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                    Abstract

The aim of this paper is exploring questions regarding the problem of absenteeism among 

high-school students in Sweden. Fifteen students attending an urban high-school have been 

interviewed  about  their  views  and  experiences  of  absenteeism.  The  author  analyzes  the 

students’ answers by taking into account two different sociological approaches which give 

two different explanations about the way young people experience and estimate education. 

The French sociologist Bourdieu theorized that differences in cultural capital influence the 

permanent internalization of patterns of thought and behavior. Bourdieu defined as  habitus 

the result of the process of internalization of cultural and social structures which affects the 

way individuals think and act. 

The German pedagogue Thomas Ziehe explored the changes in norms and tradition connected 

with the modernization of society. Ziehe argued that we are witnessing a period of cultural 

release and erosion crisis that have deeply affected and changed the lives of young people 

today.  What does influence students’ attitude towards absenteeism? Does absenteeism reflect 

different possession of cultural resources or may be explained by the changes in norms that 

have occurred over recent decades? The findings of this study show that the students’ socio-

economical  background  still  matters  in  affecting  their  opinions  and  attitude  towards 

absenteeism, but that is not an exhaustive argument in explaining all the reasons why students 

do not go till school. The students’ answer suggested that the relation to the teacher may be a 

determining factor in explaining absenteeism.

Keywords: absenteeism, high-school, sociology, Pierre Bourdieu, cultural capital, Thomas 

Ziehe, cultural release.
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Förord 

En stor tack först och främst till alla elever som tog sig tid att delta i undersökningen och som 

delade med mig deras åsikter och erfarenheter av skolk.

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Maria Borgström för det engagemang, det 

stöd och de givande synpunkter som har hjälpt mig att genomföra detta arbete.

Sist men inte minst vill jag tacka mina föräldrar för stödet och uppmuntran samt underbara 

Elisabeth  Lindqvist  som med  stort  tålamod  ägnade  sin  tid  åt  korrekturläsningen  av  detta 

arbete.

Lorenza Ugolini

Södertörns högskola

Augusti 2009

“ - Che cosa sia questa musica? Peccato che io debba andare a scuola, se no…-

E rimase lí perplesso. A ogni modo, bisognava prendere una risoluzione: o a scuola, o a 
sentire i pifferi. 

Quand’ecco che si trovó in mezzo a una piazza tutta piena di gente, la quale si affollava 
intorno a un gran baraccone di legno e di tela dipinta di mille colori.”

(Le avventure di Pinocchio, Carlo Collodi, 1883)

“What can that noise be? What a nuisance that I have to go till school! Otherwise…”

There he stopped, very much puzzled. He felt he had to make up his mind for either one thing 
or another. Should he goes to school, or should he follow the pipes?

Suddenly he found himself in a large square, full of people standing in front of a little wooden 
building painted in brilliant colors.”
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1. Inledning och bakgrund

1.1 Inledning
Problemet med skolk i svenska skolor har ofta uppmärksammats i media under de senaste 

åren  i  samband  med  diskussionerna  kring  återinförandet  av  ordningsregler  och 

disciplinåtgärder.

  Dessutom, enligt ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet (10 september 2008), 

är regeringens plan att skolk ska skrivas in i betygen från och med vårterminen 2010. Inom 

kort  ska  en  remiss  skickas  ut  med  förslag  till  förändringar  i  gymnasie-  och 

grundskoleförordningen. 1

   Trots att gymnasiet är en frivillig form av utbildning är det obligatoriskt för eleverna att 

delta i undervisningen. Enligt Skolverket är elevernas deltagande en förutsättning att nå målen 

för utbildningen samt möjlighet för lärarna att rättvist kunna bedöma elevernas kunskaper.2 

Enligt  skolformsförordningarna  är  skolan  skyldig  att  rapportera  till  Centrala 

Studiestödsnämnden (CSN) om en elev uteblir från undervisning, vilket kan leda till indraget 

studiebidrag.  Trots  att  skolk  kan  innebära  en  förlust  rent  ekonomiskt  för  de  skolkande 

eleverna och deras familjer, har Skolverkets rapport om frånvaro (2008) visat att antalet av de 

studenter som inte går i skolan har ökat under de senaste åren. 

   Enligt de nya bestämmelserna om närvaroplikt för gymnasielever under 18 år som började 

gälla  sedan  mitten  av  år  2006,  måste  rektorn  kontakta  och  informera  elevernas 

vårdnadshavare om skolk, vilket förutsätter ett ökat samarbete mellan familjer och skolor.3 

De höga siffrorna om elever  som skolkade under  år  2007 som presenteras  av Skolverket 

rapport (2008) verkar därför tyda på att varken förlusten av ekonomiskt stöd eller en bättre 

kontroll från skolans och familjens sida har lyckats ändra trenden i skolan. En företeelse som 

verkar försämra den redan problematiska situationen är att de flesta skolor inte verkar ha fasta 

och gemensamma rutiner för rapportering av skolk.4

   Trots att det finns några enstaka undantag, brukar ett regelbundet skolk leda till att de elever 

som missar lektioner halkar efter  och inte klarar att  uppfylla  de mål som krävs för att  bli 

godkända. Den sporadiskt ogiltig skolfrånvaro som brukar kallas för ströskolk förvandlas ofta 

till ett mer systematiskt långskolk som starkt kopplas till framtida avhopp från skolan. De som 

1 Utbildningsdepartementet. Pressmeddelande 20080910.http://www.regeringen.se/sb/d/10406/a/110643
2 Skolverket. Skolans rutiner vid olovlig frånvaro.http://www.skolverket.se/sb/d/811/a/3640
3 Skolverket. Nya bestämmelser om frånvaro i skolformsförordningarna. 
http://www.skolverket.se/sb/d/812/a/3619.
4 Skolverket, 2008, s.47f.
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har  avbrutit  utbildningen  i  förtid  är  överrepresenterade  bland  de  vuxna  som  riskerar 

arbetslöshet eller har arbeten ned låg lön och status.5

   Skolk innebär därför inte bara en förlust i ekonomiska termer på kort sikt utan även en 

allvarlig  risk  på  lång  sikt  i  ett  samhälle  där  gymnasial  utbildningen  nästan  utgör  en 

obligatorisk  förutsättning  för  att  komma  på  arbetsmarknaden.  Utifrån  perspektivet  som 

analyserar  skolk  som  risk  försöker  man  hitta  koppling  mellan  vissa  riskfaktorer 

(problematiska socioekonomiska förhållande, psykologiska och/eller biologiska egenskaper) 

och  utvecklingen  av  riskfyllda  beteenden,  som  kriminalitet,  användning  av  droger  och 

alkohol. 

   Att  fokusera  på  skolk  som  riskbeteende  är  likväl  ett  sätt  att  lägga  fokus  endast  på 

individrelaterade  beteende  och  deras  sociala  konsekvenser.  Detta  perspektiv  tenderar  att 

avlägsna  uppmärksamhet  från  att  skolan  bär  första  ansvaret  att  garantera  alla  elever  en 

utbildning som ska anpassas till deras olika förutsättningar. En motiverande skola består inte 

bara i en trygg och trivsam miljö, utan även i meningsfulla och givande lektioner. En trygg 

skolmiljö, en känsla av sammanhang och, först och främst, en undervisning som utformas så 

att den ska passa så många elever som bara är möjligt, står i centrum av de studier som istället 

prioriterar ett arbetsmiljöperspektiv framför riskanalysen.6 Utifrån detta perspektiv betraktas 

skolk som en sund reaktion eller en form av protest mot en skola som inte lyckas leva upp till 

elevernas förväntningar och behov.

   Dessa två perspektiv fokuserar på olika orsaker och aspekter av skolk men båda negligerar 

ungdomarnas eget perspektiv på sin ogiltiga frånvaro. De reflektioner som eleverna gör när de 

väljer att  gå eller inte gå till  skolan brukar inte tas hänsyn till  i  de flesta studier som har 

försökt undersöka och förstå skolk.

   Återspeglar elevernas tankar kring skolk de värderingar och normer som kommer från den 

sociala miljön i vilken de har blivit socialiserade eller är deras val konsekvensen av en mer 

komplicerad social verklighet? 

   Enligt  Thomas  Ziehes  begrepp  av  kulturell  friställning är  ungdomar  i  dag  inte  lika 

påverkade  av  de  värderingar  och  normer  som gäller  i  de  kulturer  de  har  socialiserats  i. 

Bourdieus analys av utbildningssystemet betonar däremot den avgörande roll som elevernas 

eget kulturella kapital spelar när det gäller deras uppfattningar av skolans värde. 

   Ziehes perspektiv behöver inte helt ifrågasätta Bourdieus analys men kan utvidga utrymmet 

för människans handling och bidra till att ge en annan innebörd av elevernas val.

5 Sundell, El-Khouri, Månsson, 2005, s.31.
6 Skolverket, 2008, s.108.
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1.2 Tidigare forskning

Tidigare  forskning  kring  skolk  prioriterar  grundskolan  framför  gymnasiet,  vilket  kan 

motiveras av att grundskolan är obligatorisk och att det ligger ett större ansvar hos kommunen 

och skolan att barn fullföljer sin skolgång. I den svenska forskningen är det ändå möjligt att 

hitta  studier  som  har  valt  skolk  som  undersökningsobjekt  både  i  grundskolan  och  på 

gymnasiet.  

   Karlbergs och Sundells utredning Skolk. Sund protest eller riskbeteende (2004) är den andra 

av sex planerade FoU-rapporter kring skolk som har undersökt elever i grundskolans år 9 och 

gymnasiets år 2 i Stockholm. Syftet med utredningen var att jämföra bakgrund, drogvanor, 

annan kriminalitet samt skolanpassning mellan de elever som har uppgett att de har skolkat 

och  de  som  inte  har  gjort  det.  Resultaten  visar  att  skolkarna  var  jämt  fördelade  över 

Stockholms alla stadsdelar och att majoriteten kom från familjer med svensk bakgrund och 

med  endast  en  förälder.  Utredningen  betonar  relationen  mellan  förekomst  av  kriminellt 

beteende  och  skolk.  Skolkarna  visade  sig  vara  högkonsumenter  av  tobak,  alkohol, 

lösningsmedel,  narkotika,  doping och sömn-/lugnande medel.  Dessutom hade de debuterat 

tidigare än de andra både med narkotika och med sex. Mindre kontroll  från familjen och 

större frihet var en gemensam nämnare för de elever som skolkade oftast. När det gäller deras 

skolgång, trivdes de skolkande eleverna mindre i skolan, var oftare arga och irriterade samt 

var oftare inblandade i situationer där fusk och mobbning förekom. 

Undersökningen visar att siffrorna angående antalet skolkande elever pekar ut att flickorna 

skolkar  lika mycket  som pojkarna,  trots  att  pojkarna brukar dominera i  de flesta typer  av 

normbrott.

   FoU-rapporten pekar ut faktorer utanför skolan, som problematiska hemförhållandena eller 

umgänge med asociala och/eller kriminella kompisar, som de bakomliggande orsakerna till 

skolk.  Trots  att  skolans  miljö  aldrig  nämns  som  en  eventuell  faktor  till  skolk,  betonar 

rapporten skolans ansvar i utformningen av preventiva åtgärder som skulle minska risk för 

skolk. 

   Utredningen  Elever på vift. Vilka är skolkarna?  (Sundell, El-Khouri & Månsson, 2005), 

som  är  den  tredje  av  de  planerade  FoU-rapporterna,  bekräftar  resultaten  av  de  tidigare 

undersökningarna kring skolk och skildrar den skolkande eleven som en socialt missanpassad 

individ.  Skolk  bekräftas  alltså  som  en  markör  för  ett  asocialt  liv  som  kan  leda  till 

konsekvenser som arbetslöshet, missbruk samt större svårigheter att hantera äktenskap senare 

i livet. I både FoU rapporterna framhävs att det finns en del icke besvarade frågor runt skolk. 
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Elevernas motiv till att de skolkat framgår inte av dessa studier och det är därför omöjligt att 

veta om pedagogiska skäl kan vara en av de eventuella orsakerna till skolk.

   Skolverkets  rapport  Rätten  till  utbildning.  Om  elever  som  inte  går  i  skolan (2008), 

prioriterar  däremot  ett  strukturellt  perspektiv  framför  fokuset  på  de  individrelaterade 

riskbeteende  som  karaktäriserar  FoU-rapporter.  Undersökningen  pekar  ut  sociala  eller 

psykosociala  faktorer  samt  svagt  stöd  hemifrån  som de  mest  dominerande  orsakerna  till 

långvarig frånvaro. Kränkande behandling och bristande stödinsatser är ytterligare orsaker till 

skolk,  men  i  mindre  omfattning.7 Till  skillnad  från  FoU-rapporterna  analyseras  skolk  i 

Skolverkets  rapport  utifrån  ett  helhetsperspektiv  som  anser  ogiltig  frånvaro  som  en 

angelägenhet inte bara för eleven, utan även för skolan och hemmet. Skolk analyseras därför 

både  ur  ett  individfokuserat  perspektiv  och  ur  ett  arbetsmiljöperspektiv  som  betonar 

betydelsen av brister i skolans arbetsmiljö för de skolkande eleverna .8 Tyvärr begränsar sig 

Skolverkets rapport till  att studera omfattningen av långvarig ogiltig frånvaro endast i den 

obligatoriska skolan och inte på gymnasiet. 

   Information kring elevers frånvaro i gymnasieskolan (2005) är hittills den enda rapport där 

Skolverket,  på  uppdrag  av  Regeringen  och  i  samråd  med  Centrala  Studiestödsnämnden 

(CSN), har undersökt gymnasieelevernas frånvaro. Denna studie verkar tyvärr ha för mål att 

belysa de rutiner och skilda ansvarsområde som skolan och CSN har gentemot förekomsten 

av skolk.  Rapporten  undersöker  inte  de  möjliga  orsakerna  till  skolk utan betonar  skolans 

ansvar  att  utforma  och  följa  rutiner  för  elevernas  frånvaro  för  att  komma  till  rätta  med 

problemet.  Bristerna  i  skolans  interna  rutiner,  som  till  exempel  försummelse  av 

närvarorapportering,  är  en  av  de  faktorer  som  Skolverkets  rapport  indikerar  som  oftast 

förekommande i situationer av dålig hantering av frånvaron. Även när rutinerna finns kan 

andra faktorer påverka rapportering av skolk. Sympati för eleverna, särskilt för dem som lever 

i svåra socioekonomiska förhållande, och rädslan att studiebidraget inte ska utbetalas kan leda 

till en bristfällig närvarorapportering.9 Många skolor har dessutom poängterat att ett vanligt 

problem är att eleverna anmäler sig som sjuka när de skolkar. Därför föreslås i rapporten att 

krav på läkarintyg skulle fungera som ett effektivt instrument för att skilja mellan laglig och 

olaglig frånvaro och att denna rutin borde införas i alla skolor.

   Som tydligt framgår i detta kapitel om tidigare forskning om skolk är de svenska studierna 

kring elevernas frånvaro på gymnasiet bristfälliga och i stort sett begränsade till  statistiska 

undersökningar eller byråkratiska anvisningar om de rutiner som ska följas vid rapportering. 

7 Skolverket, 2008, s.60f.
8 Skolverket, 2008,s.108.
9 Skolverket, 2005, s.18.
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   Bristen på kvalitativa studier om elevernas motivationer, vanor och tankar kring skolk är 

iögonfallande och på något sett förvånande om man anser att elevernas olagliga frånvaro är 

bland de företeelser som massmedia mest har inriktat sin uppmärksamhet på sin skildring av 

den problematiska svenska gymnasieskolan under de senaste åren.

1.3. Syfte

Syftet med detta arbete är  att beskriva och förstå elevernas perspektiv på skolk utifrån ett 

sociologiskt  perspektiv  som konfronterar  Bourdieus  begrepp av  kulturell  kapital gentemot 

Ziehes kulturell friställning.

1.4 Frågeställningar

• Hur tänker eleverna som väljer att gå eller inte gå till skolan?

• Kan man sätta skolk i relation till samhällsklass tillhörighet eller beror den på andra 

samhälleliga faktorer?

2. Metod

2.1 Val av metod

Detta  arbete  grundas  på  en  kvalitativ undersökning  med  gruppintervju  som  metod.  Den 

kvalitativa forskningsintervjun är en metod som ger ett privilegierat tillträde till människornas 

upplevelse av livsvärlden och lämpar sig till  studier som försöker samla information kring 

individernas tolkning av ett visst fenomen.10

   Med hänsyn  till  informanternas  ålder  ansåg  jag  att  gruppintervju  var  den  lämpligaste 

datainsamlingsmetoden.  Gruppen spelar  en avgörande  roll  i  ungdomars  identitetsskapande 

och utgör en frizon där de kan hantera ovissheten och ambivalensen i det övriga samhället på 

ett symboliskt, kreativt och lekfullt sätt.11 I gruppen kan ungdomarna känna sig fria att prova 

och utveckla olika personliga stilar samt uppleva solidaritet, makt, trygghet och bekräftelse. 12 

Därför  anses  gruppintervju  vara  en  lämplig  och  hjälpsam  metod  när  man  arbetar  med 

tonåringar, som kan uppleva en känsla av obehag när de individuellt ska prata på ett öppet och 

ärligt sätt med en forskare. Trygghetskänslan som kommer från grupptillhörighet kan bidra 

till att mildra eller avlägsna anspänningen i interaktionen mellan en vuxen och ungdomar.13

10 Kvale, 1997, s.53.
11 Lalander & Johansson, 1999,s.45.
12 Lalander & Johansson, 1999, s.51.
13 Aull Davies, 1999, s. 105.
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   Gruppintervjuns dynamik leder till en diskussion där de deltagarna får möjlighet och frihet 

att fördjupa eller förtydliga sina resonemang kring ett bestämt ämne. Denna metodik lämpar 

sig  för  att  maximera  samspelet  och  den  fria  interaktionen  mellan  intervjuaren  och  de 

intervjuade  och kan leda till  djupare  och mer  personliga  resultat  än de som man får  när 

informanterna förväntas svara på endast ett antal förutbestämda frågor. 

   Eftersom gruppintervjuerna kan förvandlas i kaotiska och mindre kontrollbara processer 

jämfört med individuella intervjuer, blir det väsentligt att skapa en ledande struktur som kan 

hjälpa informanterna att hålla sina resonemang inom ämnets gränser. En frågeguide med en 

uppsättning  teman  inom  ämnet  blir  därför  ett  nödvändigt  instrument  för  att  hjälpa  de 

intervjuade att begränsa sina svar till intervjuns undersökningsområde. Frågorna kan ställas i 

ordning som situationen inbjuder till, vilket tillåter intervjuaren att följa upp oväntade idéer 

eller  gå  in  motiv  och  känslor  på  ett  sätt  som  vore  omöjligt  i  andra  kvalitativa 

datainsamlingsmetodiker, som den strukturerade intervjun eller enkätundersökningen.14

   På grund av de talrika interaktionerna som ofta framgår när de deltagande är unga, kan det 

bli nödvändigt att ibland behöva styra eller stimulera gruppintervjun, när den verkar leda till 

irrelevanta diskussioner eller när den stagnerar. Därför förvandlas ofta rollen av intervjuare 

till den av moderator, särskilt i början av intervjun där ämnet presenteras och diskussionens 

dynamik förbereds och förklaras. 

   Intervjuarens roll som moderator blir dessutom viktig i två ytterligare tillfällen, nämligen i 

de motsatta fallen av extrem gruppkonsensus eller överdriven polarisation.15 En av riskerna 

med  gruppintervjuerna  utgör  av  informanternas  rädsla  att  skapa  konflikter  inom gruppen. 

Denna rädsla kan leda till uppnåendet av en påtvingad gruppkonsensus som omöjliggör att de 

enstaka  deltagarna  vågar  uttrycka  sina  åsikter  såsom  de  istället  skulle  göra  under  en 

individuell intervju. 

   Även en överdriven polarisation inom gruppen kan kompromissa diskussionens dialektiska 

process.  Det kan hända att  vissa deltagare överdriver sina positioner  för att  hetsa  upp de 

övriga medverkande i diskussionen. Denna överdrift i uttalandena verkar oftast ske i samband 

med extremt heterogena grupper; detta problem kan undvikas genom att utforma grupper som 

visar en högre grad av homogenitet enligt faktorer av ålder, genus, klass, etnicitet och sociala 

roller.16

14 Stukát, 2005, s.47.
15 Aull Davies, 1999, s. 106.
16 Aull Davies, 1999, s.106.
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  Ett ytterligare problem med gruppintervjuer är att deltagarna kan hålla inne med känslig 

information som de föredrar att  behålla hemlig inför gruppen, men som de kanske skulle 

berätta i fall de vore ensamma med intervjuaren.17 

2.2 Val av skola

Skolan  som jag valde  för  att  undersöka  elevernas  tankar  kring  skolk  är  ett  gymnasium i 

Stockholms södra utkanter som ungdomar från södra förorter brukar söka till. Några elever 

kommer också från mer välbärgade bostadsområde, som Enskede eller centrala Stockholm, 

särskilt  från Södermalm. På grund av sin geografiska periferiska lokalisering,  saknar detta 

gymnasium  innerstadsskolornas  status  och  attraktionskraft  som  brukar  locka  de  bästa 

eleverna.

   Gymnasiets nuvarande mest påtagliga aspekt är dess uppenbara mångfald. Skolan är präglad 

av en mångkulturell miljö där eleverna med olika bakgrund, ambitioner och intresse studerar 

vid de olika inriktningarna inom natur- och samhällsprogrammet samt IVIK/PRIVIK. Skolans 

heterogena elevsammansättning är en av de två aspekter som har motiverat valet av skola för 

att undersöka tankar om skolk bland eleverna. Ungdomarnas olika bakgrund och erfarenheter 

utgör en optimal utgångspunkt för en undersökning som har som ambition att analysera och 

sätta elevernas olika socioekonomiska förhållande i relation till med deras resonemang kring 

skolk.

   Det finns ett ytterligare skäl till mitt val av denna skolas elever som informanter. Gymnasiet 

är  skolan som jag tilldelades  för att  göra mitt  VFU (verksamhetsförlagd utbildning).  Den 

personliga och avspända kontakten som jag lyckades utveckla med de flesta studenterna som 

jag arbetade med betraktades som en faktor som skulle underlätta en kvalitativ undersökning, 

där ämnets känsliga och privata karaktär kräver ett ömsesidigt tillit. 

  Det är viktigt att framhäva att gymnasiet inte valdes på grund av någon specifik situation om 

förekomst  av skolk.  Jag kollade  aldrig  om skolan  samlade  kvantitativa  data  kring antalet 

skolkande elever och kan därför inte bedöma om situationen på gymnasiet var representativ 

av låg eller hög förekomst av ogiltig frånvaro i landet. Enligt mina tidigare arbetserfarenheter 

som  lärare  vid  olika  gymnasier  i  Stockholm  verkade  situationen  i  skolan  inte  särskilt 

egendomlig. 

   Enligt  ett  informellt  samtal med gymnasiets  biträdande rektor verkar skolk i skolan ha 

minskat under de senaste åren. Den biträdande rektorn pekade ut två faktorer som anledningar 

till att eleverna inte skolkade lika mycket som tidigare. 

17 Stukát, 2005, s.41.
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   Den ena var den nya organiseringen av lärarnas samarbete i ämnesövergripande arbetslag 

vilket hade lett till mer bestämda och tydliga arbetsuppgifter hos läraren som arbetade som 

mentor.  Den mer personliga kontakten mellan mentorn och eleverna,  som omfattade både 

informella samtal i skolans olika miljöer samt systematiska och välplanerade möten under 

terminen, ansågs ha fungerat som motiverande för eleverna att inte skolka.

   Den andra faktorn som har spelat en roll i ändringen av elevernas beteende är omöjligheten 

att kunna höja sina betyg på Komvux. Enligt den biträdande rektorn är eleverna väl medvetna 

att skolk brukar leda till försämrade resultat och betyg. Omöjligheten att senare kunna höja 

dem på Komvux har därför påverkat elevernas ansvarsstagande när det gäller deras plikt att 

delta i undervisningen på gymnasiet.

2.3 Urval av informanter

De sammanlagt 15 elever som deltog vid gruppdiskussionerna tog kontakt med mig på olika 

vägar. Beslutet att intervjua de elever som jag redan hade träffat under VFU motiverades av 

den avslappnade och konfidentiella relationen som jag hade lyckats utveckla med de flesta av 

dem. De två klasser  där jag sökte mina  informanter  består  av eleverna som har valt  läsa 

samma moderna språk men som läser olika program. Klassernas heterogena sammanställning 

tyckte  jag  kunde  vara  tillräckligt  representativ  för  skolan  och  därför  utgöra  en  lämplig 

förutsättning för att undersöka eventuella variationer i elevernas tankar kring skolk.

Sju ungdomar, fem tjejer och två killar, erbjöd sig frivilligt efter att jag hade förklarat under 

en lektionstid syftet med mitt arbete i de två klasserna. Jag tydliggjorde att både skolan och 

alla  informanter  till  undersökningen  skulle  vara  anonyma,  beskrev  hur  jag  hade  tänkt 

genomföra intervjuerna och frågade om någon var intresserad att hjälpa mig med arbetet. Sju 

elever  erbjöd sig  genast  som informanter  medan några andra bad om lite  mer  tid  för  att 

överväga förslaget. De sju eleverna visade sig vilja tillhöra två olika grupper; en skulle bestå 

av  fyra  ungdomar  och  den  andra  av  tre.  De  två  grupperingarna  återspeglade  elevernas 

programtillhörighet. 

   De tre elever som skulle intervjuas i en grupp för sig tog med sig tre för mig helt okända 

ungdomar som läste i samma klass och som tyckte att det skulle vara intressant kunna bidra 

till studien med sina tankar och erfarenheter av skolk. 

   Sex helt okända elever erbjöd sig att delta vid en gruppdiskussion efter att ha sett mig 

intervjua den andra gruppen av elever. De förutbestämda intervjuerna tog rum i en liten sal 

vid skolans bibliotek och proceduren väckte nyfikenhet hos de elever som då och då besökte 

biblioteket.  Först  trodde  de  sex  ungdomarna  att  jag  var  en  journalist  på  grund  av  den 
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bandspelare som jag använde mig för att registrera diskussionen. När de fick veta att jag var 

en  lärarstuderande  minskade  deras  entusiasm inför  en  eventuell  intervju,  men  skolk  som 

undersökningsämne tyckte de var spännande och roligt så de bestämde de sig för att ställa upp 

som informanter. 

   

2.4 Intervjuernas tillvägagångssätt

Enligt  Stukát  (2005)  får  grupperna  inte  bestå  av  alldeles  för  många  personer  och  borde 

omfatta  tre  till  sex  deltagare,  därför  blev mina  15 informanter  fördelade i  tre  grupper.  I 

skolans bibliotek finns en liten bokbar sal där eleverna kan göra sina läxor så föreslog jag till 

mina informanter att den kanske var en lämplig miljö för att genomföra gruppintervjuerna. 

Alla elever godkände mitt förslag och tänkte att bibliotekets sal var en bekväm och praktisk 

lösning. Som uppmärksammat av Stukát (2005), är det viktigt att miljön där intervjun sker är 

ostörd  och  upplevs  som trygg  av  båda  parterna18.  Vid  intervjuer  som berör  känsliga  och 

privata  ämnen  blir  det  ytterst  betydelsefullt  att  skapa  en  situation  där  de  intervjuade  kan 

befinna sig i en miljö som de anser vara ohotad och lugn. De så kallade fältintervjuarna, där 

forskaren träffar de intervjuade på deras hemmaplan, är därför önskvärda tillvägagångssätt för 

att samla signifikativa data.

   Under intervjun satt jag med eleverna vid ett bord och använde mig av en bandspelare för 

att registrera diskussionen. Vid alla tre gruppintervjuer upplevde jag en avslappnat och öppet 

klimat som troligtvis berodde på att ungdomarna i varje grupp kände varandra sedan ett par år 

tidigare  och  tillbringade  en  del  tid  tillsammans  även  utanför  skolans  miljö.  Tack  vare 

vänskapsrelationen mellan gruppdeltagarna flöt alla tre diskussioner ganska smidigt och alla 

eleverna visade respekt gentemot varandras åsikter, yttrade egna tankar och delade med alla 

sina personliga erfarenheter av skolk. Trots att den lätta stämningen vid intervjuerna vid vissa 

tillfällen  ledde  även  till  skratt  och  roliga  kommentarer,  tyckte  jag  att  eleverna  oftast 

reflekterade över skolks olika aspekter på ett moget och insiktsfullt sätt. 

   Varje gruppintervju inleddes med en presentation av deltagarna. Eleverna ombads att berätta 

lite om sig själv, om skolan, om vad de gjorde under sin fritid och vilka drömmar eller planer 

de hade inför framtiden.  De fick prata  också berätta  lite  om var  de bodde och om deras 

familjers  bakgrund.  Presentationen  inför  gruppen tyckte  jag var  ett  smidigt  sätt  att  samla 

information om elevernas socioekonomiska förhållande, vilket utgör grunden för de teoretiska 

begrepp  och  perspektiv  som jag  valde  för  detta  arbete.  Det  är  dock  värt  att  betona  att 

presentationen  bidrog  till  att  samla  tillräcklig  och  någorlunda  pålitlig  information  endast 

18 Stukát, 2005, s.40.
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beträffande  de  redan  kända  eleverna.  Presentationen  kompletterade  eller  bekräftade  de 

uppfattningar  av  elevernas  socioekonomiska  bakgrund som jag  hade  utvecklat  under  min 

VFU period på grund av deras berättelser om fritiden, semester, familjelivet och klädseln. 

När de gäller de tidigare okända elever, anser jag att presentation gav mig en begränsad insyn 

i deras livsförhållande.

   De flesta elever pratade gärna och lika mycket och jag behövde nästan aldrig stimulera 

deras utbyte av resonemang; min roll som moderator krävdes endast vid de enstaka tillfällen 

där diskussionen fördes in på områden som inte var relevant till undersökningen. Jag hade 

förberett och lagt på bordet en intervjuguide (bilaga 1) som bestod av olika aspekter kring 

skolk som jag ville försöka belysa under varje diskussion. Intervjuguiden hjälpte mig föra 

diskussionen  igen  på  lämpliga  spår  när  eleverna  hade  börjat  föra  den  mot  ointressanta 

riktningar. Utformningen av intervjuguiden gjordes med syftet och frågeställningarna i åtanke 

och hade  som funktion att  ge en  översikt  över  de  aspekter  av  skolk  som jag ansåg vara 

relevanta  för  denna  undersökning.  Intervjufrågor  präglas  både  av  en  tematisk  och  av  en 

dynamisk dimension: den tematiska aspekten tar hänsyn till de teoretiska föreställningar som 

utgör grunden för studien och den dynamiska relateras  till  de aspekter  som stimulerar  ett 

positivt samspel.19

De frågor som jag formulerade var lätta, korta och i en lättsam talspråklig form som eleverna 

lätt  kunde begripa och svara på ett  relativt  fritt  och personligt  sätt.  Kvale  (1997) betonar 

vikten  av  ordningen  av  frågor  i  uppläggningen  av  intervjuguiden  med  hänsyn  till  deras 

dynamiska aspekt20. Min intervjuguides frågor utformades så att de skulle framkalla elevernas 

egna spontana svar men jag bedömde inte deras ordningsföljd som bindande när en rik och 

intressant diskussion inte följde det.  Jag var ändå noggrann med att få alla tre grupperna att 

kommentera de aspekter som guiden tog upp.  

   Med alla grupper försökte jag betona min roll som student framför den av blivande lärare 

för att  minimera min auktoritet  och skapa ett mer informellt  klimat;  flera gånger blev jag 

inblandad in i diskussionen direkt av elevernas egna frågor som ville ta reda på hur reglerna 

kring närvaro är vid universitet eller hur situationen kring skolk är och var i mitt hemland.

  Alla tre gruppintervjuer varade ungefär en timme och skedde på tiden då eleverna var lediga 

mellan  två  lektioner.  Jag tycker  att  det  är  viktigt  att  betona  denna  aspekt  i  intervjuernas 

procedur för den avslöjar den positiva och hjälpsamma inställning av alla som valde att delta i 

undersökningen. En av de intervjuade eleverna avslutade samtalet genom att tacka mig för att 

ha fått tillfället att ”lättna hjärtat om de problem som finns i denna skola”.
19 Kvale, 1997, s.121f.
20 Kvale, 1997, s.123.
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2.5 Generaliserbarhet

Begreppet  generaliserbarhet  i  förhållande  till  kvalitativa  intervjuundersökningar  är  en 

kontroversiell fråga som har fått olika tolkningar inom olika vetenskapsområde. Med hänsyn 

till detta arbetes syfte är kanske Stakes (1994) definition av analytisk generalisering den form 

av  generaliserbarhet  som  skulle  kunna  göras  med  resultaten  av  denna  undersökning.21 

Begreppet  analytisk  generalisering innebär  att  resultaten  från  ett  visst  studiefall  kan  ge 

vägledning för vad som kan hända i en situation som karakteriseras av likartade variabler.22 

   I  så  fall  skulle  resultaten  av  detta  arbete  kanske  kunna  ge  en  insyn  i  de  tankar  och 

erfarenheter av skolk som delas av jämnåriga gymnasiestudenter som läser vid ett gymnasium 

i  Stockholms  utkanter.  Jag  anser  likväl  att  det  begränsade  antalet  av  informanter  som 

intervjuades i denna studie gör resultaten svårt generaliserbara. 

 

2.6 Reliabilitet

Ett  ytterligare  problem  med  kvalitativa  undersökningar  utgör  av  osäkerhet  i  mätningens 

tillförlitlighet.  Feltolkningar  av  frågor  och  svar,  ändrad  ordningsföljd  av  frågorna, 

gissningseffekter, variationer i dagsformen hos intervjuaren eller intervjuade kan ifrågasätta 

en metods reliabilitet.23 

   När det gäller denna undersökning är det väldigt svårt att kunna garantera att intervjuarnas 

resultat skulle vara detsamma om en annan forskare upprepade metoden jag använde med 

samma ungdomar,  i  samma miljö och med samma intervjuguide.  Den unika och speciella 

interaktionen  mellan  de  intervjuade  och  mellan  de  intervjuade  och  intervjuaren  som 

karakteriserar  just  gruppintervjuarna  är  dessutom  en  aspekt  som  nästan  omöjliggör 

upprepning av datainsamlingen och som leder till låg reliabilitet.

2.7 Validitet 

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

man hade avsett att mäta.24 Trots att gruppintervjun kan utgöra en fördelaktig metod när man 

arbetar med ungdomar, är det nödvändigt att vara medveten om dess svaga aspekter när det 

gäller detta arbetes validitet. 

   Grupptrycket kan ha påverkat trovärdigheten av informanternas svar och en del information 

kan ha undanhållits av eleverna för att inte betraktas som avvikande i gruppen.  Särskilt i de 

21 Kvale, 1997, s.209.
22 Kvale, 1997, s.210.
23 Stukát, 2005, s.126.
24 Stukát, 2005, s.126.
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fall  då  skolk  orsakad  av  upplevda  besvärliga  situationer  i  klassen  eller  i  skolan,  som 

mobbning,  trakasserier  eller  utfrysning,  kan  eleverna  välja  att  behålla  information  som 

hemlig.  Även problematiska  och krävande hemsituationer  kan hållas  dolda inför  gruppen. 

Kombinationen  med  andra  metoder,  som  den  vanliga  intervjun  eller  anonyma 

enkätundersökningar,  skulle  kanske utgöra  lämpligare  mätningsverktyg  i  sådana  fall,  men 

denna möjlighet valdes bort på grund av tidsbrist.

   Eftersom skolk kan uppfattas som ett trots mot skolans auktoritet och ge kan vissa deltagare 

ett rykte som rebell kan några elever vara frestade att överdriva sina erfarenheter av skolk för 

att imponera på gruppens andra deltagare. 

   Som betonat tidigare i detta kapitel om metod, är elevernas presentation ett otillräckligt 

verktyg  när  det  gäller  undersökning  av  deras  socioekonomiska  bakgrund  och  måste 

kombineras med andra metoder.

   Slutligen  är  det  relevant  att  framhäva rollen som jag spelade under  gruppintervjuerna. 

Ungefär hälften av de intervjuade eleverna kände mig redan sedan flera månader och hade 

utvecklat ett avslappnat och nästan vänskapligt förhållande till mig. Det är därför tänkbart att 

en del information utelämnades för artighets skull eller på grund av rädsla för att ge en bild av 

sig själv som jag skulle bedöma negativt.  Den andra hälften av mina informanter var helt 

okända för mig men även detta kan ha påverkat deras trovärdighet eftersom de inte visste hur 

pålitlig jag skulle vara när det gäller konfidentialitetskravet.

2.8 Etiska överväganden

Konfidentialitetskravet är en av de fyra principer som det Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet [HFSR] har skapat för att skydda rätten till intellektuell egendom och för att 

garantera  att  noggrannhet  och  riktighet  ska  efterföljas  inom vetenskaplig  forskning.25 De 

andra  tre  etiska  krav  som  förekommer  i  HFSR  Etikregler  är  informationskravet, 

samtyckeskravet samt nyttjandekravet. 

   När jag presenterade syftet och tillvägagångssättet av mitt arbete i de klasser där jag hade 

genomfört VFU, förklarade jag att informanternas identitet skulle skyddas av anonymitet och 

att deras deltagande skulle ske på frivillig basis. Eftersom alla eleverna som jag kontaktade 

läste  årskurs  2  och  var  åtminstone  17  år  gamla,  tyckte  jag  att  samtyck  från 

föräldrar/vårdnadshavare inte behövdes. Skolans biträdande rektor informerades dock om att 

jag skulle intervjua eleverna kring skolk.

25 Stukát,, 2005, s.131.
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   I enlighet med nyttjandekravet var jag noggrann att förklara för eleverna att all samlad 

information  skulle  användas  endast  för  forskningsändamål  och  uppge  var  arbetet  skulle 

publiceras.

17



3. Teoretiska perspektiv

3.1 Pierre Bourdieu

Bourdieus (1930-2005) teoretiska förklaring av människans agerande kan uppfattas som en 

kombination av  fenomenologin, det vill säga den teori som avser människornas handlingar 

vara ett  uttryck  för avsiktliga och medvetna överväganden,  med  strukturalism,  teorin som 

istället betraktar människornas beteende som styrt av objektiva, omedvetna och opåverkbara 

strukturer  i  samhället.26 Eftersom  tidigare  forskning  om  skolk  pekar  ut  samhällsklass 

tillhörighet  som  den  mest  dominanta  orsaken  till  problemet,  kan  Bourdieus  sociologiska 

analyser bidra till att undersöka denna form av människans agerande. Med hänsyn till arbetets 

syfte utgör några Bourdieus nyckelbegrepp, som  symboliskt,  kulturellt och  socialt kapital,  

habitus och fält, ett intressant och lämpligt teoretiskt analytiskt verktyg. 

   Symboliskt  kapital är  det  mest  grundläggande  begreppet  i  Bourdieus  sociologi  och 

inkluderar  alla  symboliska  och  materiella  tillgångar  och  resurser  som erkänns  av  sociala 

grupper  som  värdefulla  och  aktningsvärda.27 Det  symboliska  kapitalet  är  ett  relationellt 

begrepp  och  kan  existera  endast  under  förutsättning  att  det  finns  människor  som  är 

disponerade att erkänna att specifika tillgångar och egenskaper äger ett värde. Det ät alltså 

beroende  av  att  det  råder  samklang  mellan  objektiva  strukturer  (individer,  grupper, 

institutioner) och system av dispositioner hos människor.28 

   Det  kulturella kapitalet är den art av symboliskt kapital som relateras i stort sett till  de 

tillgångar som härstammar från innehav av hög och erkänd utbildningsnivå. Det kulturella 

kapitalet kan lagras i examina och titlar och yttrar sig med bland annat förmågan att uttrycka 

sig kultiverat i tal och skrift och med förtrogenheten med konst.29 Det är relevant poängtera att 

Bourdieu analyserar det kulturella kapitalet i relation till de dominans förhållanden som gäller 

i  ett  visst  samhälle.  Innehav av kulturellt  kapital  fungerar för Bourdieu som ett  redskap i 

utforskandet  av  maktrelationerna  och  dominans  förhållandena  mellan  och  inom  de  olika 

klasserna.  Inom  den  ledande  klassen  är  det  just  innehav  av  kulturellt  kapital  kontra 

ekonomiskt kapital som skapar den viktigaste motsättningen mellan olika maktfulla sociala 

fraktioner.30 Bourdieu tolkning av det kulturella kapitalet är inte statisk; han la vikt vid att de 

kulturella  tillgångarna  är  föränderliga  och  rörliga  och  avgörs  mera  av  banan  genom 

utbildningssystemet än födelsen i en viss familj:

26 Möller & Pederson, 2004, s.142.
27 Broady, 1990, s.171.
28 Broady, 1990, s.172.
29 Broady, 1990, s.171.
30 Broady, 1990, s.174ff.
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Sambandet mellan en praktik och socialt ursprung […] är resultaten av
två effekter (som kan förstärka eller motverka varandra): å ena sidan
präglingseffekten – effekten av den direkta inpräglingen åstadkommen av
familjen eller de ursprungliga existensbetingelserna, å andra sidan den 
egentliga effekten av den sociala banan, det vill säga den effekt som
erfarenheten av socialt uppåtstigande eller nedåtgående har på dispositionerna
och uppfattningarna.31

   En ytterligare form av kapital är det som Bourdieu definierar som socialt kapital, det vill 

säga tillgångarna i form av sociala relationer och personkontakter som ofta behövs för att få 

den respektabilitet  och tillförlitlighet  som krävs  för  att  få  erkännande inom vissa  kretsar. 

Kulturellt kapital kan, till exempel, vara otillräckligt för att göra karriär inom den ekonomiska 

eller politiska sfären: ägandet av socialt kapitalt brukar vara en nödvändig tillgång för att få 

den  status  som  krävs  i  de  här  yrkesbanorna.  32 Denna  form  av  kapital  skapas  i 

familjerelationer eller i relationer som växer fram i kretsar som tillhör privat- eller yrkeslivet.

   Alla former av kapital påverkar på ett omedvetet sätt hur människan värderar och uppfattar 

verkligheten omkring sig. Enligt Bourdieu är människans handling konsekvensen av ett aktivt 

val mellan ett antal begränsade möjligheter som upplevs som meningsfulla och realiserbara. 

Dessa val är på ett omedvetet sätt reglerade av de objektiva sociala strukturer som har präglat 

och  format  varje  individs  levnadssätt  och  förståelse  av  sin  värld.  Enligt  Bourdieu 

förkroppsligas de objektiva livsvillkoren och de associerade olika möjliga formerna av kapital 

i varje individs subjektiva dispositioner.33 

   Habitus är det förkroppsligade system av dispositioner som gör att människan handlar och 

orienterar sig i samhället och betraktas av Bourdieu som en av kapitalets existensformer.34 

Människornas tankar, handlingar, uppfattningar och värderingar är resultatet av mötet mellan 

deras habitus  och de sociala  sammanhang där  de befinner  sig.  Beroende på olika sociala 

omständigheterna  kan en given habitus  ge upphov till  ett  brett  men bestämt  spektrum av 

beteende som möjliggör olika strategier.35 

   Ytterligare ett centralbegrepp i Bourdieus sociologi är fält. Med socialt fält aves ett system 

av relationer som förbinder de positioner som är intagna av människor eller institutioner som 

strider  om något  som de  uppfattar  som gemensamt  och  värdefullt.36 Ett  fält  uppstår  där 

människor strider om symboliska eller materiella tillgångar för att behålla eller förbättra sina 

positioner i ett socialt nätverk av relationer. Existensen av fältet i sig är därför beroende av det 
31 Bourdieu, 1993, s.266.
32 Bourdieu, 1979, s.133.
33 Möller & Pederson,2004, s.145.
34 Broady, 1990, s. 229.
35 Broady,1990, s.223.
36 Broady, 1990, s.270.
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kapital som de olika aktörerna tar med sig in i denna struktur. Det slags kapital som delas av 

människor i ett givet fält avgör vilka praktiker och dispositioner som betraktas som värdefulla 

just i det fältet: 

Varje fälts specifika logik bestämmer vilka egenskaper som är gångbara
på just den marknaden, vilka som är relevanta och verksamma i det aktuella
spelet, och som i förhållande till detta fält fungerar som specifikt kapital
och därigenom som förklarande faktor till praktikerna.37

Tillträdet till  ett fält tillåter  en  kapitalkonvertering, det vill säga förvandlingen av ett visst 

kapital till ett annat.   Enligt Bourdieu finns det olika former sociala fält samt andra slags fält 

än  det  sociala:  till  maktfält hör,  till  exempel,  företagsledarnas  konkurrensfält,  den  högra 

statliga administrationen och de kulturella produktionsfälten. En individ, en grupp eller en 

institution kan tillhöra olika slags fält samtidigt som de intar olika positioner i funktion av 

deras tillgångar. 38 Skolan kan också betraktas som ett fält, där skolpersonalen och elever är de 

aktörer  som  dagligen  agerar  med  varandra  för  att  förvandla  sina  kulturella  och 

utbildningsmässiga  kapital  i  praktiker  som är  inriktade  på  att  behålla  eller  förbättra  sina 

positioner.39 

   Det är viktigt poängtera att Bourdieu anser att människorna inte är medvetna om att de här 

praktikerna, som vilar på tillhörande kapital, uttrycker sociala dominans förhållandena. Både 

dominerande  och  dominerade  människor  uppfattar  fältets  egen  logik  som  ett  uttryck  av 

naturliga  motiv  som  mest  förklaras  utifrån  ett  meritokratiskt  perspektiv.  Denna  syn  på 

människor  som omedvetna  om sin  dominans  utövning  utgör  den  punkt  som mest  skiljer 

Bourdieu från marxismen.  Enligt  det  marxistiska perspektivet tillskriver  de makthavande i 

samhället bestämda anledningarna till deras rätt att utövandet av dominans på andra sociala 

grupper.40 

3.2 Bourdieu och skolan

I sin analys  av det franska utbildningssystemet  i  Arvtagarna (1964) och i  Reproduktionen 

(1970) knöt Bourdieu för första gången samman människors övertygelser och livsstilar med 

valet  av  utbildning.  En  av  de  centrala  punkterna  inom Bourdieus  utbildningssociologi  är 

utbildningsinstitutionernas dubbla roll i att reproducera de sociala klasserna och samtidigt att 

37 Bourdieu, 1993, s.270.
38 Broady, 1990, s.274.
39 Möller & Pederson, 2004, s.152.
40 Möller & Pederson, 2004, s.153.
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dölja  denna  funktion.  Enligt  Bourdieu  uppfyller  utbildningssystemet  både  den  sociala 

funktionen att reproducera förhållandet mellan klasserna och den  ideologiska funktionen att 

ge  illusion  av  att  skolan  fungerar  som  ett  självständigt  system  från  samhället.41 

Utbildningssystemets  förmåga  att  uttrycka  sin  opartiskhet  och  dölja  sin  medverkan  i  att 

reproducera skillnader mellan klasserna är grunden till skolans allmänna erkända legitimitet:

Just detta, att systemet lyckas dölja sin medverkan, är en av många
effekter av dess relativa självständighet som gör det möjligt för systemet
att bevara den etablerade ordningen.42

I enighet  med sin ideologiska funktion, förmedlar utbildningssystemet kulturellt kapital och 

formar människornas habitus så att de utvecklar de dispositioner som tillerkänner värde till 

denna  form  av  kapital.  Denna  process  möjliggörs  av  att  lärarna  själva  på  grund  av  sin 

klassbakgrund är bärare av det kapital som erkänns och premieras i skolan:

Följaktligen bedöms eleverna på gymnasiet efter en skala som liknar 
den dominerande värdeskalan.43

    I  Reproduktionen av samhället, utbildning och kultur (1977) analyserar Bourdieu hur de 

dominerande klasserna och grupperna i samhället använder sig av en särskild pedagogik som 

instrument för social selektion och reproduktion av status quo. Denna analys fokuserar på de 

aspekter  av  symboliskt  våld  som  denna  pedagogik  medför,  särskilt  på  universitetsnivå  i 

samband med processerna av socialt inkluderande eller exkluderande. Lärarnas användning av 

en särskild form av språk fungerar som ett effektivt socialt urvalsverktyg. Enligt Bourdieu är 

språket  inte  endast  ett  kommunikationsinstrument  utan  en  form  av  kapital  som  förser 

individerna med makt. Ett högt lingvistiskt kapital berikar individerna inte bara med ett mer 

invecklat  ordförråd utan även med ett komplext system av mentala kategorier som hjälper 

dem att förstå logiska eller estetiska sofistikerade strukturer. Det lingvistiska kapitalet som 

varje individ förfogar över är, enligt  Bourdieu, inte bara resultatet  av tidigare studier utan 

först och främst arvet från familjen.44 Bourdieu anser att lärarna förmedlar en ”karismatisk 

ideologi”  som  gör  att  förvärvade  färdigheter  istället  tolkas  som  uttryck  av  personlig 

begåvning. På grund av deras bakgrund, tar lärarna dessutom för givet att alla elever har fått 

möjlighet att utveckla en viss inställning till  studiearbete i hemmet.  Därför anser de flesta 

lärare att undervisning i, till exempel, studieteknik är en oväsentlig och onödig skolaktivitet. 

41 Berner, Callewaert & Silberbrandt, 1977, s.62.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Bourdieu, 1997, s.72ff.
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Lärarnas egen uppfattning av vad man kan förvänta sig av eleverna bidrar till att gömma de 

sociala och kulturella privilegierna bakom en fasad av individuell begåvning.45

   Bourdieus utbildningssociologiska teorier kan dock uppfattas som något främmande och 

otillräckliga för att förklara den nutida situationen på skolor i Sverige. Samhället och kulturen 

som är föremål för Bourdieus analys återspeglar Frankrike under 60- och 70-talet och skiljer 

sig tydligt från den nuvarande generationen av elever som läser vid svenska skolor. Därför 

anser  jag  att  det  är  nödvändigt  att  man  också  har  i  åtanke  ett  utbildningssociologiskt 

perspektiv, som analyserar ungdomar från 1960-talet fram till idag, vilket presenteras i det 

följande avsnittet.     

3.3 Thomas Ziehe

Thomas  Ziehes  (1947-)  doktorsavhandling  Pubertät  und  Narzisissimus.  Sind  Jugendliche 

entpolitisiert? (1975) bidrog att ge nya perspektiv på den aktuella ungdomskulturen genom att 

utveckla  teorin  om  en  ändring  av  personlighetsmönster  hos  ungdomar  i  en  narcissisktik 

riktning. Teorin grundades både på psykoanalys och nyare marxistisk socialisationsteorin och 

framhävde  hur  de  förändringarna  i  det  kapitalistiska  samhället  och,  följaktligen,  i 

familjesocialisationen,  hade påverkat utvecklingen av en ”narcissistisk behovsstruktur” hos 

den  uppväxande  generationen.46 Narcissismen  som  skapades  i  samband  med  denna  nya 

socialisationstyp yttrade  sig  i  störningar  i  personlighet,  som  bland  annat  grundläggande 

osäkerhet och ett ständigt sökande efter självbekräftelse.47

   Teorin om den nya socialisationstypen omformulerades tio år därefter i Ny ungdom (1985), 

ett verk som knöt an både till Frankfurt-sociologen Jürgen Habermas modernitetsresonemang 

och till den så kallade Hannoverskolans västtyska socialisationsteori.48 I  Ny Ungdom påstår 

Ziehe att de kulturella moderniseringsprocesser som har följt kapitalismen snabbt och djupt 

har ändrat de sociokulturella ramarna för ungdomars uppväxt. 

   En av de mest relevanta ändringarna är företeelsen som Ziehe definierar  som  kulturell  

friställning,  det  vill  säga  ”frigörelsen  från bindningar  i  traditioner”.49 Senkapitalismens 

erosionskris  bröt  sönder  normer  och  traditionella  livsmönster  som  reglerade  arbetet, 

familjebildning  och identitet.  De traditionella  värderingarna  och sociala  normerna  började 

ifrågasättas och ändrade eller förlorade sin giltighet eller självklarhet. Denna frigörelseprocess 

ledde,  enligt  Ziehe,  till  förändringar  i  identitetsskapandet  och  möjliggjorde  utveckling  i 
45 Broady, 1998, s.10.
46 Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1984, s.136ff.
47 Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1984, s. 28.
48Ziehe, 1993, s.7.
49 Ziehe, 1993, s.37.
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samhället både av en känsla av osäkerhet samt av nya hedonistiska värderingar, som betonade 

vikten av njutning och omedelbarhet.50 

  Den kulturella friställningen ledde dock också till en process av kulturell expropriation där 

möjligheten  av  primära  erfarenheter  fråntogs  ungdomar.  De  standardmönster  som  media 

förmedlar  och  sprider  skapar  tolkningsmönster  som på ett  omedvetet  sätt  används  för  att 

värdera erfarenheter.51

   Som reaktion på denna förändrade livssituation har dagens ungdomar utvecklat fyra sätt för 

att psykiskt bearbeta de känslomässiga konsekvenser som processerna av kulturell friställning 

och expropriation har medfört. 

   För det första, anser Ziehe, visar ungdomar en ”växande längtan  efter subjektivering”.52 

Denna längtan yttrar sig i en strävan att berika livet med emotionellt betydelsefulla relationer 

och situationer som kan hjälpa individerna att utveckla en mindre sårbar självuppfattning.

  Längtan efter subjektivering är svaret på en annan psykisk tendens: ”självkänslans ökade 

sårbarhet”.53 Enligt  Ziehe  spelar  självkänslan  en  central  roll  i  den  aktuella  psykiska 

lidandeproblematik  som  i  större  utsträckning  än  tidigare  präglar  uppväxten  av  många 

ungdomar.  Rädslan  att  inte  kunna  tillfredsställa  samhällets  krav  har  ökat  både 

prestationsångesten samt den empatiska inlevelseförmågan hos de växande generationerna. 

Denna företeelse har lett till att ungdomar har utvecklat en bättre förmåga att förstå sig på de 

andra människor men också en större mottaglighet och känslighet för omgivningens möjliga 

negativa reaktioner eller kritik.54

   Den  tredje  tendensen  är  en  psykisk  ”motivationsförskjutning”,  som  Ziehe  anser  vara 

konsekvensen av samhällets mer allmänna motivationskris som ifrågasätter legitimation hos 

handlingar som kräver ansträngning och självdisciplin.55 Tidigare generationer brukade inte 

fråga sig om vissa krav, särskilt inom skolan, var legitima eller inte; många aspekter i livet 

uppfattades inte enbart som en fråga om val, utan tillhörde livets egen logik. Pliktkänslan har 

ersatts av en förflyttning i motivation och i det som Ziehe identifierar som en undvikandets 

princip som får ungdomar att uppsöka situationer där man kan undvika olust.56

   Den sista psykiska bearbetningsformen är ”behovet av att vara berörd”, alltså önskan om att 

vara involverad i en värld som upplevs som anonym, kylig och främmande.57 Denna tendens 
50 Ziehe, 1993, s.39.
51 Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1984, s.159.
52 Ziehe, 1993, s. 39.
53 Ziehe, 1993, s.40.
54 Ibid.
55 Ziehe, 1993, s.42.
56 Ziehe, 1993, s.43.
57 Ibid.
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lett till ökat intressen i att ta reda på vad omvärlden egentligen har att göra med en själv. 

Fokuset på ens egenvärde har gjort att ungdomar granskar livets aspekter utifrån en synvinkel 

som framhäver och legitimerar endast det som stärker jaget. Det har därför blivit svårt för 

ungdomar att diskutera eller engagera sig i frågor som är för allmänna eller abstrakta och som 

inte har direkt att göra med dem själva.58

3.4. Ziehe och skolan

I en intervju med Johan Fornäs påstår Ziehe att lärande har flyttats från de institutionsbundna 

läroprocesserna till de sociala rörelserna utanför skolan.  Ziehe definierar detta lärande som 

”ovanliga  läroprocesser”,  vars  tydligaste  aspekt  utgörs  av  en  öppenhet  mot  andra 

uttrycksformer  än  de  som skolan  erbjuder.  En central  punkt  i  detta  lärande  är  samspelet 

mellan  progression  och  regression,  det  vill  säga  mellan  former  av  nya  framåtskridande 

kunskaper och av redan upplevda lärdomar.59

   I artikeln ”Engagement och Abstention” (1999) betonar Ziehe att vi lever under den andra 

fasen av moderniseringsprocess, där socialisation har blivit viktigare än utbildning för dagens 

ungdomars uppväxt. 60 Ungdomarna beskrivs av Ziehe som mindre naiva, mer medvetna om 

sina handlingars konsekvenser och inte lika förväntansfulla som tidigare gentemot framtidens 

möjligheter och vuxnas eller institutionernas förmåga att lösa deras problem.61 Eleverna är 

mindre benägna att tillkänna skolan, kulturen och lärarna den auktoritet och makt som tidigare 

generationer  hyste  gentemot  institutionen  som  skulle  bli  avgörande  för  deras 

framtidsmöjligheter.  Skolan  värderas  av  studenterna  mest  utifrån  ett  perspektiv  som 

prioriterar  deras  personliga  motivationen.  Den  personliga,  ömsesidiga  och  betydelsefulla 

relationen  mellan  eleverna  och  lärarna  blir  därför  avgörande  i  att  motivera  studenternas 

skolgång.62

   Ziehe anser att lärarnas oförmåga att inse att nutidens elever inte har samma förväntningar 

och uppfattning  av  skolan  som tidigare  generationer  är  ett  av de  största  problemen inom 

skolan.  Lärarna förväntar sig att  eleverna ska vara tacksamma för hur skolan är utformad 

nuförtiden, för att ha möjligheten att välja sin utbildning bland olika inriktningar och för att 

lärarna försöker ha en mer genuin relation mot dem. Det som de flesta lärare inte förstår, 

påstår Ziehe, är att eleverna inte vill ha en sådan ostrukturerad skola. Den tyske pedagogen 

58 Ibid.
59 Ziehe, 1993, s.12.
60 Ziehe, 1999, s. 2.
61 Ziehe, 1999, s.4.
62 Ziehe, 1999, s.6.
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anser att den nutida skolans ambition att vara en familjär miljö utan disciplinära regler och 

distans mellan lärarna och eleverna inte har lett till produktiva aspekter: 

 Skolan ska vara ett rum för socialitet, alltså varken en apparat
eller en familj. […] Skolans enda möjlighet för att vara viktig 

 för är inte att fördubbla deras vardagliga erfarenheter utan
att erbjuda eleverna något annat. 63

Ziehe förespråkar inte en återgång till den auktoritativa och icke ifrågasättbara skolan som 

gällde i det förflutna. Han anser att framtidens skola borde utformas utifrån ett perspektiv som 

tar hänsyn till de kulturella skillnaderna i ungdomarnas socialisationsprocess. För att eleverna 

ska  anse  skolan  vara  lockande,  intressant  och  meningsfull  föreslår  han  tre  nödvändiga 

ändringar i utbildningsstrukturen. 

   För det första behöver inte eleverna lära sig endast kunskaper som de direkt kan relatera till 

de  egna  livserfarenheterna.  Den  senaste  tendensen  inom pedagogik  mot  ett  elevcentrerat 

perspektiv  som  framhäver  betydelsen  av  elevernas  egna  erfarenheter  har  negligerat  alla 

viktiga livsaspekter som studenterna inte har hunnit uppleva. Eleverna behöver utvidga sitt 

perspektiv  på  livet  med  mer  abstrakta  kunskaper  som inte  direkt  härstammar  från  deras 

begränsade livserfarenheter.

   Följaktligen anser Ziehe att processen som har lett  till  utvecklingen av mer informella, 

anspråkslösa och okonventionella relationer mellan lärarna och eleverna ska kompenseras av 

skapandet  av  nya  rutiner,  ritualer  och  symboliska  strukturer.  Avskaffandet  av  formella 

relationer leder, enligt Ziehe, endast till tristess, depression och symbolisk vilsenhet.

   Den tredje och sista punkten som Ziehe föreslår  som en oundviklig förändring mot en 

förbättrad skola gäller lärarnas kompetens. Pedagogikens senaste utveckling mot ett holistiskt 

perspektiv, som ska ta hänsyn till alla möjliga aspekter av elevernas identitet, ska begränsas. 

Eleverna  ska  vara  bedömda  av  sina  lärare  endast  när  det  gäller  deras  kunskaper  och 

färdigheter.  Lärarna  ska  förväntas  arbeta  som  pedagoger  och  inte  som  psykologer  eller 

sociologer;  deras kompetens ska inkludera drag av djup mänsklighet och empati  gentemot 

eleverna, men inte av färdigheter som tillhör andra yrkeskategorier.64

63 Ziehe, 1993, s. 176.
64 Ziehe, 1999, s.8ff.
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4. Analys

De  tre  gruppintervjuerna  analyserades  genom  en  manuellt  genomförd  kvalitativ  

innehållsanalys. Till skillnad från den kvantitativa innehållsanalysen, vars syfte är att räkna 

frekvensen av ord eller uttryck i en text, har denna metod det mer komplicerade syftet att inte 

bara beskriva utan även på ett systematiskt sätt tolka ett textinnehåll65. 

   Den manuella analysen av en text genomförs tack vare ett analysinstrument som kallas för 

kodschema. Detta analysverktyg är skapat för att upptäcka de så kallade kodningsenigheterna 

i en text, det vill säga alla ord, uttryck, metaforer, teman och argument som utgör målet för 

undersökningen.66 Eftersom två  olika  teoretiska  synpunkter  sätts  i  relation  i  detta  arbete, 

består  kodschemat  som  jag  skapade  av  dikotomiska  variabler  som  återspeglar  och 

sammanfattar några grundläggande Bourdieus och Ziehes sociologiska begrepp.

Kulturellt kapital - Bourdieu Kulturell friställning - Ziehe

• reproduktion av familjens socioekonomiska frigörelse från bindningar till normer,
bakgrund                            traditioner

• legitimitet av skolans krav motivationsförskjutning

• investering och konvertering                            subjektivisering: investering i emotionellt 
av kulturellt kapital                                                      betydelsefulla relationer 

• egenvärde av utbildning behovet att vara berörd av undervisningen

• institutionsbundna läroprocesser ”ovanliga” läroprocesser

   Analysen tog hänsyn till de ord, uttryck och argument som eleverna använde sig av för att 

beskriva och förklara sina idéer eller vanor kring skolk. Under de följande avsnitten kommer 

jag  att  följa  ordningen  av  frågor  i  intervjuguiden  för  att  presentera  analysen  av  de  tre 

gruppintervjuerna:

• Presentationen

• Varför skolkar man?

• Vem skolkar?

• Vilka konsekvenser har skolk?

• Vilka åtgärder skulle minska skolk?

• Hur ofta skolkar ni?

65 Bergström & Boréus, 2005,s. 44.
66 Bergström & Boréus, 2005, s.49.
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4.1 Presentation av eleverna

Den första gruppen består av sex tjejer i en ålder mellan 17 och 18 år. Alla bor söder om 

Stockholm; fem i  en inte  särskilt  välbärgad kommun och en i  en ort närmare skolan och 

Stockholms stad. De kommer från familjer med blandade former av kapital: några föräldrar 

har  högt  kulturellt  kapital  och  hade  ett  arbete  som  motsvarade  deras  kunskapsnivå  i 

ursprungslandet. I Sverige verkar alla deras familjer dock ha ett ganska lågt socialt kapital. 

   Alla tjejer läser i samma klass på samhällsprogrammet, men de betonar att de inte bara är 

klasskamrater  utan kompisar.  De brukar  träffas  även utanför  skolan och drömmer  om att 

kunna resa  tillsammans  till  USA efter  gymnasiet.  Nästan alla  tjejer  tillbringar  fritiden  på 

samma sätt, det vill säga genom att titta på tv och träffa kompisar; en av dem tränar och en 

annan  sjunger  och  spelar  egna  låtar.  Fyra  av  dem  vet  inte  ännu  vad  de  vill  göra  efter 

gymnasiet, men de tror att de kommer att läsa vidare. En tjej drömmer om att bli journalist, 

men är tveksam om det finns konkreta arbetsmöjligheter för denna yrkeskategori, medan en 

annan är säker att hon ska läsa ekonomi vid universitetet. 

   Den andra gruppen omfattar två tjejer och tre killar i en ålder mellan 16 och 20 år. Alla 

läser samhällsprogrammet, men inte i samma klass, och har annan bakgrund än svensk. De 

bor alla söder om Stockholm, men i olika kommuner och kommer från familjer med olika 

socioekonomiska förhållanden. 

   Denna grupp verkar vara ännu mer heterogen än den första när det gäller innehavet av olika 

former  av kapital.  Två av dem kommer  från medelklassfamiljer  med blandade  former  av 

kapital  (högt  kulturellt,  men  lågt  socialt  kapital),  två  från  arbetarklassen  med  både  lågt 

kulturellt  och  socialt  kapital.  En  tjej  har  en  socioekonomisk  bakgrund  med  både  högt 

kulturellt och socialt kapital. I deras fritid brukar de träffa kompisar, titta på tv, tillbringa en 

del tid framför datorn och sova. Två av dem spelar ett instrument och en sjunger. 

   När det gäller deras planer för framtiden, vill en av dem bli polis, en sångerska (men ska 

ändå läsa ekonomi, för säkerhets skull) och en ska arbeta i familjens eget företag. De andra 

två vet inte ännu, men det är självklart för dem att de ska läsa vidare vid universitet.

   Den tredje gruppen består av två tjejer och två killar, i en ålder mellan 17 och 18 år.   De 

går i samma klass och läser samhällsprogrammet med beteendevetenskap som inriktning. Alla 

har svensk bakgrund, två bor i innerstaden, två i två välbärgade kommuner. 

   Denna grupp är den mest homogena av de tre för alla fyra elever kommer från familjer med 

högt kulturellt och socialt kapital. När de är lediga från skolan, brukar de träffa kompisar och 
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träna.  De vet inte exakt vad de ska göra efter gymnasiet;  alla fyra påstår  att  de självklart 

kommer att läsa vidare, men troligtvis efter en period då de kommer att resa och att bara ha 

kul.

   Alla elever läser vid årskurs 2 och har mer än ett år framför sig för att kunna bestämma vad 

de vill göra efter gymnasiet. Deras planer inför framtiden som berättades under presentationen 

är  därför  bara  indikativa  av  en  viss  inställning  gentemot  en  eventuell  fortsättning  av 

studiebanan mot högre nivåer. Under dessa premisser, kan man konstatera att presentationen 

avslöjade en viss tendens mot en reproduktion av familjens socioekonomiska bakgrund.

    Eleverna vars föräldrar hade högt kulturellt kapital var inte tveksamma inför en framtid av 

fortsatta  studier  vid  universitet  eller  högskola.  En  kille,  son  till  universitets  professor, 

betonade rollen av familjen inför hans framtid:

Självklart att jag ska plugga vidare…Mina föräldrar vill att jag ska bli
läkare eller ingenjör…men jag har inte bestämt mig än.

En tjej vars föräldrar arbetar som chefer vid en känd multinationellt företag sa att:

Jag ska plugga vidare utomlands…det är viktigt att kunna bra engelska
om man vill satsa på karriär.

   Enligt den empiriska studien Det kulturella kapitalet (2008) som genomfördes av Michael 

Palme bland studenterna i Storstockholm är den rationella planeringen av framtiden det mest 

utmärkande  draget  för  de  elever  som kommer  från  familjer  med  högt  kulturellt  kapital.67 

Eleverna  från  medel-  och  övre  medelklass  var  inte  tveksamma  om  utbildningens 

fundamentala roll i livet. De var också de studenter som bättre kunde värdera sina personliga 

egenskaper i termer av materiella tillgångar för framtiden. De här studenterna delade också 

samma habitus,  enligt vilken det var självklart att individerna har rätt till att förverkliga sig 

själva och välja vad de vill vara, bli och göra.68

    För de elever som tycker att det är självklart att fortsätta läsa efter gymnasiet  blir det 

nödvändigt att förse sig inte bara med lämpliga kunskaper utan även med höga betyg. För de 

målmedvetna  eleverna  kan  skolk  spoliera  möjligheten  att  skaffa  sig  de  nödvändiga 

förutsättningarna för en framgångsrik  framtid.  Därför kan skolk kanske bedömas av dessa 

elever som en negativ strategi inför fullbordandet av deras möjligheter.

   Mina informanters attityd mot skolan och studier i allmänhet verkar överensstämma med de 

resultat  som visas i  den SOU-rapporten betitlad  Ursprung och utbildning (1993).   Denna 
67 Palme, 2008, s.74.
68 Palme, 2008, s. 65.

28



undersökning har konstaterat att den sociala snedrekryteringen, det vill säga den rekrytering 

av barn från olika samhällsklasser till högre utbildningar, fortfarande är ett avlägset mål för 

det  svenska  utbildningssystemet.  Enligt  denna  studie  är  samhällsklass  fortfarande  den 

starkaste faktorn kopplad till genomgången av högre utbildningar.69 Enligt forskarna Robert 

Eriksson och Jan O. Jonsson är den sociala snedrekryteringen en konsekvens av tre faktorer: 

föräldrarnas  samhällsklass,  utbildningsnivå  och ekonomiska förhållanden.  Andra variabler, 

som närhet till utbildningsort och föräldrarnas civilstånd, kan påverka övergången till högre 

utbildningsnivåer,  men  på  ett  mer  försumbart  sätt  jämfört  med  de  tre  ovan  nämnda 

faktorerna.70

  Även Hedvig Ekerwalds  studie  Den intelligenta  medelklassen bekräftar  att  det  svenska 

utbildningssystemet  främjar  reproduktionen av klasstillhörighet.  Enligt  denna studie tränas 

medelklassens  barn  tidigt  att  tänka  på  ett  sätt  som  utbildningssystemet  uppfattar  som 

”intelligent”. Detta ”intelligenta” tänkande premieras av skolsystemet med höga betyg vilket 

tillåter medelklassbarn att lyckas bättre i skolan än de barn som kommer från arbetarklassen.71 

  Detta ”intelligenta” sätt att tänka uppskattas av lärarna eftersom skolan styrs av ett tänkesätt 

som Bourdieu  definierar  som ”karismatisk  ideologi”.  I  enlighet  med  denna  dominerande 

ideologi bedöms förvärvade färdigheter och kunskaper som uttryck för personlig begåvning 

och karisma.72 

4.2 Varför skolkar man?

På frågan om varför man skolkar ger eleverna i de tre grupperna olika förklaringar. Tjejerna i 

den första gruppen verkar vara eniga om att trötthet är den främsta orsaken till skolk:

-Man är så trött, man orkar inte längre, man blir nästan utbränd, man
vill bli av med stressen.

-Man orkar inte längre, man är så trött, man kommer till skolan men man
går inte till lektionerna för man är så trött…

-Ibland vaknar jag så trött att jag inte orkar tänka klart, då är det meningslöst
att gå till skolan, det är bättre att stanna hemma och sova lite till…

-I ettan skolkade jag ingenting, och inte heller i början av tvåan men nu
orkar jag inte längre, behöver sova…då skolkar jag ibland de första
lektionerna…särskilt de som man tycker är onödiga.

69 Börjesson, 1996, s.29.
70 Börjesson, 1996, s.31.
71 Börjesson, 1993, s.31ff.
72 Bourdieu, 1979, s.452.
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De sex tjejerna kan inte riktigt förklara varför de känner sig så trötta, men enligt två av dem är 

skolan i sig orsaken till trötthet:

-Man hinner inte, man har så mycket hela tiden. Man har press
på sig.

-Vi valde samhälle för vi inte visste vad vi ville bli och det är så
brett, det är så mycket.

Enligt Ziehe har de sociokulturella förändringar som följde moderniseringsprocessen påverkat 

ungdomarnas  syn  på  prestation.  Senkapitalismen  har  ökat  inte  bara  individernas 

socioekonomiska  friställning  utan  även  spektrumet  av  livsmöjligheter.  Frigörelsen  från 

bindningar till normer och traditioner har ökat individernas beslutsalternativ i livet. Denna 

ökning av frihet har lett till att också känslan av ambivalens och konkurrens har ökat. Detta 

gör att individerna upplever hela verkligheten som krav och förväntningar som är omöjliga att 

uppfylla.73 Den tyske pedagogen tycker att:

-Prestationsprincipen breder ut sig mer och mer i samhället och
därvid blir alltmer abstrakt. Man registrerar, mäter, jämför och bedömer.
Vi utsatts för press och vi utsätter oss själva för press.[...]
Detta leder till en slags allestädes närvarande social och
psykisk konkurrens.74

De krav som ställs av familjen leder till prestationsångest och en känsla av att vara utmattad. 

Det är intressant notera att tjejerna i denna grupp anser att deras föräldrar förväntar sig högre 

betyg av dem än av deras bröder, vilket höjer deras stressnivå och känsla av trötthet:

-Man har så mycket press hemifrån, föräldrar ställer högre krav på
oss tjejer än på killar (alla instämmer).

-De förväntar sig att du ska utbilda dig för att du är tjej, det är mycket 
press.

   Bourdieu har inte ägnat mycket uppmärksamhet år relationen mellan könsskillnader och 

kapital eller habitus. Bristen på genusperspektiv och överbetoning av klasskillnader utgör de 

vanligaste  kritikerna  som  brukar  riktas  mot  Bourdieus  analys75.  I  de  tidiga 

utbildningssociologiska studierna noterade Bourdieu att kvinnorna var mindre mottagliga för 

skolans karismatiska ideologi och hade en mer realistisk uppfattning av de yrkesmöjligheter 

som deras studier skulle leda till.  Han hävdade dock att  könsskillnaderna inte var särskilt 

relevanta  i  processen  av  social  reproduktion  som han  var  intresserad  av  att  studera.  För 

73 Fornäs,  & Sernhed, 1984 , s.157.
74 Ziehe, 1993,s.36ff.
75 Broady, 1998, s.10.
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Bourdieu var studenternas sociala ursprung den avgörande faktorn som determinerade deras 

framtidsmöjligheter. Andra faktorer, som kön, etnicitet, ålder och geografiskt ursprung, var 

enligt Bourdieu inte lika starka determinanter för utvecklingen av studenternas attityder och 

habitus.76

   Också Ziehe beskylls för att negligera könsfrågor och därför göra en alldeles för ytlig analys 

av  de  processerna  av  modernisering.  Enligt  danskarna  Simonsen  och  Mow  är  Ziehes 

beskrivning och analys av erosionkris och kulturell friställning en process som återspeglar 

krisen för den manliga medelklassidentiteten.77 Enligt Ziehe finns däremot ingen population 

som inte  har drabbats  av moderniseringens  effekter  och även kvinnor  och arbetare  måste 

tackla följderna av avtraditionaliseringen.78 

   De genusfokuserade kommentarerna som tjejerna i den första gruppen uttryckte kan därför 

inte riktigt analyseras utifrån Bourdieus eller Ziehes teoretiska synpunkter. De verkar snarare 

ifrågasätta både Bourdieus syn på kön som en mindre viktig förklaringsvariabel än klass och 

Ziehes uppfattning av moderniseringens följder som lika för alla individer oavsett kön. Ziehes 

analys av prestationsprincipen utgör ändå en relevant utgångspunkt för att analysera elevernas 

ständiga  trötthetskänsla.  Stress  och  trötthet  kan  därmed  sättas  i  relation  till  de  identitets 

förändringar som den processen av kulturell friställning har medfört.

   Tröttheten är utpekad som en ytterligare orsak till skolk även av några elever i de andra två 

grupperna, men inte som främsta anledning. Att skolka för att stanna hemma för att studera 

och  förbereda  sig  inför  prov  är  ingen  ovanlig  anledning  till  skolk  för  de  flesta  av  mina 

informanter. En elev är noggrann att peka ut betygssystemet som faktorn som tvingar henne 

att stanna hemma då och då för att hinna med läsandet:

-Man borde ändra skolsystemet och särskilt betygsystemet, det är
för få betyg…man blir stressad av ett sådant system. När man 
kommer mellan två betyg krävs det mycket plugg för att förbättra det.

   Dålig  kvalitet  på  undervisning,  lärarnas  oförmåga  att  hålla  spännande  och  intressanta 

lektioner och utformning av skolan i allmänhet är dock de mest återkommande skälen som de 

andra två grupperna pekar ut som de väsentligaste orsakerna till ogiltig frånvaro:

-Det beror på lärarna, lärare och elever borde samarbeta bättre.

-Det beror på undervisning, eleverna borde ha mer inflytande i 
undervisning och komma mer överens om hur man ska arbeta
tillsammans.

76 Broady, 1998, s,11.
77 Ziehe, 1993, s.175
78 Ziehe, 1993, s.175.
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För de flesta elever beror den dåliga undervisningskvaliteten inte på hur skolan är allmänt 

strukturerad utan på lärarnas egen personliga utformning av lektionerna. En elev i den första 

gruppen säger att hon måste då och då stanna hemma och läsa eftersom:

-…lärarna samarbetar inte emellan sig, alla har prov samtidigt och bryr
sig inte om man inte hinner plugga allt, då skolkar man lite under 
sådana perioder, men bara för att plugga.

-I matte och historia var bara genomgångar, varför ska man gå till
lektionerna och ha tråkigt…man kunde vara borta två dagar utan 
att det märktes.

Att lärande ska vara roligt för att motivera eleverna att gå till skolan är en synpunkt som delas 

av två elever tillhörande två olika gruppdiskussioner:

-Man har skittråkigt, klassen är tråkig, man har aldrig roligt, man
gråter när man ska gå dit…

-Varför ska jag gå dit? Första året tänkte jag att det var fel gymnasium…
Jag valde för jag tyckte att beteendevetenskap var roligt, men sedan på
väg till skolan tänkte jag alltid: varför valde jag detta gymnasium?

   Utifrån Bourdieus perspektiv kan eleverna uppleva skolan som dålig och meningslös när de 

uppfattar den som ett främmande fält utan någon förståelig logik och funktionalitet, där de 

inte kan realisera det slags kapital som de har. Både elever med ett kulturellt kapital som är 

lägre eller högre än det som delas av skolans aktörer kan uppleva utbildningen som onödig 

och omotiverad. 

   Jag anser likväl att mina informanters allmänna missnöje på skolan, utbildning och, först 

och främst, på lärarna, förklaras bättre utifrån Ziehes perspektiv. Det är min åsikt att de skäl 

till skolk som eleverna nämner kan sättas i relation till begreppet  motivationsförskjutning. 

Enligt Ziehe grundas dagens studenters förmåga att motivera sig själv till skolgång på andra 

faktorer än tidigare. När de tidigare generationerna frågade sig om ansträngning i skolan var 

legitim,  undrar de nuvarande studenterna istället:  ”Ska jag kräva det av mig?”79.  Tidigare 

generationer accepterade att en viss trötthet och brist på lust tillhörde alla elevers alldagliga 

upplevelser,  men ifrågasatte  inte  legitimiteten i  kravet  på självdisciplin.  Mina informanter 

verkar visa en tendens mot att ha flyttat motivationen till skolgång från yttre praktiska krav till 

inre känslomässiga styrda behov. Eleverna har svårt att acceptera att de ska ta itu med livet 

även med situationer som skapar olust, och att sådana omständigheter tillhör livets normalitet. 

   Elevernas  motivationsförskjutning  kan  kopplas  också  till  deras  längtan  efter 

subjektivering,  det  vill  säga  till  att  behov  av  att  vara  involverade  i  situationer  som de 

uppfattar som känslomässigt och emotionellt berikande. Därmed får relationen till lärare en så 
79 Ziehe, 1993, s.42.
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viktig roll i att motivera eleverna till skolgång. Eleverna uppfattar skolan mest som ett nätverk 

av  personer  än  som  en  struktur,  vilket  avslöjar  deras  orientering  mot  utvecklingen  av 

personliga och betydelsefulla relationer. 

   Grupptrycket nämns bara av två informanter i två olika grupper; båda förklarar att det var 

ett skäl till skolk när de var yngre, men inte längre på gymnasiet:

-Det beror på vem man hänger med…särskilt när man var yngre.
Om man hänger med dem som är lite coolare då skolkar man. Då
gör man det för att inte känna sig utanför gruppen.

4.3 Vem är det som skolkar?

De flesta av mina informanter tycker att skolk är en så vanlig företeelse att alla elever har 

skolkat  åtminstone  en  gång under  sin  skolgång.  När  det  gäller  frekvensen av  skolket,  så 

uppstår enligt dem stora skillnader i elevernas beteende beroende på motivationen och trivseln 

i skolmiljön. Bilden av den typiske skolkaren motsvarar den av den omotiverade eleven som 

inte trivs i skolan. En tjej i den första gruppen påstår att:

- De som trivs i skolan, skolkar inte….vi också skolkar inte… för vi
vill ha bättre betyg. (alla i gruppen instämmer)

Denna kommentar tolkar jag som att tjejen tycker att de elever som inte skolkar tillhör två 

kategorier: de som går till skolan för att de trivs där och inte har svårt med undervisningsnivå 

och tempo och de, som hon och sina kompisar, som istället måste kämpa hårt för att hänga 

med skolans uppgifter och krav. De elever som trivs i skolan är troligtvis de studenter som 

disponerar ett kulturell kapital som uppskattas i skolmiljö. För de här studenterna motsvarar 

skolgången  en  självklar  investering och konvertering av kulturellt  kapital  i  former  av 

utbildningskapital som kommer att leda till de yrkeskarriärer som de förväntar sig att ha som 

vuxna.  Deras  motivation  till  skolgång  kan  därför  tolkas  som en  habitus  som gör  att  de 

högvärderar och legitimerar skolan.

   Det finns ändå andra sociala grupper, som till exempel tjejerna i den första gruppen, som 

trots att de förfogar över ett mer begränsat kulturellt kapital visar den slags målmedvetenhet 

och rationell planering av framtiden som Michael Palme anser utmärka ungdomar från medel- 

och övre medelklassfamiljer.80 De försöker också investera deras kapital i högre former av 

utbildningskapital och är lika motiverade till skolgången. De uppfattar utbildningssatsningen 

som en  självklarhet.  Denna  observation  behöver  inte  nödvändigtvis  ifrågasätta  Bourdieus 

analys eftersom den franske sociologen betonade att de kulturella tillgångarna är rörliga och 

80 Palme, M., 2008, s.57ff.
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kan ackumuleras genom utbildningsbanan.81 Det är dock intressant notera att de elever som 

verkar intresserade att satsa på utbildningen består mest av kvinnliga studenter.

   Eleverna  i  den  tredje  gruppen  utvecklar  en  genusbaserad  teori  kring  identitet  av  de 

skolkande. Enligt alla fyra elever skolkar killar i allmänhet mer än tjejer:

- Killar bryr sig mindre om skolan.

- Vi tjejer bryr oss verkligen mer, killar tar det som det kommer, för 
oss är det viktigare….generellt är det så.

En  kille  tillhörande  denna  grupp  förklarar  killarnas  allmänna  likgiltighet  till  höga  betyg 

genom att påminna om hur arbetsmarknaden fungerar i verkligheten. Enligt honom behöver 

killarna inga höga betyg för de kommer ändå att hitta ett bra jobb och dessutom kommer att få 

en högre lön än tjejerna:

-Vi kommer ändå att ha bättre lön, det är därför…vi inte bryr oss.

Denna informant är en student som kommer från en familj med högt kulturellt och socialt 

kapital och hans tolkning av varför killarna inte bryr sig av skolan lika mycket som tjejer är 

troligtvis påverkad av hansegen personliga relativt trygga socioekonomiska situation. Det är 

inte  helt  osannolikt  att  hans  framtid  kommer  att  påverkas  i  en  viss  grad  av  de  sociala 

kontakterna som han och hans familj har lyckats etablera. Det är dock relevant att betona att 

denna informant är en ganska flitig och målmedveten student som kanske inte bryr sig om att 

ha de högsta betygen i alla ämnen, men som ändå har tillräckligt bra betyg för att kunna söka 

till de flesta högskolor eller universitet efter gymnasiet. Det som betraktas som bra eller dåliga 

betyg av studenterna är därför ett ganska relativt perspektiv som återspeglar deras kulturella 

kapital.

   Enligt eleverna kan vem som helst potentiellt skolka, men frekvensen av skolk återspeglar 

hur mycket eleverna känner sig motiverade till fortsatta studier. Man kan dra slutsatsen att 

innehav av högt kulturellt kapital inte helt motverkar skolk, men begränsar det på ett markant 

sätt. Samtidigt verkar könstillhörighet utgöra igen en viktig parameter som inte kan negligeras 

för att bättre förstå varför eleverna skolkar. De tre gruppdiskussionerna framhävde att tjejerna, 

bortsett  från deras socioekonomiska bakgrund, var  de elever  som var mindre benägna till 

skolk.  Bland  de  få  som  hävdade  att  de  aldrig  hade  skolkat  på  gymnasiet  fanns  endast 

kvinnliga elever med helt olika klasstillhörighet och social bakgrund. 

81 Broady, D., 1998, s.8.
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4.4 Vilka konsekvenser har skolk?

De flesta elevernas första reaktion på frågan om konsekvenserna av skolk var att den inte 

leder till allvarligare problem än lite sämre betyg. De flesta tyckte att man kan klara skolan 

ändå tillräckligt bra också om man skolkar då och då, även om detta inte leder till de bästa 

betygen:

-Inte så allvarliga, man klarar ändå prov, trots att man skulle ju vara
sjukt mycket bättre.

-Man klarar inte skolan lika bra…men man klarar sig…

För tjejerna  i  den  första  och  tredje  gruppen  spelar  ändå  uppnåendet  av  höga  betyg  en 

avgörande  roll  i  deras  beslut  kring  skolk.  En  tjej  i  den  tredje  gruppen  avslöjar  sin 

målmedvetenhet och ambition genom att hävda att:

-Det är ändå dumt att skolka och sabba för sig själv, man har ändå
valt att läsa, då ska man fortsätta annars har man kastat bort tiden.

Endast en kille i den andra gruppen har riktigt negativa erfarenheter av skolk:

-Jag skolkade jättemycket förra året, hade typ fem icke godkänt. I år
skolkar jag ibland men inte lika mycket annars klarar jag inte mig. Jag 
brydde mig inte om konsekvenserna, jag tänkte inte på. Jag skolkade 
mycket också på högstadiet… och eftersom jag ändå klarade skolan 
trodde jag att jag skulle klara gymnasiet lika bra trots skolk.

Denna informant har vuxit upp i en hemmiljö där skolan uppfattas som relativt oviktig och 

inte nödvändig för framtidsmöjligheter. Föräldrarna är inte högutbildade och fadern har ett 

eget företag där min informant troligtvis kommer att arbeta efter gymnasiet, som han själv sa 

under presentationen.

   Den andra konsekvensen som många elever nämner är effekten av skolk på deras psykiska 

tillstånd och samvete. Skuldkänslor, dåligt samvete, tomhetskänslan och stress förekommer 

som vanliga känslor i samband med skolk hos många elever. Denna aspekt av skolk betonades 

mest i den andra gruppen. Två tjejer förklarar varför de väljer att inte skolka för ofta:

-Jag mår jättedålig när jag skolkar, får dåligt samvete, huvudvärk,
ångest…jag vill slippa må så dåligt så jag skolkar inte.

-Om man skolkar får man dubbelt att göra sedan och jag vill slippa det,
jag vill inte uppleva stressen… 

Det är inte bara tjejer som berättar om de höga nivåerna av stress som de är tvungna att ta itu 

med när de skolkar; så beskriver till exempel en kille i samma grupp hur han mår när han inte 

går till skolan:
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-Jag mår psykiskt dåligt, är spänd, det blir svårare och svårare att gå till
lektionen för man inte hänger med, man upplever en känsla om tomhet
eftersom man går i skolan men man har inte lärt sig någonting.

Jag tycker att  elevernas betoning på deras känslomässiga tillstånd när de skolkar uttrycker 

Ziehes reflektioner om prestationsprincipen.82 Eleverna mår dåligt när de inte kan leva upp till 

idealen  av  framgångsrik  individ  som det  nuvarande  extremt  konkurrerande  samhället  har 

skapat.  Man kan därför  tolka elevernas  reaktioner  som ett  kännetecken på de ändringar  i 

ungdomarnas identitetsutveckling som orsakades av frigörelsen från bindningar till normer 

och traditioner.

   Rädslan för att CSN ska dra in studiebidraget verkar inte oroa mina informanter särkilt 

mycket. Det är klart för alla att studiebidraget utgör en viktig inkomstkälla för de flesta i deras 

ålder, som en tjej i den första gruppen betonar:

-Man behöver ha sina pengar annars klarar man inte ut, det är den
enda inkomst vi har.

Att vara skicklig med att balansera timmarna av närvaro med de av ogiltig frånvaro är den 

strategi  som de  flesta  studenterna  använder  sig  av  för  att  skolka  då  och  då  utan  att  få 

studiebidraget indraget. En kille, som påstår att han brukar skolka ganska ofta, säger:

-Jag klarar mig, när jag märker att jag har skolkat för många timmar
under en månad, då går jag till lektionen.

Bristerna i rutinerna för frånvarorapportering  i kombination med föräldrarnas ovisshet kring 

deras barn skolnärvaro verkar underlätta skolk. Enligt en tjej i den tredje gruppen:

-Det är ingen som bryr sig om sådana frånvarorapporter som föräldrarna
ska skriva på, ingen som bryr sig om de kommer in eller inte. 

  Föräldrar verkar inte veta så mycket om vad deras barn gör under dagen och man kan lätt 

ljuga för dem utan att  de märker  det.  Det förekom aldrig under gruppdiskussionen vilken 

inställning deras föräldrar egentligen hade gentemot skolk och om de tyckte att deras barn 

ibland kunde ha någon bra  anledning  att  stanna  hemma.  Föräldrarnas  reaktion  var  därför 

aldrig  nämnd  som  en  negativ  konsekvens  av  skolk.  Dessutom  tyckte  några  elever  att 

skolgången är deras ansvar och inte  borde intressera  deras föräldrar.  En kille  i den tredje 

gruppen kommenterar de bristfälliga rutinerna för frånvarorapportering:

-Men det är bra att det är så, skolan ska vara individuell, det är vi
som går hit, inte våra föräldrar.

82 Ziehe,  1993, s.37.
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Denna  elevs  kommentar  avslöjar  ytterligare  en  aspekt  av  den  pågående  kulturella 

friställningen, nämligen kravet på likaberättigande.83 Detta krav tolkar jag som ett ytterligare 

ett uttryck för  frigörelsen från bindningar till normer och traditioner. Nuförtiden tycker 

ungdomar att de förtjänar en status som är nästan lika som den som tillerkänns deras föräldrar. 

Denna begäran är enligt Ziehe ett uttryck för en ”förändrad självförståelse”: 

-Ungdomen definierar sig här inte i relation till en familj 
eller som ”ungdomliga”. Den ställer krav på en minimal
”normalitet” som varje vuxen också skulle ställa om han eller
hon var någorlunda medveten om sina intressen.84

Att  ungdomarna  uppfattar  sig  som  individer  med  lika  rättigheter  som  en  vuxen  är 

konsekvensen  av  att  skarpa  symboliska  eller  kulturella  gränslinjer  har  försvunnit  mellan 

vuxenvärlden och ungdomen. Ungdomarna har fått allt större tillgång till vuxnas värld vilket 

har  nedtonat  den  pubertala  känslan  att  vara  utestängd  från  vuxnas  möjligheter  och 

erfarenheter.85 Även föräldrarnas syn på uppfostran har ändrats och fått en ambivalent och 

narcissistisk karaktär. Å ena sidan, påstår Ziehe, försöker föräldrar utveckla ett ömsesidigt 

starkt känslomässigt samförstånd med sina barn. Å andra sidan, betonar föräldrarna också sin 

rätt  att  leva livet  och inte  uppoffra  sig  som deras  föräldrar  gjorde.86 Denna ambivalens  i 

föräldrarnas roll har gjort barn medvetna att de har ”ett slags rätt att säga upp relationen till 

föräldrarna”.87 Detta innebär att ungdomar tycker att det är oftast att föredra att diskutera sina 

behov och frågor med vuxna utanför familjen eller med jämnåriga. Även frågor kring skolk 

tillhör därmed individens ansvarsområde och utgör inte en angelägenhet för föräldrarna.

4.5 Vilka åtgärder skulle minska skolk?

Lärarnas personlighet  och färdigheter  spelar  den  mest  betydelsefulla  rollen  i  att  motivera 

eleverna till skolgången. Elever tycker att det är värt att gå upp tidigt på morgonen bara om de 

har  lärare  som alltid  lyckas  med  att  hålla  intressanta  och  meningsfulla  lektioner.  För  att 

lektionernas  innehåll  ska  uppfattas  som  intresseväckande  är  det  avgörande  att  det  kan 

relateras  till  elevernas  egna erfarenheter  och livsuppfattningar.  En aspekt som verkar vara 

viktig för de flesta av mina informanter är att kunskaperna som lärare förmedlar måste vara 

anknytbara  till  den samtida  och upplevda  världen.  De fyra  eleverna  i  den  tredje  gruppen 

reflekterar över sina lärares arbete:

83 Ziehe, 1993, s,45.
84 Ibid.
85 Ziehe, 1993, s.64.
86 Fornäs, & Serhod, 1984, s.164ff.
87 Ziehe, 1993, s.35.
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-Lärarna undervisar på samma sätt som de har gjort under de senaste
20 åren. Allt annat förändras, men inte deras sätt att undervisa. Vi 
lär oss gamla och onödiga saker…matte är ju viktig och också vissa
delar i historia och litteraturhistoria,…visst är det viktigt att känna till
vem Selma Lagerlöf är, men mycket annat är så ointressant och därför
går det inte in…

-De försöker…använda språket som vi själva använder, försöker få oss
prata och hänga med, men geografi och natur…vad tråkigt!

-Det är mycket som vi lär oss som vi kommer att glömma eller inte ha
någon nytta av…matte och engelska är viktiga.

-Ja, engelska är jävligt bra att kunna. Engelska är ämnet som vi kommer
att använda mest, men jag tror att vi får mer engelska via media och 
musik än via skolan.

Eleverna i denna grupp har det högsta kulturella kapitalet och i stort sett ifrågasätter de inte 

legitimitet av skolans krav. Trots att utbildningen utgör en självklarhet för dem, kritiserar 

eleverna lärarnas undervisningssätt och önskar sig att de fick lära sig mer nyttiga kunskaper. I 

Palmes studie framgår att eleverna från över- och medelklassfamiljer som förfogar över ett 

betydande ekonomiskt kapital brukar värderar högt skolämnena efter deras ”nytta”, även om 

de kan vara tråkiga och svåra. För de här eleverna består skolarbetet i att lära sig givna och 

nyttiga kunskaper som kan ge en materiell avkastning i form av höga inkomster i framtiden.88 

Jag  tycker  att  eleverna  i  denna  grupp  inte  ifrågasätter  de  institutionsbundna 

läroprocesserna  som  Bourdieu  anser  vara  grunden  för  utbildningssystemets  förmåga  att 

reproducera samhället.

    Samtidigt betonar en av eleverna att de lär sig nyttiga kunskaper, som engelska,  mest 

utanför  skolans  miljö  och  genom alternativa  tillvägagångssätt,  som via  massmedia.  Detta 

tolkar jag som att eleverna är väl medvetna om att skolan har förlorat exklusivitet som källan 

till  kunskaper. Som betonat  av Ziehe,  har skolan slutat  att  utgöra den viktigaste  världen i 

ungdomarnas  uppväxt.  Eleverna  har  numera  tillgång  till  flera  världar  där  de  skaffar  sig 

praktisk  och  symbolisk  kunskap;  skolan  är  bara  en  bland  dem.  Genom  de  ovanliga 

läroprocesserna  som sker utanför skolans ram, särskilt tack vare televisionen och internet, 

skaffar sig eleverna ett brett spektrum av vetande som konkurrerar med skolans kunskap.89 

Ziehe kommenterar situationen kring lärande:

Idag krävs det mycket mer motivation för att inte bli offer
för den konkurrerande attraktionskraften mellan erbjudanden
om vetande.90

88 Palme, 2008, s.80.
89 Ziehe, 1993, s.66ff.
90 Ziehe, 1993, s.67.
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   Det räcker dock inte med att lärarna ska vara kunniga och väl förberedda i sina ämnen för 

att skolan ska klara konkurrensen med andra former av kunskap och vetande. Det är närmare 

bestämt lärarnas personlighet som spelar en avgörande roll i att locka eleverna till lektionen. 

Detta argument  är  mer  återkommande i de första två grupperna än i  den tredje.  Trevliga, 

snälla,  rättvisa  och  roliga  lärare  lyckas  motverka  elevernas  skolk.  Tjejerna  i  den  första 

gruppen var överens med att peka ut den genuint engagerade och angenäma läraren som den 

väsentligaste faktorn till en regelbunden skolgång:

-Läraren är avgörande…om läraren är bra, blir man motiverade att
komma till skolan…lärarna borde inspirera eleverna.

-Ämnet blir roligt beroende på läraren. Ibland är ämnet avgörande,
språket till exempel är roligare, men läraren är avgörande.

-Man vill ha lärare som brinner för sitt ämne, som är trevliga och rättvisa.
Tyvärr verkar många inte ens vilja vara där, de säger till oss att gå.

Även eleverna i den andra gruppen tyckte att det är svårare att skolka lektionerna som hålls av 

intressanta och roliga lärarna. En kille i denna grupp betonade att det var viktigt för honom att 

få uppmärksamhet och respekt av lärarna:

-Jag skolkar när jag har lektionerna som inte är så intressanta, som
drama. Dessutom ignorerar läraren mig. Han vet inte ens vem jag är
och mitt namn.

Önskan om att  vara  involverad,  hävdar  Ziehe, är  en  psykisk  reaktion  till  den  förändrade 

livssituationen  som orsakades  av processen av kulturell  friställning.  Han definierar  denna 

önskan  som  behovet  av  att  vara  berörd. Detta  behov  gör  att  ungdomarna  tenderar  att 

bedöma personliga relationer, inklusive de med sina lärare, ur synvinkeln att de ska fungera 

som stärkande för jaget.91 När den ömsesidiga acceptansen mellan eleverna och lärarna inte 

förverkligas tappar eleverna intressen i skolan och kan välja att värdera utbildningen som inte 

tillrackligt  motiverande och meningsfylld  för deras liv. Utifrån denna synvinkel kan skolk 

kanske  tolkas  som  konsekvensen  av  en  relation  till  lärarna  som  eleverna  upplever  som 

bristfällig, opersonlig och meningslös på en känslomässig nivå. Det är dock viktigt notera att 

elever med lägre kulturellt kapital var de som tyckte mest att en mer personlig relation med 

lärarna skulle fungera som åtgärd mot skolk.

   Ett bättre planerat och genomtänkt schema är en ytterligare faktor som eleverna anser kunna 

reducera skolket. Några bland mina informanter tyckte att man är mer benägen att skolka de 

sena lektionerna på eftermiddagen, särskilt när de har för mycket ledig tid mellan dagens två 

sista  undervisningstillfällen.  Osammanhängande  schema  med  långa  håltimmar  mellan 

91 Ziehe, 1993, s.43.
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lektionerna utpekas därför som en avgörande strukturell faktor som får eleverna att skolka. En 

tjej och en kille i den andra gruppen berättar att de ofta blir för trötta på eftermiddagen för att 

orka gå till dagens sista lektioner:

-Jag försöker inte skolka, kommer alltid på morgonen, men ibland
blir jag för trött och slipper lektionerna senare på eftermiddag.

- Oftast skolkar jag på eftermiddan, jag orkar inte längre, jag vill
bara gå hem och sova.

Det är emellertid de tidiga lektionerna på morgonen de  undervisningstimmar som de flesta 

eleverna har missat någon gång under deras skoltid, oftast på grund av tröttheten. En elev 

beskriver en återkommande situation på morgonen och får medhåll från alla andra eleverna i 

hans grupp:

-En del lektionerna är för tidiga. Jag kanske vaknar kl.7 och tänker 
att det är skönt att sova fem minuter till, och sedan blir fem minuter
till tills man orkar inte sätta larmet. Då tänker jag: jag vaknar när jag
vaknar. 

Ett mer förutsägbart och sammanhängande schema som tar hänsyn inte bara till lärarnas eget 

schema utan till elevernas fysiska och mentala förmåga att orka med lektionerna anses vara en 

åtgärd som skulle reducera förekomst av skolk. Andra möjliga strukturella faktorer som för 

låg disciplin och brist på ordningsregler framkom aldrig tydligt i diskussionerna. En tjej i den 

tredje gruppen noterade dock att det är viktigt att vara självdisciplinerad och ha fasta rutiner 

när man går i skolan för det är väldigt lätt att hamna i en felaktig tankeställning som leder till 

skolk:

-Ju, det med rutiner är viktigt…om man börjar skolka en gång och
upptäcker att det är så lätt, så fortsätter man med detta.

Betoningen  på  behovet  av  rutiner  kan  förklaras  med  Ziehes  reflektioner  kring  dagens 

ungdomars  längtan  efter  en  känsla  av  kontinuitet  i  livet.  Till  skillnad  från  tidigare 

generationer, har de flesta ungdomar direkt erfarenhet av att intima och viktiga relationer är 

bräckliga och opålitliga. Många föräldrar skiljer sig nuförtiden vilket kan uppfattas av barn 

som  bevis  på  att  allt  är  tillfälligt  och  potentiellt  föränderligt.  Att  barn  inte  har  något 

grundläggande förtroendet  för  kontinuiteten  i  situationer  och relationer  kan anses vara en 

konsekvens av frigörelsen från bindningar till norm och traditioner. Ziehe kommenterar 

ungdomarna uppskattning av kontinuitet och ordning:

De berörda barnens längtan efter idyll växer sig starkare än en
gång. De klamrar sig fast vid vardagliga regelbundheter, vilka blir 
till en symbolisk motvikt mot att marken gungar farligt under fötterna.92

92 Ziehe, 1993, s.21.
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   När jag frågade eleverna i de tre grupperna vad de tyckte om regeringens förslag att skolk 

ska skrivas in betyget från och med vårterminen 2010 ansåg de flesta att denna åtgärd säkert 

kommer att reducera skolk men utifrån en felaktig position. Eleverna upprepade att gymnasiet 

är en frivillig form av utbildning som borde fokusera på att eleverna lär sig viktiga kunskaper 

för livet och inte en institution som ska straffa dem för deras frånvaro. En kille i den tredje 

gruppen påstår att det  är sättet  hur skolan är utformad och planerad som gör att  eleverna 

skolkar och därför är det lite absurt att eleverna straffas för någonting som inte beror på dem 

själva:

-Det är jättedumt att tvinga någon göra något som man har ingen
ingen nytta av, skolan är helt onödig och ineffektiv. Vi skolkar inte
för vi är lata, vi blir lata för skolan är ju så onödig, tycker jag.
De lär oss ingenting, de säger: läs en bok och sedan skriv ner 
frågorna. Till exempel när vi ska analysera något i samhällskunskap
lär vi oss en massa fakta, onödiga fakta.

4.6 Hur ofta skolkar ni?

Eleverna svar på hur ofta de skolkar varierade mellan de tre olika grupperna. Frågan ledde 

dessutom till en diskussion kring vad mina informanter gjorde när de skolkade. Tjejerna i den 

första gruppen och de fyra eleverna i den tredje gruppen var de elever som skolkade minst. 

Två tjejer påstod att de hade skolkat någon gång på högstadiet men aldrig på gymnasiet. De 

tyckte att det var onödigt och att deras betyg skulle påverkas av deras ogiltiga frånvaro. De 

andra tjejerna sa att de skolkade väldigt sällan; en tjej berättade att hon aldrig skolkar på ett 

spontant sätt, utan planerar de tillfälle då hon inte går till skolan:

-Kanske en eller två gånger i månaden, det blir alltid ett strategiskt skolk.
Först kollar jag vad jag har för lektioner och sedan bestämmer. Men
då stannar jag hemma då och pluggar… för det mesta. Ibland sover jag, 
men oftast pluggar.

   Eleverna  i  den  andra  gruppen visade  ha  det  mest  varierande  beteendet  när  det  gäller 

frekvensen  av  skolk,  vilket  inte  kom  som  ett  oväntat  resultat  eftersom  denna  grupps 

sammansättning är väldigt heterogen. Skillnaderna inom gruppen relaterades dock mest till 

elevernas könstillhörighet  än deras socioekonomiska bakgrund. Till  skillnad från gruppens 

tjejer påstod två av de tre killarna att de skolkar ganska ofta, den ena till och med varje dag 

under vissa årstider:

-Nästan varje morgon…jag är så trött…kanske är vädret. Under 
vintern blir man så deprimerad, man orkar inte här i Sverige, det är
så mörkt. Oftast stannar jag hemma för jag vill sova, jag skolkar inte
för att ha roligt…för att ha roligt måste man skolka i grupp och då
måste man planera det.
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Den andra killen som anser sig skolka för ofta säger att ibland fångas han i en ond cirkel, då 

skolk börjar som en tillfällig ”ströfrånvaro”, ofta i samband med ämne som har uppfattar som 

lite svåra. När han inser att han har missat för mycket tycker han att det blir meningslöst och 

nästan pinsamt att gå till lektionerna:

-Ibland hänger man inte från början, man börjar skolka och sedan
hänger man inte med, man halkar efter och sedan blir det bättre att
inte gå till lektionerna alls.

Alla elever i denna grupp instämmer med att skolk brukar vara en individuell handling och 

inte en kollektiv verksamhet. Ingen bland dem skolkar för att njuta av frihetskänslan eller hitta 

på roliga saker tillsammans. Alla brukar stanna hemma, sova och ibland läsa för att komma 

ikapp. 

    Eleverna i den tredje gruppen berättar att de ibland skolkar, men inte lika ofta som de 

gjorde tidigare på högstadiet eller på första året vid gymnasiet. Tre av dem skolkar inte mer än 

två eller tre gånger per månad och oftast handlar skolk om att missa dagens första lektion eller 

att gå hem lite tidigare när undervisningen upplevs lite meningslös. En kille som brukade 

skolka ganska mycket i ettan säger:

-Nu mindre än en gång i veckan, så är det lite sjukt! (alla skrattar)
I ettan liksom orkade jag inte gå upp tidigt för de första lektionerna
på morgonen, jag hade inga rutiner.

Elevernas berättelser om sina egna erfarenheter av skolk bekräftar de reflektioner som gjordes 

i samband med den mer allmänna frågan om vem som skolkar. Eleverna med högre kulturellt 

kapital,  som  informanterna  i  den  tredje  gruppen,  visade  en  tendens  till  erkännandet  av 

legitimitet av skolans krav. Att gå nästan regelbundet till skolan var en självklarhet för dem 

eftersom de var medvetna om de fördelar som utbildningen innebär för deras framtid. Den 

första gruppen som bestod av tjejer med ett  lägre kulturellt  kapital  än den tredje gruppen 

visade dock samma beteende och inställning till  skolan. Könstillhörighet utgör återigen en 

intressant  variabel  i  reflektionerna  kring  skolk  som antyder  att  denna  parameter  inte  kan 

exkluderas från analysen av ogiltig frånvaro.
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5. Diskussion

I  detta  avsnitt  diskuteras  analysen  av  gruppdiskussionerna  utifrån  syftet  och 

frågeställningarna. Syftet med detta arbete var att analysera elevernas åsikter, reflektioner och 

erfarenhet  av  skolk  utifrån  ett  utbildningssociologiskt  perspektiv  som  konfronterade 

Bourdieus teori om kulturellt kapital mot Ziehes reflektioner om den pågående processen av 

kulturell friställning. 

   Som svar på frågan om varför man skolkar gav de tre olika grupperna av elever olika 

förklaringar. Tjejerna i den första gruppen påstod att de stannar hemma för de är trötta eller 

för att studera, vilket sker särskilt under tiden då alla prov förekommer samtidigt. I de andra 

två  grupperna  var  det  dock  den  dåliga  kvaliteten  på  undervisningen  och  lärarnas  egna 

personliga utformning av lektionerna som fick eleverna att bestämma sig för att skolka.

   När det gäller bilden av den skolkande eleven tyckte mina informanter att vem som helst 

potentiellt  kan  skolka,  åtminstone  då  och  då.  De  elever  som förväntades  skolka  mycket 

beskrevs  av informanterna  som omotiverade  till  att  utbilda  sig  vidare.  Dessutom verkade 

eleverna tänka att den skolkande eleven var framför allt en kille. Klasstillhörighet och sociala 

bakgrund spelade visst en roll i att skildra identiteten av de elever som förväntades skolka 

mycket, men även könstillhörighet verkade vara en lika viktig variabel.

   Den tredje frågeställningen i studien undersökte vilka slags konsekvenser skolk ledde till. 

Alla  elever  var  eniga  om  att  sämre  betyg  var  den  främsta  konsekvensen  av  skolk. 

Skuldkänslor, dåligt samvete, tomhetskänsla och stress förekom så ofta i samband med skolk 

att en del elever tyckte att det inte var värt att skolka. Så, trots att en lagom förekomst av 

skolk inte var tänkt som en riktig risk som ledde till en misslyckad skolgång, tyckte några 

elever att de levde bättre utan skuldkänslorna. Rutinerna för frånvarorapportering fungerade i 

allmänhet så dåligt att ingen bland mina informanter tyckte att indragning av studiebidraget 

riktigt  utgjorde en möjlig  konsekvens av skolk.  Även rollen som föräldrarna spelade i  att 

kontrollera att deras barn gick till skolan var så pass begränsad att ingen elev direkt nämnde 

föräldrarnas reaktion som konsekvens. Några elever poängterade dessutom att det är deras 

eget ansvar att gå till skolan och att föräldrarna inte borde lägga sig i.

    När det gäller de åtgärder som eleverna tyckte att de kunde förebygga eller minska skolk 

var lärarnas personlighet och färdigheter de viktigaste faktorerna. De lärare som eleverna mest 

uppskattade var de som hade visat sig vara kunniga i sina ämnen, trevliga, snälla, rättvisa och, 

i en viss grad, även roliga.  Alla elever tyckte att det  var svårare att  skolka om man hade 

utvecklat en personlig och känslomässigt djup relation till sina lärare. Mina informanter tyckte 
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att  även  strukturella  åtgärder,  som ett  bättre  planerat  och  genomtänkt  schema  utan  långa 

håltimmar mellan lektionerna, skulle bidra till att minska skolk och känslan av trötthet.

   I den sista frågeställningen bads eleverna att vara mer personliga än tidigare i sina svar. Till 

frågan om hur ofta de skolkade, gav eleverna olika svar. Den tredje gruppen och alla tjejer, 

oavsett gruppen de tillhörde, påstod att de skolkade ganska sällan.  De få elever som berättade 

att de aldrig hade skolkat på gymnasiet var endast tjejer.

   Min analys av elevernas svar utifrån perspektivet som konfronterade Bourdieus teori om 

kulturellt kapital mot Ziehes begrepp av kulturell friställning gav inga tydliga och avgörande 

resultat  till  förmån för den ena eller  den andra teorin.  Som redan antytts  i  denna studies 

inledning, verkar båda de två teorierna bidra till  att belysa och förklara olika sociologiska 

aspekter som tillsammans påverkar elevernas inställning till skolk.

   Tack vare den information som jag samlade under mina informanters presentation och som 

svar på den sista frågan om deras personliga erfarenhet av skolk, kunde man dra slutsatsen att 

en mer positiv inställning till skolk återspeglar innehavet av ett lågt kulturellt kapital. Att satsa 

på utbildning och undvika skolk verkade vara en strategi som mest valdes av ungdomar som 

redan på gymnasiet visade sig vara målmedvetna och benägna till fortsatta studier på högre 

nivå. Denna målmedvetenhet och rationella planering av framtiden motsvarade i de flest fall 

en uppväxt i en familj med högt kulturellt och socialt kapital. Även vad beträffar elever från 

invandrarfamiljer  med  högt  kulturellt  men  lågt  socialt  kapital,  var  inställningen  till  skolk 

ganska  negativ  därför  att  låga  betyg  förhindrar  tillgång  till  efterlängtade  utbildningar  på 

universitet eller högskola. 

   Med utgångspunkt i dessa reflektioner verkar Bourdieus analys om utbildningssystemets 

funktion att reproducera förhållandet mellan klasserna förklara elevernas olika inställningar 

till skolan. Skolk kan därför tolkas som en form av strategi som återspeglar vissa dispositioner 

som är påverkade av specifika levnadssätt och uppfattningar av den sociala världen. Ur detta 

perspektiv  kan skolket  betraktas  som en symbolisk  social  markör  som avslöjar  samhälles 

asymmetriska maktförhållanden. Elever som kommer från familjer med lågt kulturellt kapital 

kan ha svårt att värdera skolan som en nödvändig resurs för att förverkliga sig. Att skolka 

uppfattas inte av dessa studenter som en riskfylld praktik som kan riskera deras framtid.

   En del förklaringar som gavs av eleverna tyckte jag dock kunde förklaras bäst utifrån Ziehes 

perspektiv. Hans reflektioner runt prestationsprincipen kan förklara den känsla av trötthet som 

många elever, och särskilt tjejer, nuförtiden upplever. Att eleverna upplever undervisning som 

dålig eller för krävande kan också sättas i relation till Ziehes begrepp motivationsförskjutning. 

Eleverna verkar ifrågasätta legitimitet hos en skola som ställer krav som skapar en känsla av 
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olust.  Skolan  förväntas  vara  inte  bara  nyttig  utan  även  rolig.  Jämfört  med  tidigare 

generationer, visar nutidens elever en tendens till att ha flyttat motivationen till skolan från ett 

nyttoperspektiv till en tillfredsställelse av inre känslomässiga behov. Också elevernas ökade 

behov av att vara involverade i situationer som känslomässigt och emotionellt ska berika dem 

verkar avslöja en ändring i elevernas förväntningar och uppfattningar av vad en lockande och 

motiverande skola är. Läraren utpekades av alla mina informanter som den avgörande faktorn 

som kan motivera eleverna till  skolgången. Att läraren inte bara ska vara väl insatt i  sina 

ämnen, utan även trevlig,  rolig och benägen till  att utveckla en personlig relation till  sina 

elever verkar vara en åsikt som delades av alla mina informanter. Många elever, oavsett deras 

klasstillhörighet, ansåg att de skulle avstå från att skolka om undervisningens innehåll skulle 

beröra på ett mer direkt sätt deras verkliga nutida och framtida liv och om lärarna visade ett 

djupare känslomässigt engagemang för dem. Dessa inställningar mot skolan och lärarna tolkar 

jag som resultatet av processen av frigörelsen från bindningar till normer och traditioner som 

Ziehe har analyserat. 

   Denna studies resultat verkar visa att ambitionen att skapa en ”skola för alla” fortfarande är 

ett avlägset mål för det svenska utbildningssystemet. De elever som värderade utbildningen 

mindre och, därefter, var de som hade en mer positiv inställning till skolk, var ungdomar som 

kom från familjer med lågt kulturellt kapital. Skolan verkade inte lyckas motivera dem till att 

utbilda sig vidare och utgjorde i några fall en plågsam verksamhet som en del elever gärna 

ville slippa. Även många bland de elever som värderade utbildningen högt upplevde skolan 

som en ganska tröttsam och tråkig aktivitet. Det som fick elever att välja bort skolk var mest 

rädslan att få sämre betyg och därefter mindre valfrihet och kontroll över framtida studier. 

Alla  var  dock eniga  om att  lärarnas  personlighet  var  en avgörande  faktorn som främjade 

skolgången. Den lärare som eleverna påstod kunna motivera alla till att dagligen gå till skolan 

var den engagerade och kunniga lärare som utvecklade personliga relationer med sina elever. 

   Detta resultat tolkar jag som att det finns möjligheter inom skolan att försöka motverka 

skillnader  i  elevernas  motivation  till  skolan  som  härstammar  från  de  ojämlika  sociala 

bakgrunderna. För att lärarna ska kunna möta alla elevers olika praktiska och känslomässiga 

behov är det dock nödvändigt att de får hjälp i deras vardagliga aktiviteter av en struktur som 

främjar närmare relationer och interaktion mellan skolans alla aktörer.  Färre elever i varje 

klass och mer resurser till alla kommuner verkar utgöra grundläggande villkor för en skola där 

eleverna inte ska känna sig försummade eller anonyma.

   Det är viktigt att betona att analysen av elevernas svar ledde fram till att könstillhörighet 

utgjorde  en  viktig  parameter  som inte  kunde  negligeras  för  att  få  en  fullständig  insyn  i 
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nutidens elevers inställning gentemot skolk. Att tjejerna, oavsett deras klasstillhörighet, var de 

elever som i min studie var mindre benägna till att skolka utgör ett resultat som borde kunna 

analyseras i ett större perspektiv. Tyvärr kunde varken Bourdieus teori om kulturellt kapital 

eller Ziehes analys av kulturell friställning riktigt fungera som ett analysverktyg som skulle 

förklara varför tjejerna föredrar att skolka mindre än killarna.

6. Sammanfattning

Den här  uppsatsens  syfte  var  att  undersöka  om elevernas  tankar  och erfarenhet  av  skolk 

återspeglade  de  värderingar  och  normer  som  präglade  den  sociala  miljön  de  hade 

socialiserades i eller om de var konsekvenserna av en mer komplex social verklighet. 

   Studien motiverades av den hetsiga debatten kring återinförandet av ordningsregler och 

disciplinåtgärder  som de  svenska  massmedia  har  uppmärksammat  under  de  senaste  åren. 

Regeringens förslag att skolk ska skrivas in i betygen från och med vårterminen 2010 samt 

införandet av bättre rutiner för rapportering av ogiltig frånvaro är de åtgärder mot skolk som 

de svenska institutionerna har kommit fram till. 

   De gymnasiestudenter som intervjuades bidrog till denna studie med kunskap om vad skolk 

beror  på  samt  med  förslag  på  hur  detta  ska  motarbetas.  Under  gruppdiskussionerna 

uppmärksammade  eleverna  en  del  brister  i  skolans  utformning,  som  osammanhängande 

schema, oengagerade lärare och onödiga lektioner, som enligt dem uppmuntrade till skolk. En 

del  förslag  på  förändringar  i  skolan  lades  fram  av  eleverna,  vilket  bevisar  att  de  flesta 

ungdomar  är  väl  medvetna  om  de  möjligheter  som  en  bra  utbildning  leder  till. 

Gruppdiskussionerna utgjorde alltså ett tillfälle där eleverna fick chansen att reflektera över 

den allmänna situationen på gymnasiet i Sverige samt över sitt eget beteende. 

   Den empiriska fasen av denna studie har visat att skolk inte kan uppfattas enbart som ett 

problem av brist på disciplin som kan lösas genom tillämpning av skarpare ordningsregler. 

Elevernas  berättelser  och  reflektioner  kring  skolk  visade  att  motivationen  till  skolan  är 

nyckelordet  till  en  framgångsrik  skolgång  där  skolk  sällan  eller  aldrig  förekommer. 

Motivationen till skolan verkar motsvara i många fall ett slags  habitus som är resultatet av 

specifika levnadssätt. Uppväxten i familjer med högt kulturellt kapital verkar lyckas utveckla 

en disposition hos ungdomar som får dem att värdera utbildningen högt och uppfatta skolk 

som en risk för framtiden. Skolk var förväntades leda först och främst till sämre betyg, vilket 

kunde spoliera möjligheterna att skaffa sig de lämpliga förutsättningarna för en framgångsrik 

studie- och yrkeskarriär. För dessa elever var skolan tydligt ett fält där de skulle investera och 
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konvertera sitt kulturella kapital i högre former av kapital. Det är dock viktigt betona att de 

flesta tjejerna, oavsett klasstillhörighet, visade samma inställning mot skolk.

   Vid sidan av denna förvärvade motivation som verkar bekräfta den bourdieuska analysen av 

utbildningssystemets  ideologiska  och  sociala  funktion,  hittade  jag andra faktorer  som alla 

elever, oavsett klasstillhörighet, upplevde som incitament och inspiration till att gå till skolan. 

   Lärares personlighet och färdigheter kom fram som en central faktor som kunde motivera 

eleverna att  välja bort  skolk.  Eleverna betonade vikten av att  ha en personlig relation till 

läraren som förväntades  kunna hålla  meningsfulla,  intressanta  och roliga lektioner.  Denna 

önskan  att  vara  känslomässigt  involverade  samt  längtan  efter  tillfredsställelsen  av 

hedonistiska  och  narcissistiska  behov  verkar  stämma  med  Ziehes  reflektioner  om 

konsekvenserna av kulturell friställning och expropriation.

   Slutligen kan man dra slutsatsen att kunskaper om elevernas socioekonomiska bakgrund 

fortfarande  är  viktiga  men inte  tillräckliga  för  att  förstå  varför  så  många studenter  väljer 

nuförtiden att skolka. Man ska försöka förstå företeelsen i ett bredare sociologiskt perspektiv 

som tar hänsyn även till de snabba sociala ändringar som delvis har modifierat de traditionella 

värderingarna och beteendemönstret hos nutidens generationer.

7.Förslag till fortsatt forskning

Denna studie grundas på ett begränsat antal informanter som läser på samma gymnasium i 

Stockholms stad och kan därför inte utgöra en representativ modell för gymnasiestudenternas 

inställning mot skolk i hela Sverige. Trots dessa självklara begränsningar, kan detta arbete 

utgöra en intressant utgångspunkt i fortsatt forskning kring skolk på gymnasienivån, vilket 

hittills har varit ganska bristfällig. 

   Det teoretiska perspektivet som valdes som analysverktyg konfronterade Bourdieus mot 

Ziehes sociologiska analyser  av utbildningssystem och fokuserade därför nästan enbart  på 

klass som variabel. Det vore förstås mer intressant och givande att analysera skolk utifrån ett 

perspektiv som tar hänsyn till samspelet mellan olika samhälleliga maktordningar, som genus, 

etnicitet, nationalitet, ålder och klass, men detta omöjliggjordes av detta arbetes begränsade 

utrymme.  Etnicitet  kom nästan aldrig fram som en möjlig bakomliggande faktor till  skolk 

under gruppdiskussionerna, medan genusaspekten diskuterades flitigt i flera tillfällen i alla tre 

grupperna. Det vore därför önskvärt att  fördjupa analysen av relationen mellan genus och 

skolk. Denna analys skulle troligtvis bidra till att bättre förstå och förklara varför i Sverige 

idag tjejer får bättre resultat än killar på de flesta utbildningsnivåer och i de flesta ämnen.
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   Mina informanter har betonat den avgörande rollen som lärarnas personlighet spelar i att 

motverka skolk. För att lärarna ska ha möjlighet att utveckla mer personliga relationer till sina 

elever är det nödvändigt att skolan är utformad på ett sätt som kan garantera att ett närmare 

möte  mellan  skolans  olika  aktörer  förverkligas.  Tack  vare  klasser  med  färre  elever  och 

tillgång  till  mer  betydande  ekonomiska  resurser  skulle  skolk  kanske  motverka.  Därför 

behöver  skolk  ytterligare  analyseras  i  ett  större  perspektiv  som ska  forska  om relationen 

mellan lärande och skolans organisation.
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Bilaga 1

1) Presentation: - Hur gammal är du?

- Vilken inriktning läser du?

- Varför valde du detta gymnasium?

- Var du bor?

- Vad gör du på din fritid?

- Berätta lite om din familj. Vad arbetar dina föräldrar med?

Vilken slags utbildning de har?

Om du har syskon, vad gör de?

-Vilka planer har du för framtiden?

2) Varför skolkar man?

3) Vem är det som skolkar?

4) Vilka konsekvenser har skolk?

5) Vilka åtgärder skulle minska skolk?

6) Hur ofta skolkar ni? 
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