redan före valet
av intervjupersoner skickade jag ut ett intressekontrollbrev med grundläggande information till
lärare på den utvalda skolan (se bilaga 1).  Lärarna läste  i  sin tur upp brevet  för eleverna där
information gavs som lätt berörde alla de fyra forskningsetiska kraven.

När tio elever hade visat intresse att deltaga i studien skickade jag även ut ett informationsbrev
som de tio eleverna skulle ge till sina vårdnadshavare (se bilaga 2). I brevet informerade jag om att
vårdnadshavarna  hade  möjlighet  att  kontakta  mig  eller  barnets  lärare  om  de  inte  skulle  ha
samtycke till att deras barn skulle vara delaktig i en intervju.

Vid intervjuerna gav jag mer ingående information och berättade för varje elev om studiens syfte
(informationskravet)  och  möjlighet  att  avbryta  deltagandet  när  som  helst  om  så  önskades
(samtyckeskravet). Under intervjun gav jag även en kopia på informationsbrevet som lärarna läst
upp tidigare, kopian kunde eleverna sedan ta med sig hem om de så önskade. 

Eftersom lagring av ljudinspelningar har varit ett faktum i detta arbete, så har jag varit extra
noga så att konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följs. Jag har endast förvarat ljudfilerna på
min personliga dator, detta är även för att data från intervjuerna inte ska användas för annat syfte
än vad som är  ämnat  för  min studie.  I  anknytning till  de  citat  som jag ger  exempel på ifrån
intervjuerna, så har jag ändrat elevernas namn till A1, A2, A3 och så vidare, så att inget uttalande
går att förknippa med elevernas riktiga namn.
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Resultat
Resultatet består av två delar, där båda av studiens frågeställningar besvaras. Detta avslutas sedan
med en sammanfattning av det resultat som har visat sig. 

Nedan följer en beskrivning av de funna kategorierna under varsin egen rubrik. Här ger jag även
exempel på några av de viktigaste passagerna från intervjuerna, som enligt mig ger en tydlig bild
av de olika uppfattningarna. Vissa väsentliga passager har uteblivit från resultatet då de annars
kunnat  identifiera  vissa  intervjupersoner,  detta  på  grund  utav  specifika  och  unika  detaljer  i
elevernas svar. 

Anledningar till skolk
Av  de  tio  intervjuerna  har  jag  kunnat  utvinna  fem  stycken  kvalitativt  skilda  kategorier  där
uppfattningen om anledning till skolk gör sig tydlig. 

Bristande utbildningsinnehåll
De  intervjuade  uppfattade  att  utbildningen  i  sig  kan  vara  anledningen  till  att  skolk  uppstår.
Eleverna  har  negativa  åsikter  om  utbildningen  beträffande  dess  innehåll,  variation  och/eller
utbildningens betydelse för framtiden. 

Några av eleverna tyckte att lektionernas innehåll var ointressant och repetitivt, vissa uppfattade
också  att  kraven  skolan  ställer  är  alldeles  för  höga  för  att  anses  som  rimliga.  Dessa  åsikter
resulterade  i  att  andra  saker,  så  som  att  hänga med kompisar  och  röka,  eller  att  gå  till  stan
prioriterades framför skolans lektioner.

De lektionerna som vi oftast skolkar från det är SO lektionerna, för att vi har gjort samma
sak i tre år nu, i början var det nytt och spännande och jättekul, men sen så har vi gjort
samma sak så här, instuderingsfrågor brukar vi göra, så ska vi läsa en text och sen ska vi
svara på frågorna, och det är det vi gör hela tiden. Så vi tröttnar ju, vi vill ha nytt och vill att
det ska var intressantare så vi orkar gå typ - Intervju med A2, mars 2016.

Eller så gillar man inte bara lektionen, jag antar att det finns många som liksom skippar
också för att man inte tycker att skolan är speciellt viktig, eller inte känner att `jag behöver
det här´ eller någon sån anledning... - Intervju med A3, mars 2016.

Vissa av eleverna trodde inte att skolk kunde ge konsekvenser  i framtiden, så de menade att det
inte hade någon betydelse om de skolkade eller inte.

Skoltrötthet
De  intervjuade  uppfattade  det  som  att  skoltrötthet  är  en  vanliga  orsak  till  att  skolk  uppstår.
Eleverna som skolkar känner sig inte ha orken att klara av att motivera sin närvaro i skolan. 
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Jag tycker det är tråkigt... tråkigt bara - Intervju med A1, mars 2016.

Ja det är slutet på nian, det är väldigt många som är rätt så skoltrötta kan jag tänka mig nu -
Intervju med A5, mars 2016.

Inte mycket, bara inte orkar, man är skoltrött - Intervju med A4, mars 2016.

Ordet ork upprepar sig om och om igen under intervjuerna. Eleverna tycks känna sig trötta efter
nio år i skolan och närheten att komma till ett gymnasium som de själva ansökt till kan uppfattas
som en bidragande faktor till att vissa elever släpper lite på `tyglarna´. Det har varit flera intervjuer
där skoltrötthet och brist på ork nämnts och talats om, i alla har dock inte uppfattningen funnits att
skoltrötthet är den vanligaste orsaken till skolk.

Bristfällig skolpersonal 
De intervjuade eleverna uppfattade att lärarna på skolan är en anledning till att elever skolkar. Det
kan röra sig om att vissa lärare uppfattas som stränga och aggressiva,  eller andra som verkar
särbehandla vissa elever. 

En av de intervjuade hamnade ofta i hetlevrade diskussioner med lärarna, där båda parter blev
arga och tjafsade mot varandra utan att komma någon vart. Eleven menade att den enda lösningen
i situationen med läraren, var att skolka. En annan av de intervjuade eleverna menade att det i
vissa fall gick så långt att en av lärarna kunde dumförklara vissa elever när de hade åsikter som
skiljde sig från hens egna.

Vissa är så aggressiva och bestämda det gillar man inte - Intervju med A3, mars 2016.

Asså... om man säger, lärarna... om det finns någon lärare som man inte tycker om, om det
finns någon lärare som behandlar en dåligt, då vill man ju inte. Det tror jag kan vara en av
anledningarna till att man inte går på just de lektionerna. För att alla lärare behandlar ju
inte alla eleverna så där jättebra - Intervju med A6, mars 2016.

Ja ah det va, hon tyckte om alla andra så mycket... men mig var det något speciellt med -
Intervju med A7, mars 2016.

Det som kom fram i intervjuerna var att flertalet av eleverna hade en negativ bild om en eller flera
lärare på skolan. Att lärarna var `dåliga´ kunde flera gånger användas till att motivera skolk från
specifika lektioner, men aldrig hela dagar.

12



Påverkan från kompisar och familj
De intervjuade eleverna uppfattade det som att inflytandet från föräldrar och kompisar kan orsaka
en negativ effekt på elevers närvaro i skolan. Flera av de intervjuade eleverna gav exempel och
egna åsikter som berörde denna kategorin.

Alltså jag tror mycket det beror på vilket kompisgäng som du umgås med, jag menar de
tjejerna som jag umgås med de skolkar liksom inte någon utav dem, och de är också från
familjer där du ska ha höga förväntningar och bla bla bla... Medans han då, och hans kompis
som är de jag umgås med väldigt mycket av killkompisarna, de har ju inte gjort så mycket
effekt på mig, men jag tror det är för de kom in lite sent, för om de hade kommit in lite
tidigare i mitt liv så hade de nog kunnat göra lite större effekt tror jag - Intervju med A8,
mars 2016.

Asså...  det  är  jag  och  min  kompis,  vi  brukar  göra  det  tillsammans,  för  att  vi  är  ofta
tillsammans och så. Men jag vet inte hur det är med andra partier, de brukar mer gå på
lektionen men inte vara aktiva, i min kompiskrets i alla fall - Intervju med A2, mars 2016.

Jag tror att han är typ uppväxt i en sån miljö, och jag tror att de tycker det är lite coolt typ,
som idag så har han inte kommit, för han har sovmorgon till... sent. Så att liksom, jag tror att
han ehh vi är uppväxta från helt olika, jag har en väldigt strikt familj och `du ska ha bra
betyg och du ska prestera och bla bla bla´ medans han kanske inte har så mycket press på sig,
tror jag, och han har varit med om ganska mycket också tror jag - Intervju med A8,  mars
2016.

...det kan nog påverka tror jag, för de som håller på i min klass i alla fall, de har det inte så
bra hemma - Intervju med A6, mars 2016.

Föräldrarna kan uppfattas se åt andra hållet och inte vara engagerade i sina barns skolaktiviteter.
De elever som inte var så `hårt hållna´ ansågs med andra ord löpa större risk att börja skolka än de
med strikta föräldrar. Grupptrycket från kompisar uppfattades också ha stor effekt på eleverna och
deras vilja att skolka från lektioner, det kan uppfattas vara coolt eller vara en norm att skolka om
kompisarna skolkar.

Personlig ohälsa
De intervjuade uppfattade det som att en anledningen till att elever skolkar är personliga problem
som påverkar den kognitiva förmågan. Kategorin inkluderar även stress och annan ohälsa som för
med sig någon slags negativ effekt. 
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Men jag tror att det kan var personliga problem också väldigt mycket, för det spelar ju också
in. Om man inte skulle haft problem hemma eller med kompisar eller ah problem, så skulle
man kanske ha energi och orka gör någonting som man inte tycker är kul ändå, men sen om
man har en massa problem dessutom som man hela tiden tänker på då kanske man inte har
den orken att gå till något som man ändå inte tycker är kul... Så det är ju också en anledning
till att man skolkar - Intervju med A2, mars 2016.

Jag vet till exempel en av mina vänner som inte mår speciellt bra så där psykiskt, hon gillar
liksom att inte vara i skolan för att hon känner att det kan bli lite jobbigt, och därav skippa
att gå till skolan då, alltså inte giltig frånvaro - Intervju med A5, mars 2016. 

Åtgärder för att minska skolk
I  de  tio  intervjuerna  har  jag  upptäckt  4  kvalitativt  skilda  kategorier  som  beskriver  de  olika
uppfattningarna gällande åtgärder mot befintlig skolk.

Föräldrarna ska engagera sig mer
De intervjuade menade att det är föräldrarnas agerande som bidrar till att elever slutar skolka.
Flera av eleverna sade sig ha respekt för vad deras föräldrar säger, och att de skulle agera med
hänsyn till den respekten. Om deras föräldrar sagt till dem att sluta skolka så hade de gjort så.

Asså om... Min pappa märker ju inte om jag skolkar för att han har inte koll på mitt schema,
eller om han tänker `varför kom ni hem så tidigt´, så säger vi bara att vi slutade tidigare för
vår lärare skulle på möte eller någonting. Det är ju ganska lätt att förklara bort det, men det
han skulle göra hade varit `ni skolkar, gå tillbaka till skolan´ så skulle vi göra det så klart, för
att vi har lite respekt för våra föräldrars ord, eller vad man ska säga  - Intervju med A2,
mars 2016.

Nej.. mina föräldrar säger till mig väldigt mycket, de får ju sms och sånt när jag skolkar, och
så tid och hur länge jag har varit borta. Så de säger till mig och ringer mig om jag skolkat och
säger att jag ska gå tillbaka, och det gör jag ju då - Intervju med A4, mars 2016.

Oj, jag tror att skolan... jag tror att det har väldigt mycket att göra med som jag sa miljö och
vad du har hemma. Jag menar jag har en mamma som är med mig på morgonen och äter
frukost med mig och ser till att jag kommer till bussen och så där, hon är liksom hemma varje
dag för vi börjar, hon börjar jobbet samtidigt liksom. Så hon ser när jag kommer upp, ehh och
ser att jag kommer iväg. Jag tror att många liksom har väldigt mycket impakt från hemmet
att man liksom ska se till att `du går upp och äter frukost och tar på sig kläder och går´
- Intervju med A8, mars 2016.
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Skolan ska ge informationssamtal om skolk
De intervjuade hade uppfattningen att skolan borde ge samtal som förklarar innebörden av skolk,
så som vilka konsekvenser och risker som medföljer ett skolkande beteende. Elevernas uppfattning
omfattade  både  gruppsamtal  och  individsamtal  från  skolan.  Det  viktiga  är  att  de  skolkande
eleverna får veta exempelvis vad som krävs för att få gymnasiebehörighet och vad som händer om
man inte har den behörigheten, och annat som de själva bedömer som viktigt.

Jaa, faktiskt ärligt talat om de berättar vilka, vad ska man säga... djupt vad som verkligen kan
hända i framtiden när vi blir äldre. Jag vet inte hur men om de tänker berätta väldigt djupt så
man får känna själv hur roligt det är typ.. vad ska man säga, ligga på gatan och inte trivas,
om man säger så. det beror på om de berättar djupt, eller inte så djupt att det inte bara är bra
liksom, säger så här att `det är inte bra att skolka´ ja wow eller vad ska man säga, `det är inte
bra att skolka´ låter det inte som att de bryr sig. Men berättar de verkligen djupt så här exakt
så här vad som skulle verkligen kunna hända i framtiden när man är vuxen och inte har ett
jobb eller vad som helst och får höra typ så här att `du eller´... jaa `du har skolkat så mycket
att du inte får något jobb eller någonting så du bor hos din mamma och får höra alla dina
vänner har fått asbra jobb kan flyga och resa över allt´ och så kommer du ångra det så jävla
väl sen... För du har hört vad alla andra har gjort - Intervju med A9, mars 2016.

Neh, jag kom på att jag måste ha bättre betyg, jag hade... jag har gått ner från 7 F till 2 F, så
jag har.. ett är nog borta så jag har bara ett kvar nu. så jag ska komma in på gymnasiet och
det jag vill - Intervju med A4, mars 2016.

Skolan ska ge mer utrymme och variation i lärandet
De intervjuade uppfattade att skolan behöver visa större förståelse för vad eleverna känner och
vill, och sedan anpassa lektionerna i den mån det är möjligt utan att förlora något ur en lärande
aspekt.

Ha intressantare lektioner kanske hehe, för ofta när vi skolkar så är det dels för att vi inte
gillar läraren eller för att lektionen är allmänt tråkig - Intervju med A2, mars 2016.

Kanske ta med arbetet ut så man får sitta i kafeterian, om man inte vill vara i klassrummet,
kanske anpassa sig lite mer efter eleverna - Intervju med A3, mars 2016.

Det finns ingen åtgärd
En av de intervjuade uppfattade det som att det inte finns någon åtgärd emot skolk. Eftersom
skolk är ett personligt beslut som inte kan påverkas av vad andra säger och gör, så finns det ingen
möjlig åtgärd för att stoppa eller minska ett skolkande beteende.

Det har jag faktiskt inte en aning om om det skulle finnas, det är ju ens eget val om man vill
skolka eller inte skolka - Intervju med A1, mars 2016.
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Sammanfattning av resultatet
De kategorier som framkommit genom min analys, och som även besvarar denna studiens 
frågeställningar, är som följer.

Uppfattningar om orsak till skolk;
Bristande utbildningsinnehåll
Skoltrötthet
Bristfällig skolpersonal
Påverkan från kompisar och familj
Personlig ohälsa

I det utfallsrum som dessa kategorierna skapar kan man uttyda att den gemensamma nämnaren 
för kategorierna är att elever som skolkar kan uppfattas inte få sina behov tillgodosedda. Detta kan
visa sig i formen av utbildningens bristande anpassning till individen, att inte få acceptans från 
läraren, avsaknaden av en stark förebild som förklarar rätt och fel eller personliga problem som 
skolan inte tillförlits att hjälpa till med. Detta resulterar slutligen i skolk, en (om än tillfällig) 
frigörelse från skolan, vilket kan tolkas som en protest eller rop på hjälp. Eleverna verkar generellt 
sett lägga problemen bortom sig själva, och menar att det inte är deras fel utan istället externa 
faktorer som påverkar.

Syftet med denna studie har varit att beskriva tio högstadieelevers uppfattningar om vad de tror
styr handlingen att skolka och vilka åtgärder mot skolk som är att föredra. Denna sammanfattning
av resultatet, är det närmsta beviset på att jag åstadkommit just det jag önskat med syftet och dess
frågeställningar.
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Uppfattningar om potentiell åtgärd mot skolk;
Föräldrarna ska engagera sig mer
Skolan ska ge informationssamtal om skolk
Skolan ska ge mer utrymme och variation i lärandet
Det finns ingen åtgärd



Diskussion
Här nedan följer två olika diskussioner, i den första diskussionen fokuserar jag på metodiken som
använts i studien och i den senare diskussionen fokuserar jag på studiens resultat.

Metoddiskussion
Eftersom hela denna studien har varit  grundat på min nyfikenhet kring olika personers skilda
uppfattningar så  har intervjuer som datainsamlingsmetod redan från början varit ett klart val för
att undersöka elevernas tankar. Jag kan inte föreställa mig att en enkätstudie hade lett till samma
öppenhet  från  eleverna.  Men  enkäter  hade  kunnat  användas  som  ett  komplement  för  att
undersöka  en större  mängd personer  och  ge  resultat  kring  hur  statistiken  ser  ut  för  de  olika
kategorierna, detta hade sedan kunnat undersökas vidare om statistiken skiljt sig åt mycket.

Under intervjuerna har det inte varit mycket ja eller nej svar, svaren har varit relativt utvecklade
och samtidigt väldigt givande. Om jag istället för halvstrukturerade intervjuer skulle använt mig
av strukturerade intervjuer så hade risken varit stor att jag skulle förlorat en del av den breda
respons som jag fått genom alla individanpassade följdfrågor. Så nu i efterhand är jag väldigt nöjd
över mitt val av metod.

Däremot så upptäckte jag en svårighet som märktes av under intervjuerna, det var att undvika
formuleringen av ledande följdfrågor.  Följdfrågorna är direkta,  i  stunden och rullar av tungan
snabbare än man kan tänka kan det kännas, så det är lätt att några `dåliga´ frågor kommer i ljud.
Men efter intervjuerna har jag läst igenom de transkriberade intervjuerna noga och letat för att se
om jag omedvetet ställt några sådana ledande frågor. De få som jag hittat har jag tagit hänsyn till
och räknat bort. 

Jag gjorde inte några testintervjuer, men jag rekommenderar starkt att göra en eller två före de
riktiga intervjuerna är planerade. Med testintervjuer hade jag kunnat fokusera på att förfina min
intervjuteknik,  och  träna  på  presentationen  av  frågor  för  att  garantera  att  de  blivit  uttalade
likadant varje gång de ställts. Genom en testintervju hade jag ungefärligt kunnat räkna ut hur lång
tid en genomsnittlig intervju skulle ta, och den informationen hade jag sedan kunnat medla vidare
till  intervjupersonerna  så  de  vetat  vad  de  skulle  förvänta  sig  gällande  tidsåtgången.  Den
tidsuppfattningen  hade  även  kunnat  användas  för  eget  bruk  när  det  var  dags  att  planera
intervjuschemat.

Det går att fundera på om studien hade varit mer givande om urvalet av intervjupersoner hade
varit annorlunda. Jag hade exempelvis även kunnat intervjua skolans pedagoger, och presenterat
resultatet från de tre grupperna (skolkande elever, icke-skolkande elever och pedagoger) var för
sig,  och sedan jämfört gruppernas uppfattningar för att  se om de beträffande anledningar och
åtgärder skiljer sig åt eller är desamma. Men syftet med denna studien har varit att hitta endast
elevernas uppfattningar, oberoende av bakgrund med skolk med motiveringen att sådan forskning
inte är vanlig, det är jag nöjd över att jag valt och gjort. 
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Valet av skola där jag sökt efter intervjupersoner, har inte varit så noga planerat. Jag misstänkte
innan jag börjat leta efter en skola, att det inte skulle vara lätt att få tillstånd att utföra intervjuer.
Med logiken att det skulle ta upp tid från både elever och lärare, och att de ursprungligen inte
kände  till  vem  jag  är,  som  ville  intervjua  deras  elever.  Men  jag  hade  från  början  en  del
högstadieskolor att välja på, som låg inom rimligt reseavstånd från där jag bodde. Det slutliga
valet mellan dessa var baserat på att jag ville intervjua den skola som helt enkelt var störst. Så blev
även fallet, då den första skola jag kontaktade även var villig att hjälpa till med min studie. 

Urvalet av skola hade möjligtvis sett annorlunda ut nu i efterhand, eller åtminstone i framtida
studier. Då det kanske hade varit intressant att se om det finns någon skillnad mellan t.ex. skolor i
förorten eller på landet, jämfört med skolor som ligger mitt i centrum i en storstad. Men detta får
framtida studier utvisa om så är fallet. Jag är inte på något sätt missnöjd med mitt urval av varken
intervjupersoner eller skola.

Formgivningen av kategorierna kan nog påstås  ha varit  den svåraste delen av analysen,  och
kanske  även för  hela  arbetet  överlag.  Som  Fejes  och Thornberg  (2009)  skriver  är  steg  5  av  7,
artikulera  kategorierna,  en  kritisk  del  i  analysen  där  forskaren  måste  bestämma  sig  över  var
gränsen mellan kategorierna ska dras och hur stor variation som är tillåten inom varje kategori
innan en ny måste etableras. I  skedet av kategoriskapandet har många kategorier formats som
senare försvunnit. Ända tills jag kommit till det läget då jag ansett att de representerade elevernas
kvalitativt skilda uppfattningar på ett tydligt beskrivande sätt, men som ändå inte tillåtit allt för
mycket variation av uppfattningar inom varje kategori.

En av de saker som jag lärt mig under arbetets gång och som jag vill ge vidare som råd att tänka
på, det är att ej underskatta den tid, tålamod och ork som krävs för att transkribera intervjuer. Jag
har god datorvana och bedömer mig själv  som en snabb skrivare,  men det  har  ändå tagit  en
noterbart lång tid att transkribera i jämfört med vad jag till en början räknat med. Vissa ord och
meningar har varit så otydliga i inspelningen att det krävts 10-20 lyssningar för att förstå vad som
sagts, då krävs både god ork och ett starkt tålamod för att klara av transkriberingen. Det var tur att
jag använde mig av två ljudinspelare då det blev genomgående dåligt ljud i de inspelningarna jag
gjorde med datorn. Samt en intervju som jag spelade in med mobiltelefonen misslyckades helt.
Men eftersom jag alltid gjorde två inspelningar hade jag alltid en inspelning att falla bakåt på.

Sammanfattningsvis kan jag säga att jag överlag är nöjd med det tillvägagångssätt jag har haft i
studien, det är få saker som jag skulle ändra på om jag skulle få en andra chans. Men det jag ska
tänka på i eventuellt framtida arbeten är de sakerna som alltid kan förbättras, så som planering,
utförande av datainsamling, val av källor etc. 
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Resultatdiskussion

Jämförelse med tidigare forskning 
Om vi gör en återblick till den forskning jag tidigare uppgett under rubriken Tidigare forskning, så
menade  Nolan  et  al.  (2013)  att  anledningen  till  skolk  ofta  går  att  härleda  till  elevens
socioekonomiska status. För detta har jag inte funnit några belägg. Jag har i resultatet visat att
påverkan från föräldrar och vänner har viss betydelse genom kategorin Påverkan från kompisar
och  familj,  men  det  är  i  formen  av  grupptryck  från  vänner  och  bristande  engagemang  från
föräldrar. Ur intervjuerna har jag inte påträffat någon uppfattning som menar att personer med
lägre socioekonomisk status lider större risk att börja skolka. 

Vidare kan man dock koppla relationen mellan lärare och elev, då detta i mitt resultat visade att
elever som uppfattar sin lärare som sträng och/eller orättvis riskerar att skolka från lektioner med
den läraren. Denna kategori med Bristfälliga lärare följer det resultat som Strand (2013) skriver
om, Strand menar också att lärarens attityd (ibland annat) kan bli en utlösande faktor. 

Kategorin Bristande utbildningsinnehåll stödjer det Rivers (2010) skriver i sin avhandling, som
menar att elever som i skolan inte får sina behov uppfyllda riskerar att skolka.

Det  återstår  två  kategorier  om  anledningar  som  inte  omnämnts  i  jämförelsen  ovan,  det  är
uppfattningarna  om  skoltrötthet och  personlig  ohälsa.  Dessa  två  kategorier  har  inte  varit
behandlade i det materialet om skolk som jag har haft till mitt förfogande, så istället följer här en
kort  genomgång  av  dem  präglade  med  mina  egna  tankar,  samt  lite  nyfångad  information.
Skoltrötthet nämnde flera av mina intervjuade skulle vara en påverkande faktor till ett skolkande
beteende. I  den informationen jag hittat efter att  jag utfört studiens analys,  så kan skoltrötthet
beskrivas som ett aktuellt och välkänt fenomen. Exempelvis så har Alva Hällberg (2013) skrivit en
motivationsbok för att minska skoltrötthet, och Finlands Svenska Lärarförbundet (2011) beskriver
en utförd studie där man följt flera personer i åldrarna 15-25 för att få veta mer om skoltrötthet.
Men i de artiklar jag funnit står det ingenting om en koppling till skolk eller ogiltig frånvaro. Det
verkar istället som skoltrötthet kan betraktas som ett besvär som gör det för eleven krävande att
vara i skolan, men det är inget som direkt förknippas med ett skolkande beteende.

När det gäller skolk som är orsakad av personlig ohälsa kan man reflektera över om det är etiskt
rätt eller fel att kategorisera det som `all annan´ skolk. Självklart är det fortfarande ogiltig frånvaro,
men jag personligen skulle tänka mig att de allra flesta lärare skulle visa en viss förståelse om
personen i  fråga skulle förklara sin situation. Att vara i  skolan när man går igenom krävande
perioder som härstammar från familjeproblem, psykisk ohälsa etc.  kan för vissa kännas skönt,
skolan blir som en fristad där man inte behöver tänka på sina problem. Men för andra kan skolan
bli det sista strået som leder till att det blir för mycket att hantera.

Sen har vi åtgärderna mot skolk,  om vi börjar med Eastman et al. (2014) och Reid (2010) så
menade båda parter att ansvaret att hitta en fungerande lösning, till stor del ligger hos föräldrarna
och skolan, men även att eleverna själva har ett ansvar. Kontentan av det Eastman et al. och Reid
lägger fram är att alla har ett ansvar, och att det är viktigt att det finns ett samarbete mellan skola
och föräldrar. Detta kan sägas bekräftas av mitt resultat, eleverna menade att föräldrarna behöver
engagera sig mer. Dock var det ospecificerat om det även gällde ett aktivt engagemang -
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i arbetet med skolan. Men oavsett så har föräldrarna även på egen hand ett visst inflytande över
sina barn och kan göra en stor skillnad.

Den  kategori  som  jag  presenterat  i  resultatet  som  heter  Skolan  ska  ge  mer  utrymme  och
variation i lärandet, går till viss del att koppla med Coles (2011) studie. Cole införde nya lektioner
för att motivera eleverna, vilket är ett sätt att ge just mer utrymme och variation i lärandet. Sedan
gav Cole även eleverna möjlighet boka möte med mentorer, vilket är steget längre än vad jag gett
exempel  på  i  min  kategori.  Om möjligheten finns  för  elever  att  boka  möte  med kurator  eller
liknande i svenska skolor låter jag vara osagt. Men oavsett kan denna metod vara ett bra verktyg
för skolan att ha tillgängligt, om det skulle vara något som eleverna eller lärarna efterfrågar.

Återigen återstår två kategorier som jag inte funnit omtalade i det materialet jag haft, men jag går
här igenom mina slutsatser kring de två kategorierna istället.  Skolan ska ge informationssamtal
om skolk, det kan kännas naivt att tro att informationssamtal är tillräckligt för att minska skolk.
Men om eleverna aldrig tidigare fått information av vare sig lärare, föräldrar eller andra elever om
vad skolk kan ge för konsekvenser  så är  det  ingen omöjlighet  att  ett  samtal  kan göra en stor
skillnad.  Flera  av  de  elever  som  jag  intervjuade,  trodde  inte  skolk  kunde  ge  några  effekter  i
framtiden. Sedan var det ett par elever som helt slutat skolka för att de börjat tänka på att de
behövde förbättra sina betyg. Detta för att få en möjlighet att komma in på de gymnasium som de
önskade. Så det finns en tydlig bild att information till elever i vissa fall kan göra en stor skillnad.

Den sista kategorin är Det finns ingen åtgärd, vilket var uppfattningen hos en av eleverna i mina
intervjuer.  Hen ansåg att  skolk är  personligt,  det  är något  man väljer.  Det  finns ingen åtgärd,
eftersom om det funnits så hade ingen behövt skolka. Detta kan tyckas vara en negativt uppmålad
bild av verkligheten, men egentligen är det inte underligt att denna synen finns. Detta kan vara ett
ytterligare tecken på att eleverna inte har fått den information och kunskap som krävs för att få en
god förståelse om skolk.

De kategorier jag funnit med åtgärder mot skolk är i grunden riktade mot befintlig skolk, men
det är intressant att fundera på om dessa åtgärderna även skulle fungera i förebyggande syfte. Så
som jag ser det,  så skulle både informationssamtal och ett  större engagemang från föräldrarna
förmodligen bidra till en skolgång med mindre risk för skolk. Men mer utrymme och frihet kanske
inte är optimalt för alla elever, då alla är olika. Vissa vill och kan behöva få en synlig struktur i sitt
lärande. Sen kan det ur skolans perspektiv vara svårt att tillåta allt för mycket utrymme i lärandet
och ändå följa den läroplan som regeringen utfärdat.

Koppling till Maslows behovsteori
Om man gör en koppling med min tidigare kommentar, att eleverna i min studie menar att de som
skolkar uppfattas inte få sina behov uppfyllda. Så kan man här fundera på, om eleverna inte får
sitt  behov  av  t.ex.  gemenskap  eller  uppskattning  i  skolan,  hur  ska  då  det  sista  steget,
självförverkligandet uppnås? Om eleverna känner att de inte får de verktyg som behövs för att
klättra i behovspyramiden kanske de tycker att det inte är någon ide att fortsätta, och istället börjar
de som ett resultat av detta att skolka. Som tidigare skrivit så blir den ogiltiga frånvaron ett rop på
hjälp, kanske är det en förfrågan efter det rätta medlet för att nå det nästa steget i den personliga
utvecklingen(?).
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Om man utgår ifrån denna behovspyramid så bör skolans pedagoger och elevernas föräldrar
kunna göra  sina egna  grova  bedömningar  över  var  eleven är  någonstans  i  pyramiden.  Sedan
beroende på i vilket steg eleven befinner sig, bör man kunna finna den rätta boten, som skänker
trygghet, gemenskap eller uppskattning åt eleven.

Slutsats
Jag har tack vare elevperspektivet fått ett studieresultat som är relativt sällsynt i jämförelse med
den tidigare forskning jag funnit. Vissa av kategorierna som funnits är kvalitativt nya, som inte
tidigare beskrivits i det material jag haft tillgängligt. Det har framkommit flera uppfattningar som
för många kan var intressanta att ta del av, främst bland pedagoger och föräldrar till barn som går i
skola. 

Den kunskap rörande det skolkande beteendet som går att utvinnas i denna studie, är ytterligare 
ett steg i rätt riktning för att förstå och även reducera skolk och dess medföljande bieffekter. 
Denna studie kan förhoppningsvis bidra till nya reflektioner hos den som läser den, reflektioner
som annars inte varit aktuella. Förhoppningen finns även att studiens resultat, i  ett hypotetiskt
scenario,  ska  kunna  användas  som  en  potentiell  hjälp  till  skolkande  för  att  lättare  finna  en
passande åtgärd mot ett skolkande beteende.

Framtida studier
Det  kan  vara  givande  att  göra  en  liknande  studie  där  man  jämför  uppfattningar  från  icke-
skolkande elever med uppfattningar hos skolkande elever. Om uppfattningarna i de två grupperna
skiljer sig åt, så skulle man kunna försöka undersöka varför det kommer sig. Det hade även varit
intressant att studera ett flertal skolor och se hur dessa hanterar skolk. Om det finns en skillnad i
arbetsprocesserna så vore det givande att studera denna skillnad för att se vilken metod som är
mest effektiv, och om någon metod som används är föråldrad.
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Bilagor

Bilaga 1, Intressekontrollbrev

Intervjuperson sökes!

Hejsan!
Jag heter Daniel Karlsson och läser Pedagogik C på Mittuniversitetet. 
Just nu söker jag efter möjliga intervjupersoner till min C-uppsats.

Fokus för min undersökning är hur elever uppfattar och tänker om fenomenet skolk.

Denna förfrågan syftar att finna ungefär 10 st elever i årskurs 9 som ska vara 15 år fyllda, och 
intresserade av att dela med sig av sina tankar och erfarenheter om skolk.
Viktigt är att möjligheten finns att intervjuas någon gång i Februari eller Mars. Det gör ingenting 
om du som svarar sedan tidigare haft egen erfarenhet av skolk.

Om intervjun
Intervjun kommer att ske med en elev i taget och beräknas ta ca 30 minuter. Om det är ok vill jag 
gärna spela in intervjun med bandspelare. 

Det är helt frivilligt att delta och du kommer att vara anonym. Materialet kommer endast att 
användas till min C-uppsats. Endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till de 
utskrivna intervjuerna. Resultatet av undersökningen kommer att sammanställas så att vare sig du
eller dina svar kan identifieras. 

Kontakta mig
Om du är intresserad och vill ställa upp på en intervju, eller om du vill ha mer information skickar 
du ett mejl, sms eller ringer mig så berättar jag mer. 

Svara gärna via mejl, sms eller telefonsamtal om din möjlighet att deltaga.

E-post danielkarlsson91@hotmail.com
Mobil 0703288149 

25

mailto:danielkarlsson91@hotmail.com


Bilaga 2, informationsbrev till vårdnadshavare

Hejsan! Detta brevet riktar sig till dig som är förälder/vårdnadshavare till
en av de elever som visat intresse att bidra till min studie vid en

kommande intervju någon gång under vårterminen 2016.

Jag heter Daniel Karlsson och läser nu Pedagogik C på distans via Mittuniversitetet. 
Jag är mitt i arbetet att skriva en C-uppsats, den sista etappen för att få min 
kandidatexamen.
Arbetet fokuserar på skolk och syftet med de kommande intervjuerna är att eleverna ska 
kunna bidra med sina egna uppfattningar och tankar kring ämnet.

Intervjuerna kommer att ske med en elev i taget och cirka 10 frågor kommer att ställas, 
varje intervju beräknas ta cirka 30 minuter. Intervjuerna kommer endast att spelas in med 
ljud, det inspelade materialet kommer jag senare transkribera och föra över till datorn för 
lättare hantering. Materialet som jag får från intervjuerna kommer endast användas för 
min uppsats.

Jag garanterar att de inblandade förblir anonyma, fiktiva namn kommer användas i det 
slutliga resultatet. De intervjuade kommer även (igen) bli informerade att deltagandet är 
frivilligt och att möjligheten finns att avbryta deltagandet när helst man vill utan vidare 
förklaring. Vetenskapsrådets forskningsetiska principerna kommer att följas.

Jag hoppas att ni som förälder/vårdnadshavare visar samtycke för intervjun, om annat 
skulle vara fallet ber jag er att snarast kontakta mig eller ert barns lärare. 

Om ni skulle komma på någon fråga eller fundering är ni välkommen att kontakta mig på 
mejl eller telefon, tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, Daniel Karlsson 

Telefon: 0703288149 
E-post: danielkarlsson91@hotmailcm 

 Mariestad, 29/2-2016
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Bilaga 3, Intervjufrågor (Huvudfrågor)
1. När jag säger skolk vad tänker du på då, vad används det ordet för att beskriva?

2. Har du skolkat eller övervägt att skolka någon gång?

2.1. Berätta om den gången, beskriv vad det var som hände? Hur tänkte du?

2.2. Har du fler exempel?

2.3. Har du tidigare skolkat ifrån skolan flera dagar i rad?           

Om Ja: beskriv vad som hände?

Om Nej eller Ja: Känner du någon som skolkat flera dagar i rad? (och försök få en 
förklaring om det inträffade tillfället istället.

2.4. Har du fler exempel?

3. Om du skulle skolka, vad skulle du vilja att kompisar, föräldrar och skola skulle göra då?

4. Vad skulle du vilja att föräldrar och skola skulle göra för att förhindra att skolk uppstår?
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