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Sammanfattning 

Syftet med min studie är att beskriva och förstå ungdomars perspektiv på skolk i relation till 

skolan som social kontext. Under hösten 2008 har Sveriges utbildningsminister ett förslag till 

att stoppa skolket då man anser att den svenska skolan är i kris på grund av skolk och sena 

ankomster. Enligt tidigare forskning kan skolk kopplas till riskbeteenden som 

droganvändning och brottslighet. Utgångspunkten i denna studie är att skolan är mer än en 

plats där läroplaner bedrivs, det är också en plats för ungdomarnas socialisationsprocesser. I 

studien har jag undersökt hur ungdomar ser på skolk och om skolan som social 

interaktionsarena har någon betydelse för deras beteenden. Studiens resultat visar att skolan 

som social värld har stort inflytande på hur ungdomarna beter sig och hur de formar sin 

sociala identitet. Den psykosociala miljön i skolan påverkar ungdomarna, både positivt och 

negativt, vilket kan vara orsak till att ungdomen skolkar. Studiens resultat visar på att skolk 

inte har några entydiga orsaker och uppfattas inte av ungdomarna som ett stort problem, 

även om skolk kan bidra till negativa konsekvenser. Ungdomarna i studien är också 

medvetna om deras beteenden och vilka konsekvenser som kan uppstå. Enligt den här 

studien kan det inte sägas att riskbeteenden som droganvändning och brottslighet har 

kausala samband med ungdomar som skolkar. 
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Till de ungdomar som delade med sig av sina tankar under min vistelse på deras skola. Till 

min handledare Katarina Thorén som under studiens process har bidragit med värdefulla 

synpunkter. Till min familj som stöttat och servat vilket har underlättat arbetet med 

uppsatsen. 

Uppsatsens titel: Vad är skolk? Ett ungdomsperspektiv på skolk, dess orsaker och   
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Fristående kurs 
i socialt arbete:  Självständigt arbete/examensarbete inom socialt arbete 15 hp,  
                          Växjö universitet 
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1. BAKGRUND OCH PROBLEM 

1.1 Skolan och risk för krisen 

”Kris i skolan!” Under 2008 har en het debatt förts i media kring hur bra den svenska skolan 

verkligen är. Folkpartiets ledare Jan Björklund, tillika Sveriges utbildningsminister 2008, har 

dessutom uttryckt att den svenska skolan är den sämsta i världen i fråga om disciplin. När 

det gäller skolk och sena ankomster toppar Sverige listorna i världen.  Björklund påstår 

också att det är kaos och kris i den svenska skolan eftersom skolk bland annat kan leda till 

framtida problem (Internet 1).  

       För att få bukt med skolkande ungdomar har utbildningsministern bland annat förslagit 

att man ska föra in alla typer av frånvaro/skolk i terminsbetygen så att skolan kan öka 

kontrollen över skolket samt ge föräldrarna konkreta siffror på sitt barns frånvaro.1 I den 

mediala debatten har Björklunds förslag diskuterats samt olika perspektiv av skolk eftersom 

alla barn och ungdomar inte skolkar av samma anledning. Uppfattningarna om varför barn 

och ungdomar skolkar varierar mellan dem som tror att barn och ungdomar skolkar för att 

de tycker skolan är tråkig och dålig, andra för att barnet är ensamt och vissa för att de tror 

beror på familjeförhållanden. Flera av journalisterna som debatterat frågan i media menar att 

det inte blir rättvist att redovisa skolket om anledningarna är så pass olika. I debatten finns 

dock en övertygelse om att skolket måste bromsas och att det kan innebära en risk för 

Sverige som välfärdsstat om våra ungdomar missar väsentliga delar av skolan på grund av 

skolk (Bynert, 20080910, Asp, 20080911, Larsson, 20080911, Dahlberg, 20080911). 

       Svenska journalisters beskrivning av skolkets varierande anledningar får stöd i 

forskningen kring barn och ungdomars frånvaro i skolan. Enligt en undersökning pekar 

skolk dels på ett symptom på psykisk ohälsa bland de unga och dels på otillräcklig skolmiljö 

där skolans struktur och psykosociala miljö orsakar skolk (Häggqvist 2000:3). I Sundell, El-

Khouri och Månssons FoU-rapport från 2005 redogörs det för både utländsk och svensk 

forskning kring vilka olika konsekvenser som skolk kan leda till.  Forskarna konstaterar att 

de som skolkar är mer problemtyngda både på lång och kort sikt. Problem som 

droganvändning (tobak, alkohol och narkotika), kriminalitet och mobbning finns 

överrepresenterade bland de ungdomar som skolkar (Sundell & Karlberg 2004:4f). Enligt 

Reid (2000) i Sundell et al (2005) visar forskning över längre tid, s.k. longitudinella studier, 

att vuxna som skolkat kan ha svårare att hantera relationer och arbete, eftersom man har 

funnit samband mellan högre skilsmässofrekvens och snabba arbetsplatsbyten med skolk 
                                                
1 Enligt ett pressmeddelande 080910 ska en remiss med förändringsförslag i gymnasie- och 
grundskoleförordningen skickas ut. Regeringens plan är att skolk obligatoriskt ska skrivas in i betygen från och 
med vårterminen 2010, eller senast from vårterminen 2011. se Internet 2 i referenslista  

http://www.sr.se/krisiskolan
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under skoltiden. Skolk har en stark koppling till avhopp från skolan, d v s att man i förtid 

avbryter sin utbildning, vilket i sin tur skapar större risk att hamna i arbetslöshet i vuxen 

ålder. Att inte delta eller närvara i skolan anses vara en risk för barn och ungdomars 

utveckling och framtid eftersom det ökar risken för inlärningsproblem och att inte kunna 

utveckla färdigheter som läsning och skrivning (Sundell et al 2005:7, 10f,). Sådana typer av 

problem kan också öka risken för att utveckla beteendeproblem, depressioner och en känsla 

av utanförskap (Strandell 1997:9).  

       Enligt ovanstående resonemang kan skolan som social kontext och interaktionsarena 

kallas en riskscen, där en risk kan föda nästa (Nordahl et al 2007:92).  Det är dock viktigt att 

titta på hur vi ska förhålla oss till riskbegreppet eftersom begreppet är mångfacetterat och 

något diffust. Riskfaktorer är omständigheter som förekommer innan ett problem startar och 

en definierad riskfaktor leder sällan till några stora problem hos en enskild individ. En risk 

har alltså inte kausala samband som pekar på att ett visst beteende eller en viss biologisk 

egenskap leder till en specifik utveckling hos barn eller vuxna. En riskfaktor kan istället 

betraktas som en varning och ska framför allt belysas i vilka och olika kombinationer av 

risker som barnet har eller blir exponerat för. Även om risker kan anses mer eller mindre 

allvarliga finns det inga specifika risker som kan sägas vara av störst betydelse för ett barns 

beteendeutveckling. En riskfaktor som anses vara allvarlig är depression hos barnets 

föräldrar. Dock ska understrykas att barn reagerar olika även på allvarliga riskfaktorer 

beroende på hur robust och sårbart barnet är. Med detta menas att beroende på vem barnet 

är, har olika faktorer olika stor betydelse då det inte finns några generella reaktioner på viss 

riskexponering. Några slutsatser kan dock dras i förhållande till riskbegreppet och det 

handlar om kvantiteten, det vill säga mängden, risker i förhållande till barnet. Ju fler risker 

ett barn exponeras för samt vilka riskegenskaper barnet har desto större är sannolikheten att 

barnet kan få problem (Nordahl et al 2007:79f). 

       Barn i risk, som uttryck, kan lätt bli en konstruktion. Barn och ungdomar definieras 

ganska lätt i termer av risk och riskbeteenden eftersom deras beteenden står i förhållande till 

en norm som i sin tur styrs av förväntan. I skolan är det målsättningar och uppdrag som 

formar en normalitet inom vilken eleven ska bete sig och prestera under bestämda 

förhållanden. Prestationen ska ske vid rätt tidpunkt, nämligen under lektionstid. När barnet 

eller ungdomen inte gör det anses han eller hon vara avvikande och kan därmed definieras 

utifrån riskbegreppet (Lundgren 2006:16f, 172, 178).  

      Att ungdomar skolkar kan bero på olika orsaker. Dock definieras skolk som ett 

riskbeteende och anses ge upphov till framtida problem (Sundell et al 2005:34). Uteblir en 
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elev från undervisningen, oberoende vilket skäl, går personen t.ex. miste om en del av sin 

utbildning. Detta är ett faktum och på sikt kan det leda till sämre utbildningsnivå hos 

individen. Skolk kan också innebära att ungdomen ägnar sig åt andra saker som i sig själva 

är definierade risker, som t.ex. kriminalitet eller droganvändning. Är problemet då att 

ungdomen skolkar, använder droger eller kriminalitet? Skolk som risk eller problem kan 

betraktas ur flera perspektiv där både faktorer som ungdomen själv bär ansvar för, sociala 

kontexter som familj och kamrater, skola och samhället kan betraktas vara orsaken till att 

man uteblir från skolans aktiviteter. Frågan är hur en elev definierar sig själv i förhållande 

till skolk. Kanske skolkar en kille eller tjej för att han/hon är lat, eller så kanske man skolkar 

för att man är rädd och ensam. Några andra kanske skolkar för att de just för stunden har 

något annat mycket viktigare att tänka på. Är man då en skolkare, latmask eller en olycklig 

ungdom? Dessa frågor leder till en mer övergripande frågeställning om huruvida det är 

skillnad mellan skolk och frånvaro ur ett ungdomsperspektiv? 

 

1.2 Ungdomars perspektiv på skolk 

Ett av de vanligaste tillvägagångssätten när man forskat om barn och ungdomar har varit 

utifrån ett vuxenperspektiv (Skolverket 1999:7f). Synen på barn och ungdomar formas då 

oftast med en utgångspunkt av vuxna som yrkesutövare. Det kan ligga i de vuxnas intresse 

att både se till barnets bästa och att försöka förstå dem som aktörer i sin livsvärld. Dock finns 

risken att vuxna gör förenklade tolkningar av barn utifrån en vuxenvärld och att man 

därmed kan gå miste om viktig information som handlar om vad barnet själv ser, upplever 

eller tänker (Qvarsell 2001:91, 102f). Under de senaste åren har dock barns position i 

samhället förtydligats och förstärkts. Detta har bland annat tagit sig i uttryck i 

Socialtjänstlagen som 1998 införde att hänsyn till barns vilja alltid ska tas i ärenden som rör 

dem (Sjöblom 2002:43f). Barns nya position i samhället har till viss del även påverkat 

forskningen om barn och ungdomar genom att fler kvalitativa och framför allt etnografiska 

studier om barn och barns situation har genomförts (Giota, 2005:242). Det finns dock åsikter 

om att forskningen behöver anta ännu mer förtydligade barn- och ungdomsperspektiv om 

vad som är deras vardagsverklighet (Skolverket 1999:7f). Ett sådant perspektiv kan handla 

om att söka kunskap om den verklighet som inte är så uppenbar för andra icke-initierade i 

ungdomarnas sociala värld (Svensson 2007:90f).2 

                                                
2 Jag har valt att referera till Bengt Svenssons avhandling Pundare, jonkare och andra som beskriver sociala 
världar utifrån Tamotsu Shibutani Social processes: an introduction to sociology (1986). Svensson använder sig 
av begreppet för att förstå aspekter på narkotikamissbrukares vardag. Begreppet är inte direkt relaterat till 
missbruk och kan tas i anspråk här. 
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Ifall Björklunds förslag om att tydligare redovisa frånvaro i betygen blir en allmän riktlinje i 

grundskolorna kommer alla som uteblivit från undervisningen i skolan definieras som 

skolkare i terminsbetyget. Men eftersom skolan som kontext är något mer än bara den 

aktivitet som beskrivs i en läroplan kan skolan även betraktas som en scen där barn och 

ungdomar deltar i socialisationsprocesser, vilka kan vara av både det bättre och det sämre 

slaget (Rutter, 1983:8). Utbildningsministerns förslag grundar sig på att ungdomarna är 

problemfyllda och inte har disciplin i skolan, men frågan är om redovisningen av skolk i 

betygen har betydelse för ungdomars socialisationsprocesser? För att få en inblick, ur ett 

ungdomsperspektiv, i vad som händer i skolan och hur det påverkar ungdomarna behöver 

vi gå till primärkällan, nämligen ungdomarna själva. Att undersöka ett problem ur ett 

ungdomsperspektiv betyder att det är deras syn på sin egen tillvaro som ska lyftas fram. Sett 

ur det perspektivet kan skolk kanske uppfattas som något annat än just riskbeteende vilket 

kan bli ett viktigt inlägg i debatten. Vad är skolk ur ett ungdomsperspektiv? Beskriver 

ungdomarna sina och andras beteenden på olika sätt? 

 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå ungdomars perspektiv på skolk i relation till 

skolan som social kontext.3 

 

1.4 Frågeställningar  

• Vad är skolk ur ett ungdomsperspektiv? 

• Vem skolkar enligt ungdomar?  

• Varför skolkar man tror ungdomar? 

• Vilka konsekvenser har skolk enligt ungdomar? 

 

1.5 Studiens koppling till socialt arbete 

Skolk och skolproblem gynnar inte barn och ungdomars utveckling samt att bli integrerade 

människor i samhället. Ofta klassas sådan typer av problem som beteendeproblem eller 

sociala anpassningsproblem som kan höra ihop med andra beteendeproblem så som 

aggressivitet, mobbning, brottslighet och gängproblematik.  Om skolanpassningen är dålig 

under skolåren samt om ungdomar har dåliga kamratrelationer kan detta vara en stor orsak 

till att de andra problemen uppstår. Barn och ungdomar som utvecklar beteendeproblem 

eller sociala anpassningsproblem gör det ofta i en ung ålder. Brottsutvecklingen pekar på att 

                                                
3 Syftet begränsas av ungdomar i nionde klass i en kommunal skola i Stockholms kommun. 
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det är ett ungdomsfenomen eftersom det högsta antalet som är registrerade för brott är 

mellan 14 och 17 år. Med andra ord kan man påstå att åren då barn och ungdomar går i 

skolan är viktiga för skapa goda förutsättningar inför deras framtid. 

       Inom socialt arbete arbetar man bland annat med beteendeproblem hos barn och 

ungdomar genom behandling och prevention. Av den anledningen kan det vara viktigt att 

undersöka hur unga förhåller sig till skolk, som anses kunna vara en del av problematiken 

bland ungas negativa beteenden (Stattin & Andershed, 2002:228ff). 

 

2. METOD 

2.1 Forskningsdesign 

För att kunna komma åt ungdomarnas berättelser kring skolk är det rimligt att göra en 

kvalitativ forskningsdesign eftersom den typen av forskning syftar till att analysera 

beskrivande data. Med beskrivande data menas individens eller aktörens skildringar via 

skrivna eller berättade handlingar. En aktör/aktörer kan också undersökas genom att bli 

observerad. Ett av målen med den kvalitativa forskningens är att nå (mer) kunskap om 

individens upplevelser kring ett visst fenomen utifrån dennes subjektivitet genom en 

tolkande analys. Med andra ord är det, i detta fall, individens egna ord, beteenden eller 

uttryckssätt som är i fokus under forskarens lupp. (Larsson, 2005:91f, 100).  

       När ungdomarna befinner sig i skolan är de alltid där tillsammans med andra. Det 

vimlar av ungdomar, lärare, någon rektor, bespisningspersonal och fritidsledare. I skolan rör 

sig individerna oftast i grupper om det så är rast eller lektion. Istället för individuella 

identiteter kan vi därför prata om gruppidentiteter konstlade genom den självklara 

interaktion som äger rum i skolan. (Trondman 1999:77). Gruppidentitet betyder, enligt 

Trondman, att det finns gemensamma existensvillkor för medlemmarna inom gruppen som 

formas av den sociala kontexten. Om det är så att ungdomar skolkar eller har frånvaro från 

skolan av olika anledning kan man tänkas sig att fenomenet också beskrivs olika utifrån vem 

eller vilka som diskuterar ämnet (Billinger 2005:170f).  

       Intervjuformerna med ungdomarna har varit olika, det har skett både i grupp och 

enskilt. Detta har medfört olika perspektiv på skolk och ungdomars tillvaro genom att få 

tillträde till hur grupper resonerar samt hur en individuell bild av skolk och skolan 

formuleras. Den enskilda intervjun har gett en mer fördjupad beskrivning av vad skolk och 

skolan som social värld innebär för just denna ungdom. För att skapa en uppfattning om hur 

ungdomarna rör sig och beter sig på skolan har även en direkt observation gjorts (Berg 

Wikander 2005:34f). 
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Tillvägagångssätten i denna studie, gruppintervju, enskild intervju samt observation, kan 

motiveras med att få en bredare förståelse av ungdomens vardag och därmed olika 

perspektiv till studiens frågeställningar. Studiens grad av trovärdighet kan öka genom att 

denna triangulering av kvalitativa metoder genomförts (Larsson, 2005:109).  

 

2.2 Val och avgränsning av skola  

Studiens empiri har inhämtas genom observationer och intervjuer med ungdomar kring 

deras perspektiv på skolk. Informanterna är ungdomar från tre nionde klasser i en 

Stockholmsskola. Valet av stad är pragmatiskt på grund av tid och rum. Valet av 

högstadieungdomar har till största del med skolplikten att göra men även 

utbildningsministerns förslag om obligatorisk skolkrapportering i betygen har influerat.4 I 

nionde klass, vid 15 års ålder, står man också inför beslutet om fortsatta studier på 

gymnasium vilket i praktiken borde betyda att det finns en större fokus på sitt slutbetyg än i 

yngre klasser. 

       Valet av skola kan påverka studiens resultat och därför fanns flera aspekter att ta i 

beaktande. En synpunkt är att resultatet säkerligen kan påverkas av vilken skola som blir 

föremål för studien. Om valet av skola har en hög skolkfrekvens kan tänkas att skolk 

kommer att förklaras och beskrivas av ungdomarna annorlunda än om skolan har en låg 

frekvens. En annan aspekt kan vara hur den lokala attityden till skolk är på skolorna bland 

lärare och elever samt att segregerade områden med viss socioekonomisk status kan ha 

betydelse för hur gruppidentiterna formar sig (Sunesson, 2002:316f). Valet av skola för den 

här studien har dock inte kunnat ta alltför stor hänsyn till det sistnämnda då det ur ett 

tidsperspektiv inte varit möjligt att utvärdera en sådan frågeställning.  

       I ett tidigt skede beslutades att avgränsa sökandet efter en skola och informanter till den 

kommunala verksamheten eftersom dessa står under samma förvaltare. I sökningen på 

lämpliga skolor för förfrågan om studien var fler aspekter intressanta. I första skeendet 

undersöktes områdesstatisk från Stockholms Stads Utrednings- och Statiskkontor för att 

kunna jämföra olika skolområden.5 Bland annat jämfördes antal elever i årskurs nio med 

behörighet till gymnasiet i respektive skolområde. För att få ytterligare förklaringar på vad 

sådan typ av statisk innebär kontaktades både Skolverket samt Stockholms stad som 

förvaltar de kommunala skolorna. Enligt den information som framkom vid dessa samtal var 

                                                
4 Skolplikten enligt Skollagen (1985:1100) inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år enligt 7 § 
och upphör enligt 10 § vid utgången av vårterminen det kalenderår då barnet fyller 16 år 
5 USK – Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor finns som informationskälla på Internet, se 
referenslista Internet 4 
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inte statistiken tillförlitlig i förhållande till studiens syfte. Enligt Stockholms stad visar den 

statistiken på hur många elever som har godkänt i vissa ämnen (engelska, svenska och 

matematik) men inte hur eleverna för övrigt klarar sig i skolan. Vad som hade varit önskvärt 

att göra urval utifrån är skolk- eller frånvarostatistik, men det är inget som än så länge finns 

tillgängligt.  

       Eftersom det ur en tid- och tillgänglighetsaspekt inte var möjligt att fördjupa sig i 

urvalsprocessen riktade studien in sig på att söka efter ett större antal elever på skolan. 

Variationen mellan antal elever i de olika årskurserna varierar mycket i kommunens skolor. 

Det är inte ovanligt att en skola med årskurs F-9 endast har en eller två klasser i varje 

årskurs.6 Antalet elever per årskurs bestämdes därför till minst ett hundra stycken, vilket 

genererar ungefär fyra klasser i varje årskurs. Detta förfarande har avgränsat antalet möjliga 

skolor för studien.  Motiveringen för detta val är att ett fåtal elever i varje årskurs kan ge 

mindre chanser att behålla ungdomarnas anonymitet. Antalet fler elever antogs också kunna 

ge bättre förutsättningar i urvalet av informanter till intervjuerna. För att nå information om 

Stockholms skolor användes informationsbroschyren Dags att välja skola (Internet 5). Rektorn 

på de skolor som motsvarade antalskriteriet kontaktades via telefon som sen fick ta ställning 

till studien. Den skola som valdes blev den vars rektor ansåg att det fanns tid och intresse för 

studien.  

 

2.2.1 Presentation av område och skola 

Av anonymitetsskäl, kommer inte området eller skolan nämnas vid namn. För att ge en bild 

av miljön och ett sammanhang i förhållande till hela Stockholms stad ges här en kort 

presentation.  

       Skolan som studien genomfördes på ligger i en förstad till Stockholm, området består 

både av bostadshus, ett centrum med affärer, högskola och företagshus. Folkmängden är 

beräknad, 2007, till 10 477 innevånare varav 925 (11,3 procent) är i åldern 6 till 15 år. I hela 

Stockholms stad är ungefär 10,6 procent i åldern 6 till 15 år. Ungefär hälften av innevånarna 

har annan etnisk bakgrund än svensk i första eller andra generationen. Samma beräkning för 

hela Stockholms stad är 27,6 procent av befolkningen. Medelinkomsten, år 2007, i åldern 20 

till 64 år är 247 700 kronor om året och arbetslösheten, beräknad samma år, är 1,6 procent av 

befolkningen. Medelinkomsten i samma ålderskategori, år 2007, beräknad i hela staden 

Stockholm är 293 600 kronor om året. Arbetslösheten enligt 2007 är 2,4 procent av 

befolkningen. Vad gäller ungdomarnas behörighet till gymnasiet efter avslutad grundskola 

                                                
6 F står för förskoleklass med barn i 6 års ålder 
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är 95 procent, exklusive elever utan relativa betyg, behöriga från förstaden. Uppgifter som 

gäller hela Stockholms stad vad gäller behörighet är 88,9 procent (Internet 4). 

       I området finns fem grundskolor med aktuella årskurser för studien, varav fyra är 

kommunala skolor. Ett fåtal av skolorna har tillräckligt många elever i årskurs nio för att 

kunna delta i studien (Internet 5). Studiens skola har sammanlagt 410 elever i årskurs sex till 

nio och ca 95procent av eleverna i årskurs nio har godkänt i engelska, svenska och 

matematik (Internet 5). Skolan har, enligt rektor, inte några problem med skolkande 

ungdomar även om det förekommer. Trots något högre andel i behörighet till gymnasium 

samt fler med annan etnisk bakgrund jämfört med hela staden Stockholm och att det i 

området finns en högskola anser uppsatsförfattaren att de ungdomar som intervjuades kan 

representera en typisk eller vanlig ungdom i femton års ålder från en förstad till Stockholm.  

 

2.3 Urval av informanter 

För att ungdomarnas sociala värld ska kunna förstås på ett så naturligt sätt som möjligt fanns 

det fog för att närvara och figurera på en skola (Svensson 2007:89).7 Om jag som 

uppsatsförfattare skulle få tillträde till gruppidentiteter på en skola fanns det behov av en 

studie i form av en observation. Observationen gav en inblick i hur olika kamratgrupper 

beter sig på skolan och hur dessa grupper skiljer sig från varandra. Genom observationen på 

skolan blev det möjligt att samtala med ungdomarna på raster om vad forskningsprojektet 

handlar om, men också om vilka de är, vad de gör på fritiden och vad de tycker om skolan. 

Observationen har gjort det möjligt för ungdomarna och för mig som uppsatsförfattare att ta 

kontakt på ett uppsökande sätt. Under de samtal som fördes i skolans korridorer kunde tid 

och plats för intervjuer om skolk bestämmas på ett naturligt och spontant sätt.  

     Urvalet av informanter har främst byggt på frivillighet och naturlighet. De ungdomar som 

var intresserade av att delta i intervjun tog med sig ytterligare en kamrat från klassen. Det 

blev således en variant på snöbollsprincipen där en lämplig informant rekryterade en annan 

(Billinger 2005:174f). För att få delta i intervjun fanns endast kriteriet att informanten gick i 

nionde klass och fyllt femton år. 

     Intervjuerna tog form både i grupp och enskilt vilket främst var av pragmatiska skäl. Det 

var lättare att samla en grupp klasskamrater under en längre rast än att boka in ungdomarna 

för enskilda intervjuer. Fördelen med gruppintervjuerna kan vara att själva formen medför 

en dynamisk struktur i det mellanmänskliga mötet. En gruppintervju kan således 

                                                
7 Svensson (2007) använder liknade argument för att motivera vikten av att göra en deltagande observation i sin 
studie om missbrukare, se not 1.  
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åskådliggöra ett socialt samspel mellan informanter, vilket inte sker i individuella intervjuer 

som bygger på mötet mellan informant och intervjuare (Kvale 1997:117, 263). Individuella 

intervjuer kan dock ge mer personliga beskrivningar och berättelser kring individens 

upplevelser och livssituation (Kvale 1997:136).  

 

2.4 Intervjuernas procedur 

Intervjun bygger på olika teman utifrån studiens frågeställningar med förhoppning om att 

det kan leda till stimulerade samtal om skolk och dess konsekvenser. Som stöd under 

intervjuerna delades en intervjuguide ut till informanterna men strävan var att hålla 

intervjuerna så spontana och öppna som möjligt kring ämnet. Som uppsatsförfattare önskade 

jag mig möjligheten att ställa uppföljningsfrågor som kunde vara mer specificerade utifrån 

informanternas svar (Kvale 1997:121f). Eftersom det oftast var flera informanter i rummet 

samtidigt var en ljudupptagning av samtalen nödvändig. Att forskaren spelar in samtalen 

ska inte undanhållas utan godkännas av informanterna. Efter intervjuerna har 

ljudupptagningen transkriberas vilket är det datamaterial som analyseras och återges i 

studiens resultat- och analyskapitel (Grønmo, 2004:161, 165f). 

       Innan intervjuerna och samtalen om skolk kunde börja gjorde forskaren en 

sammahangsmarkering där forskaren dels berättade om bandspelaren och hur 

ljudupptagningen kommer att behandlas, dels om hur diskussionen om skolk skulle gå till 

och vad som förväntades av informanterna.  Den aktuella tidsplanen klargjordes så att det 

skulle passa och kännas bekvämt för alla deltagare (Billinger, 2005:176). De två 

gruppintervjuerna samt den enskilda intervjun ägde rum på skolan en vecka i november 

2008 under en längre rast och hölls i ett ledigt klassrum under ca fyrtio minuter. 

 

2.5 Bortfall 

I samband med observationen och samtalen med ungdomarna på skolan bokades en grupp 

pojkar in för en intervju. Vid den avtalade tidpunkten kom gruppen inte. En ny tid bokades 

in men även då uteblev gruppen. För att komplettera det intervjumaterial som redan fanns 

inspelat vid tidigare intervjuer uppkom ett tillfälle för en spontan intervju med ungdomar 

från en annan klass i årskurs nio. Intervjun blev dock inte fullständig (avslutades efter ca 

tjugo minuter) och får därför betraktas som ett internt bortfall, eftersom en del frågor inte 

diskuterades färdigt av informanterna (Mannheimer 2005:385). De data som insamlades vid 

tillfället känns dock relevant att redovisa i studiens resultatdel. 
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2.6 Studiens generaliserbarhet 

Det finns inget syfte med denna studie att generalisera beskrivningarna och upplevelserna 

av skolk till att omfatta Stockholms alla ungdomar i årskurs nio. Antalet informanter är 

relativt få och samtalen och intervjuerna kretsade kring just deras skola och deras kamrater. 

Möjligen skulle en analytisk generalisering kunna göras då informanterna, oberoende av 

intervjutillfälle, beskrev situationer på ett likartat sätt (Kvale 1997:210f). Dock anser jag att 

resultaten i denna studie till viss del kan ge en vägledning till hur andra jämnåriga 

ungdomar i en annan skola skulle kunna formulera sina perspektiv på skolk och 

skolfrånvaro. 

 

2.7 Etiska överväganden 

I arbete med barn och ungdomar är det viktigt att inte inkräkta på deras integritet. Det kan, i 

forskningssituationer, bli ett nära möte mellan intervjuare och intervjupersoner om känsliga 

ämnen. Det är av största vikt att undvika att barns och ungdomars medverkan inte får 

negativa konsekvenser, kanske särskilt när det gäller frågor som handlar om skolan (Giota, 

2005:261). Med tanke på att urvalet av informanter till intervjuerna kommer att göras i 

samband med besök och observation i skolan blir ungdomarna inte anonyma inför andra 

elever och pedagoger på skolan. Det blir följaktligen särskilt noga att se till ungdomarnas 

skydd och att de inte får lida för eventuella uttalanden. I största möjliga mån kommer deras 

identitet att behandlas konfidentiellt. Eftersom denna studie även blir en offentlig handling 

kan den komma att användas på skolan vid diskussioner om skolk. De här aspekterna har 

under dessa förhållanden noga redogjorts inför deltagarnas samtycke till studien samt även i 

kontakten med skolans rektor (Giota, 2005:260 & Internet 3). 

     Den här studiens syfte är inte att förändra eller påverka förhållanden inom skolan utan få 

ta del av ungdomars tankar kring ett visst fenomen. Ungdomen kan således inte sägas kunna 

dra någon direkt nytta av sin medverkan. Nyttan blir mer indirekt då varje enskild person 

som intervjuas kommer att bidra till att belysa ett väldiskuterat ämne från deras perspektiv. 

Ungdomarna lämnade sitt frivilliga samtycke till att delta i studien, vilket betyder att de 

också har rätt till att avbryta sin medverkan när de vill. Enligt 18 § 2003:460 kan ungdomar 

som har fyllt femton år själva ta ställning till om dem vill medverka i studien eller inte under 

förutsättning att ungdomen förstår och får ta del av studiens syfte och tillvägagångssätt (Lag 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor). Alla informanter fick ta del 

av ett samtyckesbrev då tid och plats inbokades inför intervjun. Vissa ungdomar kom 
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spontant till intervjutillfället genom kamratrekrytering och fick därför läsa samtyckesbrevet 

samt skriva på innan intervjun började.  

     På grund av den etiska problematiken i studien har presentationen av resultaten noga 

övervägts jämte risken för att ungdomarnas identitet avslöjas.  

 

2.8 Vetenskapsfilosofiska tankar kring den kvalitativa studien 

Syftet i den här studien är att närma sig och förstå ungdomarnas tankar och erfarenheter 

kring vad skolk från skolan betyder för dem. Då studien vill belysa ungdomens perspektiv 

på skolk kan sägas att studien är fenomenologisk inspirerad eftersom det fenomenologiska 

synsättet, enkelt förklarat, vill ta reda på och studera den mänskliga medvetenheten och hur 

den upplevs (Alvesson & Sköldberg 1994:96). I den här studien kommer dock inte den 

fenomenologiska ansatsen betonas ytterligare eftersom kunskapen kring fenomenologi är för 

liten hos uppsatsförfattaren utan den har initialt fungerat som en vetenskaplig 

inspirationskälla.  

       Ungdomarna har intervjuats både i grupp och enskilt vilket har gett ett flertal olika 

perspektiv på skolk. Dels hur det beskrivs utifrån en grupp ungdomar, dels utifrån en 

enskild ungdoms beskrivningar. Observationen och spontana samtal med ungdomar har 

också bidragit till en förståelse för ungdomars tankar och beteenden kring skolk och skolan. 

Med tanke på hur studien har genomförts, i skolans lokaler med ungdomar, ofta från 

gemensamma klasser, kan just den här skolan som social kontext ha betydelse för hur 

ungdomarnas upplevelser kan komma att beskrivas. Då empirin är hämtad från en skola i 

Stockholms kommun vilket betyder att de ungdomar som kommer till tals i denna studie 

bara kan beskriva och berätta om hur de upplever skolk i deras omgivning. Det finns alltså 

inte fog för att ge resultatet någon allmängiltighet eftersom berättelserna som berättats under 

intervjutillfället eller observationen kan ha konstruerats där och då.  

 

2.9 Analytiskt tillvägagångssätt 

Uppsatsens empiriska tillvägagångssätt är abduktivt vilket bygger på både induktiva och 

deduktiva inslag. Vid ett induktivt sätt att söka kunskap om något och för att få så 

obefläckade svar som möjligt krävs att undersökaren/forskaren inte har någon kunskap eller 

teori kring ämnet från början. Detta är dock inte möjligt, all data är beroende av en teori, en 

uppfattning eller förförståelse. Ett förnuft kan inte vara blankt utan är beroende av 

erfarenheter och sinnesintryck. Det deduktiva inslaget handlar om att intervjun till viss del 

styrdes av frågor utifrån de teorier som valts att använda som analysverktyg. Abduktionen i 
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denna studie utgår från insamlad data, vilken sedan tolkas utifrån teoretiska antaganden 

(Larsson 2005:23f). 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

 Tidigare forskning kring skolk säger sammanfattningsvis att barn och ungdomar skolkar av 

olika anledningar. Vad som konstateras är att skolk kan relateras till negativa konsekvenser 

som innefattar våld, droger och brottslighet och att omfattande skolk är ett tecken på att 

ungdomen har hamnat i allvarliga situationer. Därmed kan skolk betraktas som en riskfaktor 

där det finns fog för misstanke kring ungdomens leverne. I sådana fall tolkar forskarna 

ungdomars beteende som alarmerande då det bland annat anses vara ett allvarligt 

samhällsproblem att så många barn och ungdomar skolkar samt att varje individ som 

skolkar befinner sig i en allvarlig situation (Reid 1999, Häggqvist 2000, Sundell & Karlberg 

2004, Sundell et al 2005, Andrén et al 2008). I den svenska forskningen har man dock funnit 

grupper med ungdomar som trots regelbundet skolk inte resulterade i några av de 

ovanstående nämnda problemen. Enligt Andrén et al (2008) är bilden av orsakerna till 

frånvaro är så pass olika att det är viktigt att skolan utreder vilka problem som ligger bakom 

varje barn eller ungdoms frånvaro från skolan. Detta för att i största möjliga mån finna rätt 

åtgärder till rätt sorts problematik.  

 

3.1 Forskning kring skolk och frånvaro i skolan 

3.1.1 Skolksituationen i Sverige 

Skolksituationen i Sverige 2008 visar att i ett nationellt perspektiv under läsåret 2006/07 var 

ca 1600 elever fullständigt frånvarande sedan minst en månad och 100 elever hade varit 

borta hela läsåret. 5000 elever var sporadiskt frånvarande sen två månader tillbaks samt att 

ca 500 elever hade hemundervisning p.g.a. säkerhetsskäl. Om en elev anses utgöra ett hot 

mot andra elever eller själv är föremål för hot kan detta betraktas som säkerhetsskäl. Ogiltig 

frånvaro är vanligast i årskurs sju till nio på grundskolenivå och omfattningen av skolk är 

densamma både i kommunala och fristående skolor. Mest ogiltig frånvaro har skolorna i de 

svenska storstäderna. Skolverkets rapport (2008) visar på tendensen att s.k. sporadisk 

frånvaro kan komma att bli fullständig om inte åtgärder vidtas. Med sporadisk frånvaro 

menas att eleven skolkar någon gång då och då medan fullständig frånvaro handlar om att 

inte gå till skolan alls. Tidigare studier, s.k. FoU-rapporter (Sundell & Karlberg 2004 & 

Sundell et al 2005), visar att det är ca två procent från grundskolan (årskurs nio) och tre till 

fyra procent från gymnasiet (år två) som i genomsnitt skolkat varje vecka. Sundell et al (2005) 
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menar att det är möjligt att de som skolkar är underrepresenterade i studierna eftersom de 

som skolkar troligen inte kommit att fylla i enkäten.  

       Andelen flickor och pojkar som skolkar visar sig lite olika i forskningens resultat. 

Häggqvist (2000) visar på att det är fler pojkar än flickor som upplever att de inte ville vara 

med på lektionerna och därför uteblir från klassrummet. Bland flickor är det mer vanligt än 

bland pojkar att utebli om de upplever sig dåligt eller orättvist behandlande av vuxna. Bland 

pojkarna är det mer vanligt att kamraterna hade ett samband till deras frånvaro, det kunde 

handla om rädsla för någon annan som var orsak till att stanna hemma. Andra resultat har 

endast visat att det är fler flickor än pojkar i grundskolan som skolkat (Sundell & Karlberg 

2004, Sundell et al 2005). 

 

3.1.2 Kategorier av ungdomar som skolkar 

Majoriteten av dem som skolkar enligt FoU-rapporterna 2004 och 2005 kom från helsvenska 

hem med endast en (arbetande) förälder. Studien visar att skolkarna är i förhållande till de 

andra ungdomarna avsevärt mer kriminella vad gäller flest antal olika brott, mängden brott, 

andel som varit med om ett polisgripande samt de som fallit offer för brottslighet. Bland 

skolkarna visade sig en högre konsumtion av tobak, alkohol och övriga droger som är 

narkotikaklassade. De som skolkat hade också en tidigare debut med droger i jämförelse 

med övriga ungdomar. Det visade också sig att de som skolkat trivdes sämre i skolan, hade 

generellt svårare med skolarbetet, var ofta arga och irriterande samt att skolkande pojkar var 

offer för mobbning eller mobbade andra. Över lag hade skolkarna sämre relationer med sin 

förälder/föräldrar i den bemärkelse att de inte anförtrodde sig eller umgicks med föräldern. 

De skolkande ungdomarna umgicks oftare med kamrater som använder droger och är 

inblandande i brottslighet än övriga ungdomar. FoU-rapporternas författare menar att 

samtliga riskbeteenden hos ungdomarna ökade i samband hur mycket ungdomarna skolkat. 

Dock finns det en mindre grupp ungdomar som enligt enkäterna skolkade regelbundet men 

som inte begått brott, använt droger eller är enligt författarna socialt missanpassade i övrigt.               

       Reid (1999) har enligt sin brittiska forskning funnit fyra olika kategorier av skolkare.  

Reid menar dock att varje person är unik, ett offer för sin sociala, psykologiska, familjära och 

skolrelaterade omständigheter vilket bidrar till att formerna för skolk ser olika ut. The 

traditional or typical truant, är en något blyg ungdom med lite stöd från sin familj. Ungdomen 

har låg självkänsla, är introvert och kan ses som ett offer för sociala omständigheter. Reid 

menar att dessa ungdomar kan söka kompensation för sin begränsade sociala och 

bildningsnivå genom att inte delta i skolan och på så sätt straffa ut sig. The psychological 
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truant, är en ungdom som skolkar av psykologiska skäl såsom sjukdom, psykosomatiska 

problem, lathet eller en allmän rädsla för att delta i skolan. Reid menar att den här typen av 

ungdom behöver specialistvård och empatiska vuxna för att komma tillrätta med sina 

problem. The institutional truant skolkar av utbildnings- eller skolrelaterade skäl. Det är en 

utåtriktad person som är engagerade i skolan även om de inte är med på alla lektionerna. 

Den här typen av skolkare kan stanna kvar på skolans område utan att delta i 

undervisningen. Ungdomen har ofta högre självkänsla än the traditional truant, har stor 

umgängeskrets och kan mycket väl vara en ledarfigur i en grupp ungdomar som brukar 

skolka. Personen nonchalerar auktoriteter och verkar inte bry sig om vilka konsekvenser 

dens skolkande innebär. Troligt är att den här typen av skolkare har olyckliga 

hemförhållanden som inte ger ungdomen nog med stöd. The generic truant är en ungdom 

som skolkar av olika skäl. Reid menar att det är en typ av ungdom som kan vandra mellan 

de andra kategorierna eller ha en blandning av de problemen. The generic truant är således 

ingen bestämd kategori med särskilda mönster eller beteenden.  

 

3.1.3 Orsaker till skolk 

I svenska studier har man funnit, utifrån olika perspektiv, att den psykosociala miljön i 

skolan bidrar till att ungdomar uteblir från skolan (Häggqvist 2000, Andrén et al 2008). Det 

är dock långt ifrån den enda orsak som visat sig vara anledning till ungdomars uteblivande. 

Orsakerna till skolk eller långvarig ogiltig frånvaro kan också ha med barnet och dens familj 

att göra (Reid 1999, Häggqvist 2000, Sundell & Karlberg 2004, Sundell et al 2005, Andrén et al 

2008). Enligt Reid (1999) är skolk ett komplext multidimensionellt problem eftersom skolk 

bland unga inte har några enkla förklaringar eller orsaker. En orsak kan dock vara att när 

ungdomen har börjat skolka hamnar de ofta efter i undervisningen och då finner ytterligare 

skäl till att inte gå i skolan. Många skolkare faller så offer för sitt eget beteende. Om en 

ungdom en gång har börjat skolka är det en gräns som överskrids och det sätts lätt i system. 

Sundell & Karlberg (2004) och Sundell et al (2005) menar att bland dem som satt i system att 

skolka är normbrott närmast en regel än undantag.  

 

3.1.4 Skolk och konsekvenser 

Många ungdomar som inte deltar i skolan börjar ofta med meningslösa aktiviteter under 

tiden de inte är i skolan som sedan kan leda vidare till mer allvarliga händelser som 

droganvändning, våld eller brottsliga aktiviteter (Reid 1999). Vad som än är orsakerna till att 

en ungdom skolkar är konsekvenserna stora, menar Reid, och refererar till brottsstatistiken i 
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London från 1997. Som exempel begick ungdomar mellan 10 och 16 år, som ansågs vara 

skolkare, 25 procent av alla inbrott och 20 procent av alla skadegörelse i London under det 

året. Enligt brittisk forskning anses skolk vara den största enskilda förutsägaren när det 

gäller ungdomsbrottslighet och psykiska samt brottsrelaterade problem som vuxen. Två 

tredjedelar av unga lagöverträdare har börjat sin kriminella bana under perioder då de 

skolkat.   

 

3.2 Forskning kring ungdom och skola 

Två av de svenska skolrelaterade studier som har gjorts under de senaste tio åren är dels en 

brevväxlingsstudie med ungdomar av Skolverket (1999) samt en avhandling vid 

pedagogiska institutionen från Växjö universitet (2006). 

       Skolverkets (1999) studie är personliga skildringar av barn och ungdomars vardag i 

skolan. Gemensamt för beskrivningarna är att skolan skildras av eleverna nästan som en 

såpopera där man kan få möjlighet till att uppleva händelser och handlingar som intriger, 

kärlek, svek och vänskap. Eleverna beskriver även skolan som en plats för framgång och 

misslyckande där man mäts och speglas jämte varandra i t.ex. provresultat. Skolan är en 

plats för unga att visa upp sig för varandra och möta både gillande och ogillande blickar i 

vilket ålder, kön, etnicitet och social bakgrund har betydelse för utgången. Skolan speglar på 

så sätt livets dimensioner inom en komprimerad yta. 

       Bland elevernas berättelser finns ibland en önskan om frihet. Eleverna önskar sig bort 

från skolan, till ett liv utanför. För eleverna blir skolan då och då långtråkig eller för 

tvingande vilket gör att de längtar sig bort från deras ”livsvärld” (s 40). Några elever låter 

inte skolan bli en del av deras liv utan kan hålla isär sina olika världar. Lundahl & Öquist 

tycker sig ha funnit mönster i elevernas skolvardag trots att brevskrivarna kommer från 

olika håll i Sverige. I vidare studier frågar forskarna efter att kunna komplettera barns 

perspektiv med ett vuxenperspektiv för att komma närmare en helhet av skolan som 

livsvärld. 

     Lundgrens studie (2006) syftar till att ”beskriva hur barn i skolan kan bli föremål för 

sociala konstruktioner som tilldelar dem roller som elever i riskzon” (s 19). Lundgren visar 

på att lärarna är en del av en normaliseringsprocess som grundar sig i deras gemensamma 

idé om dagens goda skola. Normaliseringen grundar sig således på skolans uppdrag och 

funktion i dagens samhälle, vilket är både bildning och värdegrund. Eleverna blir jämförda 

och kategoriserade jämte varandra utifrån normaliseringen, det vill säga vad som 

konstrueras som normalt av lärarna. Konsekvenserna av den process som sker är att eleverna 
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ofta står som ensamma bärare av ett misslyckande eller svårighet i skolan. Avhandlingen 

visar att det är relativt lätt för en elev att hamna i en avvikande kategori eftersom när elevens 

beteende eller resultat inte passar in ofta stämplas det som ”onormalt”. På detta sätt kan 

skolans system skapa riskelever trots att det inte kan sägas finnas speciella svårigheter hos 

barnet, det mer troliga är att barn är olika och att skolan inte riktigt förmår hantera dessa 

olikheter enligt Lundgren.    

       Sammanfattningsvis visar dessa studier att skolan är en plats för socialisation och 

bedömning, både från kamrater och från lärare. Skolan kan då vara en plats som 

ungdomarna vill fly ifrån ett tag. Vid misslyckanden blir ungdomen lätt ensam bärare av 

sina misstag. Med tanke på den tidigare forskningens konstaterade, att skolk har olika och 

unika orsaker, samt att skolan är en plats för sociala processer finns det relevans att gå vidare 

med frågor i ämnet ur ett ungdomsperspektiv.  

 

4. TEORI 

Som analytiska verktyg till studiens empiri har jag valt att använda begrepp från 

socialpsykologisk och sociologisk teori. Begreppen är social kategorisering och 

grupptillhörighet (socialpsykologi) och sociala världar samt gruppidentitet (sociologi). 

Begreppet social identitet som också tillämpas förekommer inom både sociologi och 

socialpsykologi. I detta kapitel kommer även risk att diskuteras i förhållande till skolk för att 

kunna belysa ungdomars beskrivningar utifrån ett riskperspektiv. 

     Grundläggande inom sociologin är studier om samhällen och social handlingar. 

Sociologin kan sägas bland annat försöka förklara och förstå människors handlingar och 

sociala identiteter. Grupprelationer och grupprocesser samt kulturella strukturer i det 

moderna samhället ligger också inom sociologins område (Internet 6).  

     Enligt Shibutani (1986) i Svensson (2007) kan den vardagsverklighet som ungdomarna 

upplever kallas social värld inom sociologin. Människor är ofta, i det här fallet ungdomar, 

deltagare i flera sociala världar samtidigt där en av dessa kan utspela sig i skolan. I skolan 

som social värld befinner sig ungdomarna förenade av syftet med skolgången. Varje värld 

har speciella normer och regler, likt en scen där deltagarna försöker skapa en karriär och 

förbättra eller upprätthålla sin status. Det kan finnas särskilda innebörder och symboler som 

förstärker den specifika världen och gör att den tar mer avstånd till utomstående (Svensson, 

2007:90f). 

       På ett liknande sätt beskriver Trondman (1999) hur gruppidentiteter fungerar i t.ex. 

skolan. Trondman menar att gruppidentitet är ett informellt nätverk som har sitt ursprung i 
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ett delat socialt existensvillkor. Detta villkor förmedlas genom omgivningen, kamrater och 

familjen. En sådan typ av identitet fungerar, enligt Trondman, ”som en sköld mellan 

individen, dennes medvetande- och självförståendeformer och sociala handlingar, och 

skolans kultur och formningsförsök”(1999: 77).  

       Socialpsykologi kan omfatta flera olika synsätt och enligt Stevens handlar 

socialpsykologi ”… om de innebörder som var och en av oss tar till för att skapa mening i 

den sociala verkligheten och i sociala handlingar” (1998:10). Stevens menar att dessa 

innebörder är personliga och att sociala konstruktioner måste ses i sammanhang. 

Sammanhanget involverar individer och samspelet dem emellan i olika situationer och 

kontexter (1998:10). Vidare skriver Stevens att ett sätt att se på en människas identitet är 

genom en sammansättning. En del kan kallas den personliga identiteten vilken skulle 

innehålla egna upplevelser och privata tankar. Den andra delen, den sociala identiteten, 

skulle innehålla de roller och egenskaper andra ger oss samt hur den sociala verkligheten 

kommer till uttryck genom personen (1998:24). 

       En tanke inför denna studie var att det inom skolan handlar mer om gruppidentiteter 

och grupptillhörigheter än om individuella identiteter. De olika grupperna samsas inom den 

gemensamma sociala världen på skolan och enskilda grupper kan ha egna normer och regler 

för hur den sociala situationen hanteras. På så sätt uppstår liknande mindre världar med 

egna deltagare. 

       Inom socialpsykologin diskuteras betydelsen av social kategorisering för att skapa vi- 

och demgrupper. Vanligast är att man visar sig mer fientlig mot andra i en annan grupp 

(dem) än till medlemmar som tillhör samma grupp (vi) trots att det egentligen inte behöver 

vara någon större skillnad mellan grupperna från början. Utifrån en kategorisering, eller 

grupptillhörighet, skapas den sociala identiteten vilken är den självuppfattning som 

medlemmarna i gruppen har. Den sociala identiteten är beroende av gruppens status, det vill 

säga, är gruppen bra är också medlemmen bra och tvärtom. Den sociala identitetsteorin 

menas förklara varför det skapas fördomar och motsättningar mellan grupper (Ekehammar 

2007:285). 

 

4.1 Att förstå den sociala världen 

Jenkins (2004) menar att det är skillnad på grupper och kategorier. En grupp och dess 

medlemmar kan vara medvetna om sig själva i den bemärkelse att gruppen är formad av 

något som medlemmarna tror på att de tillhör. Gruppen är tydlig för omgivningen och 

identifierad av medlemmarna och deras relationer mellan varandra.  En kategori är något 
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som bestäms av andra, som formar kriterierna för kategorin. Andra kan alltså bestämma 

vem som hör till vilken kategori och dens innebörd. Kategorin är allmänhet inte okänd för 

sina medlemmar men det är inte en identifikation på samma sätt som en grupp. Generellt 

sett är det större distans mellan personen som kategoriserar och den som blir refererad. På så 

sätt kan man säga att en grupp är en mer intim förbindelse mellan människor och en 

kategori är en mer ytlig kollektiv benämning kring personer (2004:77f, 85). 

       I princip alla människor är medvetna om att de är enskilda personer men vi behöver 

integrera oss med andra för att få bekräftelse på att vi är och betyder något (Trondman 

1999:77). Genom andras sätt att se på och uppfatta oss kan vi skapa bilden av oss själva. Hur 

andra uppfattar oss har i sin tur med hur de kategoriserar oss och vilken roll vi har i 

sammanhanget. När vi har skapat en bild av oss själva om vilka vi är kan vi tänka vad andra 

ska förvänta sig av oss, hur vi ska agera och reagera i olika situationer. På detta sätt är 

samspelet med andra en ömsesidig process där man kommer fram till rimliga tolkningar av 

en situation beroende vilka deltagarna är och vad de gör tillsammans (Stevens 1998:26). 

 

4.2 Skolk som riskbeteende 

I tidigare kapitel har redogjorts för studier kring skolk och ungdomar. Bland annat har 

redogjorts för samband mellan skolk och droganvändning och mobbning. I Rutter et al 

(1998) skriver författarna, som är verksamma i London, att skolk har visat sig vara, i flertalet 

studier, en risk för brottslighet. Men det är generellt osäkert om brottliga handlingar ökar i 

samband med perioder då ungdomen skolkar. Det pekar dock mot att skolk är en 

bidragande riskfaktor som underlättar driften in i brottslighet, förmodligen för att en sån typ 

av beteende skapar ytterligare möjligheter till dåligt uppförande. Likväl kan ett lågt 

deltagande i skolan mer ha att göra med låga kognitiva förmågor eller skolmisslyckanden 

som gör att individen drivs mot brottslighet. Rutter et al menar att skolan har ett stort 

inflytande på barn och unga även om de har, sedan tidiga år, olika förutsättningar att klara 

skolan. Författarna konstaterar också att ungdomarnas beteenden, så som brottslighet och 

skolk, varierar mycket beroende på skolans geografiska läge och skolans attityd till skolk och 

skolprestationer. På detta sätt menar Rutter et al att skolan kan ha en indirekt effekt på 

brottslighet om skolan inte kan hantera ungdomars olika problem i skolan (1998:230f). 

       Trots flertal studier där skolk kopplats samman med negativa konsekvenser finns dock 

inget som pekar på att skolka som enda beteende är orsaken till att andra problem uppstår. 

Det tyder snarare på att det är en del i ett led av händelser och andra beteenden som kopplas 

till negativa konsekvenser (Karlberg & Sundell 2004:35). 
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4.3 Teoriernas relevans för studien 

Studiens syfte är att ta reda på hur ungdomar resonerar kring skolk och dess konsekvenser. 

Att skolka är en handling som tar sig uttryck i socialt sammanhang och därför är det relevant 

att undersöka frågorna ur ett socialpsykologiskt och sociologiskt synsätt eftersom dessa 

perspektiv bland annat försöker förklara sociala handlingar och grupprocesser i samhället. 

Teorierna ger förhoppningsvis perspektiv på de sociala interaktioner som sker i skolan och 

om ungdomarna tillskriver dessa processer någon betydelse för ungdomarnas skolkande. 

Riskperspektivet syftar till att belysa ungdomarnas berättelser utifrån begreppet risk och 

eventuellt kunna dra paralleller till tidigare forskning i ämnet. 

 

5. RESULTAT  

5.1 Observationer och spontana samtal 

Observationen genomfördes under fyra sammanhängande dagar under cirka fyra 

timmar/dag en vecka i november. Efter avslutat besök gjordes anteckningar som ligger till 

grund för det resultat som presenteras här. Vid första och andra besöket presenterade 

uppsatsförfattaren sig och studien under lektionstid i de fyra klasser i årskurs nio som finns 

på skolan. Resten av den första dagen befann sig uppsatsförfattaren i skolans allmänna 

lokaler för att observera och eventuellt samtala med ungdomarna. Flera ungdomar var 

nyfikna och sökte kontakt, de frågade om studien men var inte så säkra på att de skulle vilja 

göra en intervju. Det var främst flickor som var återhållsamma. Fler pojkar, däremot, kom 

och sa ”jag skolkar jättemycket, vill du intervjua mig”? Det fanns en skämtsam ton i dessa 

närmanden och ingen av dessa inviter resulterade i någon intervju. Jag uppfattade detta sätt 

att närma sig en vuxen som de inte känner genom att föra en jargong. Många av dessa 

ungdomar tyckte att en intervju skulle kunna ske direkt på plats även om dem egentligen 

inte hade tid. Det var över huvud taget svårt att få ungdomarna att föreslå en tid som de 

tyckte passade. Under lunchrasten blev det stökigt i skolan och resten av observationen blev 

mest ett iakttagande av det snöbollskrig som bröt ut både inomhus och utomhus. Det första 

intrycket av skolan och ungdomarna var ganska stökigt och med distanserade ungdomar 

och jargongattityd. 

      Den andra dagen blev intrycket och observationen annorlunda. Snöbollskriget var över, 

det var lugnare stämning och fler av de ungdomar som sökt mig dagen innan kom för att 

prata igen. Det blev mer tydligt både för ungdomen och för mig hur vi kunde förhålla oss till 

varandra. De spontana samtal som uppkom kring ett bord i skolans lokaler kunde handla 
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om förtroliga ämnen med vetskapen om att det stannade mellan ungdomarna och 

författaren.  

     Vid dessa tillfällen, när samtalen handlade om att överträda gränser, berättade ungdomen 

att det var viktigt att hålla sig på god fot med sina föräldrar. Om det inte vore för 

föräldrarnas, som ungdomarna beskrev det, hårda konsekvenser när gränser överskrids 

ansågs det att de förmodligen inte skulle befinna sig i skolan särskilt mycket alls. Någon 

ungdom menade att om föräldrarna fick reda på att det föregick olagliga handlingar eller 

överträdelser av gränser skulle det handla om utegångsförbud i lång, enligt dennes 

uppfattning, tid framöver.   

       Samtalen handlade ofta om hur man som ungdom skulle förhålla sig till skolan och 

föräldrarna och hur de upplevde att de påverkades. Det kunde ta sig i uttryck att ungdomen 

beskrev sig i själv i relation till en förälder eller andra ungdomar. Beskrivningarna stannade 

ofta vid sakfrågor som vad man tycker om sättet man lär sig engelska ord på. Jämförelsen 

med en förälder var, enligt en pojke, att både han själv och hans pappa resonerade på lika 

sätt när det handlade om meningslöshet. Pojken menade att det inte var någon mening att 

man lära sig vad ett ord heter på engelska om man ändå inte förstår innebörden av det på 

svenska. I detta resonemang tyckte han sig vara lik sin pappa.  Ungdomarna pratade också 

om lärare och vilka strategier elever har för att få bra betyg.  De menade att om man var 

trevlig och så att säga smörade (mening enligt förf.; på gränsen till överdrivet trevlig) för 

vissa lärare kunde man få lite bättre betyg. I den här frågan jämförde ungdomarna sig med 

varandra om vem som smörade mest eller över huvud taget. Några uttryckte det som att det 

inte var för dem, ”det där struntar jag i” eller ”jag bryr mig inte”. Jämförelsen kunde även 

vara med ungdomar som inte var med i sammanhanget. På frågan om vilket beteende som 

hade störst betydelse för betyg, om jämförelsen var mellan att smöra och skolka, trodde 

ungdomarna att om man smörade påverkade det betyget mer (till det bättre). Ungdomarna 

menade att skolk inte behöver ligga till grund för ett lägre betyg utan att det beror mer på 

resultat. Dessutom ansåg ungdomarna, i generella ordalag, att det var viktigt att ha en bra 

relation till läraren, oavsett vad de personligen tyckte om henne/honom. Det gick bra att 

vara negativ till läraren när hon/han inte hörde men inte i direkt interaktion dem emellan. 

En artig och trevlig elev fick bättre betyg trodde ungdomarna.  

       Vid samtalen med ungdomarna undrade jag om dem trivdes i deras skola. Det var ingen 

som menade att de vantrivdes på något sätt även om det fanns mindre bra pedagoger. Ibland 

kändes det dock trist att gå till skolan, tyckte de, men om dem inte gick dit fanns en undran 

om vad man skulle göra istället. En av pojkarna hade med sig en lärobok i tyska vid ett 
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samtal som på en kortsida hade orden ”hata tyska” skrivet. När jag undrade om orden 

menade han att det inte var så allvarligt menat utan att det tillkommit vid något tillfälle då 

tysklektionen kändes trist.  

     Under tiden på skolan kunde jag urskilja vilka ungdomar som umgicks med varandra. 

Det var förstås en omöjlighet att hålla reda på namn och vilka klasser som ungdomarna gick 

i men det var möjligt att se att de ofta höll ihop ett par stycken inom samma klass.  Vidare 

kunde också en del mönster bland ungdomar skönjas som handlade om deras sätt att ta sig 

från en lektion till en annan.8  Ett fåtal ungdomar dröjde sig kvar vid sitt skåp eller gick ett 

extra varv i skolans allmänna lokal innan de gick in på lektionen, ofta i sista stund när 

läraren väntade tålmodigt vid dörren till klassrummet eller då hon/han redan stängt den 

och börjat sin undervisning. En pojke från årskurs åtta drev planlöst omkring i skolan utan 

att gå in på lektion. Vid ett tillfälle under min andra besöksdag frågade jag vad han gjorde 

när han gick runt själv i skolan med en snöboll i handen. Han svarade att han ville ha kul och 

därför kunde tänka sig att kasta snöbollen på någon, även på mig.  Han hade inga planer på 

att, som han just då uttryckte, gå på sin lektion.  

       En annan pojke, från årskurs åtta, sågs vid upprepande tillfällen under de fyra dagar 

som observationerna varade, sitta i skolans allmänna uppehållsyta. Ofta satt han där själv. 

Vid något tillfälle diskuterade hans lärare med en annan om att han inte ville komma in på 

lektionen. Hon menade att han verkade ledsen idag men samtidigt trodde hon också att han, 

eleven, måste ha förstått att han skulle komma in på lektionen eftersom hon hade sagt det på 

hans modersmål, spanska. Efter ca fem till sju minuter kom pojken gåendes och pratade 

svenska med en annan ungdom. Han gick till slut in på sin lektion. Ett annat gäng med 

pojkar kom för sent till samma lektion. De diskuterade vem som skulle knacka på och vad de 

skulle säga eftersom dörren var stängd. Ingen av dem hade lust att göra det eftersom de var 

beredda på att få en utskällning av läraren.  

       På rasterna blev det ofta lite tumult bland ungdomar från alla årskurser, de jagade 

varandra, både pojkar och flickor. De var inte så sällan upptagna med att kivas med 

varandra, viska i varandras öron eller göra något som skulle kunna definieras som bus med 

varandra. I skolans korridorer arbetar fyra skolvärdar vars uppgift är att se till att 

ungdomarna går på sina lektioner och att det är tillräckligt lugnt i vissa områden av skolan 

så att det ska finnas möjlighet till självstudier för eleverna. Vid rasternas slut hade 

skolvärdarna mycket att göra i den bemärkelsen att försöka få ungdomarna att avbryta sin 

                                                
8 Om det var mönster som förekommer under längre tid eller bara under den vecka uppsatsförfattaren var på 
besök går givetvis inte att dra några slutsatser kring 
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interaktion med varandra och gå på sina lektioner. Ofta tog det tog åtskilliga tillsägelser från 

skolvärdarnas sida att få ungdomarna att lyssna och gå dit de skulle. 

 

5.1.1 Analys av observationer och samtal 

Ungdomarna identifierar sig med andra ungdomar och i vissa fall även vuxna i frågor om 

egenskaper och åsikter. Framför allt är det andra ungdomars beteenden som formar deras egen 

identitet genom jämförelser. Detta sker t.ex. när ungdomarna pratar om att smöra för en 

lärare. Ungdomarna visar då prov på hur ett visst beteende skapar en viss typ av elev eller social 

identitet. Ungdomen berättar om sitt eget beteende och hur det förhåller sig till andras. På 

detta sätt skapar ungdomarna också kategorier av andra eftersom de väljer att prata om 

ungdomar som inte finns med vid samtalet och vilken nivå av smörande som passar in på 

olika personer.  

       Vid diskussioner om skolan som plats menade ungdomarna att de inte vantrivdes även 

om dem mycket väl skulle kunna skolka mer än vad de gjorde om det inte vore för 

föräldrarna. Samtidigt funderade de på var de skulle ta vägen istället. Även om ungdomarna 

gör annat på fritiden så tar skolan upp mesta delen av deras tid. Vare sig de vill vara med i 

skolan eller inte så ingår ungdomarna i skolans sociala värld, eftersom det är i ställning till den 

som ungdomarna måste förhålla sig. Om ungdomen t.ex. inte sköter sig i skolan kan 

konsekvensen bli utegångsförbud. Det kan också handla om att kunna vara trevlig och artig 

mot en lärare om man vill få bra betyg, även om man inte tycker särskilt bra om honom eller 

henne.  

       Ungdomarna rör sig i oftast i grupper inom klasserna och det är alltid något som händer dem 

emellan. Interaktionen fortgår ibland inom en grupp och ibland mellan grupper. Det är en 

pågående process på rasterna som avstannar under lektionen men tar vid när klockan ringer 

ut. Det som inte avhandlades färdigt innan lektionen börjar fortsätter efteråt. Ungdomarna är 

upptagna med varandra och sig själva, de pågår ständiga positioneringar genom att viska med 

varandra eller kivas och jaga varandra. Det kan också handla om hur man ska hantera en 

situation som gruppen anar kommer att bli lite jobbig. När en grupp pojkar ska knacka på till 

sin lektion på grund av att de är sena behöver de prata ihop sig först om vem som ska säga 

vad. Det är en överenskommelse i gruppen om hur ursäkten ska formuleras. 

       Två pojkar utmärkte sig genom att figurera på egen hand i skolan. Genom min 

observation kunde jag uppfatta den ena pojkens sociala identitet som en stökig och bråkig 

person som ville kasta snöbollar på andra för skoj skull. Pojken gav inga andra idéer om att 

vara på något annat sätt mot andra heller. Enligt lärarnas utsagor var den andra pojken lite 
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ledsen och hade eventuellt språkproblem. Enligt min observation hade pojken inga särskilda 

svårigheter att prata svenska men visade inga tecken på att söka kontakt med lärare. Han 

hade, i jämförelse med sina klasskamrater, inga problem att gå in på sin lektion trots sen 

ankomst. Hans sociala identitet var, enligt omgivningens uppfattning, ganska introvert. 

 

5.2 Intervjuer 

Intervjuerna gjordes under de två sista dagarna av skolbesöket. Sammanlagt intervjuades 

åtta ungdomar, fyra pojkar och fyra flickor, från tre olika klasser i årskurs nio. En ungdom 

intervjuades enskilt, de andra i två grupper. Resultaten redovisas per tema och det kommer 

inte anges vilken intervjuform ungdomen deltagit i eller vilket kön informanterna har. 

Informanterna numreras från IP 1 t.o.m. IP 8. För att skydda ungdomarnas anonymitet i 

största möjliga mån har detta tillvägagångssätt valts för redovisningen av intervjuresultaten. 

       Informanternas svar kommer att redovisas tematiskt genom meningskoncentrering 

vilket syftar till att uttrycka en mer kortfattad mening av vad informanten har sagt under 

intervjutillfället. Svaren kommer att omformuleras för att bli mer konkreta och 

sammanfattande (Larsson 2005:106). Redovisningen av informanternas svar kommer att 

styrkas med citat från intervjuerna. Intervjuerna utgick från olika teman som delades in i 

olika delteman för att kunna hålla den röda tråden i intervjuerna. Dock diskuterades inte alla 

delteman som specifika frågor utan samtalen förflöt relativt fritt kring intervjuguidens 

huvudteman. Som inledande fråga fick informanterna svara frivilligt på frågan om och i så 

fall hur ofta de skolkat. I samband med den inledande frågan diskuterades också vad skolk 

är enligt informanterna. Detta tema om vad skolk är blev väldigt relevant i alla 

intervjusituationer att det kommer att presenteras som ett eget tema. Diskuterade teman:  

• Vad är skolk? 

• Vem skolkar? 

• Varför skolkar man? 

• Vilka konsekvenser har skolk? 

• Grupper och kamrater 

 

5.3 Kort presentation av informanterna 

De ungdomar som intervjuades hade olika egna erfarenheter av skolk. Två ungdomar hade 

aldrig skolkat, en hade mellan fyrtio och femtio procents frånvaro enligt dennes egen 

uppskattning. Däremellan spann det sig från att ha skolkat en, två eller tre gånger till lite 
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mer ofta som någon gång i veckan.9 Några ungdomar kom ofta från femton till trettio 

minuter för sent till lektionerna, främst på morgonen eller efter en lunch. Grupperna var 

homogena i den bemärkelse att de som skolkat ungefär lika mycket intervjuades tillsammans 

och att de gick i samma klass.  

 

5.4 Tema 1 – Vad är skolk? 

När ungdomarna ska beskriva vad skolk är har de lite olika åsikter om vad som ska räknas 

som skolk eller inte. I alla intervjuer leder frågan till en diskussion mellan ungdomar och 

med intervjuaren. Diskussionen handlar om hur öppen elevens frånvaro är. Dels finns det 

ungdomar som skolkar helt öppet då eleven är kvar i skolan fast inte på en lektion enligt 

schema. En ungdom (IP 6) beskriver att skolk är när man skippar lektioner och att det också 

kan vara om en elev kommer tjugo minuter för sent till en lektion. Ungdomen beskriver att 

elever kan sitta kvar utanför klassrummet fast lektionen har börjat. Ibland händer det att de 

sen går in precis innan lektionen är slut. Flera av informanterna menar att skolk är något 

man medvetet gör och det är öppet på så sätt att eleven tar konsekvenserna för det. Riktigt 

skolk menar ungdomarna är den frånvaro som inte är giltig men skolk förklaras också på fler 

sätt. 

       En av ungdomarna vill förklara vad skolk kan vara med att vara trött på skolan. 

Ungdomen beskriver hur det går till och vilka utvägar man kan ta när tröttheten faller in. 

Ungdomarna menar att då spelar man sjuk, överdriver en huvudvärk eller känner sig 

förkyld. Genom detta beteende får de stanna hemma eftersom föräldrarna ringer till skolan 

och sjukanmäler. En ungdom beskriver det så här: 

  

 IP 3:  ”… det kan va de att man e, man e egentligen inte sjuk utan man är bara jävligt trött på 

skolan… Ja jag kanske är lite förkyld ändå”. 

 

Kring det den här typen av frånvaro kommer några ungdomarna fram till att vara s.k. 

”fusksjuk” är en giltig frånvaro eftersom föräldrarna har sjukanmält barnet till skolan. Dock 

menar några ungdomar, att om man inte är sjuk på riktigt, det vill säga fullt kapabel att gå i 

skolan, så är det att skolka även om ingen annan vet det. Ungdomarna är inte helt överens 

om en definition, två ungdomar menar att det inte är riktig skolk utan att det är en annan typ 

av frånvaro. Frånvaron kan handla om att vila upp sig eftersom föräldrarna ändå går med på 

att barnet är hemma. Andra ungdomar håller med om att det inte sägs vara skolk eftersom 

                                                
9 Hur mycket ungdomarna har skolkat är enligt deras egna bedömningar om vad de anser är skolk eller inte. 
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det finns en annan bild av vad skolk är. En ungdom (IP 6) tycker dock att det självklart är 

skolk. Diskussionen om hur låtsassjuk ska definieras som skolk eller inte illustreras så här: 

 

IP 1: ”Ja för skolk de e liksom när du kan bevisa att han liksom inte går på lektionen… När du är 

hemma då tror dom ju att du är sjuk o då ringer dom å säger å anmäler”…  

IP 3: ”För skolk är bara om de vet om det…” 

 

Om ingen får reda på att ungdomen är fusksjuk så är frånvaron giltig och när man skolkar 

på detta sätt är det meningen att lura föräldrar och lärare att tro att man verkligen är sjuk. 

 

IP 4: ”… min morsa… hon går vid 7 på mornarna så det är ofta min farsa jag behöver lura. Å han är 

så har lättlurad, du vet, så där behöver man bara hosta lite så ba’ säger han, är’u sjuk?” 

 

IP 1: ”Men dom vet inte det och det är det som är själva poängen!” 

 

IP 5: ”… det e så hära, man orkar inte så man låtsas vara hostsjuk… [man] måste spela bra! Å så 

kanske man vinner mina föräldrar, för just den här terminen har jag vart sjuk varannan vecka 

eller nåt så det får bli så här att jag får gå till skolan ändå fast jag är sjuk [på riktigt].” 

 

Informanten menar här att eftersom personen i fråga har varit fusksjuk så mycket under 

terminen att det inte håller längre att spela sjuk. Om ungdomen blir sjuk på riktigt, vilket 

den varit, får man gå i skolan i alla fall.  

       Även om majoriteten av ungdomarna tror att de flesta ungdomar har varit fusksjuka och 

hemma från skolan så finns det andra sätt att skolka utan att göra det så öppet. Några 

ungdomar pratar om olika grader av skolk, där den mildare graden handlar om att vara 

glömsk inför läraren i den meningen att eleven påstår sig ha glömt att gå på t.ex. slöjden. 

Samtidigt är det av en högre grad än att anmälas sjuk fastän man inte är det. Detta sätt att 

utebli från lektionen tror ungdomarna är mindre vanligt än att vara fusksjuk. 

 

IP 2: ”Sen tror jag inte alla, liksom kommer för sent med flit å liksom a men liksom skippar idrotten 

eller typ glömmer å gå på slöjden eller någonting sån, så kanske inte alla gör, de e typ en högre 

grad, men… om man säger att man har lite huvudvärk å stannar hemma.. Det är lite mildare 

skolk.” 
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Om ungdomarna skulle definiera en skolkare skulle det vara någon som är i skolan men som 

inte går på lektionen. Den högsta graden av skolk definieras så här: 

 

IP 4:  ”ja de e en som liksom håller på, driver runt i skolan och håller på istället för å gå på lektion.” 

 

IP 1: ”… du e i skolan men du går inte på lektionerna”. 

 

IP 3: ”… de e det [någon som driver runt] jag tänker på först när jag tänker på skolk fast de e 

egentligen skolk å ringa in å säga att man är sjuk… fusksjuk”. 

 

En av ungdomarna berättar om sitt sätt att skolka vilket ofta handlar om att komma för sent. 

Ungdomen tycker inte själv att det är så allvarligt men har ändå fått uppmärksamhet för sitt 

beteende i form av en varning under ett utvecklingssamtal.  

 

IP 2: ”… mina skolkningar är inte sådär jätte jätte allvarliga de e bara det att jag liksom kommer sent 

efter lunchrasterna... Då sa…, asså min handledare, till min mamma, att alltså alla lärare som 

jag hade på morgonlektionerna hade skrivit att jag kommer för sent alldeles för ofta. ” 

 

På detta sätt definierar ungdomen sina sena ankomster som skolk. Men definitionen, att det 

är skolk att komma för sent verkar ligga i orsaken till varför man är sen. Ungdomen berättar 

om hur morgonens bestyr ser ut från att snooza (författ. anmärk. återuppringning på 

alarmklockan i intervaller) i ca fyrtio minuter innan ungdomen går upp för att klä på sig och 

göra sig klar för att gå till skolan. Ungdomen menar att det finns en chans att hinna till 

skolan i tid om man skyndar sig vilket personen inte gör. 

 

IP 2: ”… å så snoozar jag typ fem gånger å då är klockan typ halv… ja halv åtta eller nåt å då måste 

ja liksom klä på mig,… å ja skyndar mig inte på någe sätt… Ja jag liksom ja stressar inte men 

hade jag sprungit hade ja hunnit.” 

   

Några ungdomar diskuterade även om man kan skolka fast man är på lektionen. Om en elev 

är tillräckligt frånvarande genom att prata med sina vänner och inte arbeta eller t.o.m. sova 

på lektionen så är man inte närvarande.  

 

IP 1: ”… jag somnade på en NO-lektion! Å jag satt längst fram å ingen märkte!. 
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 … För grejen e att du får närvaro bara för å va där även om du liksom inte gör någonting… 

men ja det blir som om du skolkar, men fast du e på lektionen, nästan.” 

 

IP 5:  ”För man e ju på ett ställe där man ska arbeta fast man arbetar ju inte bara…å då kan man också 

undra, skolkar man när man inte arbetar i ett klassrum?”  

 

Något motsägelsefullt menar samma ungdom att frånvaro från lektionen inte nödvändigtvis 

behöver vara skolk om eleven är kvar i skolan och t.ex. sitter i skolans bibliotek för att läsa. 

Ungdomen hänvisar till skolplikten och menar att den innebär att man ska vara i skolan men 

inte nödvändigtvis på lektionen. Tekniskt sett är det ingen skillnad mellan frånvaro och 

skolk även om det inte är samma ord. Dessutom påpekas att man inte säger att någon 

frånvarar från lektionen utan att personen i fråga skolkar. Skillnaden mellan frånvaro och 

skolk vill en ungdom uttrycka så här: 

 

IP 5: ” … jag brukar säga så här att frånvaro det är när man inte är i klassen och skolk är när man 

med  flit inte väljer att  gå.”     

 

5.4.1 Sammanfattade kommentar 

Enligt ungdomarna är skolk främst det som är uppenbart för lärare och andra elever. Riktig 

skolk, den högsta graden av skolk, är om en elev driver omkring i skolan utan att gå på sina 

lektioner. Ungdomarna menar dock att det finns mildare grader av skolk t.ex. att vara 

fusksjuk då man spelar sjuk inför sina föräldrar så att de sjukanmäler sitt barn till skolan. 

Detta sätt att utebli från skolan blir giltig frånvaro på ett papper men anledningen till att 

ungdomen är hemma har ingenting med sjukdom att göra, snarare trötthet och är sig inte 

giltigt. En mellangradering av skolk är att med flit komma för sent till lektionen eller att 

låtsas glömma bort att gå på en lektion. På så sätt blir det inte uppenbart för omgivningen 

vad som är sant eller inte. Då handlar det om vad läraren, föräldrarna och även 

klasskamrater får veta om en elevs frånvaro som avgör om det öppet ska definieras som 

skolk eller inte.  Ungdomarnas sätt att beskriva skolk har alltså med av vilken anledning och 

medvetenhet som en elev uteblir från lektionen. En ungdom kan veta om att han/hon själv 

skolkar men utåt kan frånvaro göras giltig genom en rimlig förklaring. Några ungdomar 

diskuterar också om det verkligen räcker med att vara på lektionen utan att egentligen delta i 

undervisningen för att det ska räknas som närvaro. Ungdomarna menar att det är möjligt att 

sitta med på en lektion och få fysisk närvaro även om ungdomen är frånvarande mentalt, 

vilket nästan upplevs som att skolka. Trots detta resonemang anser en ungdom att det inte 
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behöver vara skolk om man gör något annat skolarbete i skolan utan att vara på lektionen. 

Skolk är således en handling som kan vara dold eller öppen vilket handlar om hur lojal och 

ärlig eleven är med sina intentioner till arbetet i och att gå till skolan. 

 

5.5 Tema 2 – Vem skolkar? 

I det här temat menade alla informanter att alla elever kan skolka. Det finns inga speciella 

som gör eller inte gör det. Däremot var motsägelserna ganska många under detta tema. Flera 

av ungdomarna tror att de allra flesta har stannat hemma och varit fusksjuka någon gång. 

Det är ju på så sätt inte något som någon annan får reda på och som dessutom är giltig 

frånvaro så länge som föräldrarna sjukanmält barnet. Trots övertygelsen att alla kan skolka 

är det två av informanterna som säger sig aldrig ha skolkat någon gång. Meningen kring 

vem som kan skolka kanske ska tolkas till vem som är kapabel till att göra det.  

       Bilden av någon som skolkar är dock ganska samstämmig hos ungdomarna och den 

verkar bygga på vilken attityd skolkaren har. En ungdom menar att det är mer ofta flickor än 

pojkar som skolkar. 

 

IP 6: ”Det är ofta tjejer. Det kan vara killar också, men det är ofta tjejer… i alla fall i vår skola  är det 

så!... Dom sover längre, dom orkar inte gå in på lektioner, dom orkar inte jobba”.   

 

I en diskussion om hur flickor skolkar uppkom det en misstanke kring varför flickor inte är 

med på idrotten. Några menade att flickor kunde skylla på sin menstruation för att slippa 

vara med, särskilt om idrottsläraren var manlig. Vanligtvis krävs ett intyg, enligt 

ungdomarna, för att visa att man inte kan närvara på idrottslektionen men, påstod 

informanterna, att läraren kunde bli kallad antifeminist om han ifrågasatte en flickas 

förmögenhet att delta vid (påstådd) menstruation.       

       Några ungdomar menar att en bild av en skolkare, som de haft tidigare, är någon som är 

omotiverad och dålig i skolan och inte verkar bry sig speciellt mycket om sin skolgång. Men 

efter att de själva skolkat någon gång, eller gör det någon gång då och då, har förändrat 

bilden.  

 

IP 2: ”Ja liksom innan jag börja skolka, ja jag börja skolka ganska nyligen. Ja jag börja skolka i 8:an 

någon gång å innan det skulle jag ha påstått att det var en oseriös typ som liksom var dålig i 

skolan å liksom inte brydde sig speciellt mycke…”. 
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IP 1: ”… så var det för mig förut när jag gick i 6:an och såg 9:or som skolkade då vare så här asså, 

är’om dumma i huvet, varför förstör dom för sig själva”?! 

 

 De allra flesta ungdomarna som intervjuas definierar inte sig själva som skolkare men två 

ungdomar menar att det nu är möjligt att skolka eftersom man är mindre rädd för att 

överträda gränser. I den här åldern är det annorlunda, nu vågar man kliva över gränserna. 

 

IP 1: ”…de var som förut när ja var mindre ja var så jävla rädd för ja vågade inte skolka för jag 

vågade inte säga emot regler”. 

 

En informant (IP 5) tror sig bli kallad skolkare av klasskamraterna eftersom det finns en 

uppfattning om att personen i fråga är en av de få av sitt kön som skolkar över huvud taget i 

årskursen. Anledningen till att ungdomen tror det är för att personen ifråga gått hem mitt i 

en lektion och sagt att ”jag orkar inte mer”.  

       Bilden av en skolkare kan vara en oseriös person men det behöver nödvändigtvis inte 

vara så att det är ungdomar som informanterna förknippar med att göra andra 

gränsöverskridningar. Det finns olika typer av elever och somliga, menar ungdomarna 

klarar sig undan med ursäkter som ”vi tappade bort oss på orienteringen” (IP 1). Ungdomarna 

menar att dessa elever blir betrodda av lärarna eftersom de ändå har bra betyg och är 

skötsamma. Deras frånvaro blir då inte ogiltig i närvarolistan. Men det finns ändå vissa, 

menar ungdomarna, som skolkar oftare och hamnar i lite problem. 

 

IP 2: ”Jo, den eleven brukar skolka ibland… ja för han e ganska smart, ja de e så här, vi e ingen stökig 

klass på något sätt utan alla har ganska bra betyg. Men sen finns det ju folk som bara liksom aa 

tror att dom redan kan allt å då går därifrån å sen blir jättebesvikna när’om sen får skit för det. 

Asså ja på proven å så”.  

 

Ungdomarna menar att det finns flera killar i årskursen som skolkar på riktigt hela tiden 

men som är smarta ändå. När de beskriver dessa ungdomar gör de jämförelser mellan hur 

personen verkligen är och hur vuxna brukar uppfatta dem. Man menar att ”skenet bedrar” (IP 

3) då dessa ungdomar upprätthåller en städad fasad mot vuxna. De här ungdomarna 

förknippas, av informanterna, med att göra bus eller gränsöverskridningar som i något fall 

beskrivs som ”rätt sjuka saker” (IP 4). Dock verkar vetskapen om vilka ungdomar som skolkar 

variera mellan informanterna. Några är mer tveksamma i frågan om hur det är. Det finns 

också en antydan till att den som skolkar är den som faller för någon annan persons initiativ. 
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IP 7: ”alltså vissa, om nån kanske har sagt att nä jag orkar inte gå på den här lektionen men då kanske 

den andra säger, men inte jag heller, kom vi gör något annat… eller.. så, mm”. 

 

IP 1: ”… att skolka från lektionen de e asså mer en sån här gruppgrej, för eh till exempel, en sån om 

nåra kompisar säger, jag skolkar om du skolkar, hänger’u me, ja pallar inte den här lektionen, 

kom igen ba vi skiter it”. 

 

Informanterna menar att det inte är så kul att skolka på egen hand även om det förekommer. 

Antigen i form av den mer dolda varianten som fusksjuk då ungdomen stannar hemma hela 

dagen, eller att det kan vara någon som går hem från skolan för att spela dator. I alla 

intervjuerna framkom bilden av en elev som skolkar som en lite skoltrött person eller någon 

som kan gå över vissa gränser vilket inte behöver betyda att personen i fråga har några 

egentliga problem. Ungdomarna pratar inte om en skolkare som en problemtyngd person 

snarare någon som hanterar skolan och föräldrarna trots skolk, även om det innebär att 

eleven kan få konsekvenser. En ungdom säger dock att det finns personer som är mobbade 

som skolkar. 

 

IP 5: ”… det är vännerna som man kommer hit till skolan för. Det är just därför dom som är mobbade 

inte vill gå till skolan för dom har ju inga riktiga vänner”. 

 

5.5.1 Sammanfattande kommentar 

Ungdomarnas synpunkt, att alla kan skolka, kan handla om att de anser att de allra flesta 

elever är kapabla till att skolka. Enligt ungdomarna finns det inte en viss typ av ungdom som 

skolkar även om informanterna ger konkreta exempel på typiska elever som gör det. Ibland 

är en skolkande ungdom någon som hänger med en kompis på skolk, andra kan vara 

ensamskolkare som är fusksjuka eller som går hem för att spela dator. De uttrycker även att 

vissa ungdomar gör andra gränsöverskridningar än bara skolk och även om dessa anses vara 

smarta vilket betyder att de kan hantera skolarbetet ändå trots lite sämre skolresultat ibland. 

En ungdom nämner också att mobbade elever inte vill gå till skolan eftersom de inte har 

några vänner i skolan.  

       Ungdomarna kategoriserar sig själva och andra i olika typer av skolk. De som skolkar 

och tar konsekvenser, de som skolkar men blir betrodda av lärarna med ursäkter, de som 

skolkar på andra ungdomars initiativ samt de som är mobbade. Att bli klassad som skolkare 

kan bero på hur öppet man visar att man struntar i skolan. Bilden av en skolkare som 

ungdomarna har eller har haft är en oseriös person som inte bryr sig så mycket. Bilden 
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stämmer överens om jämförelsen görs med hur de själva kategoriserar sig. Bara en ungdom 

tror sig bli kallad skolkare på grund av mycket frånvaro samt att öppet ha lämnat en lektion 

med anledningen att det inte fanns någon ork att stanna kvar. Det som är tydligt är hur 

ungdomarna delar upp i vi och dom grupper där dom beskrivs som vissa. Ungdomarna som 

inte kallar sig skolkare, men ändå skolkar, får inte ogiltig frånvaro i närvarolista eftersom de 

har bra betyg och blir berodda av lärare. 

 

5.6 Tema 3 – Varför skolkar man? 

Anledningarna till varför man skolkar kan vara olika. Som nämns i föregående avsnitt anser 

informanterna att en elev kan skolka för att någon annan gör det, orsaken till frånvaron blir 

för att någon annan, en kamrat, säger att han/hon inte vill gå. När ungdomarna är fusksjuka 

menar informanterna att det oftast beror på trötthet. Tröttheten kan vara så väl fysisk som 

mental. 

 

IP 4: ”… asså ja att få sova ut en morgon eller nåt. Det kan va det som behövs liksom att få sova ut 

till 12.” 

 

IP 5: ”… oftast är det så hära att man vaknar upp på mornarna å ba jag orkar inte gå till skolan idag. 

Måste säga det är rätt vanligt. Å sen ba mamma ja e sjuk! Sen ringer dom eller så kommer man 

bara inte.” 

 

En ungdom menar att kraven i årskurs nio är mycket större nu än tidigare. Det hade varit 

lättare att skolka, menar informanterna, i de årskurser då inte ett slutbetyg står på spel. 

 

IP 2: ”… ja är skoltrött nu… ja var inte det i 7:an, 6:an, då var jag jättemotiverad å ville liksom göra 

bra ifrån mig i skolan. Jag borde ha skolkat medan ja kunde!” 

 

Trots att slutbetygen är viktiga finns det en likgiltig hos ungdomen som inte går att förklara. 

 

IP 2: ”Jag börjar bli det… [likgiltig]. Jag vet inte varför”. 

  

Samma ungdom berättar att man ibland måste vara hemma för att kunna klara av 

skolarbetet. Informanten svarar på frågan, om man planerar att skolka eller att vara s.k. 

fusksjuk, att det beror på hur mycket och hur viktiga läxorna är i förhållande till det övriga 
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skolarbetet. Om man ändå stannar hemma för att göra läxor kan man hinna träffa lite 

kompisar också. 

 

IP 2: ”… asså det kan vara så hära att nej, jag har NO-läxa, matteläxa å så SO-läxa tills imorgon. Å 

det är en onsdagkväll… så jag skippar å gå på torsdagen, alltså vi har läxorna till på fredagen å 

så skippar jag å gå på torsdagen å sitter hemma å gör alla läxorna för ja vi har ändå inga seriösa 

ämnen… Då kan man sitta hemma å ta igen å sen slöa på eftermiddagen när man är hemma så 

då kan man va me sina kompisar å grejer.” 

 

En annan ungdom menar att även om man ibland känner ett behov av att vara hemma från 

skolan så kan det innebära att man inte får göra andra saker efter skolan. Om det handlar om 

att spela sjuk och vilseleda en förälder till att göra en sjukanmälan kan ungdomen inte gå ut 

på kvällen på aktivitet som konsekvens. Att gå till skolan betyder att man får ”göra roliga 

saker också” (IP 3). 

       Ett ypperligt tillfälle att utebli från lektionerna verkar vara enligt ungdomarna när det 

kommer en vikarie. En ungdom menar att den ogiltiga frånvaron inte räknades som skolk 

eftersom ingen vuxen märkte att man var borta då det varit en vikarie för klassen hela dagen 

(IP 1). På så sätt blir det ett sätt att planera att skolka eftersom man kan välja tillfällen som 

inte bör ge några konsekvenser. 

 

IP 3: ”… man ska ju välja rätt tillfälle liksom å skolka”. 

 

Att ungdomar skolkar kan på så sätt hända bara därför att det är en vikarie på lektionen. Det 

är, trots en viss planering, en spontan frånvaro som inte behöver ha en speciell orsak. Det 

handlar mer om att få slippa skolan. De flesta informanter menar att skolk ofta beror på 

lathet och orkeslöshet som kan uppstår när lektionen ska börja. Då kanske ungdomen eller 

ungdomarna går iväg från skolan till någons hem eller möjligen till centrum (IP 7).  

 

IP 8: ”… många… om man bor i närheten går man väl hem”. 

 

Informanterna menar överlag att någon gång har det hänt att de skolkar för att de vill göra 

något annat, som inte har med skolarbete att göra. Det kan handla om att spela dator, träffa 

någon kompis som går på någon annan skola eller om man blivit kär. Under en intervju 

berättas det en kärlekshistoria som var orsak till att ungdomarna var borta en halv dag från 

skolan.  
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IP 2: ”ja vi skolkade när vi blev tillsammans, så det var på en dag… vi blev tillsammans på lunchen å 

så ba, nej vi går inte, då sa jag men snälla vi skolkar istället… men då så skolkade vi”. 

 

Konflikter mellan skolan och ungdomen beskrivs också som orsak till skolk. En informant 

berättar om hur det känns att bli orättvist behandlad av skolan, vilket upplevdes som ett 

svek och bidrog till att ungdomen blev omotiverad till skolan och skolarbetet. En period 

menade ungdomen att vännerna på skolan var den enda anledningen till varför personen 

gick till skolan. 

 

IP 5: ”… nej men jag kom ju tillbaka för jag har ju mina vänner där å …sen var det ju verkligen så 

att jag tog inte med mig ryggsäcken, ja jag slappade och drog med mina vänner till [lokala] 

gallerian å ba för att inte va i skolan… efter det blev det mycket skolk faktiskt för att det e så här, 

staten skiter i dig,… staten, skolan, dom skiter i mig varför ska jag ens vara där”?! 

 

Ungdomen berättar vidare om hur det känns att skolka vid tillfällen då orkeslösheten inför 

skolan uppstår. Beskrivningen är både positiv och negativ i den bemärkelse att det finns en 

nödvändighet i att skolka för ungdomen men att det samtidigt inte är en så lätt situation att 

hantera. 

 

IP 5: ”… å jag vill egentligen gömma mig från världen. Egentligen, men det går ju inte så det räcker 

med skola. Men asså man hamnar i lite så hära man hamnar i… alltså man hamnar i när man 

skolkar, man e vuxen när man skolkar, alltså de e som man e vuxen fast man har ingenting att 

göra. Då måste man hitta på något å då snackar man med kanske fullisen eller nåt sånt där eller 

snattar småsaker från H&M bara för att kanske, jag vet inte vad… testa lite. Snattar glassar för 

man, varför ska man betala för en glass, så här? Men man gör något för att uppehålla sig under 

tiden man skolkar, faktiskt… Men det känns så hära, äntligen kan jag andas. För… för mig, den 

här skolan kväver mig… ja, för mig är det så att jag andas när jag skolkar.” 

 

Ungdomens beskrivning av hur det känns att skolka jämför han med att vara en vuxen som 

inte har någonting att göra. Det är en sorts ensamhet som beskrivs, eftersom det inte finns 

någonting att göra om man inte är i skolan, enligt ungdomen. Vidare menar informanten att 

det ”är som att vara ute mitt på natten, asså det är tomt”. Innebörden i dessa utsagor handlar om 

att ställa sig utanför världen genom att inte vara där man förväntas vara. Att vara vuxen 

handlar om att ta hand om sig själv, enligt ungdomen, i den tomma värld som man befinner 
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sig i när man skolkar. Samtidigt som det är en beskrivning av något olustigt menar 

informanten att ”ibland vill man ha en stund för sig själv.” 

       Under intervjuerna framkommer att skolka också kan vara ett sätt att testa gränser. 

Ungdomarna vill helt enkelt testa vad som händer. En ungdom menar att man testar gränsen 

och nästan förväntar sig en reaktion. När detta inte inträffar tänjs gränsen och skolk 

uppfattas inte som en allvarlig gräns att överskrida. Om det däremot skulle få en kraftig 

reaktion menar ungdomarna att det skulle kunna betyda att man var mer i skolan och skolka 

mindre. 

 

IP 4: ”Man testar ju gränserna första gången å skulle det bli så här stopp direkt då skulle man ju 

lägga ner…!” 

 

5.6.1 Sammanfattande kommentar 

Anledningen till varför ungdomar skolkar varierar från att vara fysiskt som mentalt trött till 

att ta ett tillfälle i akt då klassen har en vikarierande lärare. Orsaken till att man börjar skolka 

kan också vara att man vill testa en gräns och om beteendet möter motstånd skulle det 

eventuellt betyda att ungdomarna skolkar mindre. Ungdomarna berättar om sina 

livssituationer vilka påverkar deras insatser i skolan. Ibland måste de planera att skolka för 

att hinna med sina läxor och ibland är det relationer till andra ungdomar som känns 

viktigare än skolarbetet. En ungdom menar också att ibland måste man tänka åt andra hållet 

också, att om man går i skolan finns möjligheten att göra roliga saker på fritiden. Dålig 

relation till skolan kan vara en orsak till varför en ungdom tappar lusten till skolan som 

läroinstitution och social scen. Den typen av frånvaro eller skolk framställs som ganska 

ensam då det handlar om att vilja dra sig undan från världen och kunna ”andas” i fred.  

       En del av den ogiltiga frånvaron som ungdomarna berättar om tycker de är mer 

berättigad än annan. Om ingen får reda på att man är borta gills det inte som skolk samt att 

om skolarbetet enligt schema anses oseriöst kan det vara mer viktigt att göra läxorna hemma, 

även om det också innebär att ungdomen får mer fritid den dagen. 

 

5.7 Tema 4 – Vilka är konsekvenserna av skolk? 

På frågan om vilka konsekvenser skolk innebär så svarar nästan alla först att det knappt inte 

blir några konsekvenser. Dock finns det en oro kring vad som skulle kunna hända om man 

skolkade från lektionerna. Dessa konsekvenser som handlar om det egna skolarbetet och vad 
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föräldrarna ska säga och göra om de får reda på att barnet skolkat, kan påverka ungdomarna 

till att inte skolka. 

 

IP 7: ”Ibland kanske man tänker att nä jag kommer att komma efter å då blir det bara jobbigare sen… 

å sen kan det ju va att eh man kanske tänker vad händer om föräldrarna får reda på det”. 

 

IP 6: ”… för annars kommer föräldrarna att få veta att man inte gått å så kanske nånting händer 

hemma…” 

 

IP 2: ”Ja asså min mamma har börjat hota mig med att hon inte ska ge mig någon mat å typ ta ifrån 

mig mobilen… [om man inte sköter skolan]” 

 

IP 4: ”… ja men det kan ju också vara så här att, typ vi kan ta en spanskalektion eller NO-lektion där 

hon går igenom något som e helt nytt å eh som om jag är med på den lektionen, asså alla andra 

lektioner bygger på den, så då kan det va så här du måste gå på den här annars kan du inte 

hänga med på de andra… ja asså eh a man liksom missar för mycket…”    

 

En ungdom berättar vad som hände den första gången personen skolkade. 

 

IP 1: ”Min första skolkning å ingenting hände. 

C: (förf.)          ”Men var du rädd för att nånting skulle hända?” 

IP 1: ”Ja alltså det var den gången jag snackade om när jag skolkade från spanskan… å ja ba shit 

mina föräldrar kommer att få reda på allting å sen ba ingenting hände! Ja asså ingen ringde 

hem.” 

  

När informanterna diskuterade frågan med varandra under intervjuerna menade flera att 

även om ungdomar som skolkar är smarta och kan följa med i undervisningen så kan för 

mycket skolk ändå leda till i att man får sämre resultat på proven. De menar således att det 

viktigt att vara med på lektionerna nu i årskurs nio eftersom det är då de söker till 

gymnasium. En ungdom beskriver att det finns trötthet i förhållande till skolan men att 

komma in på gymnasiet motiverar. Ungdomen har även i årskurs åtta känt sig skoltrött och 

beskriver att det fanns en oseriös attityd hos informanten som resulterade i mycket sen 

ankomster och en del skolk. 
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IP 3: ”… Asså ja, jag var trött på skolan, å de e jag egentligen fortfarande men ja öh försöker ändå 

komma i tid å men sen ja så brydde jag mig inte om ja kommer 5 minuter för sent. Men nu 

skärper ja mig. 

C: ”Men hur kommer det sig då?” 

IP 3: ”Asså jag vet inte. Jag fick väl vila upp mig ett tag. Jag vet faktiskt inte men jag vill eh komma 

in på gymnasium å så där.” 

 

De konsekvenser som är en direkt följd när någon skolkar menar ungdomarna är ett 

telefonsamtal hem eller ett samtal med skolans rektor. Ibland är det en lärare som pratar med 

eleven om var han eller hon befunnit sig på lektionstid. Att få dessa konsekvenser ser inte 

ungdomarna som särskilt besvärligt. 

 

IP 5: ”Det blir oftast bara en hemringning, lite snack med rektorn om hur det kan påverka andra å lite 

sånt där… men det e inte så mycket egentligen… De kan inte göra så mycket mera än att 

ringa.” 

 

En ungdom tyckte dock att den enda konsekvens som blev lite jobbig efter att ha skolkat var 

en konversation som uppstod efteråt med en lärare. Läraren var i ungdomens ögon en av de 

strängare på skolan och på grund av detta kändes situationen obehaglig. Det blev en 

”awkward konversation” (IP 1) som uppstod då läraren ifrågasatte elevernas frånvaro. I andra 

fall, menar ungdomarna att en lärare kan vara ”rätt slapp” (IP 4) med att sätta gränser vid 

alltför sena ankomster eller frånvaro. 

       När ungdomarna berättar om vad som händer när de eller någon annan skolkar 

diskuteras inte termer om konsekvenser. Däremot visar deras beskrivningar av händelser på 

personliga konsekvenser kring frånvaron. I vissa fall verkar ungdomen medveten om att det 

finns en baksida av skolk som påverkar på ett personligt plan.  

 

IP 5: ”… det finns ju dom här andra sakerna som påverkar egentligen… som att genom att man inte 

är i skolan å alla andra är i skolan, det blir lätt att världen blir lite tom. Det e så här när vi, man 

ä ju i skolan för att men skolan ä ju inte bara lektioner… skolan ä ju så här disciplin, försöka 

kunna snacka med andra å lite hur som helst. Men när man är, när man inte är i skolan då blir 

det så här att det finns ju ingen som är ute, de e ju bara, de e ingen! Alla är på jobbet, alla är i 

skolan, du är ensam. De e som när man skolkar, som när man ringer in sjuk, vad gör man ändå, 

man ligger ba hemma.” 
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En ungdom berättar om skuldkänslor efter att ha skolkat. Inte bara, som ungdomen 

beskriver, för att den samma skulle ”få skit för det” (IP 1) men också för att skolken var tråkig. 

Det var inte värt att skolka eftersom det som ungdomarna, några klasskamrater, gjorde 

istället för att gå på lektionen var tråkigt enligt informanten.   

       Om ungdomen är hemma själv från skolan, det vill säga inte skolkar tillsammans med 

några kamrater, menar informanterna att det kan bli långtråkigt. Det är skönt för en stund att 

vara själv men att rastlösheten ofta infinner sig senare under dagen. Flera menar att om man 

varit s.k. fusksjuk under dagen och föräldrarna ringt till skolan blir det svårt att göra en 

aktivitet på kvällen. Det är ju meningen att de ska vara sjuka. På så sätt menar informanterna 

att det blir tråkigt i längden att vara borta från skolan. En ungdom berättar att det finns en 

rädsla att hamna på fel bana på grund av skolk. Tristessen har tidigare lett till att ungdomen 

gör bus eller gränsöverskridningar och vill inte i fortsättningen hamna i problem som inte 

går att styra.  

 

IP 5: ”Asså egentligen vad jag e mest rädd för med att hamna på fel bana, de e att jag hamnar i såna 

problem som verkligen inte kan ta hand om… å det blir så här våld å sånt här…”   

 

Ungdomen menar att så länge man kan uppehålla sig med något så som tv-spel eller filmer 

är risken mindre att man går ut och på så sätt hamnar i problem. Trots det menar ungdomen 

att man inte gör någonting och att det i sig är tråkigt. Informanten menar vidare att det kan 

handla om att leva lite mittemellan, där man vill se både upp och nedgångar och att det till 

och med kan vara spännande att ta risker. Ibland, menar ungdomen, kanske man måste vara 

med om tråkiga händelser för att sedan ta sig tillbaka till banan och göra som man ska enligt 

samhälleliga normer. Ungdomen menar att det är så folk lever i allmänhet. 

 

IP 5: ”Till exempel berg- o- dalbana, de e de som får folk å gå till Gröna Lund för de e läskigt å samma 

sak med Fritt fall, den kan ju gå sönder när som helst! Ba Baff!”  

 

5.7.1 Sammanfattande kommentar 

Ungdomarna menar att de konsekvenser som är direkta följder när man skolkar är på sin 

höjd en hemringning och samtal med rektor eller lärare. Det behöver inte vara så besvärligt 

menar de allra flesta om det inte är en person, oberoende auktoritet, som ungdomarna har 

respekt för. Då kan ett samtal upplevas lite obehagligt. Konsekvenserna kan handla om att 

skolarbetet blir lidande eftersom vissa lektionstillfällen är så pass viktiga för det övriga 
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skolarbetet. I berättelserna om hur reaktionerna varit och är när ungdomar skolkar finns en 

antydan till att de önskar mer konsekvenser från vuxna. I beskrivningarna finns en 

besvikelse att det som de gjort och gör inte uppmärksammas mer. Dock finns en rädsla bland 

några ungdomar att det ska hända något hemma om föräldrarna får reda på om de skolkat.  

       De personliga konsekvenserna handlar om att känna sig rastlös och ha tråkigt som i sin 

tur kan leda till att ungdomen företar sig något som är gränsöverskridande eller olagligt. Det 

handlar om att hålla sig sysselsatt med något för att inte hamna tristess eller företar sig för 

stora risker. Dock menar några ungdomar om att gränser är till för att testas och att det finns 

en tjusning i att ta risker. Det viktiga menar en ungdom är att finna en balans och leva 

någonstans mittemellan, vilket ungdomen tror folk i allmänhet gör fast på olika sätt. 

 

5.8 Tema 5 – Grupper och kamrater 

Kring det här temat pratade ungdomarna om hur man påverkar varandra till vissa 

beteenden. Det är inga problem menar ungdomarna att umgås med någon skolkar även om 

man inte gör det själv. Det finns en uppfattning bland informanterna att de allra flesta 

ungdomar försöker påverka sina kamrater till att inte skolka. Vissa ungdomar är mer 

påverkbara än andra och att det ”upp till personen” (IP 6) om den vill lyssna på eller blir 

påverkad av vad någon annan säger. En ungdom tycker sig ha erfarenhet av att 

klasskamraterna säger något om dens frånvaro och menar att det kan hända att några skäller 

lite. Några ungdomar menar att grupptryck kan få en kamrat eller dem själva att skolka eller 

att inte skolka. Det som påverkar ungdomarna mest är när en nära kamrat (som de umgås 

med) säger till vad han eller hon borde göra. 

       När någon elev som ungdomarna känner skolkar tänker de lite olika beroende på vem 

eleven är. Vissa elever blir man avundsjuk på och önskar att man själv skolkade, andra 

tycker man synd om eftersom de vet att han eller hon kan bättre. 

 

IP 1:  ”… vissa, man blir besvikna när’om skolkar, man ba så här ba kom igen han är bättre än så där 

ba… Varför gör han så mot sig själv egentligen?” 

 

En ungdom beskriver att det känns jobbigt att vara vän med någon som mår dåligt av att 

skolka eftersom personen ifråga kan bli besviken på sig själv t.ex. när resultatet på ett prov 

blivit sämre än den hoppats på. 

 

IP 2: ”… de e inge kul att va me honom om han ska va så där deprimerad…” 
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Några ungdomar tycker att andra som skolkar får skylla sig själva. Om det är en person som 

ungdomen inte är så nära vän med finns det ingen anledning att tycka synd om den eller bry 

sig om vad den personen gör. 

 

IP 1:  ”Han får förstöra sitt liv om han vill, men om det är någon annan, det beror på asså...” 

 

Ungdomarna pratar om att skolan också är en plats för att träffa sina kamrater. Det finns en 

uppfattning hos två av ungdomarna att en del unga mest går till skolan på grund av sina 

kamrater (IP 5 & 6). De menar att skolan, som en plats för att lära sig något kommer i andra 

hand, medan umgänget med kamraterna är viktigare. En ungdom (IP 5) menar att det är 

viktigt att delta i skolan för att kunna vara med i den sociala gemenskapen och om man 

skolkar eller är borta för mycket från skolan blir det svårare att hänga med i en kamratgrupp. 

Ungdomen förklarar att klasskamraterna är en grupp inom vilken man måste bli accepterad. 

När en ny person kommer till klassen måste både grupp och person anpassa sig. 

 

IP 5:  ”Jaa, man måste ju passa in lite så där… det är ju fortfarande en sån där gruppgrej så där å vi 

människor e flockdjur så det är så… när det kom in en ny person i klassen då förändras 

gruppstrukturen å han måste förändras också för att passa in i hela gruppen.” 

 

Flera av ungdomarna berättar om skillnaderna mellan olika klasser. Även om, enligt 

ungdomarnas uppfattning, inte ska vara svårare för någon som skolkar att vara med i 

gemenskapen kan det däremot vara svårt om en person inte följer den norm som råder i 

klassen. De flesta ungdomar menar att det finns regler i klasserna som på den här skolan 

upplevs som ganska isolerade från varandra. I en klass på skolan, menar ungdomarna, måste 

man skolka för att bli accepterad. En informant beskriver att i deras klass har det betydelse 

om någon är väldigt seriös med sitt skolarbete, detta kan också vara något som sticker ut 

från klassens norm. En annan menar att på det sätt som ungdomar i den egna klassen 

skolkar är på en viss nivå. 

 

IP 2: ”Ja att vissa i är så där jätte överseriösa å ja om allt å de kanske inte vill liksom umgås med 

vänner som liksom, ja dom kanske bara tänker på skolan hela tiden å då är’e mer de som hamnar 

utanför”. 

 

IP 1: ”Ja men vi håller det på en bra nivå.” 
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Några ungdomar menar att man tar efter andras beteenden vilket de säger har med hur 

personen är. Det kan handla om kroppsspråk eller fraser som man fångar upp och fortsätter 

använda även i andra sammanhang när just den kamraten inte är med.  

 

IP 1: ”Om man umgås mycket med nån å så ere nånting med deras personlighet som asså man typ a 

typ antingen tycker är fascinerande eller bara så här lite underligt eller lägger märke till, asså 

mycke, då tar man efter det.” 

 

Flera av ungdomarna menar att man blir påverkad av allt i ens omgivning och kamraters 

beteenden men det kanske inte är alltid något som man tänker på händer.  Beteenden som 

man tar efter eller härmar blir till ens eget språk.  En ungdom (IP 3) säger att ”kompisarna e ju 

som en stor grej” och att mycket av ens eget beteende kommer från hur kamrater är. Det 

berättas om en annan ungdom vars person uppfattas som skiftande och att personen i fråga 

kan umgås med andra i alla sociala sammanhang.  

 

IP 1: ”… så när han e me oss e då e han så här vanlig… men när han e med X då e han så, sen när 

han e me XX då e han ba…” 

 

Några ungdomar reflekterar över sina och andra beteenden och de säger att det hör till 

ungdomsåren att bete sig på ett visst sätt. Samtidigt säger en ungdom att det är också ett sätt 

att rättfärdiga beteenden. 

 

IP 2: ”… det är det beteendet man skyller på att man blivit tonåring… ja nu är jag tonåring så då kan 

jag vara nonchalant å de”. 

 

Vidare säger ungdomen att det är något dom unga är medvetna om, att bete sig på ett visst 

sätt som sedan kommer att kategoriseras som ett tonårsbeteende. Några andra ungdomar 

menar att det är tröttsamt att bli kallad ”jobbig tonåring” och att det är något som vuxna 

måste påpeka. 

 

P3: ”Jag tycker det är irriterande när folk ba så hära ”jobbig tonåring” asså, ja man skyller på det 

hela tiden, jag kan väl va det ändå, jag va det när jag va liten också! Nej jag tycker inte om när 

mamma och pappa ba så här ”ja men x e ju tonåring” asså såna där grejer. Jag får väl vara arg 

lika mycket som dom är arga på mig.” 
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5.8.1 Sammanfattande kommentar 

När ungdomarna berättar om hur grupper och kamrater påverkar hur man är själv som 

person och hur man beter sig beror på vem som (försöker) påverka. Om det är en kamrat 

som ungdomen inte har en nära relation till bryr man sig inte om vad den gör. De flesta 

ungdomarna menar att andra ungdomar försöker påverka sina kamrater att inte skolka men 

att det även kan vara tvärtom. Ingen av ungdomarna tror att det är svårt för en ungdom som 

skolkar att vara med i gemenskapen men en påpekar att det inte går att vara borta för 

mycket från skolan eftersom man måste bli accepterad av gruppen. Ungdomarna menar att 

olika klasser har olika normer som man måste följa för att inte hamna utanför. I någon klass 

menade man att normen var att eleverna i klassen ska skolka för att vara med i gemenskapen 

helt och fullt. I en annan klass trodde man att det inte gick att vara för seriös med skolarbetet 

om man inte ville hamna utanför. I en klass tyckte man att klassen höll skolket på en lagom 

nivå. 

       Beteenden, kroppsspråk och fraser från kamrater och omgivning påverkar ungdomarnas 

egna beteenden. Vissa uppträdande blir till ungdomarnas egna utan att de har tänkt på 

varifrån de har fått det. Det är speciella saker hos någon annan som gör att man tar efter och 

låter sig påverkas menar en ungdom. Några berättar om hur de själva och andra skyller vissa 

beteenden på tonårstiden som de befinner sig i just nu. Det är ett sätt att förklara och 

rättfärdiga vissa beteenden. 

 

6. SAMMANSTÄLLANDE HELHETSANALYS 

Sex av åtta IP:s svar var fylliga och exemplifierande i diskussionerna under intervjuerna. 

Allmänt kan sägas att de ungdomar som hade egen erfarenhet av att skolka hade mer att 

berätta både om sitt eget och andra ungdomars beteende. Då ungdomen inte hade så mycket 

egen erfarenhet av skolk blev deras svar mer medhållande i andras argument. Det var ingen 

stor skillnad ur ett genusperspektiv hur väl svaren formulerades och inte heller hur mycket 

ungdomarna hade skolkat själva. 

 

6.1 Ungdomars definition av skolk 

Studien visar att ungdomar anser att det är skillnad på skolk och annan frånvaro. Det är 

bland annat en fråga om hur öppet en elev skolkar. Ju tydligare det är att en ungdom 

ignorerar att gå på en lektion desto högre grad av skolk, medan en mildare typ är att vara 

fusksjuk och få en förälder att ringa in en sjukanmälan. Studien resultat pekar på att vara 

fusksjuk också är ett sätt att skolka, även om det inte räknas som det eftersom ingen vet om 



 46

att man inte är sjuk egentligen. Att komma för sent eller dyka upp i mitten av en lektion är 

också skolk men anses inte så allvarligt av de ungdomar som har ett sådant beteende trots att 

det är en medveten handling. Studien visar att skolk kan kategoriserar utifrån olika typer av 

skolk. Ungdomarna kategoriserar sitt eget skolkande och andras genom att rättfärdiga den 

mildare typen av skolk som de påstår att de själva gör mest. Att skolka ”på riktigt”, på ett 

öppet och medvetet sätt, anses vara ett beteende som inte lika accepterat. Ungdomarna 

förknippar ett sånt beteende med dagdriveri eller oseriös attityd. Inom den egna gruppen kan 

ungdomarna tycka att de håller det inom en rimlig nivå och eftersom de annars är skötsamma i 

skolan blir de ofta trodda med diverse ursäkter när de har uteblivit eller kommer alldeles för 

sent till en lektion. Gruppens sociala identitet har alltså betydelse för hur de hanterar typer av 

skolk och blir bemötta av andra. 

 

6.2 Ungdomars syn på skolkare 

Enligt studien resultat kan vem som helst kan skolka, men det är inte alla som gör det på ett 

öppet sätt. Det är en fråga om vem eller vilka ungdomar som är kapabla till att skolka och då 

gör ungdomarna ingen skillnad på personer. Däremot kan det vara upp till en ungdom som 

person om den är beredd att falla för andras initiativ att skolka. Det är då upp till individen att 

välja vilken bild av sig själv man väljer att förmedla. För att bli kallad skolkare som en del av 

personens sociala identitet är man någon som helt öppet visar att man inte vill vara med på 

lektionen.  

       Det kan vara så att ungdomar som skolkar också gör andra gränsöverskridningar även 

om inte det anses vara en norm. Någon tycker att tjejer skolkar mer för att de anses vara lata. 

Mobbade ungdomar kan skolka men blir knappast kallade för skolkare, snarare mobbad, 

inom ramen för skolans värld. Vem och hur man skolkar går hand i hand, kategoriseringen av 

olika skolkvarianter blir även kategorier av skolkare. De som skolkar öppet är ungdomar som är 

beredda att ta konsekvenserna för sitt beteende medan de som gör det på ett mildare sätt klarar 

sig på ursäkter. Med andra ord vill sistnämnda gruppen inte definiera sig som skolkare, kanske 

för att de annars tycker att de beter sig skötsamt i skolan. Det är tydligt att ungdomarna 

delar upp sig själva och andra ungdomar i grupper om vi och dom. De som inte hör till det 

egna beteendets kategori betecknas som vissa. 

       Ungdomarna kan umgås med någon som skolkar även om dem själva inte skolkar. 

Däremot är attityden till andra som skolkar, oavsett kategori, beroende av vilken relation 

ungdomarna har dem emellan. Ungdomarna kan tycka att en öppet skolkande ungdom får 

skylla sig själv om det är någon som man inte har en bra relation till. Andra kan tycka synd 
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om eller känna sig besviken på samma typ av skolkare eftersom de får umgås med någon 

som upplevs deprimerad då skolk har fått konsekvenser på t.ex. ett provresultat. Studiens 

resultat visar att niondeklasserna på den här skolan är ganska isolerade från varandra. 

Klasserna har olika beteenden som skapar normer för gruppen. I vissa klasser kan man inte vara för 

seriös med sitt skolarbete om man inte vill riskera att hamna utanför gruppens gemenskap. I en 

annan klass är normen att ungdomarna måste skolka för att inkluderas i gruppens normalitet. 

 

6.3 Orsaker till skolk enligt ungdomar 

Anledningarna till att ungdomar skolkar är olika enligt studiens resultat. När ungdomarna 

är fusksjuka finns det en mental och fysisk trötthet bakom beslutet att simulera en förkylning 

eller huvudvärk. Tröttheten verkar både handla om skolarbetet och om att inte vilja vara i 

skolan över huvud taget. Några förklarar detta med att man vill ha tid för sig själv eller 

möjligheten att få sova ut. Då ungdomen beskriver tid för sig själv handlar det om att kunna 

gömma sig undan världen, det finns en önskan om att få försvinna helt men att det räcker med 

att få vila från skolan. Skolan är inte bara en plats för undervisning utan också disciplin och 

kamratrelationer. Ibland orkar man inte med skolans sociala värld och då måste man få vara 

”ledig”. När relationen är dålig mellan skolan och ungdomen påverkar det upplevelsen av att 

vilja försvinna från skolans scen. Kamratrelationer eller kärleksrelationer kan också vara en 

anledning till att man skolkar eller inte skolkar. Över huvud taget betyder interaktionen 

mellan ungdomar mycket för hur dem beter sig. Kamraterna är också många gånger 

viktigare än skolarbetet i sig. Vissa kommer till skolan bara för att träffa sina kamrater medan 

andra inte kommer på grund av de inte har några. Gruppidentiteten inom en klass var att 

ungdomarna inte fick vara för seriösa och bara tänka på skolarbetet utan man måste också 

vara med sina klasskamrater. Ungdomarna tar efter kamraters beteenden vars personlighet 

de tycker om både på ett medvetet och omedvetet sätt. Vissa är som kameleonter och byter 

personlighet och beteende efter umgänge, medan andra har en mer samfälld social identitet bland 

andra ungdomar och personal på skolan.  

       Orsakerna till att man skolkar kan vara att ta till vara på ett tillfälle, som när det kommer 

en vikarierande lärare till klassen. Då spelar det inte så stor roll om man är borta eftersom 

läraren ändå inte vet vem som är borta. Dessa gånger verkar skolket vara något man gör som 

grupp och som är allmänt vedertaget. Trondmans beskrivning av gruppidentitetens sköld 

mellan individen och handling passar väl in eftersom den orsaken till skolk kan vara något 

allmängiltigt även för dem som normalt sett inte skolkar ”på riktigt” (1999:77). Ibland 

handlar skolket om planering för att hinna med skolarbetet. Dock finns det anledning att 
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samtidigt kunna vara med kompisar när läxorna är gjorda. På samma gång, vid sidan av en 

sådan planering, kan samma ungdom känna sig likgiltig till skolan. Det verkar handla om en 

balans eller en förhandling hos ungdomen om vad man måste göra, vad man orkar och har 

lust med.  

       Att skolka handlar om att överträda en gräns vilken är något som ungdomarna funderar 

på. Har man en gång gått över gränsen utan märkvärdiga konsekvenser känns inte 

handlingen så allvarlig. Detta kan förklara varför de IP som hade erfarenhet av att skolka själva 

hade mer fylliga svar än övriga IP. På så sätt skapas också kategorier av ungdomar, de som har 

personlig erfarenhet av ämnet samt de som har en bild av andra ungdomars skolk. 

       Ungdomars beteenden kan handla om att de är tonåringar. Utifrån ungdomarnas 

berättelser finns det en förväntan, särskilt från vuxna, att man i den här åldern ska bete sig på 

ett visst sätt. Ungdomarna menar att det är något som de är medvetna om och ibland kan 

man skylla sitt beteende på att just tonåringar förknippas med vissa egenskaper eller handlingar. 

Samtidigt upplevde ungdomarna att det var tröttsamt att behöva bli kategoriserade som 

tonåringar och inte som individer. 

 

6.4 Konsekvenser av skolk enligt ungdomar 

De konsekvenser som IP uppger anses inte vara så allvarliga. Det handlar om en 

hemringning eller samtal med rektor eller lärare. Om läraren är en person som ungdomen 

har respekt för kan det dock kännas lite olustigt, vilket kan bero på att läraren har en 

förmåga att ifrågasätta ungdomens beteende på ett personligt plan. Det som IP anser vara en 

konsekvens är att man kan komma efter i skolarbetet vilket gör situationen jobbig. Det finns 

en rädsla hos ungdomarna att det ska bli konsekvenser hemma, om föräldrarna får reda på 

att man skolkat. Konsekvenser som bestäms av föräldrarna verkar ha mycket större 

betydelse än skolans. 

       Det som verkligen spelar roll är om man är borta för mycket från den sociala gemenskapen. 

För att inte bli för mycket en ”outsider” i gruppen, för att behålla sin plats i gruppen behöver 

ungdomen närvara (Ekehammar 2007:308). Om man inte är i skolan beskrivs världen som 

tom, det finns ingen i ens omgivning. På så sätt kan man argumentera för att ungdomen på 

sätt och vis är utlämnad åt skolan som social värld. Om man inte är i skolan, vem eller vilka ska 

ungdomen då integrera sig med? Det kan vara av just den anledningen som ungdomen, när 

han eller hon skolkar, börjar prata med människor man vanligtvis inte pratar med. Det kan 

också hända att man överträder gränser. Konsekvensen av skolk är att ungdomen blir vilsen i 

sin vardag på grund av tristessen och ensamheten. Detta menar ungdomen själv kan skapa 
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rädsla för att hamna på fel bana. Det finns en medvetenhet om vad som kan hända om man 

hamnar i fel sällskap eller begår regel- eller lagbrott.  Samtidigt som ungdomarna aktar sig 

för att vara för gränsöverskridande finns det en tjusning med att ta risker, vilket en ungdom 

tror är något allmängiltigt. Kanske handlar detta också om att hitta en balans mellan det som 

man måste, orkar och har lust med i livet. Det beskrivs ibland som en nödvändighet att få 

slippa gå till skolan samtidigt som det efter en stund gör att världen där ungdomen befinner sig 

upplevs som tom.  

 

6.5 Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

Det som ungdomarna berättar under intervjuerna, som framkommer under spontana samtal 

och observation kan sägas ha en viss överensstämmelse med tidigare forskning. Det som 

ungdomarna ger uttryck för, både i ord och i handling, är att skolan är en plats där en stor 

del av deras liv utspelar sig, vilket går i linje med Lundahl & Öquist (1999) studie. Det 

handlar både om att förhålla sig till den egna prestationen med skolarbete samt hur man 

framstår som person och vilka man umgås med. I Lundahl & Öquist (1999) framkom också 

att ungdomarna ibland längtade bort från skolans scen vilket också tar sig i uttryck i denna 

studie. Angående orsaker till att ungdomar skolkar har tidigare forskning inte kunnat ge 

något entydigt svar (Reid 1999, Sundell & Karlberg 2004, Sundell et al 2005, Häggqvist 2000, 

Andrén et al 2008). Inte heller i denna studie finns det självklara eller entydiga orsaker, även 

om flertalet ungdomar pratar om (skol)trötthet eller kamratrelationer som orsak. Ett 

återkommande inslag i tidigare forskningsresultat är att skolk kan bero på hemförhållanden 

(Reid 1999, Sundell & Karlberg 2004, Sundell et al 2005, Andrén 2008). Vad som är 

anmärkningsvärt är att ingen av informanterna i denna studie nämner hemförhållanden som 

orsak till att man skolkar, snarare att man undviker att skolka p.g.a. rädsla för konsekvenser 

hemma. Alla ungdomar i studien är överens om att skolk medför att man kan halka efter i 

skolarbetet vilket också konstateras i tidigare undersökningar (Reid 1999, Sundell & Karlberg 

2004, Sundell et al 2005). En tidigare presenterad undersökning visar på kategorier av 

skolkare vilket också denna studie gör, även om kategorierna som sådana inte helt är 

överensstämmande. Dock kan denna studie inte sägas vara jämförbar kring den frågan. 

Reids (1999) kategori The generic truant är den kategori som ligger närmast den här studiens 

resultat eftersom samma ungdom kan skolka av olika orsaker. Det beror på situationen och 

omständigheterna i livet, som ofta utgör orsakerna till att ungdomen skolkar.   

       De tidigare resultaten som visat på att ett stort antal skolkande ungdomar befinner sig i 

riskzon. Ett mindre antal kan dock sägas skolka regelbundet utan att ha annan problematik. 
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(Reid 1999, Sundell & Karlberg 2004, Sundell et al 2005). Ungdomarna i denna studie kan 

inte sägas stämma in på riskbegreppet, de är alla medvetna om sitt beteende, vilka gränser 

som överträds och i vilken utsträckning det ger konsekvenser. Även om några säger sig ha 

erfarenhet av både lagbrott och gränsöverskridanden menar de att de kan balansera mellan 

detta och att i övrigt sköta sig. En ungdom säger sig undvika de faror som kan finnas genom 

att uppehålla sig hemma i skolkande stund. Dock finns det en möjlighet att ungdomarna i 

den här studien undanhåller sådan typ av information om beteenden som kan klassas som 

risk.  

 

7. SLUTDISKUSSION 

Syftet med den här uppsatsen var att få ett ungdomsperspektiv på skolk i relation till den 

sociala kontexten i en kommunal skola i Stockholms kommun genom frågeställningar som 

syftade till att beskriva vad skolk är, vem som skolkar, vilka orsaker skolk har samt vilka 

konsekvenser skolk innebär. IP:s svar var mångfacetterande vilket tyder på att skolk som 

problem bör ses ur ett multidimensionellt perspektiv, vilket också tidigare forskning föreslår 

(Reid 1999, Andrén et al 2008).  Ungdomarna ansåg inte att deras sätt att skolka var så 

allvarligt som problem även om de var medvetna om att det är otillåtna gränser som 

överträds. Enligt tidigare forskning är skolk ett riskbeteende eller ett tecken på att ungdomen 

har hamnat i problem eftersom man funnit samband mellan skolk och t.ex. brottslighet och 

droganvändning. Detta är inget som framkommer i denna studie, även om en del ungdomar 

menar att vissa som skolkar även gör olagliga handlingar eller andra gränsöverskridningar. 

Ungdomarnas beteenden har till stor del med vilka ungdomarna integrerar sig med. 

Ungdomarna grupperar sig och får olika tillhörigheter eller identiteter vilken beror på hur de 

hanterar situationer och bemöts av andra. Det faktum att ungdomars sociala värld i skolan har 

så stort inflytande på hur de beter sig och formar sociala identiteter kan utgöra en förklaring 

till varför en del ungdomar skolkar. Enligt Häggqvist (2000) är den psykosociala miljön en 

orsak till att ungdomen uteblir från skolans aktiviteter. Detta behöver dock inte vara i 

negativ bemärkelse eftersom skolan även kan vara en plats där man blir kär vilket i sig kan 

vara en orsak till att ungdomen skolkar.  

       De slutsatser som kan dras utifrån den här undersökningen är att ungdomarna sociala 

liv i skolan har stor inverkan på hur deras beteende yttrar sig. Skolk behöver inte vara en 

kommentar till skolan som plats för undervisning, kanske mer till skolan som en plats där 

stor del av deras liv utspelar sig. Tolkningen av de här ungdomarnas utsagor kan säga att 

deras värld blir tom om dem inte går till skolan, samtidigt som det är en tillvaro som 
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ungdomen inte alltid önskar vista sig i. Ungdomarnas perspektiv på skolk i förhållande till 

riskbegreppet visar att andra riskbeteenden kan förekomma bland skolkande ungdomar 

men ungdomarna menar att inte är någon norm, vilket är något som indikeras enligt tidigare 

forskning (Sundell & Karlberg 2004, Sundell et al 2005). Flera ungdomar beskrev en 

medveten balans mellan riskfyllt och icke-riskfyllt beteende samt att en del av deras 

beteenden hade med hur vuxna kategoriserade dem för att de är tonåringar. Tonårsperioden 

kan då fungera som ursäkt för dåligt beteende.  

 

7.1 Metodkommentarer 

I studien har intervjuer och observationer genomförts. Dessa kvalitativa metoder verkade 

mest rimliga utifrån min frågeställning. Det hade varit önskvärt att intervjua fler ungdomar, 

både enskilt och i grupp, för att få ett mer generellt ungdomsperspektiv på skolk. Med tanke 

på tid och studiens omfång samt frågeställning anser jag ändå att mängden empiri är 

tillfredsställande. Den observation som gjordes på skolan kan i efterhand anses vara något 

för kort för att kunna lära känna ungdomarnas tillvaro på ett fullgott sätt. Dock bidrog 

observationen viktig information till studien samt underlättade rekryteringen till 

intervjuerna. De åtta ungdomar som intervjuades hade endast kriteriet att gå i nionde klass 

och vara femton år och gjordes med de ungdomar som hade intresse och möjlighet att ställa 

upp. För att delta spelade det inte någon roll hur mycket eller litet ungdomen själv skolkat, 

trots det blev spannet bland IP från att aldrig ha skolkat till ungefär 40-50 procents frånvaro 

under senaste skoltiden. Ur en genusaspekt var det ingen stor skillnad i skolkfrekvensen. I 

fortsatt forskning skulle det vara intressant att intervjua flickor och pojkar separat för att 

undersöka olikheter/likheter. Ungdomarna kan anses vara typiska elever i nionde klass, mer 

tveksamt är om de här ungdomarna kan representera alla ungdomar som skolkar på ett 

tillfredsställande sätt. Val av skola och område påverkar självklart resultatet och därför kan 

inga generella slutsatser göras utifrån denna studie. Möjligen kan studien ge riktlinjer inför 

en liknande studie vid en annan skola. 

       Ur en etisk synpunkt har IP:s svar noga övervägts inför redovisningen eftersom jag har 

för avsikt att behålla informanterna så anonyma som möjligt. Om ytterligare intervjuer hade 

genomförts hade detta kunna leda till att lättare hantera konfidentialitet. Viss information till 

studiens fördel kan anses gått förlorad på bekostnad av anonymiteten, dock ingen 

information som kunde ha påverkat studiens resultat. 
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7.2 Studiens begränsning och förslag till fortsatt forskning 

Studien hämtar empiri från en skola i Stockholms kommun vilket kan anses som en 

begränsning. Om fler skolor hade figurerat hade en jämförelse kunnat göras, dock hade detta 

kanske bidragit till ett klassperspektiv eftersom det kan vara stor skillnad mellan skolorna 

inom Stockholms område. Huruvida det skulle vara intressant utifrån den här studien är 

svårt att säga men skulle kunna vara en utgångspunkt i fortsatt forskning kring ämnet. 

       Det var intresserade ungdomar som blev intervjuade i studien vilket gör studien ganska 

snäv eftersom viktig information från andra ungdomar som skolkar kan ha uteblivit. En 

kombinerad kvantitativ-kvalitativ studie hade eventuellt gett bredare förståelse, men å andra 

sidan kanske de som skolkar väldigt mycket inte fyllt i t.ex. en enkät ändå på grund av 

frånvaro. Studien begränsas således av ett litet urval informanter. 

       De teoretiska begrepp som använts som analysverktyg var en medveten begränsning av 

uppsatsförfattaren. Möjligen hade andra teorier varit mer fruktsamma för att belysa skolk. 

Ett kognitivt perspektiv skulle vara intressant för att fördjupa sig i hur ungdomen tänker och 

känner inför sina beteenden och vad som eventuellt ligger bakom dessa tankar (Lundh & 

Smedler 2007:248). Dock anser jag att teorierna i denna studie bidar till att förstå hur skolans 

sociala värld påverkar ungdomars handlingar. Vidare kan påpekas att ungdomsperspektivet 

bara ger bilden av hur ungdomarna uppfattar den här skolans sociala miljö vilket kan ses 

som en begränsning eftersom det även figurerar personal på skolan. I fortsatt forskning 

skulle ett kombinerat ungdoms- och lärarperspektiv på skolk kunna vara intressant.   
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INTERVJUGUIDE 
 
 
Tema: Vem skolkar? 

- Kan ”alla” elever skolka någon gång? Eller är det bara vissa som gör det? 
- Om skolkare finns, hur är dem? 
- Skolkar man för att andra elever skolkar? 
- Skolkar man själv eller tillsammans med sina kompisar? 
- Är det skillnad mellan skolk och frånvaro? 
- Vad gör en elev som skolkar (istället för att vara i skolan)? 
 

Tema: Varför skolkar man? 
- Planerar man att skolka?  
- Funderar man på att göra det ibland men sen inte gör det? Varför? 
- Tror du/ni att skolk har att göra med hur man trivs i skolan? 
- Tror du/ni att kompisar har betydelse för om man skolkar eller inte? 
 

Tema: Vilka konsekvenser har skolk? 
- Vad händer när man skolkar, tror du/ni? 
- Vet föräldrarna om det – kan man prata om sånt? 
- Pratar man om skolk i klassrummet? Med lärare? Andra elever? 
- Är det svårare att ”vara med” i skolan om man skolkar? 
- Om man skolkar, kan det göra så att man börjar göra eller redan gör ”dåliga 

saker”? 
 
Tema: Grupp 

- Hänger man med vissa kompisar i skolan? 
- Vad betyder kompisarna? Påverkar det hur man är?  
 

 


