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Abstract 

In this study I have brought up what pupils within vocational training, with focus on upper-

secondary school have apprehended about the course “Projektarbete 100 p” (Project job 100 

point). In my analysis I interviewed twelve pupils from upper-secondary school who had     

20 % or more truancy during their three years of studying in upper-secondary school and 

achieved a result to these pupils had problems with absenteeism then primary school. The 

pupils agreed about the school’s existence but they need schools of practical type. They also 

said that only the practical part of the course “Projektarbete 100 p” was funny and gave them 

motivation in their work. The instructions of the project and the kind of work (for example 

optional subject) were the two most important factors that helped them to complete their 

work. The pupils who failed in this course spoke about isolation, prejudice and personal 

chemistry as trouble factors, which were directly connected to teachers and instructors. The 

pupils also thought that some teachers/instructors were bullies and the pupil’s projects were 

influenced by a negative trend because of teachers/instructors terrible characters. A lot of 

pupils hadn’t any connection with its instructors when they definitely needed help.  

 

The pupils believed that a good instructor sees them and cares about them, confirms their 

work, is available, helpful and gives them feedback for their efforts. In my investigation I 

could even bring up that different teachers/instructors evaluate pupils differently. Their dif-

ferent interpretation of the syllabus of the school courses, their academically/pedagogically 

educations and their subjects knowledge are important fundamentals in their different evalua-

tion of pupils and to get them unlike marks in the course “Projektarbete 100 p”. Other factors 

that have an effect on a part of these pupils in this course were buddies, family relationship 

and the life outside school. School wasn’t, in a lot of cases, quick to update the parents about 

the pupil’s truancy. The pupils knew that truancy had a negative effect on their certificate but 

they still continued to leave the school illicitly and they didn’t care about examinations.  

School has a role as an intermediary of knowledge and teachers’/instructors’ didactics capac-

ity and their leadership in the classroom were two important factors that gave the pupils in 

this research motivation in their projects.   

   



Sammanfattning 

I denna studie har jag studerat vad elever inom yrkesinriktade gymnasieutbildningar har för 

uppfattning om kursen ”Projektarbete 100 p”. I min undersökning intervjuade jag tolv gym-

nasieelever som hade 20 % eller mer olovlig frånvaro under sin treåriga gymnasieutbildning 

och kom fram till att dessa elever hade problem med skolk sedan grundskolan. Trots detta var 

eleverna eniga om att skolan behövdes, men de ville att skolans innehåll skulle vara av prak-

tiskt slag. Kursen ”Projektarbete 100 p” ansågs rolig och motivationsskapande så länge den 

handlade om det praktiska arbetet. Handledningen var också en av de viktigaste faktorerna 

som tillsammans med arbetsuppgiften motiverade eleverna i kursen ”Projektarbete 100 p”. 

De elever som misslyckades i denna kurs talade om utanförskap, fördomar och personkemis-

ka problem som motgångsfaktorer vilka också var direkt anknutna till lärare och handledare. 

En del elever kände sig mobbade av handledare, vilket påverkade dem negativt. Andra fick 

inte kontakt med sina handledare, när de verkligen behövde hjälp. De handledarna som be-

traktades som bra, var de som såg eleverna, brydde sig om dem, bekräftade deras arbete, var 

tillgängliga, hjälpsamma och gav eleverna feedback. Handledarnas/lärarnas olika grader av 

noggrannhet när det gällde utvärdering är också ett viktigt resultat i min undersökning. Lä-

rarnas olika tolkningar av kursplanen, deras akademiska/pedagogiska kunskaper och deras 

ämneskunskaper hade stor betydelse och medförde att eleverna behandlades olika och betyg-

sattes olika. Faktorer som också påverkade en del av dessa elever i kursen var kompisar, fa-

miljeförhållande och livet utanför skolan. Skolan var i vissa fall inte heller flitig på att anmäla 

skolk till föräldrarna, vilket i sin tur reducerade möjligheten att stoppa olovlig frånvaro. En 

annan faktor som kan iakttas hos elever som inte hade fått godkänt i kursen var ”att inte bry 

sig”. Alla dessa elever var medvetna om att skolk påverkar betyget. Trots detta hade alla fort-

satt med det och de brydde sig inte så mycket om skolket. Många av dem hade ändå klarat sig 

under sina studieår med betyget godkänt eller till och med högre betyg och hade lärt sig att 

skolk i realiteten accepterades. Dessa elever kände sig ändå trygga inför livet efter gymnasie-

utbildningen. Skolans roll som kunskapsförmedlare och lärarnas/handledarnas didaktiska 

kapacitet och deras ledarskap i klassrummet var också viktiga faktorer som motiverade dessa 

elever att ta skolan på allvar.   
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1. Bakgrund  

Enligt Skolverket skall gymnasieelever som började sin utbildning år 2000 eller senare, göra 

ett projektarbete på 100 poäng i årskurs tre. År 2006 skrev jag mitt examensarbete om kursen 

”Projektarbete 100 p” och där kom jag fram till att det fanns tydliga likheter mellan projekt-

arbete som genomförs på industriprogrammet och i industrin, men även tydliga skillnader. 

Både gymnasieskolor och näringsliv har en idealbild av hur ett projektarbete ska genomföras. 

Skolprojekten utförs i gymnasieskolorna i huvudsak enligt de bestämmelser som finns för 

kursen ”Projektarbete 100 p”. Inom näringslivet stämmer inte verkligheten som operatörer är 

involverade i, med den idealbild som näringslivsexperter rekommenderar. Jag kom även fram 

till att projektledarna i industrin inte använder sig av den projektuppbyggnad och utformning 

som skolan lär sina elever på kursen ”Projektarbete 100 p”. Trots detta ansåg de att denna 

kurs är viktig för elevernas kunskaps- och kompetensutveckling. Gymnasieskolor som till-

handahåller industriprogram har som mål att alla elever efter avslutad utbildning både ska ha 

godtagbart yrkeskunnande för branschen och för fortsatta studier. Projektarbete betraktas av 

en del gymnasielärare som en bra läroform där elever som är motiverade inom ett ämne eller 

område och inte stimuleras i andra ämnen kan få en chans att utvecklas (Asghari, 2006, exa-

mensarbete). 

 

Enligt Lundquist blir industriproduktionen allt mer vetenskapsberoende och det ställs högre 

krav på arbetskraftens kompetens, problemlösningsförmåga, kritiskt tänkande, ansvar och 

samarbetsförmåga. Därför blir kravet på att ha välgrundade och hållbara baskunskaper allt 

viktigare (Lundquist, 1999, s.6). I gymnasieskolor ger undervisningsmetoder som är baserade 

på PBL (problembaserat lärande) och projektarbete, eleverna de kunskaper som behövs för 

den nya arbetsmarknaden (Skolverket, Gy 2000:20). 

 

Skrövset & Lund framhåller också att i projektarbete utgår lärandet från eleverna själva vilket 

kan få dem att uppleva sig som en starkare del av helheten. De känner att de har något att 

bidra med till gruppen eller klassen. Projektarbete är en läroform där elever som är bra inom 

ett ämne och inte stimuleras i andra ämnen kan få sin chans att utvecklas (Skrövset & Lund, 

2000, s. 50).  
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Egidius anser att lärare, läromedel, skola och dess värdegrund har stor betydelse för att moti-

vera eleverna. Erfarenhetsbaserat, uppgiftsbaserat och problembaserat lärande (PBL) är några 

av de redskap läraren kan använda sig av för att motivera eleverna (Egidius, 2002, s. 12). 

Enligt Skolverket finns det också olika faktorer som bidrar till elevernas lust att lära. När de 

faktorerna samspelar på ett positivt sätt finns det goda förutsättningar för ett engagerat 

lärande. De faktorer som motiverar eleverna till lärandet är känslan av att man kan och för-

står, att man lyckas och att man lär sig (Skolverket, Pressmeddelande 24 januari 2003).  

1.1. Syfte och avgränsning av syftet 

I examensarbetet som jag skrev våren 2006 tog jag upp vad gymnasielärarna inom industri-

programmet och projektledarna inom industrin hade för uppfattning om projektarbete. På 

grund av examensarbetes begränsade omfattning fick jag inte möjlighet att fråga hur elever 

som hade genomgått kursen ”Projektarbete 100 p” uppfattade denna kurs. Jag har som mål att 

min magisteruppsats ska beröra detta tema. Gymnasieelever är olika individer med skiftande 

kulturella bakgrunder och familjebakgrunder. Deras prestation och arbetsförmåga är också 

olika på grund av de olika förutsättningar som de har haft under grundskolan, gymnasiesko-

lan och även uppväxtmiljöer.   

 

Det största problemet som jag hade framför mig var att finna en målgrupp som skulle vara 

intressant för min forskning. Med målgrupp menar jag elever som kan klassificeras som en 

avgränsad grupp för sig som t.ex. ”Pojkar”, ”Flickor”, ”Elever med invandrarbakgrund”, 

”Elever med beteendeproblem”, ”Elever som är heterosexuella”, ”Elever som är homosexuel-

la”, ”Elever från lågutbildade familjer”, ”Elever från högutbildade familjer”, etc. När jag be-

grundade målen med projektarbete fann jag centrala begrepp som motivation, utmaning, rätt 

planering, strukturering, organisation, ansvar och erfarenhet. Med hänsyn till dessa faktorer 

valde jag att fokusera på gymnasieelever från målgruppen ”Elever med beteendeproblem” 

och särskilt de elever som har hög frånvaro. Vad tycker dessa elever om kursen ”Projektarbe-

te 100 p”?  

 

Martin Karlberg och Knut Sundell anser att elever med beteendeproblem i sin tur också kan 

delas in i olika underordnade kategorier. Det kan vara elever som är stökiga, bråkiga, krimi-

nella, missbrukare, skolkar, etc. (Karlberg & Sundell, 2004, s.11). De förklarar vidare att 
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skolk har sin rot i en auktoriserad protest mot skolan eller det kan vara en följd av elevens 

osunda liv. Elevens kriminalitet, missbruk eller asociala beteende kan vara orsak till att ele-

ven uteblir från skolan (Karlberg & Sundell, 2004, s.11).  

 

I ”Apropå”, Brottsförebyggande rådets tidskrift hävdas också att med beteendeproblem me-

nas bland annat stöld, våld, skolk och droganvändning (Tidskriften Apropå 3/2003). Karl-

bergs & Sundells forskning visar att familjeförhållande, bakgrund och utbildning är bi-

dragande orsaker till barnets skolkande, men skolket kan även bero på att eleven inte är bl.a. 

motiverad och engagerad i lärandet eller att skolan inte förmår ge eleven arbetsglädje (Karl-

berg & Sundell, 2004, s.6-17). Därför avgränsar jag mitt syfte till att: ”Om projektarbete är så 

motivationsskapande som det anses vara och skolk har sin rot bl.a. i elevens ovilja och oin-

tresse till utbildningen, är det då så att gymnasieelever inom industriprogrammet som ge-

nomgår kursen ”Projektarbete 100 p” skolkar mindre och deltar aktivt just i denna kurs?”  

 

Jag vill även utveckla syftet till att undersöka hur den grupp av skolkande elever som har fått 

godkänt i kursen ”Projektarbete 100 p” uppfattar denna kurs. Det är möjligt att de uppfattar 

att kursen var bra, eftersom de har blivit godkända i den. Men vad var det som var bra med 

den? Var det handledningen som var bra? Vilken typ av handledning hade de fått? Hur var 

deras projektarbete strukturerat? Var det arbetsformen som var bra? Var projektarbetet orga-

niserat på ett specifikt sätt? Är det så att kursen ”Projektarbete 100 p” hjälper dessa elever att 

arbeta på sitt eget sätt och lyckas på grund av sin specifika uppbyggnad. Men det finns även 

elever med hög frånvaro som inte har blivit inspirerade av detta arbetssätt och inte fått god-

känt. Vad var det som inte lockade de eleverna? Hur uppfattar dessa elever ”Projektarbete 

100 p”?   

 

Enligt Skolverket räknas det i kursen ”Projektarbete 100 p” som skolk om eleven inte infin-

ner sig i skolan för att utföra de planerade arbeten som bör göras eller inte kommer till hand-

ledningsmötena. Ett av målen för projektarbetet är att kunna diskutera arbetets utveckling 

med handledaren. Det innebär att eleven och handledaren behöver träffas, så frånvaro från 

dessa träffar och från andra undervisningsmoment, kan medföra att läraren på grund av ele-

vens frånvaro saknar underlag för bedömningen (Skolverket, projektarbete).  
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Ken Reid anser att det även finns ett starkt samband mellan skolk och betyg. Elever som 

skolkar förlorar en del av undervisningen och känner sig osäkra på vad de kan och vad de har 

missat. På detta sätt mister de inspirationen för att även i fortsättningen delta i undervisning-

en, vilket till slut orsakar att de inte får tillräckligt med kunskap för att få godkänt (Reid, 

2000, s.99 ff.). Karlberg & Sundell menar också att elever som skolkar får sämre förutsätt-

ning till att ägna sig åt de kunskaper gymnasiet avser att ge. Forskningen visar vidare att ele-

ver som har satt skolket i system är bl.a. ett eller två år efter sina kamrater i matematik, skriv-

ning och läsning (Karlberg & Sundell, 2004, s.37).  

 

Uppsatsens syfte berör elever som skolkade mycket. Men hur mycket är ”mycket”? Jag utgår 

från vad CSN (Centrala studiestödsnämnden) har för uppfattning när uttrycket ”mycket 

skolk” används. CSN sätter en gräns på 20 %. 
 

Skolorna ska rapportera elever som skolkar mycket till CSN. Rapporteringen är en sista åt-

gärd när samtliga studiesociala åtgärder har prövats utan framgång. Frånvaro som är mind-

re än cirka 20 procent bör inte rapporteras till CSN. Detta ska uppfattas som ett riktvärde. 

Även en elev som har en något mindre frånvaro än 20 procent under den aktuella månaden 

kan betraktas av CSN som att hon eller han inte var heltidsstuderande, exempelvis om 

frånvaron pågått under en längre tid. Å andra sidan kan skolan avstå från att rapportera en 

elev till CSN även om frånvaron är något är högre än 20 procent om man bedömer att från-

varon är av tillfällig natur, exempelvis att den orsakats av en enskild händelse eller att sko-

lan bedömer att eleven i framtiden kommer att ha liten eller ingen frånvaro (CSN, 2004). 

 

Skolverket drar gränsen vid 20 % frånvaro vilket även gäller frånvaro på grund av sjukdom, 

när inte heltidsstudier uppnås. Det vill säga om en elev har frånvaro på grund av sjukdom får 

denne reducerat studiebidrag trots att frånvaron är giltig.  

 

Begreppet skolfrånvaro innebär enligt Ken Reid dels mental frånvaro och dels fysisk frånva-

ro. Enligt Reid har den mentala frånvaron fyra kännetecken. Eleven är osynlig och försöker 

undvika all kontakt med lärarna. Eleven avvisar skolans eller klassrummets regler och strun-

tar i vad lärarna säger. Eleven låtsas att han/hon är med och lyssnar på läraren eller gör sina 

uppgifter, men är i själva verket inte intresserad av ämnet och sysslar med någonting annat. 

Eleven låtsas lyssna på undervisningen men tankarna är egentligen någon annanstans (Reid, 

2000, s.35). 
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Jag avgränsar min undersökning till den fysiska frånvaron. Jag vill också på grund av uppsat-

sens begränsade omfång och även min bakgrund som gymnasielärare på industriprogrammet 

avgränsa min studie till gymnasieelever som studerar på yrkesförberedande utbildningar och 

har en studieinriktning mot tillverkning, bearbetning och montering som t.ex. CNC-teknik, 

Automationsteknik, Svetsteknik eller VVS-teknik.   

1.2. Frågeformulering 

Mina frågeställningar är följande: 

1. Vad har elever som skolkat 20 % eller mer under sina 3 åriga gymnasiestudier för 

uppfattning om gymnasieskolan som helhet? 

2. Vad har dessa elever för uppfattning om skolkets effekt på betyg? 

3. Vad har elever som klarat kursen ”Projektarbete 100 p” och uppnått betyget godkänt i 

den, för inställning till denna kurs? 

4. Vad har elever som inte klarat kursen ”Projektarbete 100 p” och fått betyget icke 

godkänt i den, för åsikt om denna kurs? 
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2. Litteraturgenomgång 

Enligt Bryman bör den litteratur som används för forskningens syfte innehålla de viktigaste 

synpunkter och forskningsresultat som är relevanta för intresseområdet. I litteraturgenom-

gången kan man även jämföra olika böcker och skrifter och beskriva likheter och skillnader 

mellan dessa samt framhäva vilken position ens egen undersökning har i temat (Bryman, 

2002, s. 460).  

 

Det finns mycket svensk litteratur som behandlar projektarbete men det är ont om svensk 

forskning när det gäller skolk, särskilt gymnasieelevernas skolk. Därför använde jag mig 

istället av engelsk litteratur.  En del av denna litteratur handlar också om mellan och högsta-

dieelever, men tendensen till skolk är enligt Karlberg & Sundell likartad i både mel-

lan/högstadiet och gymnasieskolan. I kontrast till grundskoleeleverna finns det ingen tydlig 

avvikelse mellan gymnasieungdomar som inte skolkat respektive de som har haft otillåten 

frånvaro, när det gäller att ha invandrarhärkomst, arbetslösa föräldrar eller målsmän med en-

bart grundskoleutbildning (Karlberg & Sundell, 2004, s.17).  

 

Som jag skrev tidigare betraktas projektarbete av forskande pedagoger som ett arbetssätt där 

individens kunskap och kompetens placeras i centrum. Jag nämnde även att vetenskapsmän 

ansåg att den moderna och vetenskapsberoende industrin också behöver arbetskraft med bätt-

re kunskap och kompetens till sin produktion. I detta kapitel kommer jag att redovisa en del 

uppsatser som har skrivits vid svenska universitet och högskolor och som berör skolk och 

projektarbete. Jag kommer även att med hjälp av litteratur belysa hur kunskap och kompetens 

definieras av experter inom området, vad som utmärker gymnasieskolans projektarbete samt 

hur elever med beteendeproblem upptäcks. Eftersom skolk också ses som en form av beteen-

deproblem (Karlberg & Sundell, 2004, s.11) kommer jag likaså att redovisa hur företrädare 

från beteendevetenskapen definierar begreppet skolk.  

2.1. Tidigare svenska uppsatser  

Utöver mitt eget examensarbete som presenterades inledningsvis finns det ett antal akade-

miska uppsatser kring gymnasisternas projektarbete samt om skolk. Med hjälp av Internet 
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och universitetsbiblioteken lyckades jag ta del av några av dessa studier. Ett antal av dessa 

undersökningar som är relevanta till min utredning presenteras nedan: 

2.1.1. Uppsatser som behandlar projektarbete 

Visnja Fazlinovic vid Växjö universitet har skrivit en C-uppsats om projektarbete och kom-

mit fram till att projektarbete innebär en formulering och avgränsning av ett problem. För att 

kunna lösa problemet bör en plan upprättas. Projektet genomförs med hänsyn till planen och 

granskas och utvärderas under hela processen. Enligt Fazlinovic erbjuder vissa skolor sina 

elever undervisning i projektarbetsform under tidigare årskurser (Fazlinovic, 2006). 

 

Jonna Berg vid Blekinge Tekniska Högskola har också skrivit en C-uppsats om projektarbete. 

Berg behandlar projektledares uppfattningar av lärande i projektarbete och förklarar att ett 

projekt fungerar och lärande uppstår om alla deltagare är goda lagspelare, har bra relationer 

till och samarbetar med varandra. Tack vare projektarbete lär sig projektdeltagare ny kunskap 

på ett antal olika sätt i olika situationer (Berg, 2006). 

 

Lars-Göran Sköndahl har i sin C-uppsats tagit upp vad lärarna har för inställning till projekt-

arbete och att handleda det. Enligt Sköndahl påverkas lärarnas sätt att leda projektarbete av 

tre faktorer. Lärarnas bakgrund i form av utbildning och yrkeserfarenhet samt styrdokumen-

ten är två dominerade fenomen som influerar lärarnas syn på projektarbetet. Utbildningspoli-

tiska trender nämns också som påverkande faktorer i C-uppsatsen (Sköndahl, 2004). 

 

Christina Sandström skriver i sin C-uppsats att enligt Lpf-94 har skolan uppdraget att förbe-

reda elevens deltagande i samhällslivet och bidra till en miljö för elevens egen påverkan och 

ansvarstagande. Undervisningen ska genomföras med hänsyn till elevinflytande. Sandström 

förklarar vidare att från och med år 2000 ska alla gymnasieelever genomföra kursen Projekt-

arbete 100 p. Enligt kursplanen ska eleverna planera själva och ta ansvar för genomförandet. 

Sandström kom fram till att gymnasieeleverna i hennes undersökning uppfattade att de hade 

mer inflytande vid projektarbete än i den vanliga undervisningen. Det fanns dock skillnader i 

uppfattningar mellan olika gymnasieprogram. Gymnasieelever i yrkesinriktade program an-

såg att de kunde påverka mer och detta uppskattade de (Sandström, 2005). 
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2.1.2. Uppsatser rörande skolk 

Mats Emanuelsson och Rolf Svensson har gjort en undersökning vid Malmö högskola kring 

gymnasieelevers skolk på byggprogrammet. Deras undersökning visade att en del elever som 

inte blev väckta av någon förälder och därmed skulle klara sig själva på morgonen hade pro-

blem med att komma i tid till skolan. När dessa elever ansåg att de skulle vara sena till skolan 

valde de istället att stanna kvar hemma resten av dagen. Vissa elever avstod från vissa kärn-

ämneslektioner eftersom de upplevde att de inte hade någon nytta av dem (Emanuelsson & 

Svensson, 2006). 

 

Arne Karlsson har också gjort en undersökning vid Malmö högskola om gymnasieelevers 

skolk på medieprogrammet. Karlsson kom fram till att gymnasieskolan inte var snabb nog att 

ringa hem vid elevernas frånvaro. Dessutom fick föräldrarnas tjat tydligen mindre effekt när 

barnen blev äldre (Karlsson, 2006).  

 

Eva Bonnevier har skrivit en uppsats vid Linköpings universitet för att belysa kriminellas syn 

på den egna skoltiden. Bonnevier fann en relevant koppling mellan skolk och kriminalitet. 

Skolk var en av de faktorer som fanns med i många kriminellas bakgrund (Bonnevier,1999).  

2.2. Kunskap och kompetensutveckling 

Kunskap produceras i realistiska och sociala former och består av rationell, professionell eller 

prosaisk vetande. Kunskapen används av människan som ett överlevnadsredskap för olika 

ändamål i livet (Wyndhamn m.fl., 2000, s. 232).  Enligt Arne Maltén bildas kunskap antingen 

via deduktion (bevisandets väg), induktion (upptäckandets väg) eller retroduktion (gissning-

ens väg). Med hjälp av kunskap bygger man modeller. Sammanvävning av modeller och vär-

deringar bygger teori (Maltén, 1995, s. 101 f.).  

 

Linde använder två olika perspektiv när han beskriver kunskap: Essentialism och konstrukti-

vism. Essentialism är det kunskapsteoretiska begreppet för uppfattningen att det som männi-

skan förstår existerar i henne innan hon har skapat kunskap om det. Motsatsen till essentia-

lism är konstruktivism som förklarar att världen är kaotisk men människan har ett språk och 

en förmåga att bilda begrepp. Med hjälp av denna förmåga och genom att använda sig av sitt 
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eget konstruerade tal och begrepp kan människan döpa världen och skapa en ordning ur kao-

set (Linde, 2003, s. 29 f.). 

 

Enligt Lpf-94 skall gymnasieskolan utifrån varje elevs förutsättningar fördjupa och utveckla 

elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och 

fritid. De bör få en sådan grund för ett livslångt lärande att de har beredskap för den omställ-

ning som krävs när villkor i arbetsliv och samhällsliv förändras (Utbildningsdepartementet, 

1994). Kompetens betraktas som de kunskaper och erfarenheter eleverna skaffar sig genom 

utbildning, arbetsliv eller andra verksamheter (Danielsson m.fl., 2004, s. 261). Kompetensut-

veckling är i hög grad att ta ansvar för sitt eget lärande och att utveckla det. En kompetent 

elev förbättrar sättet att söka och skaffa sig kunskap, utforska och att arbeta på ett socialt sätt, 

både självständigt och tillsammans med andra. I enlighet med denna uppfattning är en kom-

petent elev en elev som är skicklig, duglig, sakkunnig och lämplig för att uppnå ett mål. Or-

det kompetens betyder enligt Bonniers svenska ordbok att fullgöra behoven för någonting 

t.ex. att uppfylla kraven för att kunna utföra viss verksamhet samt att ha behörighet (Malm-

ström & Györki, 1988, s. 192). 

 

Enligt Egidius är grunden för att skapa en positiv social utveckling och en optimal kunskaps-

utveckling, är en god miljö, där barn och ungdomar successivt kan mogna och uppfostras till 

goda samhällsmedborgare. Viljan och lusten att lära, har sin utgångspunkt i elevernas själv-

känsla och trygghet. Att aktivt arbeta med den här delen av värdegrunden är därför en nöd-

vändighet för att skapa goda förutsättningar för lärande och ansvar (Egidius, 2002, s. 25 ff.). 

Lev Vygotskij (1896 – 1934) anser att människans förmåga att vara kreativ och skapande är 

en nödvändig förutsättning för hennes existens. En mycket viktig fråga inom barnpsykologi 

och pedagogik är barnets skapande, utvecklingen av denna skapande förmåga och det kreati-

va arbetets betydelse för barnets allmänna utveckling och mognad. Barn utvecklar kunskap i 

två stadier av sitt tillväxtsstadium: Den faktiska utvecklingsnivå som är barnets existerande 

psykiska ålder och en mellannivå eller övergångsfas, där kan barnet med hjälp av en vägleda-

re med hänvisning till både språket och kulturen utföra uppgifter som går över den verkliga 

utvecklingsnivån (Vygotskij, 1995, s.15 ff.).  
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Gustavsson anser att kunskap kan beskrivas i olika former som t.ex. teoretisk-vetenskaplig 

kunskap (episteme), praktisk-produktiv kunskap (techne) och politisk-etisk kunskap (frone-

sis). Episteme är att veta och att kunna och är bunden till färdigheter och praktiska arbete. 

Techne är kunskap i handling och utgår från det vi gör och tar utgångspunkt i människans 

handlingar. Fronesis är en form av praktisk kunskap som anser människors bekvämlighet och 

att göra det bättre för människor (Gustavsson, 2000, s. 31 ff.). Gustavsson förklarar vidare att 

kunskap kan delas in i produktiv, etisk och tyst kunskap. Produktiv kunskap är den kompe-

tensutveckling som pågår i arbetslivet och yrkesutbildningar. Etisk kunskap är politisk eller 

kulturell kunskap, dvs. kunskap om exempelvis demokratisk samhällsutveckling, och tyst 

kunskap är den oskrivna och delvis obeskrivbara praktiska kunskap som är vanlig bland annat 

inom hantverk. Samarbete mellan olika former av kunskap leder till nya typer av vetande 

(Gustavsson, 2000, s. 15).  Enligt Lpf-94 finns det fyra olika kunskapsformer: fakta, färdig-

het, förståelse och förtrogenhet. Alla dessa former samspelar med varandra. Undervisningen 

får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen (Utbildningsdepartementet, 

1994).  

1. Fakta är en kunskapsform som meddelar oss bestämmelser och traditioner. Fakta är 

kunskap som informerar utan att ta hänsyn till avvikelse mellan ytlig och djup kun-

skap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen (Skolverket, SOU 1992:94, s. 

31). Fakta är förståelsens grundkonstruktion och betraktas som mätbar kunskap (Ver-

nersson, 1999, s. 144).  

2. Färdighet betyder att man har kunskap i hur ett arbete skall verkställas och att man 

kan genomföra det (Lundquist, 1999, s.38). Färdigheter av kunskap innebär att man 

kan formulera problem, sammanställa fakta, analysera, argumentera och dra slutsatser 

med hjälp av sitt vetande (Vernersson, 1999, s. 144).  När kunskap är en färdighet vet 

vi hur något skall göras och kan utföra det. Färdighet kan ses som den praktiska mot-

svarigheten till den teoretiska förståelsen (Skolverket, SOU 1992:94, s. 32). 

3. Förståelse är en kvalitativ uppfattning av kunskap och kan ta sig uttryck i ytlig eller 

djup kunskap. Förståelse innebär bl.a. en upplevelse av att saker och ting inträffar i ett 

orsak-verkan sammanhang (Lundquist, 1999, s.38). Förståelse är kunskap som kan 

formuleras med hjälp av uppfattningar, modeller och ideologier (Vernersson, 1999, s. 

144). Förståelse beskriver framför allt en kvalitativ dimension av kunskap. Innebör-

den av ett fenomen kan begripas och uppfattas olika av olika personer. Förståelse är 
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att skaffa sig kunskap som utformats inom olika ämnesområden och få en grund, en 

gemensam referensram, som möjliggör kommunikationen (Skolverket, SOU 1992:94, 

s. 32). 

4. Förtrogenhet är att ha kunskap i vad som är sannolikt, rätt eller fel (Vernersson, 1999, 

s. 144). Förtrogenhet är ofta förknippad med sinnliga upplevelser och kommer till ut-

tryck i uppskattningar. Vi ser, luktar, känner och vet, när något ska hejdas eller igång-

sätts. Genom att medverka i praktiska arbeten lär vi oss normerna i dessa verksamhe-

ter (Skolverket, SOU 1992:94, s. 33). 

 

Dessa fyra former finns inom alla kunskapsområden men de betonas olika i olika samman-

hang (Skolverket, SOU 1992:94, s. 33). Skrövset & Lund påpekar att projektarbete är ett ar-

betssätt som passar alla typer av elever, både ”svaga” och ”starka”, med olika nivåer av mog-

nad. Alla elever är olika starka på olika områden. Projektarbete kan vara en möjlighet för 

många elever att hitta dessa självsäkra områden och använda sig av dem i skolan. Det kan 

gälla elever som har stor social kompetens eller elever som exempelvis är duktiga organisatö-

rer. Det kan också vara elever som är bra inom mer praktiska ämnen och som inte brukar 

inspireras i den relativt teoridominerade skolan, men som här kan få en chans att mogna och 

utvecklas (Skrövset & Lund, 2000, s. 49 ff.).  

2.3. Projektarbete i gymnasieskolor 

I den svenska läroplanen står det att eleverna skall få pröva olika arbetssätt och arbetsformer. 

De ska vidare få möjligheter att arbeta ämnesövergripande. Studiefärdigheter och metoder att 

tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga (Utbildningsdepartementet, 1994). I 

projektbaserad inlärning ställs eleven inför problem som ska analyseras, utforskas och där 

goda lösningsalternativ framställas. Utforskande av problemet kräver att kunskaper från flera 

områden eller ämnen används. Projektarbete är en inledning till ett vetenskapligt tankesätt. 

Utvecklingsarbetet är baserat på frågeutformning, informationssamling, problemförklaring 

samt samarbete med ett antal människor för att komma fram till ett bra resultat (Andersson & 

Schwencke, 1998, s.10).  

 

I överensstämmelse med Skolverket bedrivs projektarbetet enligt nedanstående arbetsprocess: 

Projektplan, genomförande, loggbok, projektredovisningar samt slutprodukt (Skolverket, 
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kursplan PA1201, Bilaga 1). Jag hade i mitt examensarbete ritat en didaktisk modell (fig. 1) 

som sammanfattade processen i kursen ”Projektarbete 100 p”. Modellen i sig var en textmo-

dell som var inspirerad av läroböcker, faktaböcker och tidskrifter. Modellens innehåll var 

baserat på Skolverkets rekommendation (Skolverket, Gy 2000:20 samt Skolverket, kursplan 

PA1201, Bilaga 1). 

 
Figur 1. Projektarbetsprocessen i gymnasieskolan (Asghari, 2006, examensarbete). 

 

Projektarbetets process planeras med hänsyn till Skolverkets rekommendationer och därtill 

även didaktiska frågor som består av ”vad?”, ”hur?” och ”varför?” (Skolverket, Gy 2000:20). 

Frågan ”vad” sammanfattar problemen och forskningen kring kriterier och principer för hur 

man väljer ut relevant innehåll. Denna fråga pekar på skolans och undervisningens stoff. Frå-

gan ”hur” syftar på varierande försök att förstå och göra inlärning och undervisningsmeto-

derna så effektiva som möjligt. Denna fråga förklarar dessutom hur inlärningen ska organise-

ras och genomföras. Frågan ”varför” behandlar problemen inom det samhälleliga fältet. Svar 

på denna fråga förklarar varför innehållet ska vara just detta (Arfwedson & Arfwedson, 1991, 

s. 19 ff.). I planeringsstadiet läggs grunden för ett resultatrikt projektarbete. Ett gott samarbe-

te mellan projektaktörerna utvecklar en noggrann plan för hur projektarbetet ska se ut och 

genomföras inom en angiven tid. Handledaren bör kräva en omsorgsfull planering av pro-

jektdeltagarna för att avhålla sig från felaktiga tolkningar som kan ta tid att utreda i en senare 

utvecklingsfas (Svensson & Otter, 2001, s. 33 ff.).  

 

Projektdeltagarna ska vara med och avgöra vad projektet går ut på, utifrån vad som finns för 

tid, resurs och krav med hänvisning till Skolverkets kursmål och elevmål (Skolverket, Gy 

2000:20). Eleverna ska planera varifrån de ska börja och hur de ska söka kunskap. Eleverna 
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måste även få kunskap om hur all fakta och information som nås under projektets gång, bör 

sållas och kategoriseras (Andersson & Schwencke, 1998, s.66 ff.). För att projektdeltagarna 

ska kunna uppnå målet i projektarbetet är det viktigt att varje deltagare skapar ett eget arbets-

sätt att bidra med (Ejvegård, 2002, s. 18). Deltagarna ska få nytta av varandras kunskaper 

samt etablera ett fungerande nätverk sig emellan och med externa nyckelpersoner som är 

samarbetsvilliga (Andersson & Schwencke, 1998, s. 22 ff.). Genom samarbetet löser även 

eleverna kommande problem och vidtar de åtgärder som behöver sättas in under projektets 

gång (Utbildningsdepartementet, Ds 2000:62, s. 68).  

 

Eleverna skriver loggböcker med aktuella händelser, kommande problem och eventuella lös-

ningar som har uppstått under projektarbetets process. De ska även kontinuerligt granska sitt 

arbete mot syftet och vara medvetna om att förberedande åtgärder är det viktigaste för ett 

lyckat projektarbete (Skrövset & Lund, 2000, s. 90 ff.). Genom de utvärderingar som har 

gjorts av problembaserat lärande har man ansett att denna undervisningsform med bevarad 

kvalitet inte blir billigare än traditionell undervisning. Undersökningarna har dock visat att 

utbildningar med problembaserad tyngdpunkt är kvalitetsförstärkande och förbättrar under-

visningens måluppfyllelse i förhållande till kursplanen (Lundquist, 1999, s.16). 

2.3.1. Presentation av projektarbete 

Inför presentation av projektarbetet ska läraren/handledaren vara lugn, förberedd, passa tiden, 

tro själv på det han/hon säger och finna den röda tråden i sin berättelse. Introduktionen ska 

vara motivationsskapande och avslutats med en sammanfattning. En resultatrik presentation 

kräver genomtänkt planering och övning. Läraren/handledaren ska under presentationen vara 

kroppsligt aktiv och använda både kroppen och rösten på ett sätt som stärker presentationen 

och skapar uppmärksamhet, inlevelse och tillförsikt (Hagman, 2002, s. 60 - 97). Elever lyss-

nar och lär sig på olika sätt. De har förmågan att ta ansvar för sin egen utveckling och styra 

sig själva men det som ligger till grund för inlärning är deras motivation, ambition, och ny-

fikenhet (Egidius, 2002, s. 11).  

 

Av egen erfarenhet som gymnasielärare vet jag att i mitt klassrum koncentrerar sig vissa ele-

ver bättre än andra. Det finns även avvikande elever som stör koncentrationen hos sina 

klasskamrater och distraherar och hindrar både sig själva och klasskamraterna från undervis-
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ningen. Dessa elever är ouppmärksamma och svarar fel på de frågor som jag ställer. Enligt 

Christer Stensmo är det ouppmärksamheten som är problemet och inte det felaktiga svaret 

(Stensmo, 2000, s. 29). Presentationen av ett projektarbete bör genomföras likadant för alla i 

ett klassrum. Det finns en del elever som är koncentrerade och förstår hur det hela går till, 

medan andra har svårt att hålla sig samlade och lyssna på handledaren. Stensmo anser att 

elever som har olämpligt beteende i förhållande till skolans normer inte deltar i lärarens un-

dervisning (skolkar) och kommer efter sina kamrater. När de är närvarande i undervisningen 

har de också svårigheter att hänga med (Stensmo, 2000, s. 27). Jag menar också att elever 

som skolkar får ”fläckvis” med kunskap. De får härmed sämre förutsättningar än ”skötsam-

ma” elever att förstå handledaren. Dessa elever letar efter kopplingar mellan handledarens 

förklaringar och sina egna kunskaper för att förstå presentationen. När de inte hittar några 

kopplingar blir de frustrerade, trötta, okoncentrerade, stökiga och tycker att presentation inte 

har gett dem något. 

 

Vi formulerar våra tankar med kroppen i våra berättelser. Kroppen meddelar vad eller hur vi 

menar, och talar ofta sanningen. Kroppens språk är betydelsefullt för en bra presentation och 

i många avseende hjälper det eleverna att förstå vad som krävs för genomförandet av projekt-

arbete (Andersson & Schwencke, 1998, s.144 ff.). Handledaren måste ha klart för sig vad 

eleverna ska få ut av dennes handledning och få gruppen att utföra arbetet mot det bestämda 

projektmålet (Lundquist, 1999, s. 50). Det är viktigt att läraren/handledaren överför sitt bud-

skap till deltagarna på ett effektivt, innehållsrikt och trovärdigt sätt för att nå dem. Projektle-

daren ska berätta vad projektarbetet går ut på och ha ögonkontakt med eleverna för att nå ut 

med sitt budskap. Under introduktionen ska handledaren använda sig av lämpliga hjälpmedel 

och anpassa sig efter hur eleverna reagerar samt vad som är syftet med presentationen 

(Skrövset & Lund, 2000, s. 119 ff.). 

2.3.2. Att handleda projektarbete 

Handledare har som uppgift att utveckla en praktisk yrkesteori. Han/hon förmedlar yrkeskun-

skap på två olika handledningsmodeller. Den ena, där man demonstrerar, övar och korrigerar 

”Mästarmodellen” efter mäster och lärling. Med det menas att modellen bygger på att lär-

lingen imiterar mäster och på så sätt utvecklar yrkesskicklighet. Kännetecknen för denna mo-

dell är bra praktikplatser där det förekommer bästa möjliga praktik, handledaren är en skick-
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lig yrkesutövare, idén bygger på att praktiken utgör modell och målet är kopiering och be-

mästrande. Den andra modellen som bygger på reflektion kallas för ”Reflektionsmodellen” 

och innebär mer samspråk mellan handledaren (mäster/läraren) och lärlingen (eleven). Denna 

modell föreställer handledning genom att tänka igenom och utföra ett arbete. Kännetecknen 

för denna är varierande praktikplatser där det förekommer allsidig praktik, handledaren utgör 

samtalspartner och är skicklig som tolkare och analytiker, idén är att praktiken ska utgöra 

exempel och målet är insikt (Lauvås & Handal, 2001, s. 87 ff.). 

 

Meningen med handledningen är att hjälpa eleverna med formulering av problem, planlägg-

ning och strukturering av projektarbetet. Handledaren ska vara empatisk, tillgänglig, hjälp-

sam och ta hänsyn till elevernas synpunkter men även uppriktig och noga beträffande grup-

pens måluppfyllelse. Handledaren ska vidta åtgärder för att leda eleverna på rätt väg innan 

tiden förbrukats på misslyckade försök. Det behövs ofta kunskaper från flera olika ämnen för 

att en elev som arbetar med projekt ska kunna genomföra sina visioner. I ett sådant arbetssätt 

får eleven stöd av handledaren både individuellt och i grupp för att komma på idéer och för-

verkliga dem (Lundquist, 1999, s. 52 ff.).  

 

Elever som studerar på yrkesförberedande utbildningar behöver en verklighetsbaserad utbild-

ning som utöver Skolverkets kursmål och elevmål även är anpassad till arbetsmarknaden. 

Därför är det angeläget att lärarna verklighetsbaserar utbildningen och ordnar studiebesök 

och kontakter med lokala företag för att belysa de svårigheter som arbetsgivarna handskas 

med (Skolverket, 2001, Villkor och vägar för grundläggande yrkesutbildning, s. 74 ff.).  

 

Handledare får genom pedagogiska metoder gruppmedlemmar att upptäcka sina brister på 

kunskap och till följd av det uppmärksamma inlärningsbehovet. I basgruppsarbetet och till-

sammans med handledaren öppnas möjligheter till undervisningssituationer (Lundquist, 

1999, s.15). Handledare ska även förstärka gruppens identitet och deras samarbetsförmåga 

för att de successivt skall nå det gemensamma målet (Lundquist, 1999, s. 50). Han/hon går 

tillsammans med eleverna igenom handlingsplanen, ser i första hand över möjligheterna som 

finns med att utveckla gruppens samarbete, öka elevernas känsla av gruppsamhörighet, stöd-

jer dem och påverkar därmed utvecklingen av projektarbete på ett avgörande sätt. Arbetet 
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utvärderas och klarlägger vad som gjorts och vad som finns kvar att göra (Svensson & Otter, 

2001, s. 110 ff.).  

Projektarbete betyder inte att eleverna på egen hand ska skaffa den kunskap som fastställs av 

utbildningsmålen. De skall inte lämnas utan tillsyn att själva söka kunskapen. Utbildningen 

ska ske under handledning av lärare som utvecklar pedagogiska miljöer där lärandet blir möj-

ligt i olika lämpliga arbetsformer (Lundquist, 1999, s.16). Handledare leder projektaktörerna 

mot det planerade målet och utvärderar kontinuerligt de pågående aktiviteterna. Handledaren 

ska även komma med tips och råd för att hjälpa deltagarna att nå projektarbetets mål men 

även kontakta undervisande personal för lämpliga föreläsningar som kan utveckla och för-

bättra elevernas kunskaper för projektarbetets syfte. Handledaren ska även upptäcka metoder 

för att identifiera elever med studiesvårigheter som riskerar att hoppa av projektarbetet 

(Skrövset & Lund, 2000, s. 150 ff.).

 

Om en lärare/handledare ska lyckas med att leda en elev mot ett bestämt mål, måste han/hon 

framför allt se vilken kunskapsnivå eleven har och därifrån börja med handledningsarbete. 

Lärare/handledare bör ha mycket goda kunskaper i det ämne som eleven behöver vägled-

ningen i, förstå problematiken samt vara lyhörd för vad eleven vill ha ut av handledningen. 

Denne ska se till att eleverna är på rätt spår för att nå målet och fortsätter med sitt lärande 

samt att de inte ger upp. Handledaren går in i en ”utbytessituation” med gruppen dock utan 

att lösa problem, utformar diskussioner med hjälp av kontrollerande, handledande, problema-

tiserande samt utforskande frågor som skapar möjligheter att föra elevernas arbete mot ut-

bildningsmålen. Forskningen visar att elevernas förhoppningar på en handledare är bl.a. att 

denne är pålitlig, skicklig, förberedd, ämneskunnig, logisk, metodisk, organiserad, noggrann 

och motiverande (Lundquist, 1999, s. 49 ff.). 

2.3.3. Att arbeta i grupp 
Att arbeta i grupp kräver en viss kunskap vilket eleverna kommer fram till själva under arbe-

tets gång. PBL, projektarbete och andra arbetsmodeller som innefattar grupparbete i sig, stöd-

jer eleverna, förbättrar samspel och förmågan att hantera konflikter samt att med hjälp av 

”Brain storming” komma på nya idéer för att driva arbetet framåt (Andersson & Schwencke, 

1998, s.58). En betydelsefull faktor i motivationen är samarbete mellan deltagarna i projekt-

arbetet. Tack vare elevens samråd med andra människor inom projektarbetet får han/hon möj-
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lighet att dela med sig av egen kunnighet, sina åsikter och visioner och samtidigt ta del av 

andras (Lundquist, 1999, s.14). Eleverna lär känna sina gruppmedlemmar, skaffar sig nya 

kontakter, utvärderar hur olika auktoriteter påverkar grupparbetet samt vilken roll de själva 

bör ta. De mognar i grupparbeten, drar nytta av varandras kunskaper samt inser hur deras 

insats har påverkat arbetet. De använder sig av gruppdynamiken för att styra arbetet mot må-

let (Skrövset & Lund, 2000, s. 77 f.). Elever som arbetar i grupp skaffar sig unika erfarenhe-

ter att hantera olika personligheter i olika arbetssituationer. Att utföra ett arbete med männi-

skor som jobbar i olika takt, har olika humör, är lugna eller stressade, är trevliga eller otrevli-

ga ger eleverna möjlighet att hitta nya arbetsformer och strukturera och omorganisera arbetet 

(Svensson & Otter, 2001, s. 119 f.). 

2.3.4. Projektarbete och pedagogik 

Enligt Arfwedson & Arfwedson behandlar pedagogiken blandade problem, som elev och 

lärarroller, inlärning, utlärning och skolbildningar, däremot menas med begreppet metodik 

undervisningsmetoderna, antingen i sig eller med association till ett tydligt undervisningsma-

terial (Arfwedson & Arfwedson, 1991, s.13). Pedagoger utgår från att krafter inom individen 

själv reglerar lärande och personlighetsutveckling. Eleverna måste tro på sin egen förmåga 

och sina möjligheter att utvecklas. De måste kunna utveckla kunskaper för ett föränderligt 

yrkesliv och för att kunna påverka arbets- och samhällslivet. De måste kunna använda kun-

skaper som ett redskap för att formulera och lösa problem. Lärare bör utveckla och förstärka 

elevernas vilja för att de ska lära sig nya saker (Skrövset & Lund, 2000, s. 44 ff.). 

 

Olika former av kunskapstillägnande tillsammans med elevens motivation, ambition, och 

nyfikenhet ligger till grund för inlärning. Elever lär sig på olika sätt. Vissa lär sig bäst när de 

jobbar ensamma och andra när de jobbar i grupp. Oavsett hur elever vill studera och lära sig 

nya saker har lärare, läromedel, skola och dess värdegrund stor betydelse för att motivera 

eleverna. Erfarenhetsbaserat, uppgiftsbaserat och problembaserat lärande är några av de red-

skap man kan använda sig av för att eleverna ska känna sig motiverade. Under de senaste 

åren har undervisning i projektarbetsform blivit en vanlig undervisningsmodell. Många lärare 

har tyckt att denna form av undervisning passar alla typer av elever och motiverar eleverna 

att själva söka kunskap och få ta ansvar om sitt lärande (Hagman, 2002, sid.5). 
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Enligt Maltén bör vikten i den pedagogiska processen, kunskaps-, människo- och samhälls-

synen samt det etiska perspektivet ligga till grund för en pedagogisk insikt. Maltén förklarar 

vidare att betydelsen av pedagogiska processer innefattar vilka arbetssätt och arbetsformer 

som finns att välja på och hur dessa anpassas till den aktuella undervisningssituationen. Kun-

skapssynen klargör vad kunskap är och vilka kunskaper som är värdefulla. Kunskap finns 

både i böcker och i verklighet och kan ses som en process. Etiken definierar vad som är gott, 

ont, bra eller dåligt. Människosynen påverkar hur man uppfattar eleven som människa och 

samhällssynen påverkar hur man uppfattar utbildningens relation till det omgivande samhäl-

let (Maltén, 2003, s.13 f.). En miljö som stöttar elevernas lärande och uppmuntrar till delak-

tighet i undervisningen bidrar till att de blir involverade i utbildningen. En systematisk verk-

lighetsanknuten kunskapsförmedling inspirerar och hjälper eleverna att förstå meningen med 

utbildningen och att komma med förslag och idéer (Laursen, 2004, s. 34). En lärare skall inte 

bara följa skolledningens anvisningar och läroplanens krav utan även förmedla ett budskap 

till sina elever om att det finns något som är värdefullt att lära sig. Läraren ska kunna under-

visa alla de elever som ingår i klassen, rikta sin undervisning för ett livslångt lärande och inte 

fokusera enbart på kunskapsinnehållet eller att eleverna lär sig stoffet (Laursen, 2004, s. 25). 

En effektiv undervisning kännetecknas av ett passande innehåll, en förståelseorienterad dia-

log, positiva förväntningar, möjlighet till att eleverna praktiserar det de lärt sig och återkopp-

ling (Laursen, 2004, s. 163 f.). 

2.3.5. Projektarbete och didaktik 

Didaktik är läran om kunskapsförmedling. Didaktik som forskning om undervisning, rör sig 

om politisk, moralisk och kommunikativ förlopp. 

• I det politiska förloppet anses att människa är en politisk individ som delar ett socialt 

livsrum med andra människor. 

• I det moraliska förloppet menas att undervisningen medför en ojämn lärar-elev rela-

tion där en moralisk samhörighet uppstår. Människorna har en relation sinsemellan 

som verkar i världen och förverkligar olika slags arbeten.  

• I det kommunikativa förloppet hävdas att kontakt och samtal är karakteristiska för so-

ciala samspel (Säfström & Svender, 2000, s. 7-11).  
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Skolpolitikens, utbildningsvetenskapens och klassrummets aktörer är på sätt och vis didakti-

kens huvudpersoner. De befinner sig på ideologiskt-normativ nivå, deskriptivt-analytisk nivå 

och konkret-pragmatisk nivå.   

• Ideologiskt-normativ nivå omfattar skolpolitiken och dess skoladministration.  

• Deskriptivt-analytisk nivå innehåller utbildningsforskningens och didaktiska forsk-

ningens olika grenar.  

• Konkret-pragmatisk nivå behandlar skolans lärare och elever.  

 

Dessa nivåer förekommer inom ett hierarkiskt system med olika perspektiv, olika förhållan-

den och problemställningar (Arfwedson & Arfwedson, 1991, s. 25).  

 

Enligt Ahlström & Wallin syftar i Sverige ordet didaktik i nuläget på urval av undervis-

ningsmaterial och sättet att använda detta i skolan. Didaktiken avser inte områden som fost-

ran och utbildning (Säfström & Svender, 2000, s. 40). Didaktik är en förklaring på vad ut-

bildningen har för mening och mål, hur den genomförs samt vad som är värt att veta (Säf-

ström & Svender, 2000, s.28) Arfwedson & Arfwedson anser också att begreppet didaktik 

behandlar undervisningsmetoderna antingen i sig eller med anknytning till ett bestämt under-

visningsinnehåll (Arfwedson & Arfwedson, 1991, s.13).  

 

För att undervisningen ska kunna genomföras menar jag att man som lärare måste ha bestämt 

vilket stoff man skall behandla (vad?), varför just detta stoff och hur man på ett begripligt sätt 

skall presentera stoffet för eleverna så att de utvecklar kunskap. Som lärare ska man se till att 

idéerna om vad man ska göra är färdigbearbetade. Det kan uppfattas som ett problem att i ett 

klassrum med 20 elever inom yrkesförberedande program, yrkesläraren måste ha lämplig 

didaktik samt användbara pedagogiska modeller anpassade till 20 olika individer. Av egen 

erfarenhet vet jag att vissa lärare ständigt gör en rad bedömningar av hela problemfältet för 

att fatta det bästa möjliga beslutet men sanningen är att det inte är enbart lärare som planerar 

hur didaktiska förfaringssätt genomförs. Skolan med sina regler, Skolverket med sitt kursmål, 

eleverna och föräldrarna har en otrolig stor betydelse och påverkar lärarnas didaktiska beslut. 

Detta intryck från andra aktörer kan av vissa lärare uppfattas mer som en fördel än att vara en 

nackdel. Detta kan tolkas som hjälp och vägledning för lärarna.  
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Didaktik är knutet till val av materialundervisning samt hur undervisningen genomförs i ett 

begripligt sammanhang för studerande (Säfström & Svender, 2000, s.47). Hultman och Mar-

tinsson använder begreppet didaktik i tre olika sammanhang:  

1. Didaktik som är läran om konsten att undervisa i praktiken. Den praktiska didaktiken 

syftar på en teknik som antingen skaffas via utbildning eller av medfödd begåvning.  

2. Ämnesdidaktik som fokuserar på ämnet i förhållande till lärare och elever. 

3. Didaktisk forskning som är frågan om lärande och diskuterar olika former av didaktik. 

De formerna omfattar:  

a. Normativ didaktik: En form av didaktikisk forskning som behandlar hur un-

dervisning skall utföras.  

b. Deskriptiv didaktik: Forskning kring genomförandet av erfarenhetsmässiga 

studier av verkliga undervisningssituationer. 

c. Metadidaktik: Forskning med filosofisk målsättning som överväger grunderna 

för lärandet.  

d. Teoretisk-kritisk didaktik: En form av didaktisk forskning som är baserad på 

både vetenskap och lärares praktiska reflektioner (Hultman & Martinsson, 

2005, s. 21 ff.). 

 

Det finns också den autodidaktiska (självlärda) formen av lärande. En person som har skaffat 

sig kunskaper på ett eller flera områden utan lärare eller handledare är självlärd. I dagens 

samhälle sker autodidaktiken bl.a. genom IT och olika dataprogram (Egidius, 2002, s. 173). 

Elever utnyttjar och använder sina kunskaper som de har skaffat sig av lokal tradition och 

kultur utanför skolans väggar i skolarbetet. Det förefaller att deras kunskaper som bygger på 

egna upplevelser hjälper dem att bättre begripa den vetenskapliga kunskapen som de får i 

skolan. Deras lokala historia, kultur och tradition är en del av didaktikens fält som påverkar 

undervisningen praktiskt, både vad man ska kunna och varför man ska kunna det och hur 

kunskapen ska inhämtas (Arfwedson & Arfwedson, 1991, s.80 ff.).  

 

Lärandet som är baserat på upplevelser är effektivare än lärandet som är enbart baserat på 

inläsning av texter och lyssnande till föreläsningar. När man ger sig på nya områden, sker 

bekantskapen på så sätt att man upplever att här är något att ta till sig. Sedan gör man obser-

vationer av detaljer i situationen eller av föremålet, personen osv. Därefter börjar man reflek-
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tera över vad det är för något som man har framför sig. Sådant lärosätt, dvs. uppgiftsbaserat 

lärande är mer meningsfullt än ett lärande som är frikopplat från kravet att göra något med 

det man lär sig (Egidius, 2002, s. 118 ff.).  
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3. Elever med beteendeproblem 

Beteendeproblem är det beteende som bryter mot skolans lagar och föreskrifter. Som exem-

pel kan man nämna beteenden som inte är förenliga med elevernas utveckling och undervis-

ning, hindrar läraren att undervisa eller andra elever att tillgodogöra sig undervisning. Dessa 

problem kan bero på otillräcklig socialisation, bristfällig vägledning, sen utveckling och ett 

konfliktfyllt samspel mellan barn och vuxna eller emellan barn. Beteendeproblem föreligger 

när samarbete mellan eleven och andra människor i skolan inte fungerar (Ogden, 1991, s. 9). 

 

Skolproblem är komplext och omfattar en kombination av elevproblem, metodproblem och 

lärarproblem. Dessa problem är också sammanbundna till elevens psykologiska, samhälleli-

ga, sociokulturella och historiska bakgrund och knutna till en sammansatt samhällsproblema-

tik (Arfwedson & Arfwedson, 1991, s. 15 f.) Att skapa ett socialt klimat som gör att varje 

elev känner trygghet och respekt i en levande social gemenskap är därför ett viktigt åtagande. 

Det stressiga vardagslivet som är en produkt av IT-samhället medför en bristande kommuni-

kation mellan vuxna och barn. Detta leder till en miljö där barn får ätstörningar, koncentra-

tionsproblem, relationsproblem och en otrygg vardag (Vernersson, 2002, s.5). 

 

Forskningen visar att elever kan uppföra sig avvikande i olika situationer beroende på lära-

rens beteende, skolans regler, förändring av skolans omsorgsapparat, skolans administration 

eller ledning. Läraren och skolmiljön kan medvetet eller omedvetet, direkt eller indirekt vara 

orsak till att elevers beteendeproblem uppstår, utlöses eller förstärks. Det är vanligt att när det 

uppstår akuta kriser och konflikter hos enskilda elever läggs ansvaret för problemen hos ele-

ven. Skolans lärare och övriga personal lägger inte alltid märke till att de själva också kan 

bidra till att problemen uppstår. Man kan fastställa att beteendeproblem är bundna till all-

mänmänskliga problem men eftersom man inte kan ensidigt knyta beteendeproblem bara till 

eleven är det svårt att identifiera symptomen på ett klart och tydligt sätt (Ogden, 1991, s. 19 

ff.). Man bör se realistiskt på skolans möjligheter att hjälpa elever med beteendeproblem. En 

del lösningar kan finnas genom flexibel användning av externa insatser som t.ex. att organise-

ra bättre stöd av skolläkare, skolsköterska och skolkurator. Men alla beteendeproblem kan 

inte betraktas som skolans uppgift att lösa.  Vissa ungdomar med svåra störningar kan ha haft 

ytliga relationer till vuxna (Ogden, 1991, s. 15).  
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I förskoleåldern kan man utgå från de psykosociala och emotionella varningssymtom som 

barn med svåra störningar visar. Allvarliga fall kan vara barn som varken kommunicerar med 

vuxna eller barn. Dessa barn klarar inte av att leka ensamma eller tillsammans med andra 

barn, utvecklar inte något språk eller är hyperaktiva. Barn som ljuger och stjäl, vantrivs, är 

överdrivet oroliga eller tycks ha försenad utveckling kan också drabbas av psykosociala och 

emotionella störningar senare i livet. Det kan också gälla för barn som tidigare har utvecklats 

normalt men vid en viss tidpunkt plötsligt ändrar sitt beteendemönster och sin kommunika-

tion med omvärlden. Barn som inte vill ingå i ett socialt samspel utvecklar även en långsam 

viktökning som kallas för ”Vantrivselsyndromet”. Dålig kontakt med kamrater, impulsivitet 

koncentrationssvårigheter och mycket uppmärksamhetskrävande beteende är ofta symptom 

på svåra problem (Rakstang & Rognhaug, 1995, s. 30 ff.).  

 

Det är viktigt att lärare har kunskap i att det finns olika uppfattningar och metoder när det 

gäller att inse hur dessa elever fungerar och att kunna handskas med dem (Ogden, 1991, 

s.14). Grundläggande förutsättningar för barns psykosociala utveckling är en välplanerad 

kontakt med vuxna/omsorgspersonerna/kontaktpersonerna. Kontakten bör skapa meningsful-

la och lärorika upplevelser och aktiviteter som kan utveckla och berika elevens erfarenheter. 

Kontaktpersonerna ska avgränsa olika upplevelser, reglera aktiviteterna samt fokusera på 

barnets sociala anpassning i en utvecklingsmiljö. Kontakterna mellan eleven och vuxna ska 

ske tidigt då samspelmönstren rotar sig och blir fastlåsta. Ju senare ett samspel sker mellan 

omsorgspersoner och barn, desto svårare är det att få utvecklingen att löpa i en ny och bättre 

bana. Elever behöver dessutom erfarenheter av den materiella omvärlden där de kan utveckla 

sina förmågor, sitt behov av att utforska olika objekt på ett meningsfullt sätt samt få utlopp 

för sin fantasi och kreativitet (Rakstang & Rognhaug, 1995, s. 55).  

 

Lärarnas uppgift består dels av att förstärka sitt klassrumsledarskap för att hantera elever med 

beteendeproblem och dels att arbeta med att utveckla sin kompetens inom det pedagogisk och 

mänskliga området för att förstå olika typer av beteendeproblem och dess orsaker. Detta sker 

genom egen personlighetsutveckling, pedagogiskt utvecklingsarbete och fortbildning vilket är 

ett viktigt led i lärarens professionalisering (Ogden, 1991, s. 15). Vissa elever har anpass-

ningsproblem/integrationssvårigheter och beter sig därför störande.  
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En grupp av barn som lider av sådana problem är invandrarbarn och flyktingbarn som har 

upplevt totalitära och förtryckande regimer. De kan även komma från områden där det råder 

krigstillstånd. De rycks upp med rötterna från hemlandet, språket och kulturen. De har upp-

levt skrämmande och livshotande situationer och visar därför symptom på anpassningssvå-

righeter och skolproblem när de hamnar i det nya landet. Många av dessa barn visar tecken på 

aggression, infantilt beteende och psykosomatiska sjukdomar. Vissa av dessa barn blir mind-

re synliga. De blir allvarliga, stillsamma, ger upp och blir inkapslade. De får inlärningspro-

blem och har svårt i skolan (Rakstang & Rognhaug, 1995, s. 49).  

 

Enligt Ogden visar forskningen att elever med beteendeproblem sällan är populära i skolan. 

De blir vanligtvis inte valda som samarbetspartner av de andra eleverna. De blir ofta socialt 

utstötta eller isolerar sig i klassen. Det finns inga allmänt kända tester som kan användas för 

att mäta beteendeproblem. Det förekommer stora felkällor både när det gäller projektiva test, 

lärarbedömningar och utvärderingar som bygger på systematisk observation. Vi måste alltid 

räkna med mätfel och ett element av klinisk bedömning bör alltid ingå i tolkningen av mät-

ningarna (Ogden, 1991, s. 22 ff.) 

3.1. Skolk 

Innan jag riktade min undersökning mot skolk började jag skaffa information om vad våra 

skolpolitiker ansåg om detta problem och vilka lösningar de föreslog. Jag visste att förre 

skolborgarrådet och nuvarande skolminister Jan Björklund (fp) var den som år 2004 införde 

att skolk skrevs in i avgångsbetyget i gymnasieskolor i Stockholmsområden. Han försvarade 

sitt beslut och ansåg att en skarp attityd från skolväsendet och politikerna minskade skolket, 

men ett kraftlöst och slappt förhållningssätt gjorde att skolket ökade. Däremot ansåg social-

demokraterna i Stockholm att skolk var ett symtom på att något var fel hos eleven och man 

borde jobba med problemen under hela skoltiden med personliga utvecklingsplaner i samver-

kan med föräldrarna. De menade att denna åtgärd från borgerligas sida inte var något bra me-

del för att stoppa skolket och det skulle bara förstöra livet för en redan utsatt ungdom. Social-

demokraterna tyckte istället att man skulle använda sig av ett datasystem för frånvarorappor-

tering, där föräldrar kunde gå in och kontrollera om eleverna var på plats eller inte. Jan 

Björklund menade också att det inte var någon nyhet att det var mycket skolk på yrkespro-

grammen. Han menade att i detta fall räckte det inte att ha skolk med i betygen utan det måste 
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också införas riktiga yrkesutbildningar som inte var så väldigt akademiserade. Det saknades 

också den typen av allmänteoretiska program, med en lägre ambitionsnivå, för elever som 

ville fortsätta en allmän utbildning men inte ville bli akademiker (DN, 3 och 4 december 

2004).  

 

Socialdemokraterna och miljöpartiet (rödgröna majoriteten i Stadshuset år 2004) skrotade 

skolborgarrådets åtgärd mot skolk. De beslutade i sin skolplan att frånvaro inte rapporterades 

i treornas slutbetyg från våren 2005. Nu är det nuvarande skolborgarrådet Lotta Edholm (fp) 

som återigen vill redovisa skolket i betygen fr.o.m. hösten 2007 för barn och unga i Stock-

holm. Fr.o.m. årskurs åtta kommer både anmäld och oanmäld frånvaro att finnas redovisad på 

Stockholmselevernas betyg. Edholm vill också testa gränserna och införa skriftliga bedöm-

ningar av elever från årskurs ett i grundskolan fr.o.m. hösten 2007 men det är osäkert om 

skollagen tillåter det (Aftonbladet, den 2 november 2006). Skolk fastställs när en elev inte har 

en giltig anledning för frånvaro från undervisningen. Som giltig frånvaro räknas t.ex. att man 

har fått ledigt eller är sjuk. Om eleven är sjuk eller inte kan delta i skolarbetet av annan an-

ledning ska han eller hon direkt anmäla det till skolan (Skolverket, skolk).  

 

Enligt Karlberg & Sundell saknas det svensk forskning inom skolk i den utsträckning som 

har gjorts i Amerika och Storbritannien, men de begränsade undersökningarna som har gjorts 

visar ändå att skolk är relativt vanligt i Sverige. Majoriteten av de svenska gymnasieelever 

som har haft ogiltig frånvaro anger följande orsaker till skolk: problem hemma eller i skolan, 

tråkiga ämnen, dåligt förberedelse inför prov samt trötthet. Av dessa elever ansåg 83 % att 

skolk inte påverkade betygen i någon större utsträckning (Karlberg & Sundell, 2004, s. 10 

ff.).  

 

”Apropå”, Brottsförebyggande rådets tidskrift, redovisar en undersökning där de 65 mest 

skolkande eleverna valdes ut i fem förutbestämda skolor. De intervjuades om skolk, drogva-

nor, brottslighet, social situation m.m. Hälften av de skolkande eleverna använde marijuana, 

sju av tio hade begått brott och ännu fler hade själva utsatts för brott. Många hade mycket 

svåra hemförhållanden som varken skolan eller de sociala myndigheterna kände till (Apropå 

1/2000). Enligt i ”Apropå” åberopad forskning har få ungdomar något att invända mot att 

kamraterna berusar sig, vilket gäller för båda könen. Något färre tycker att det är okej med 
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skolk, och det är relativt sett vanligt med en tillåtande inställning till detta beteende (Apropå 

3/2003).  

 

Enligt Ken Reid var skolk så bekymmersamt år 1998 så att den brittiska regeringen beslöt att 

fråga 100 skolkande elever vilka orsaker som ledde till deras skolk. Skolk preciserades från 

tre olika perspektiv: Det sociala perspektivet, det psykologiska perspektivet och det pedago-

giska perspektivet (Reid, 2003, s. 22). 

3.1.1. Socialt perspektiv 

Ungdomskulturen som finns i ett samhälle signalerar tydliga tecken på att ungdomarna tillhör 

en viss samhällsklass eller sympatiserar med en särskild grupp eller ideologi. Ungdomar som 

vill markera sin tillhörighet lyssnar t.ex. på likadan musik, klär sig likadant och förmedlar en 

speciell image som kan vara lätt att tolka. Ungdomarnas beteende att de vill tillhöra en grupp 

skänker dem en identitet som gör det möjligt för dem att överskrida sin klasstillhörighet 

(Fornäs m.fl., 1994, s. 17).  

 

Av egen erfarenhet som lärare ser jag dagligen att i skolans värld har denna gemenskap både 

positiva och negativa effekter. Elever som känner någon form av samhörighet med en viss 

grupp kan påverka varandra på ett avgörande sätt att ta skolan och undervisningen på allvar 

eller på ett negativt sätt genom att lämna skolan och utbildningen av olika anledningar. Karl-

berg & Sundell ser denna gruppsamhörighet som en kamratrelaterad medverkande kraft till 

skolk. De anser också att förklaringar till skolk även finns i familjerelaterade, skolrelaterade 

och individrelaterade faktorer. Familjerelaterade faktorer består av sociala och ekonomiska 

problem som förekommer i vissa familjer, vilka i sin tur påverkar barnets skolgång. De flesta 

elever som har otillåten frånvaro engagerar sig i meningslösa aktiviteter när de skolkar (Karl-

berg & Sundell, 2004, s. 10). I vissa fall skolkar elever för att de vill hålla sig borta från en 

jobbig situation eller vill indirekt tala om att de behöver hjälp och har hamnat i en nödsitua-

tion. Somliga lämnar skolan för att de står under kamratinflytande som uppmanar till skolk. 

En del elever är besvikna över skolan, lärare och/eller klasskamrater och deltar inte i under-

visningen. Skolk inträffar oftare på eftermiddagar, är vanligare på måndagar och fredagar 

samt sker för det mesta veckan innan lov. Muslimska elever skolkar också i högre grad under 

muslimska högtider (Karlberg & Sundell, 2004, s. 8 ff.).  
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I undersökningen som den brittiska regeringen genomförde år 1998 visade det sig att vissa 

elever tyckte att skolan var så långtråkig att de ville hoppa av. Somliga nämnde sociala och 

ekonomiska problem som skäl. En del ville undvika de problem som de hade fått i skolan och 

därför skolkade de. Forskningen avslöjade även att föräldrarnas attityd till skolan och famil-

jens syn på skolan påverkade elevernas skolk (Reid, 2003, s. 26). Några av de sociala pro-

blem som kan orsaka skolk är föräldrars skilsmässa, omplacering i en ny skola, flytt till ett 

nytt område, problem utanför eller innanför skolan, vänners eller släkters bortgång, kriminali-

tet, missbruk, osv. (Reid, 2003, s. 45).  Känslan av att hålla sig borta från skolan på ett olov-

ligt sätt är ett intressant fenomen i sig. Majoriteten av elever som skolkar får en obehaglig 

känsla av skolket och är sorgsna över sin handling. De är oroliga att de blir upptäckta under 

skolket av någon lärare eller bekant. Det är bara ett fåtal elever som tycker att det är accepta-

belt att vara borta utan skäl och inte bryr sig om det. Forskningen visar att många skolkande 

elever hoppas på att det skulle finnas en väg tillbaka till skolan så de kunde gottgöra sina 

misstag och återta sina studier (Reid, 2000, s.19 ff.).  

 

Enligt Ken Reid finns det ett samband mellan skolk och ungdomsgraviditet hos yngre kvin-

nor. Flickor som skolkar, skaffar sig ofta barn med andra skolkare. Föräldrar som inte bryr 

sig om skolan tenderar sannolikt att få barn som skolkar. Reid förklarar också att länken till 

kriminalitet och/eller missbruk är väldigt tydligt hos skolkande elever. Skolk är ett ”socioe-

ducational” problem som är mer märkbart hos elever från lågutbildade familjer än elever från 

högutbildade familjer (Reid, 2000, s.36 samt Reid, 2003, s. 56). Elever som missbrukar to-

bak, sprit och använder narkotika är mindre engagerade i skolämnen, har ofta svårt i skolan, 

skolkar och saknar visioner (Karlberg & Sundell, 2004, s. 11). 

3.1.2. Psykologiskt perspektiv 

Några av de psykiska orsakerna till skolk är någon hotbild som kan finnas om eller utanför 

skolan. Det kan vara en rädsla av att inte klara av skolan eller utbildning och även kan bero 

på familjeproblem såsom alkoholism, missbruk, fattigdom och våld i familjen (Reid, 2003, s. 

62 f.). En elev, som är rädd att klandras av läraren för att ha kommit för sent till skolan kan 

skolka resten av dagen. Skolk är ett tecken på att elevens utbildning har drabbats av motgång. 

Lärarna, föräldrarna och skolkarna själva vet om det, men ändå fortsätter detta fenomen 

(Reid, 2000, s.20). Tomhetskänslor som en psykisk faktor är inte sällsynt i ungdomsåren. De 
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känslorna är ofta pga. misslyckade kärleksförhållande eller kommunikationsproblem med 

föräldrarna till nödvändigheten av att lära sig stå på egna ben (Fornäs m.fl., 1994, s. 24). Det-

ta kan i vissa fall bli så påfrestande att det kan leda till ungdomarnas misstro mot vuxna, 

myndigheterna eller samhället. Vissa av dessa ungdomar ser till och med föräldrarna som 

misslyckade personer och skapar sig nya förebilder, nytt ungdomsspråk och ny ungdomskul-

tur. De börjar leva i ett samhälle som är skapat av dem själva och ett liv som är anpassat efter 

deras tro. Ett liv utanför de ramar som vuxna, skolan, samhället och lagen har bestämt (For-

näs m.fl., 1994, s. 36 ff.).  

 

Reid anser att denna misstro mot samhället, vuxna och skolan gör att eleven hamnar i olika 

ungdomsgäng och även blir accepterad av gänget vilket bl.a. kan leda till gängbråk, hot, 

missbruk, och olika former av kriminalitet (Reid, 2000, s.252 f.). Vuxna ska stödja frigörande 

element i ungdomskulturen men de bör även bidra till att skapa ramar för en fungerande 

normbildning. För att nå detta krävs insikt om att det inte bara är de unga utan samhället i 

stort som behöver förändras. Ungdomarna kommer att fortsätta sitt sökande med, utan eller 

mot de vuxna (Fornäs m.fl., 1994, s. 31).  

3.1.3. Pedagogiskt perspektiv 

Skolk kan även ha pedagogiska orsaker som t.ex. om någon elev tycker att undervisningen 

inte är bra eller vill protestera mot skolan, lärare eller kursen. Skolk som varar en timma eller 

ett par timmar är väldigt vanligt. Under lektionstiden skolkar vissa elever ensamma eller i 

grupp som varar några minuter eller mer (Reid, 2003, s. 83). Skolrelaterade faktorer innehål-

ler en bristfällig relation mellan skolan/skolpersonalen och eleven. Kompisrelaterade faktorer 

rör sig om elever som är lättmottagliga för grupptrycket och individrelaterade faktorer som 

ömsesidiga beteenden mellan elevens störande handlingssätt och otillåten frånvaro (Karlberg 

& Sundell, 2004, s. 10). Ken Reid definierar skolket med hjälp av nedanstående begreppsför-

klaringar: 

1. Specific lesson absence: Frånvaro som bara sker vissa lektioner. Eleven känner vid 

dessa tillfällen att han/hon inte har något behov av eller ork att delta i undervisningen.  

Dessa lektioner kan vara matematik, naturvetenskapliga ämnen eller moderna språk 

men mindre ofta praktiska ämnen. I vissa situationer vill eleven undvika en lärare och 

deltar inte i dennes undervisning. Undersökningen visar att elever undviker lektioner 
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där läraren uppfattas som omänsklig, känslokall, inkonsekvent, orättvis och fördoms-

full. Forskning visar även att elever gärna deltar i undervisningar där läraren hela ti-

den har total kontroll över klassrumssituationer, är trevlig mot eleverna, är empatisk, 

förstår eleverna, har goda ämneskunskaper och genomför undervisningen på ett de-

mokratiskt och tilltalande sätt. 

2. Post-registration truancy: Denna typ av skolk sker periodvis av olika skäl vissa dagar. 

I detta fall irriteras eleven av någonting vid speciella tillfällen, vilket i sin tur är orsak 

till att eleven inte deltar i skolaktiviteter.  

3. Parental-condoned truancy: I detta fall är föräldrarna, direkt eller indirekt delaktiga i 

barnets skolkande. I vissa fall kan det vara på så sätt att föräldrarna försöker täcka upp 

barnets skolk genom t.ex. falska sjukskrivningar eller ledigheter. Det kan även vara så 

att föräldrarna har bestämt vilken utbildning barnet ska välja, vilket kan vara mot bar-

nets eget intresse. Detta kan leda till att barnet tappar motivationen och skolkar. I vis-

sa fall sympatiserar föräldrarna med sina barn mot skolan eller lärarna och är en direkt 

eller indirekt drivkraft i barnets skolkande.  

4. Blanket truancy: Detta fenomen sker när en lärare villigt eller av misstag tolererar 

elevens skolk. Läraren har ett huvudansvar för att anmäla elevernas skolkande. Om 

läraren inte gör det kommer det att innebära stora konsekvenser för eleven.  

5. School refusal or school phobia: Detta fall förekommer vid olika tillfällen. Skolfobi 

kan bero på att eleven har hamnat i en ny skolmiljö, nytt klassrum med nya klaskam-

rater och lärare. Det kan även bero på att eleven är rädd för prov eller liknande och 

inte vill komma till skolan (Reid, 2000, s. 24 – 36). 

 

Forskningen i Storbritannien visar att 57 % av elever i mellan- och högstadiet har skolkat 

någon gång. Deras skolk beror till 19 % på att de inte tycker om skolan, till 64 % på att de 

inte tycker om lektionerna och till 17 % av andra orsaker. Undersökningen visade att dessa 

elever skolkade till 15 % ensamma och till 85 % med någon kompis. 43 % av föräldrarna 

visste om att deras barn skolkade och 57 % visste inte om det. 89 % av de elever som skolka-

de uppgav att de aldrig uppfattade att skolk var ett problem (Reid, 2003, s.90).  
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4. Metod 

Enligt Alan Bryman ska forskaren formulera en frågeställning och genomföra sin idé inom 

området som han/hon är intresserad av. En detaljerad frågeutformning eller problemformule-

ring är viktig. Den innebär en fokus som styr litteraturgenomgången och bidrar till ett funge-

rande beslut om vilka data som behöver samlas in. Forskaren analyserar inhämtade data och 

sammanfattar i skriftlig form de fakta och resultat som är framkomna samt skapar en inrikt-

ning så att han/hon inte fastnar i oviktiga sidospår. Undersökningen bör ha entydigt sam-

hällsvetenskaplig inriktning och visa att den är tydlig och begriplig. Utredningen ska med 

hänsyn till syftet och frågeställningen vara möjlig att genomföra samt ha någon koppling till 

existerande teori och forskning. Forskaren kan komma med något nytt genom att besvara 

frågeställningen (Bryman, 2002, s. 452-463). 

 

Meningen med att skriva en forskningsuppsats för en doktorand eller magisterstuderande 

borde vara utveckling och tillämpning av den intellektuella kunskap som betecknar en veten-

skapsman. Forskaren bör ställa en huvudfråga som han/hon tror är värd att besvara.  Utifrån 

frågan formulerar forskaren ett problem som anses vara värt att lösa. Slutligen skall forskaren 

dela med sig i sin rapport av hur han/hon burit sig åt och vad man kommit fram till. Då måste 

man ha en bild av vad läsaren tycker är intressanta frågor och problem (Booth m.fl., 2004, s. 

63 – 79).  

 

Vetenskaplig strukturerad forskning verkställs genom olika metoder:  

1. Deskriptionsmetoden som är en empirisk och systematisk metod och används vid frå-

geställningar av mer allmän art. I deskriptionsbaserade undersökningar har forskare 

inte preciserade hypoteser men kategoriserar och sorterar alla fakta som samlas in för 

att kunna visa någonting.  

2. Fallstudiemetoden kompletterar forskningen i förhållande till andra metoder. Syftet är 

att ta en liten del av ett stort förlopp och beskriva verkligheten och säga att fallet i frå-

gan får företräda verkligheten i stort.  

3. Hypotesprövningsmetoden som är ett antagande. Forskaren har iakttagit ett visst fak-

tum och vill veta vad som förorsakat fenomenet.  
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4. Komparationsmetoden, där forskaren utgår från enheter som går att jämföra. Före 

jämförelsen behöver forskaren schematisera de fakta som skall jämföras (Ejvegård, 

2002, s. 28 ff.). 

 

Vetenskapliga metoder för insamling av data består dels av litteraturundersökning som hjäl-

per forskaren att skaffa sig kunskap via tidigare genomförda undersökningar och kända mate-

rial men även genom föreläsningar, enkäter och intervjuer.  Enkäter hjälper forskaren att ta 

reda på uppfattningar, inställningar och kunskaper med hjälp av frågeformulär som sänds ut 

till ett större antal personer. Genom enkätundersökning undviks påverkan från intervjuaren 

samt ett stort antal personer på många spridda orter kan nås (Ejvegård, 2002, s. 34 ff.). Inter-

vjuundersökning är en muntlig kommunikation som överför kunskap, erfarenheter, uppfatt-

ningar, inställningar och värderingar från respondenten till intervjuaren. Med intervjumetod 

kan forskare få fylligare och fullständigare svar i jämförelse med enkätundersökning. Forska-

ren kan även under intervjun omedelbart ställa nya frågor som denne inte hade tänkt på tidi-

gare eller genast reda upp eventuella missförstånd och även övertala respondenten att med-

verka vilket på så sätt minskar bortfallet. Intervjuare måste vara noga med vem han/hon väl-

jer att intervjua och förbereda varje intervju noga (Jacobsen 1993, s. 10 ff.).  

 

Med utgångspunkt från ovannämnda beskrivningar om olika undersökningsmetoder och tek-

niker ville jag använda mig av deskriptionsmetoden och intervjutekniken. Men pga. etiska 

principer kunde jag inte peka ut skolkande elever och plocka dem för intervju. Bryman anser 

att det är viktigt att fästa avseende vid etiska principer i forskningsprocessen och hur de indi-

vider som deltar i undersökningen behandlas. För svensk forskning gäller informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet menas 

att forskaren ska informera berörda personer om undersökningens syfte. Samtyckeskravet 

visar att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan. Med konfidentialitetskravet menas 

full anonymitet och att materialet förvaras oåtkomligt för andra och nyttjandekravet innebär 

att forskningsmaterialet endast får användas för forskningsändamålet (Bryman, 2002, s. 440-

451).  

 

På grund av detta tog jag hjälp av enkäter för att locka fram dessa elever. Jag skrev med hän-

syn till etiska principer enkäter och delade ut dem till några gymnasieskolor som tillhandahål-
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ler yrkesförberedande program i Östergötland och Södermanland (Bilaga 3). Wärneryd anser 

att enkäter ska vara enkla, helst utan svåra ord, långa meningar och förkortningar. Om det 

måste finnas komplicerade uttryck bör de förklaras utan att det ger ett tjatigt intryck. Enkäten 

ska beröra majoriteten mer än minoriteten och inte styra uppgiftslämnaren på något sätt. I 

enkäter ska helst rubriker eller varje fortlöpande frågestycke påbörjas med en kort förklaring 

till varför frågorna ställs. Det är inte alltid lätt att svara på frågorna utan anvisningar, därför 

är det bra om instruktioner placeras i själva frågan eller i direkt anslutning till frågan (Wärne-

ryd, 1986, s. 204 ff.). 

 

I enkäten utgick jag från att 20 % är en dag per fem studiedagar vilket blir en dag per vecka. 

Jag frågade eleverna i enkäten om de hade skolkat någon gång under sin gymnasieutbildning. 

Om de hade svarat ”JA” skulle de även svara på frågorna ”Mindre än en dag” eller ”En dag 

eller mer än en dag”. De som svarade på det andra alternativet hade alltså skolkat 20 % eller 

mer än 20 % vilka var aktuella för min undersökning. Jag bjöd de elever som blev intervjuade 

av mig på en lott med syfte att ett sådant erbjudande lockar fler elever att ställa upp.  

 

Mitt mål var från början att intervjua tio elever som hade gått igenom kursen ”Projektarbete 

100 p” och hade skolkat under gymnasieåren. Dessa elever skulle vara fem från gruppen som 

hade fått godkänt och fem från gruppen som hade fått underkänt. Eftersom majoriteten av de 

elever som läste på sista året i gymnasiet är myndiga behövde jag inte få föräldrarnas god-

kännande. Men när jag delade ut enkäterna insåg jag att de skolkande eleverna bestod av fyra 

olika kategorier. 

1. Elever som inte hade skolkat under kursen ”Projektarbete 100 p” och hade fått god-

känt i denna kurs. 

2. Elever som hade skolkat under kursen ”Projektarbete 100 p” och ändå hade fått god-

känt i denna kurs. 

3. Elever som inte hade skolkat under kursen ”Projektarbete 100 p” men hade fått un-

derkänt i denna kurs. 

4. Elever som hade skolkat under kursen ”Projektarbete 100 p” och hade fått underkänt i 

denna kurs. 
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Efter detta resultat bestämde jag mig för att intervjua tre elever från varje kategori dvs. tolv 

elever men problemet var att ett fåtal av de elever som deltog i enkätundersökningen och gav 

detta resultat var villiga att ställa upp för intervju vilket jag kommer att förklara vidare under 

rubriken ”Urval av undersökningspersoner”. 

 

Nästa steg var att formulera mina frågor till kommande intervjuer. Innan jag skrev frågorna 

var jag även intresserad av att få veta vad jag kan få ut ur mina intervjuer, varför det just är de 

frågorna relevanta och hur jag ska skriva dem (Kvale 1997, s. 119). Jag hade givetvis som 

syfte att frågorna skulle vara användbara för min forskning. Eftersom min C-uppsats handla-

de om projektarbete hade jag redan goda kunskaper om detta ämne men för min magisterupp-

sats fördjupade jag kunskaperna ytterligare. Jag läste dessutom aktuell litteratur om beteen-

deproblem och skolk, innan jag började med att skriva frågorna till intervjuerna. På det sättet 

hade jag adekvat kunskap för att genomföra intervjuerna. Medan jag intervjuade responden-

terna strävade jag efter att vara avslappnad och mottaglig och lät dem berätta om de erfaren-

heter som de tyckte var viktiga (Bell, 2000, s. 119 ff.). 

 

Till intervjuerna skrev jag ostrukturerade frågor för att lämna lite utrymme till mig själv ifall 

det dyker upp nya frågor medan intervjun pågår (Bell, 2000, s. 122). Dessa frågor ställdes till 

både elever som uppnått betyget godkänt och elever som haft betyget icke godkänt i kursen 

”Projektarbete 100 p” (Bilaga 4). Enligt Bryman finns det olika former av intervjuer som t.ex. 

strukturerad, semistrukturerad samt ostrukturerad. En strukturerad intervju går ut på att en 

intervjuare ställer frågor till en respondent utifrån ett i förväg fastställt intervju- eller fråge-

schema. Fördelen med att ha en strukturerad intervju är att en sådan, säkerställer att respon-

denternas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt, något som bara kan ske på ett trovär-

digt sätt om svaren utgör reaktioner på identiska frågor. En semistrukturerad intervju kan 

generellt sett beskrivas som ett frågeschema, men där frågornas ordningsföljd varierar. Frå-

gorna brukar också vara mer allmänt formulerade än vad som är fallet vid strukturerade in-

tervjuer. Intervjuaren har också ett visst utrymme för att ställa ytterligare uppföljningsfrågor 

till det som uppfattas vara viktiga svar. Ostrukturerad intervju består av mer allmänna fråge-

ställningar över det som intervjun avses täcka. Man ställer ofta frågorna på ett informellt sätt. 

Själva formuleringen av frågorna och deras ordningsföljd skiljer sig ofta åt mellan intervjuar-

na (Bryman, 2002, s. 123 ff.). 
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4.1. Kvalitativa undersökningsmetoder  

Kvalitativa undersökningsmetoder innefattar hermeneutiska metoder såsom fenomenografi, 

etnografi, Grounded Theory (GT) och Life History (LH). Fenomenografi handlar om olika 

uppfattningar, hur människor tänker eller uppfattar olika saker.  Datainsamlingen sker via 

intervjuer. Analys av data sker systematiskt genom datajämförelser och leder till kategorise-

ring. Resultatet är olika kategorier av uppfattningar (föreläsning, Colnerud, 2006). Fenome-

nografi är enligt Staffan Larsson ett förfaringssätt som baseras på fastställda filosofiska hypo-

teser och går ut på att skildra människors upplevelser av likadana händelser (Larsson, 1986, s. 

11). Kvale anser att den fenomenografiska metoden närmar forskaren till det fenomen som 

ska undersökas så att denne får en uppfattning av det. Inställning till fenomenet analyseras, 

tillämpas, systematiseras och teoretiseras av forskaren (Kvale, 1997, s. 56). Etnografi stude-

rar sociala fenomenen och kulturer. Datainsamlingen sker med hjälp av observation. Dataana-

lysen utförs med hjälp av tolkning av mönster vilket kallas för analysisk induktion. Resultatet 

framställs i form av beskrivningar, vilka kontrolleras med hänsyn till respondent, validity och 

triangulering (föreläsning, Colnerud, 2006). Etnografisk metod används av vetenskapsmän 

som studerar människan eller människosläktet i detalj. Etnografi grundar sig på observation 

av hela samhället eller en infallsvinkel av en nation, en kultur eller en grupp (Bell, 2000, s. 18 

ff.). GT (Grounded Theory) behandlar socialt fenomen och mänsklig interaktion. Datainsam-

lingen sker med hjälp av intervjuer och observationer. Dataanalysen utförs med hjälp av sys-

tematisk jämförande analys och kodning. Resultatet presenteras i form av modeller, hypoteser 

och teorier vilket kontrolleras genom erfarenheter och nya data (föreläsning, Colnerud, 

2006). Grounded Theory eller tillkomst av teori på erfarenhetsmässigt underlag utförs för att 

upptäcka kategorier och deras egenskaper (Bryman, 2002, s. 290). LH (Life History) betrak-

tar individers rörelse i samhällsstrukturer. Datainsamlingen äger rum med hjälp av observa-

tion och intervjuer. Data analyseras genom tolkning av olika datamönster som blir synliga. 

Resultatet framställs i form av livshistorier i samhällelig kontext (föreläsning, Colnerud, 

2006). Med hänsyn till ovanstående beskrivning om kvalitativa forskningsmetoder kommer 

min undersökning vara av fenomenografisk art. Mina intervjuer kommer att leda mig till hur 

mina respondenter tänker och vad de har för uppfattning om kursen ”Projektarbete 100 p”. 

Jag kommer därnäst att begrunda, utvärdera, kategorisera och beskriva deras paradigm. 
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4.2. Urval av undersökningspersoner 

Via e-post kontaktade jag några lärare och rektorer på ett antal yrkesgymnasieskolor i Öster-

götland och Södermanland och bifogade min enkätundersökning till dem (Bilaga 2). Jag gick 

även vid fyra tillfällen, efter överenskommelse med lärarna eller rektorerna, till fyra gymna-

sieskolor som tillhandahöller yrkesförberedande program i Östergötland och Södermanland 

och delade ut 22, 10, 8 och 18 enkäter dvs. sammanlagt 58 enkäter till årskurs 3 och fick till-

baka dem direkt. Vid alla de tillfällen som jag delade ut enkäterna var mellan 30 % och 50 % 

av eleverna i klasserna borta. Vid det första och sista tillfället hade eleverna något möte med 

sina mentorer, lärare eller annan skolpersonal och var från olika yrkesinriktningar, fast sam-

lade i en och samma lokal för att genomföra vissa aktiviteter. Min enkätundersökning visar 

följande: 

 

5 enkäter av de 58 enkäterna var inte kompletta. Av de 53 resterande enkäterna fick jag veta 

att ca. 50 % av eleverna (26 elever av 53) hade haft otillåten frånvaro någon gång under 

gymnasietiden. Av de 26 elever hade 60 % (16 elever av 26) otillåten frånvaro en dag eller 

mer än en dag i veckan. Av de 16 elever som gick ihop med mitt avgränsade syfte hade 19 % 

(3 elever av 16) inte skolkat under kursen ”Projektarbete 100 p” och alla tre ville ställa upp 

för intervju. Två hade fått godkänt och en hade fått underkänt i kursen ”Projektarbete 100 p”. 

De resterande 81 % (13 elever av 16) hade även skolkat under kursen ”Projektarbete 100 p”. 

12 av dem hade blivit godkända och 7 av dem ville ställa upp för intervju. En hade blivit un-

derkänd i kursen ”Projektarbete 100 p” och ville inte bli intervjuad. Resultatet var långt ifrån 

mina förväntningar. I och för sig hade jag fått 4 klara kategorier som bestod av: 

1. Två av sexton elever som inte hade skolkat under kursen ”Projektarbete 100 p” och 

hade fått godkänt i denna kurs. Båda två ville ställa upp för intervju. 

2. Tolv av sexton elever som hade skolkat under kursen ”Projektarbete 100 p” och ändå 

hade fått godkänt i denna kurs. Sju elever ville ställa upp för intervju. 

3. En elev av sexton som inte hade skolkat under kursen ”Projektarbete 100 p” men hade 

fått underkänt i denna kurs. Den eleven ville ställa upp för intervju. 

4. En elev av sexton som hade skolkat under kursen ”Projektarbete 100 p” och hade fått 

underkänt i denna kurs. Den eleven ville inte ställa upp för intervju.  
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Efter detta resultat bestämde jag mig för att intervjua tre elever från varje kategori dvs. tolv 

elever, men problemet var att jag hade överskott på elever från kategori två och underskott på 

elever från kategori ett, tre och fyra. Jag visste att de elever som inte hade deltagit i min en-

kätundersökning var just de som hade skolkat, medan jag hade delat ut enkäterna, men jag 

visste inte hur jag skulle nå dessa elever. De eleverna hade säkert mycket att berätta. Mitt 

enda hopp var att de enkäter som jag hade delat ut via e-post till gymnasieskolorna skulle 

hjälpa mig att fylla underskottet. Jag började med att kontakta de elever som jag själv hade 

nått via enkäterna men det var inte så många elever som ville ställa upp för intervju. Även 

elever som hade lämnat sina telefonnummer och e-postadresser i enkäterna och hade nämnt 

att de var villiga att ställa upp gick inte att nå i många fall. Jag började inse att det var svårt 

att få tag i gymnasieelever som skulle passa i forskningens syfte och var beredda att medver-

ka bara via enkäterna. Jag kontaktade ännu en gång de gymnasieskolor som hade fått enkä-

terna via e-post och bad dem om hjälp. Jag berättade även för mina tidigare klasskamrater på 

lärarutbildningen om min undersökning vilket de berättade i sin tur vidare för sina elever. Jag 

själv är gymnasielärare i två olika skolor på två olika orter i Östergötland som tillhör ett och 

samma utbildningsföretag. På båda orterna hade jag berättat om min undersökning för mina 

egna elever och andra elever och hade bett dem om hjälp. Jag lyckades till slut intervjua tolv 

gymnasieelever i Östergötland och Södermanland för min undersökning. Av de tolv var bara 

två flickor varav en med invandrarbakgrund, och av tio pojkar var åtta med utländskhär-

komst. En sammanfattning av urvalet visas i nedanstående tabell: 

 
Urvalsgrupper Antal elever 

Från enkäterna som delades ut av andra lärare 1 

Från de enkäter som jag själv delade ut i några gymnasieskolor 3 

Från skolor där mina tidigare klasskamrater på lärarutbildningen arbetar 3 

Klasskamrat till en av mina vänners barn 1 

Elever från de skolor jag undervisar i, dock inte mina egna elever 4 

Summa 12 

 
Tabell 1. Urval av undersökningspersoner. 
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Jag informerade alla respondenter om min avsikt med undersökningen och att ställa upp i 

intervjun var helt frivilligt. Jag talade om för dem att de hade rätt att avstå från intervjun när 

som helst. Jag försäkrade även att de skulle förbli anonyma och inga privata uppgifter skulle 

läcka ut (Kvale 1997, s. 107). Sex av respondenterna blev intervjuade av mig i sina skolor 

efter överenskommelse med deras lärare, fyra elever blev intervjuade i stadsbiblioteken, en 

blev intervjuad hemma hos min vän, en blev intervjuad i en smörgåsrestaurang. Av de tolv 

eleverna hade sex fått godkänt i kursen ”Projektarbete 100 p” och sex var underkända. Fem 

av de som är underkända i kursen har utländska rötter. Intervjuerna pågick mellan 45 minuter 

och en timma.  

4.3. Dataanalys 

Kvale indelar data till iakttagbara data, prövbara data och reproducerbara data. Iakttagbara 

data är en del av det positivistiska tänkandet och nås via observationer och experiment. Pröv-

bara data som också är inspirerade av ett positivistiskt tänkande, är vetenskapliga data som 

bör ge samma svar på varje prövning vid likadana förutsättningar och i likadana miljöer. Re-

producerbara data är mångfaldiga data som påträffas av ett antal bedömares olika uppfatt-

ningar. Forskaren bör även ta hänsyn till att enbart antalet experter som berättar om sina upp-

fattningar om samma fenomen inte kan ge någon försäkran för sanningen (Kvale 1997, s. 62 

ff.). Databearbetningen framställer vilka tekniker som har använts och på vilket sätt data har 

bearbetats. Arbetet med att formulera skillnaden i tolkning av uppfattningar kräver läsning, 

reflektion och att kritiskt granska de kategorier man utformat för att finna nya fakta (Larsson, 

1986, s. 31). Jag spelade in och transkriberade mina intervjuer. Analysen av intervjuerna ut-

fördes på så sätt att jag om och om igen läste intervjusvaren. Jag hade klart för mig vilka fe-

nomen jag egentligen var intresserad av. Mitt mål var att hitta likheter och skillnader i ele-

vernas uppfattningar om ett och samma fenomen som hade dykt upp under intervjuerna och 

var i fas med uppsatsens syfte. Genom jämförelser mellan respondenternas yttrande förtydli-

gades likheter och skillnader som fanns i olika svar. Så småningom kunde jag se ett mönster 

som kunde framställa grunden till kategorierna (Larsson, 1986, s.37). Eftersom jag lät re-

spondenterna berätta fritt om sina uppfattningar av projektarbete och skolk, dök det ideligen 

många intressanta fenomen upp i deras beskrivningar som jag kommer att ta upp under rubri-

ken ”Diskussion” efter en redovisning av intervjuernas resultat.   
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5. Resultat av intervjuer 

I detta kapitel presenteras resultaten av de tolv intervjuer som jag genomfört. Här redovisar 

jag elevernas uppfattningar om de frågor som jag har ställt under rubriken ”Frågeformule-

ring”. Mina frågeställningar är enligt nedan: 

1. Vad har elever som skolkat 20 % eller mer under sina 3 åriga gymnasiestudier för 

uppfattning om gymnasieskolan som helhet? 

2. Vad har dessa elever för uppfattning om skolkets effekt på betyg? 

3. Vad har elever som klarat kursen ”Projektarbete 100 p” och uppnått betyget godkänt i 

den, för inställning till denna kurs? 

4. Vad har elever som inte klarat kursen ”Projektarbete 100 p” och fått betyget icke 

godkänt i den, för åsikt om denna kurs? 

5.1. Elever som inte skolkat under kursen ”Projektarbete 100 p” och fått 

”G” i kursen 

Gruppen bestod av tre elever, två pojkar och en flicka. Alla tre hade haft 20 % eller mer olov-

lig frånvaro under sina treåriga gymnasiestudier. De påstod att de inte skolkat under kursen 

”Projektarbete 100 p” och hade fått veta att de hade fått godkänt i denna kurs. 

5.1.1. Elevernas uppfattning om gymnasieskolan som helhet 

Dessa elever nämnde i intervjuerna att de överhuvudtaget inte var engagerade i skolan. Gym-

nasieskolan är frivillig men de valde gymnasieskolan bara för att få något jobb senare efter 

avslutad utbildning. De var med andra ord indirekt tvungna att söka upp gymnasiet. De 

nämnde också att pga. brist på engagemang skolkade de väldigt mycket under gymnasietiden 

fastän de ändå tyckte att gymnasieskolan är nödvändig för samhället.  

 
Visst ska det finnas möjlighet för alla barn och ungdomar att gå en gymnasieutbildning 

men jag tycker ändå att skolan i stort sett är tråkig vare sig om det är grund eller gymnasie-

skolan (Intervju 3: Fråga 3). 

 
Dessa elever skolkade tillsammans med andra kompisar och hade inga skuldkänslor. De tyck-

te tvärtom att det var skönt att lämna skolan. De var inte oroliga att någon lärare, bekant eller 
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granne skulle känna igen dem och berätta för föräldrarna om deras skolk. Alla tre nämnde att 

skolan ringde till deras föräldrar eller målsman, när de inte hade fyllt arton, men det hjälpte 

inte.  

 
… Morsan brukar säga att hon är hjälplös och vet inte vad hon ska göra med mig (Intervju 

4: Fråga 24).  

 
Under den tid de skolkade var de med sina kamrater, gick runt i stan eller gick hem till flick-

vännen. Den kvinnliga eleven nämnde att hon oftast höll sig i skolområdet men inte i klass-

rummet. Hon var mycket pratsam och stökig och lärarna ville inte att hon skulle vara närva-

rande i undervisningen.  

5.1.2. Elevernas uppfattning om skolkets effekt på betyg 

Samtliga elever ansåg att det fanns en koppling mellan skolk och betyg, men detta var inte så 

omfattande att de skulle bli underkända. Skolk var något som hade följt dem från grundsko-

lan och de hade ändå blivit klara med de flesta ämnen och nu var de i sista skedet i gymna-

sieutbildningen. Alla tre eleverna tyckte att de lärde sig på kortare tid än sina klasskamrater 

och då fanns det inte någon anledning att vara kvar i skolan för dagen.  

 
Jag är kanske för smart. Jag lär mig väldigt fort och sen blir det bara dötråkigt (Intervju 3: 

Fråga 4). 

 
Dessa elever tyckte även, att om de inte blev godkända i några ämnen under sina studietider i 

grundskolan och gymnasieskolan hade det ingenting med deras skolk att göra. Två av dem 

påpekade att inte heller deras kamrater som inte skolkade blev godkända i de ämnena. En av 

dem nämnde att lärarna var så tråkiga och okunniga att det inte skulle hjälpa, även om han 

inte hade skolkat i de ämnena. De tyckte ändå att skolk försämrade kunskapsinhämtningen 

och skapade osäkerhet hos dem, vilket i sin tur ledde till ännu mer skolk.  

5.1.3. Elevernas inställning till kursen ”Projektarbete 100 p” 

Alla tre respondenterna tyckte att projektarbetet var en jättebra kurs. De ansåg att både ar-

betsuppgifterna och handledarna var orsaken att de blev klara med projektarbeten.  

 
Min handledare var mycket bra och hjälpsam. Han tyckte att jag skulle tillverka något till 

mig själv för att jag skulle bli motiverad. Jag kom inte på någonting. Han tyckte att jag 
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skulle tillverka en namnskylt till mig själv. Jag tyckte att det var jätte kul. Jag blev motive-

rad och arbetade ordentligt med det (Intervju 1: Fråga 5). 

 
Samtliga respondenter tyckte att de lyckades för att de haft minst en handledare som var bra. 

Två av dem nämnde att de inte var nöjda med presentationen av kursen för att i det ena fallet 

var klassrummet väldigt stökigt och rörigt och ingen lyssnade på läraren. I det andra fallet 

förstod eleven ingenting för att läraren förklarade kursen ”Projektarbete 100 p” otydligt och 

obegripligt. Den som hjälpte dem under processen fram till mål var enligt dem deras handle-

dare.  

 
En av mina handledare var inte bra men jag fick hjälp av den som var bra. Jag blev helt 

klar med projektarbetet tack vare honom (Intervju 4: Fråga 20).  

 
I alla tre fallen hade produkten en direkt anknytning till fritidsintressen och det var handle-

darna som hade föreslagit vad eleverna skulle tillverka. Eleverna tillverkade saker till sig 

själva. I samtliga fall var handledarena enligt eleverna ”ämneskunniga”, ”duktiga”, ”mänskli-

ga”, ”hjälpsamma”, ”lyhörda”, ”rättvisa” och brydde sig om dem.  
 

Ingen brukar bry sig om mig, inte ens mina föräldrar. Han var en av de få människor 

som lyssnade på mig, hjälpte mig, brydde sig om mig och lärde mig (Intervju 3: Fråga 

20). 

 
Eleverna nämnde också att de hade lärt sig mycket av sina handledare. De bearbetade sina 

gamla kunskaper och fick även nya kunskaper under projektets gång. Det som var bäst med 

projektarbete var deras valfrihet och att arbetsuppgiften var i fas med deras intresse. De till-

verkningsövningar som de hade kört under en treårig gymnasieutbildning hamnade direkt 

efter tillverkningen i skrotlådan.  De ansåg att det var tråkigt att jobba med en övning i timtal 

och när den var perfekt då slängdes den för att man inte hade någon nytta av den. I projektar-

betet tillverkade de saker som skulle komma till användning i deras vardagsliv. 

 
Namnskylten som jag tillverkade hamnade i mitt rum istället för att slängas i skrotlådan. 

Våra övningar har alltid varit så att när vi tillverkade dem slängdes de i spåntunna sen (In-

tervju 1: Fråga 24).  

 
Eleverna var eniga om att både arbetsuppgifterna och handledarna måste vara bra för att ele-

verna skulle bli intresserade av utbildningen. Alla dessa elever hade även valfriheten att an-
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vända sig av de material och utrustningar som redan fanns i skolan eller köpa material för 

max 200 kronor. Flickan nämnde att motivationsfaktorn utöver arbetsuppgiften och handleda-

ren var hennes egen vilja. Hon berättade att i hennes klassrum fanns tre flickor till och det 

fanns lite spänning mellan henne och de flickorna. De hade svårt att samarbeta med varandra 

och inga andra elever ville jobba ihop med henne. Alla trodde att hon skulle åka snålskjuts på 

dem. Eftersom hon är tävlingsinriktad ville hon visa de andra flickor att hon också kunde. 

Hon ansåg att utöver den goda handledaren var det hennes egen vilja som hjälpte henne att 

bli klar med sitt projektarbete.  

 
Jag skolkade ingenting under projektarbetet och gjorde allt som jag borde göra (Intervju 1: 

Fråga 5).  

 
Alla tre elever genomförde sitt projektarbete ensamma. En av pojkarna nämnde att han hade 

svårt att arbeta i grupp och den andre pojken nämnde att klasskamraterna inte ville jobba med 

honom.  
 
Folk ville inte jobba med mig. De trodde att det var de som skulle göra hela jobbet. Även 

min bästa kompis sa att han ville jobba med någon annan (Intervju 3: Fråga 10). 

 
Dessa elever nämnde även att de bra handledarna var med dem och stödde dem under hela 

processen från planering till rapportskrivning. De betonade att det inte var handledarna som 

gjorde jobbet. Däremot var de alltid tillgängliga och om eleverna fastnade i processen kom 

handledarna med råd, tips och nyttiga synpunkter. De tyckte även att projektarbetet var bra 

organiserat. De skaffade sig goda kontakter med olika företag utanför skolan och lärde sig en 

hel del om branschen och arbetsmarknaden.  

5.2. Elever som skolkat under kursen ”Projektarbete 100 p” men har fått 

”G” i kursen 

Gruppen utgjordes av tre manliga elever. Alla tre hade haft 20 % eller mer olovlig frånvaro 

under sina treåriga gymnasiestudier. De nämnde även att de hade skolkat någon eller några 

dagar under kursen ”Projektarbete 100 p”, men att de fått veta att de hade fått godkänt i den-

na kurs. 
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5.2.1. Elevernas uppfattning om gymnasieskolan som helhet 

Alla tre var eniga om att skolan som helhet var tråkigt. De hade överhuvudtaget aldrig trivts i 

skolan, varken i grundskolan eller i gymnasiet. En av dem nämnde att de första åren i grund-

skolan var det något nytt och unikt, så han tyckte att de åren var väldigt bra men senare blev 

det bara tråkigare och mera ointressant. Ändå ansåg alla dessa elever att gymnasieutbildning-

ar är viktiga för samhället.  

 
… visst tycker jag att om jag får barn någon gång, ska mina barn läsa på gymnasiet (Inter-

vju 7: fråga 3) 

 
Två av dessa elever visade inga skuldkänslor, när de olovligt lämnade skolan. Den tredje på-

stod att han kände delvis att han hade svikit lärarna, men ändå kändes det bra att inte vara i 

skolan. De brydde sig inte så mycket om vad andra tyckte om deras skolkande och såg ingen 

nytta i att vara kvar i skolan, när de inte lärde sig så mycket under sin skolvistelse. Det största 

problemet hos dessa elever var deras skoltrötthet. De hade även svårt att se någon anknytning 

mellan kärnämnena och karaktärsämnena.   

 
Religion eller svenska B är tråkiga och har inte något med min CNC-teknik att göra. Jag är 

mer intresserad av mina yrkesämnen (Intervju 9: fråga 3). 

 
Eleverna berättade att innan de blev myndiga meddelade skolan via SMS, telefonsamtal och 

brev till föräldrarna och målsman om deras frånvaro men det ledde bara till gräl hemma och 

hade inte någon annan effekt. De var med sina kamrater eller flickvänner när de skolkade.  

5.2.2. Elevernas uppfattning om skolkets effekt på betyg 

Eleverna var eniga om att skolk har en negativ effekt på kunskapsinhämtningen men behöver 

inte påverka betyget till underkänt. De satte skolket i system ganska tidigt i grundskolan och 

hade klarat sig hela vägen fram till slutet på gymnasieutbildningen. En av dem nämnde att 

han hade lärt sig att hantera skolk på ett skickligt sätt som inte gjorde så starkt intryck på lä-

rarna att det påverkade betyget. 

 
Jag får uttrycka mig så att jag har blivit proffs på att smyga iväg. Jag vet när och hur måste 

jag dra mig undan. Det sticker inte dem (lärarna och klaskamraterna) i ögonen (Intervju 7: 

fråga 4).    
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Ibland när de förstod att det var svårt att skolka eller lärarna var irriterade på dem pga. skol-

ket använde de sig av andra knep för att kunna lämna skolan. De sökte ledighet av olika på-

hittade anledningar eller sjukanmälde sig. De ansåg att detta sätt var lite mildare än att bara 

lämna skolan utan någon anledning. De nämnde även att sjukanmälan och ledigheter inte 

påverkade lärarna negativt i samma utsträckning som vanligt skolk.   

 
När jag inte hade fyllt arton bad jag mamma eller hennes pojkvän att ringa till skolan och 

sjukanmäla mig. Nu när jag är myndig gör jag det själv (Intervju 2: Fråga 4).  

 
En av eleverna berättade att hans skolkande hade sänkt hans betyg till godkänt. Han ansåg att 

detta var orättvist och han borde få det betyg han var värd. Enligt honom var det felaktigt att 

läraren behandlade honom med sänkt betyg.  

 
Jag läser mycket engelska böcker hemma och är väldigt duktig på engelska men ändå sänk-

te min lärare mitt betyg i engelska för att jag skolkade. Det är inte rättvist. Betyg ska utgå 

från min kunskap och inte från mitt skolk (Intervju 2: Fråga 18). 

5.2.3. Elevernas inställning till kursen ”Projektarbete 100 p” 

Dessa elever tyckte att kursen ”Projektarbete 100 p” var väldig rolig men de hade ändå skol-

kat. Alla hade producerat saker som var direkt anknutna till deras fritid. Två av dem hade 

deltagit i presentationerna och bara en av dem tyckte att den var bra och tydlig. Den andra 

berättade att när läraren presenterade kursen, lyssnade inte eleverna på läraren utan pratade 

med varandra, lyssnade på musik och sprang runt i klassrummet. Detta gjorde det väldigt 

stökigt och han förstod inte någonting.  

 
Presentationen var inte bra. Det var stökigt i klassrummet och ingen lyssnade på läraren. 

Folk pratade med varandra, pratade i sina mobiltelefoner, satte på sina datorer, lyssnade på 

musik och sprang runt i klassrummet. Det var jätte stökigt. Jag förstod ingenting av presen-

tationen (Intervju 2: Fråga 6). 

 
Den tredje eleven nämnde att han hade skolkat just den dagen presentationen genomfördes. 

Planeringen hade gjorts i samarbete med handledarna. Två av dem hade arbetat ensamma och 

den tredje hade genomfört projektet tillsammans med en annan pojke som var en av klassens 

bästa elever. Den duktiga pojken hade planerat vad som skulle tillverkas med utgångspunkt 

från sitt eget fritidsintresse. De två elever som utförde projektarbete ensamma gjorde ”nästan 
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allt” som de borde göra enligt kurs- och elevmålen för ”Projektarbete 100 p”. De delarna som 

utfördes slarvigt var loggbokskrivandet, rapportskrivningen och de teoretiska momenten i 

projektarbetet. De förklarade även att minst en av handledarna som tog hand om de praktiska 

delarna av kursen var mycket ämneskunnig, hjälpsam och tillgänglig. Det roligaste var de 

praktiska arbeten.  

 
Jag skolkade de dagarna när jag hade handledaren som inte var hjälpsam. Han var så tråkig 

så man fick ingen hjälp av honom. Varför skulle jag komma till skolan då? Jag kom till 

skolan när jag hade andra handledare som var bra (Intervju 9: Fråga 20).  

 
Den elev som genomförde sitt projektarbete med sin duktiga klasskamrat erkände att hans 

kamrat gjorde det mesta av projektet. Han hjälpte bara kamraten delvis med de praktiska de-

larna. Utan kompisens insats skulle han aldrig blivit klar med sitt projektarbete, men han 

hade inte heller dåligt samvete eftersom arbetet tillhörde kompisens fritidsintresse. I de två 

fallen som eleverna arbetade ensamma ansåg de att det var rätt av lärarna att godkänna dem i 

kursen ”Projektarbete 100 p”, trots att de inte hade fullgjort kursen enligt kursplanen. Båda 

två, fast de var från två olika skolor, nämnde att lärarna hade talat med dem om deras brister, 

men ändå var de ”snälla” och godkände dem. Den tredje pojken som arbetade med sin kom-

pis ansåg att han ändå hade gjort en del av de praktiska delarna och hade ”bidragit med nå-

got”, vilket gjorde det moraliskt rätt att få godkänt. Enligt honom brydde sig inte läraren om 

vem som hade gjort vad. Meningen var bara att produkten skulle vara klar, loggboken skulle 

vara ifylld, rapporten skulle vara skriven.  

 
Ni lärare säger hela tiden att utbildningen ska vara förverkligad. I det verkliga livet måste 

man vara smart för att lyckas. I skolan ska man också vara smart. Projektarbete var bra för 

att man kunde planera på ett smart sätt. Det är ni som tycker att man åker snålskjuts på sin 

kompis men han hade svårt med att svetsa vissa grejor. Jag är bra på svetsning. Jag tycker 

inte att jag har åkt snålskjuts på honom (Intervju 7: Fråga 10)  

 
En av de pojkarna som jobbade ensam nämnde att hans arbete inte var så utmanande och det 

tog inte så lång tid att tillverka det. Han blev klar med sitt arbete före den planerade tiden och 

därför var det inte någon mening att stanna kvar i skolan. Han började med skolket när han 

hade gjort färdig sin produkt som var till hans bil.  
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Jag planerade rätt, jag visste att jag skulle bli klar med det i tid. Mitt projekt var inte så 

avancerat och projektbeskrivningen blev godkänd av mina handledare. Så jag blev klar 

med det i mycket god tid, då behövde jag inte vara i skolan. Lärarna blev frustrerade men 

de ska skylla sig själva. De visste vad jag skulle tillverka och de godkände det (Intervju 2: 

Fråga 6). 

    
Två av eleverna i denna grupp skolkade ensamma medan en skolkade med sin kompis från en 

annan skola. Enligt honom brukade kompisen bara dyka upp hur som helst och när som helst 

och han lämnade bara skolan med honom. Han kunde inte förklara varför han gjorde det. Han 

trodde att detta berodde på hans skoltrötthet. Alla i denna grupp sa att de bara drev runt i stan 

utan någon anledning. 

 
Jag är alltid trött. Jag orkar bara inte att sitta och lyssna på en massa babblande. Jag somnar 

direkt om jag stannar kvar i skolan (Intervju 9: Fråga 12). 

 
Dessa elever tyckte att kursen ”Projektarbete 100 p” var rolig bara på den praktiska delen. De 

lämnade ofta skolan bara under de teoretiska delarna av kursen. En av eleverna berättade att 

han blev lätt påverkad av andra elever i gruppen och när han såg att någon eller några i klas-

sen skolkade fick han någon form av tvångskänsla att lämna skolan.   

 
Grupptrycken påverkar också mig. När mina kompisar inte är i skolan varför ska jag kom-

ma? När de lämnar skolan varför ska jag vara kvar? Någon röst inne i mig sa att skolan är 

tråkig, lämna den bara. Även om jag tycker om projekt är det tråkigt att vara i skolan (In-

tervju 9: Fråga 24).  

 
De två elever som jobbade ensamma nämnde i intervjun att de jobbade med sitt projekt även 

under fritiden. Eftersom de tillverkade något till sig själva, ville de bli klara med det så fort 

som möjligt. Just dessa två elever berättade att deras projektarbete lyckades dels tack vare en 

bra handledare och dels tack vare arbetsuppgiften som hade en direkt anknytning till deras 

fritidsintresse. En av eleverna berättade också att det vid vissa tillfällen hade det hänt att han 

hade ångrat sig och verkligen ville förbättra sin skolsituation och ta skolan på allvar men att 

vissa lärare hade förutfattade meningar om honom och behandlade honom orättvist. Deras 

orättvisa tankar och handlingar lämnade inget utrymme för honom att återvända. 
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En av handledarna behandlade mig orättvist och var mobbaktig. T.ex. sa han: Jaha! Nu har 

du vaknat och vill jobba när det är slutet (på utbildningen). Okej! Vad ska jag göra? Ska 

jag inte jobba nu eller? (Intervju 9: Fråga 18).  

 
Den tredje pojken som hade arbetat tillsammans med sin duktiga kompis var inte nöjd med 

handledaren men han var stolt över sig själv och sin goda planering. Han ansåg att hans 

smarthet hade lett till godkänt betyg i kursen ”Projektarbete 100 p”.  

 
Jag lyckades skriva en bra och fungerande tidsplan. En del skolkade ingenting, riktiga 

plugghästar som inte planerade bra och inte blev klara med projektet och fick IG. Jag skol-

kade och fick ändå G (Intervju 7: Fråga 6).  

 
Alla tre eleverna tyckte att organisationen kring projektarbetet var riktig bra. Det var inget 

problem med att skaffa material eller utrustning och skolan hjälpte dem med det. De hade, 

beroende på skolans policy, 200 till 300 kronor att handla för. Inga av dessa elever hade skaf-

fat sig nya kunskaper pga. projektet men de hade bearbetat sina tidigare kunskaper och hade 

fått färdigheter.   

 
Varje projektarbete skulle kosta ca. 200 kronor. Min kostade under det. Jag behövde inte 

skaffa nya kunskaper för att kunna genomföra mitt projektarbete. Den enda nya kunskapen 

som jag fick var rapportskrivningen (Intervju 2: Fråga 22). 
 
Alla tre eleverna var eniga om att en bra handledare ska stötta, skjuta på om det går bakåt och 

alltid vara tillgänglig. De ansåg att utöver motivationsskapande arbetsuppgifter kan även lära-

re/handledare vara motivationsskapare. En handledare som har goda ämneskunskaper kan 

andra vägar för att komma till rätt svar.  

 
Jag tycker inte att utmaningar motiverar mig däremot tycker jag att en lärare som visar 

andra vägar motiverar alltid (Intervju 2: Fråga 24). 

 

5.3. Elever som inte skolkat under kursen ”Projektarbete 100 p” men fått 

”IG” i kursen 

Dessa respondenter bestod av tre elever, två pojkar och en flicka. Alla tre hade haft 20 % 

eller mer olovlig frånvaro under sina treåriga gymnasiestudier. De påstod att de inte skolkade 

någonting under kursen ”Projektarbete 100 p”, men i betygssamtal med handledarna hade de 
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fått veta att de hade fått underkänt i denna kurs. En av pojkarna och flickan nämnde att de 

kunde få godkänt om de bearbetade/omarbetade vissa teoretiska delar i kursen. Båda två var 

optimistiska om att få godkänt någon gång innan de går ut gymnasieskolan. Den tredje eleven 

(pojken) brydde sig inte om betyget och hade inga planer på att satsa på godkänt.  

5.3.1. Elevernas uppfattning om gymnasieskolan som helhet 

Inga av dessa elever har varit eller är förtjusta i skolan. De har alltid upplevt gymnasieskolan 

liksom grundskolan som jobbig, tråkig och plågsam, men de tycker ändå att skolan behövs. 

Ingen av dessa elever hade skuldkänslor när de skolkade. En av pojkarna nämnde att han 

brukade försova sig på morgnarna och då stannade han sedan hemma resten av dagen. Flick-

an berättade att hon var antingen tillsammans med sina kompisar under skolktiden och gick 

runt i stan, var med pojkvännen eller var hemma och tittade på film. Den andra pojken berät-

tade att han ville vara för sig själv när han skolkade. Han gick till parken, skogen eller något 

ställe i öppna naturen, satt och funderade. Enligt honom lärde han sig mer av naturen än av 

lärarna.    

 
Det kändes skönt att inte vara i skolan. Jag tog det lugnt och slappade och tänkte bara. Jag 

cyklade och sprang i skogen. Naturen, fåglarna, djurlivet lär mig mer än mina lärare i sko-

lan (Intervju 5: Fråga 3). 

 
Pojken som brukade vara för sig själv när han skolkade, nämnde även att han lättare jobbade 

med sina skoluppgifter hemma än skolan. Hemma kunde han vara sig själv och koncentrera 

sig på uppgifterna. Han lämnade skolan när han såg att alla pratade med alla och det inte 

fanns någon ordning i klassrummet. Han kände sig väldigt stressad av alla elever runt om 

kring sig. Eleverna var eniga om att deras gymnasieskolor förgäves hade gjort allt som var i 

deras makt för att stoppa skolket. En av dem nämnde att skolan tyvärr meddelade föräldrarna 

först någon vecka efter skolket vilket inte hade lika bra effekt som att direkt tala om för för-

äldrarna om frånvaron. 

5.3.2. Elevernas uppfattning om skolkets effekt på betyg 

Respondenterna ansåg att skolk påverkar betyget på ett negativt sätt men inte i det avseendet 

att det leder till IG. En av eleverna tyckte att lärarna i teoretiska ämnen måste sätta betyg på 

kunskap och inte på närvaro. Eftersom eleverna inte har möjlighet att arbeta ifatt hemma i 
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praktiska ämnen kan däremot lärarna i praktiska ämnen ta hänsyn till elevernas närvaro. En 

annan elev ansåg att under hennes tolvåriga studier har aldrig skolk påverkat betyget i den 

meningen att läraren sätter IG på kursen pga. skolk. 
 
Skolk påverkar förstås betyget men jag tror ändå att lärarna brukar fria än att fälla. Det har 

varit så i alla fall för mig (Intervju 8: Fråga 4). 

 
En annan elev nämnde att det inte är så svårt att få godkänt. Om man skriver 50 % till 60 % 

rätt på ett prov får man godkänt och man kan lätt komma på den nivån även om man skolkat 

under kursen. En annan nämnde att om en elev i hans skola blev underkänd i något ämne, 

kunde eleven göra omprov på exakt samma frågor som fanns i provet men bara för att få 

godkänt. Tack vare detta betygssystem var det inte svårt att få godkänt. 

 
Vissa lärare är jättesjysta. Om man kuggar i något prov kan man göra omprov på samma 

frågor som kom i provet. Men man kan bara få max ”G” (Intervju 5: Fråga 4).      

 
När jag intervjuade dessa elever märkte jag att det var något som var annorlunda hos dem 

jämfört med elever som hade klarat sig i kursen ”Projektarbete 100 p”. Dessa elever var eniga 

om att denna kurs var svårare än ”vanliga” gymnasiekurser och de visste inte vad de exakt 

skulle göra för att få godkänt. Alla hade klarat sig på de praktiska delarna av kursen, men 

samtidigt hade även alla blivit underkända på de teoretiska delarna av kursen, särskild rap-

portskrivningen. Dvs. rapportskrivningen hade orsakat betyget ”IG” i kursen ”Projektarbete 

100 p”. Alla tre hade blivit informerade om att de skulle bli godkända om de bearbetade eller 

skrev om vissa delar av rapporten, men de visste inte vad de skulle göra och hur de skulle 

göra det. Två av dem ville göra ett nytt försök men den tredje hade gett upp hoppet och hade 

nöjt sig med produkten. När jag påpekade att kursen ”Projektarbete 100 p” var väldigt viktig 

och att han inte skulle kunna få gymnasieexamen pga. detta IG, nämnde han att han inte 

brydde sig så mycket om betyg eller examen.  

 
Jag har IG i många ämnen. Men det spelar ingen roll. Jag ska till Tyskland till min farbror 

och jobba där hos honom som svetsare. Jag är mycket duktig på svetsa och för att vara 

svetsare behöver man inte kunna svenska, engelska, matte, samhäll och sånt eller ha gym-

nasieexamen (Intervju 11: Fråga 4). 
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5.3.3. Elevernas inställning till kursen ”Projektarbete 100 p” 

Dessa elever tyckte bara att de praktiska delarna i kursen var begripliga, lärorika och roliga. 

En av dem berättade att handledaren som tog hand om den teoretiska delen av projektarbetet 

var mycket duktig och hjälpsam och presenterade projektet mycket begripligt. Efter presenta-

tionen visste eleven ändå inte hur processen i projektet skulle se ut och vad som skulle göras. 

De två andra eleverna som var från två olika skolor tyckte att presentationen inte var bra. 

Läraren som berättade om kursen ”Projektarbete 100 p” hade svårt att förklara tydligt. En av 

eleverna nämnde att läraren var otrevlig och om elever som inte hade förstått henne ställde 

frågor blev hon irriterad och visade med kroppsspråket att de som inte förstod henne var obe-

gåvade.   

 
Jag tyckte aldrig om skolan och det berodde på mina lärare. Vissa lärare är jämt sura, 

mobbaktiga och tror att de är bäst. När jag skolkade var det bara i deras lektioner. T.ex. är 

min ellärare jätte sjyst. Jag har aldrig skolkat i ellära.  Han var även min handledare i pro-

jektarbete. Jag skolkade inte en enda dag där heller (Intervju 5: Fråga 20).  

 
En av pojkarna genomförde sitt projektarbete med en klasskamrat. Enligt honom tog inte 

kompisen ansvar för genomförande av projektarbetet och skolkade de första veckorna i kur-

sens början. Detta var jobbigt i det avseendet att han själv mest arbetade med de praktiska 

delarna av projektet och kompisen åkte snålskjuts på honom. Men ändå fick han ”IG” och 

kompisen fick ”VG” bara därför att kompisen skrev en bra rapport och var noga med loggbo-

ken. Enligt honom var handledarna orättvisa eftersom de la mer vikt på de teoretiska delarna i 

en praktiskbaserad utbildning. Han ansåg att handledarna ignorerade och nedvärderade prak-

tiska kunskaper och visade med sin handling att teoretiska kunskaper är viktigare än praktiska 

kunskaper. 

 
Min klasskompis som inte tog något ansvar för vårt projekt fick ”VG” och jag som gjorde 

allt fick inte ens ”G”. Han skolkade de första veckorna men när han såg att vi inte hade så 

mycket tid på oss satte han igång och jobbade lite. Jag gjorde två CD-ställ, en till honom 

och en till mig själv och skolkade inte en enda dag. Det var mycket plåtbearbetning och 

svetsning och sånt (Intervju 11: Fråga 18).  

 
De två andra eleverna (en pojke och en flicka) hade genomfört projektarbetet ensamma. Poj-

ken ville jobba ensam och flickan nämnde att hon var den enda tjejen i klassen och pojkarna 
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hade uppfattningen att hon inte var lika bra eftersom hon var tjej. Därför ville de inte jobba 

med henne.  

 
Den att jag är tjej har något visst betydelse tror jag. Antingen blir man dumförklarad i en 

mansdominerad utbildning eller särbehandlad (Intervju 8: Fråga 9). 

 
Alla tre hade själva valt arbetsuppgifterna och därför tyckte de att projektet var kul. De var 

även eniga om att de inte hade fått nya lärdomar av projektet, men de hade fått bearbeta sina 

tidigare kunskaper.  En av eleverna ansåg att arbetsuppgiften och handledaren hade stor vikt i 

att motivera henne. En annan trodde att hemmiljön hade stor betydelse i att motivera honom.  

 
Om man har det bra hemma kommer man även att ha det bra i skolan och då är man moti-

verad att studera (Intervju 5: Fråga 24).   

 
Den tredje eleven tyckte att handledaren hade stor betydelse för att motivera honom. Han 

hade uppfattat att handledarna som tog hand om hans projektarbete hade dåliga ämneskun-

skaper och bollade problemet till varandra i stället för att hjälpa honom. Han tyckte även att 

schemaläggningen var bristfällig.  

 
Dålig schemaläggning! En och en halv timma lektion. En halvtimma går åt snack. En halv 

timma går åt att hitta saker och ting, en halv timma städar man. Man hinner inte med nå-

gonting (Intervju 11: Fråga 11).  

 
Enligt eleverna ska en handledare ge kritik, vara hjälpsam, tillgänglig och snäll. De går inte 

med sina frågor till en lärare som är sur, otrevlig och visar tydligt med sitt kroppsspråk att 

han/hon inte är öppen för att ta emot eleverna. 

5.4. Elever som skolkat under kursen ”Projektarbete 100 p” och fått ”IG” i 

kursen 

Dessa respondenter bestod av tre manliga elever. Alla tre hade haft 20 % eller mer olovlig 

frånvaro under sina treåriga gymnasiestudier. De nämnde även att de hade skolkat någon eller 

några dagar under kursen ”Projektarbete 100 p” och hade dessutom fått veta att de hade fått 

underkänt i denna kurs. Inga av eleverna hade några avsikter på att bearbeta/omarbeta vissa 

praktiska/teoretiska delar av kursen för att få godkänt i den. 
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5.4.1. Elevernas uppfattning om gymnasieskolan som helhet 

Denna grupp sa också som tidigare grupper i undersökningen att både grundskolan och gym-

nasiet var tråkiga men samtidigt tyckte de att skolan behövdes. En i denna grupp nämnde att 

han hade svårt att vakna på morgnarna och beroende på vem som var hans lärare kom han 

antingen till skolan eller så stannade han hemma. Dessutom tålde han inte tillsägelser och 

hamnade ofta i bråk med lärarna och lämnade skolan. 

 
Jag har svårt och vakna på morgnarna och när jag ser att jag är sen stannar jag resten av 

dagen hemma. Vissa lärare blir sura och otrevliga på mig när jag kommer sen. Jag sjukan-

mäler mig och stannar resten av dagen hemma när jag har dem. Men jag försöker alltid 

komma till de lektioner som jag tycker om även om jag är sen (Intervju 12: Fråga 3). 

 
En annan nämnde att de sista åren hade han haft andra sysselsättningar utöver skolarbetet och 

det var viktigt att även genomföra dem. Därför var han ”tvungen” att lämna skolan varje dag 

efter lunch i två års tid. Den tredje nämnde att han var trött på skolan och en del lärare och att 

han inte orkade vara kvar i skolan och lyssna på onödigt tjat. 

 
Allt som vi läser nu läste vi även i grundskolan. Religion, svenska, matte, allt är samma 

som det var i grundskolan. Jag har inte lärt mig någonting i de tre åren. Inget nytt! (Intervju 

6: Fråga 3). 

 

Alla tre nämnde också att skolan förgäves på alla möjliga sätt hade försökt att sätta stopp för 

skolkandet, men de har varit myndiga sedan länge och dessa ansträngningar var inte me-

ningsfulla. 

5.4.2. Elevernas uppfattning om skolkets effekt på betyg 

Alla dessa elever var eniga om att det fanns en koppling mellan skolk och betyg men de an-

såg inte att skolk skulle kunna leda till underkänt. Två av dem berättade att skolk påverkar på 

det sättet att när de är tillbaka till skolan ser de en avsevärd skillnad i kunskapsutveckling 

mellan sig själva och klasskamraterna. Den tredje nämnde att eftersom en del av eleverna 

som inte skolkar också får ”IG” då kan det inte finnas något samband mellan kunskap och 

skolk. Alla var samstämmiga om att fast de satt skolk i system sedan barndomen, hade de 

ändå klarat sig betygsmässigt under både grundskolan och gymnasiet. Inga av dessa elever 

skulle kunna få gymnasieexamen, men det var inte något som oroade dem. Inga av dem 
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brydde sig om betyg eller examen. Visst önskade de sig att det hade gått bättre för dem, men 

som någon av dem uttryckte sig ”gjort är gjort och det går inte att göra något åt det”.  

 
Jag får inte gymnasieexamen. Jag får bara samlat betygsdokument men jag bryr mig inte 

heller! Det jobbet som jag ska få behöver inte gymnasieexamen heller (Intervju 12: Fråga 

4). 

5.4.3. Elevernas inställning till kursen ”Projektarbete 100 p” 

Alla dessa elever har haft svårt för skolan och tyckte att kursen ”Projektarbete 100 p” på 

grund av sin teoridel inte var motivationsskapande trots att alla tre hade valt själva vad de 

ville tillverka i linje med sina fritidsintressen. Två av dessa elever som gick på samma skola 

men med två olika inriktningar hade olika uppfattningar om organisationen kring projektarbe-

te, hur projektet var strukturerat och om presentationen som genomfördes av samma lärare 

vid samma tidpunkt. Den ena tyckte att presentationen var bra men det lät väldigt svårt. Han 

hade förstått allt men visste inte hur han skulle sätta igång och jobba.   

 
Prestationen var bra. Läraren förklarade bra och jag förstått allt men det lät väldigt svårt. 

Jag blev lite skraj. Jag visste inte hur jag skulle börja med det (Intervju 10: Fråga 6). 

 
Den andra eleven sa att presentationen inte alls var bra. Alla årskurs treor från hela skolan var 

samlade i en liten lokal. Eleverna var stökiga, högljudda och han hade svårt att höra läraren 

som pratade tyst och otydligt. 

 
Prestationen var inte alls bra. Läraren pratade tyst och otydligt, kunde inte förklara bra, 

eleverna var stökiga. Jag förstod ingenting. Jag var som ett stort frågetecken efter presenta-

tionen (Intervju 6: Fråga 6). 

 
De studerade vid samma gymnasieskola men på grund av deras studieinriktning hade de två 

olika handledare för den praktiska delen av projektarbete. Den ena tyckte att handledaren 

pga. brist på kunskap inte kunde hjälpa honom att lösa problem. Enligt eleven hade dessutom 

handledaren precis som en del lärare i skolan förutfattade meningar om honom och trodde 

aldrig på honom och ville inte ge honom en andra chans. Eleven berättade att han var en så-

dan person som måste få bekräftelse på att det han gjorde var rätt för att han skulle kunna 

fortsätta med sitt arbete. Inga av lärarna gav honom bekräftelse på det han gjorde. Därför 
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kunde han inte fortsätta med sitt arbete. Däremot hade handledaren några duktiga favoritele-

ver och var för det mesta med dem. 

 
Vi är också rätt många i gruppen och handledaren sitter antingen i sitt rum framför datorn 

eller går till duktiga elever och pratar med dem. I fyra lektioner väntade jag på att han bara 

skulle tala om för mig om jag gjorde rätt eller fel. Jag måste veta att jag gör rätt för att 

kunna fortsätta. Han kom inte ens till mig. Han gick hela tiden runt och var med elever som 

är redan duktiga. Jag var jätte förbannad på honom och struntade i att fortsätta med mitt 

projektarbete. Mycket tid gick bara åt att vänta (Intervju 10: Fråga 20). 

 
Han tyckte däremot att organisationen kring projektet var genomtänkt. Material, verktyg och 

all utrustning som behövdes för att genomföra projektet fanns i skolan. Den andra eleven 

nämnde också att handledaren inte var hjälpsam och han väntade länge på att få hjälp av ho-

nom. Han berättade att många av hans klasskamrater var svaga och hade svårt att klara sig 

själva. De ropade gång på gång på hjälp och handledaren gjorde sitt bästa. Han sprang runt 

och hjälpte eleverna så gott han kunde, men eftersom handledaren var ”alltför noggrann” 

förklarade han samma sak om och om igen för varje hjälpbehövande elev. Alla andra elever 

väntade bara på att få hjälp av honom tills lektionen blev slut. Han var även kritiskt till an-

ordningen av projektet. Han nämnde att projektbeskrivningen blev godkänd av svenskläraren 

utan avgränsning och samförstånd med handledaren som var avsedd för praktiska delen av 

projektet. Enligt honom, när han en månad senare äntligen fick hjälp av läraren, förstod han 

att projektet inte var genomförbart.   

 
När en månad hade gått och äntligen var det dags att få hjälp av honom sa han till mig att 

han inte kunde hjälpa mig att få tag i material. Jag tycker att CNC-läraren skulle från bör-

jan säga till mig att han inte kunde skaffa materialet. Svenskläraren godkände projektbe-

skrivningen men jag tycker att CNC-läraren också skulle vara med och ge sina synpunkter. 

Han kan inte bara säga att det är du som ska lösa det, det är ditt projekt, när svenskläraren 

har godkänt projektbeskrivningen. Organisationen var inte förstås bra när svenskläraren 

säger någonting och CNC-läraren säger något annat (Intervju 6: Fråga 20).  

 
Den eleven som var från en annan skola tyckte att allt var bra och felet fanns hos honom 

själv. Han kunde inte peka på något som var mindre bra i skolan. Enligt honom var handle-

darna hjälpsamma och hade försökt att få igång honom på alla möjliga sätt men det gick bara 

inte. Han var för trött för att bry sig om skolan. En sak som var lite mindre bra var en del el-
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utrustningar som fanns i skolan och ibland var ur funktion. De utrustningar som fanns räckte 

inte till alla elever så då var de tvungna att vänta tills någon bli klar. Detta ledde till att lek-

tionen blev tråkig och en del elever bl.a. han själv lämnade skolan otillåtet.  

 
Våra grejor är trasiga och vi är också dåliga på att lämna de som fungerar tillbaka på rätt 

plats. Man måste leta länge efter dem. Det är tråkigt att vänta tills andra är klara med dem, 

då går jag hem. Det är många som gör som jag och skolkar (Intervju 12: Fråga 11).  

 
Enligt honom var projektarbetet motivationsskapande bara i den praktiska delen och när han 

blev tvungen att skriva i loggboken tappade han suget och arbetade inte heller med praktiken. 

Han skulle ha gjort sitt projektarbete tillsammans med en av klasskamraterna men till sist 

pga. hans skolk arbetade klasskamraten endast själv med projektet. 

 
Jag hade skuldkänslor att inte höll mitt löfte och lämnade honom ensam att jobba med pro-

jektet men ändå tröstade jag mig själv att han är duktig och klarar av det utan min hjälp (In-

tervju 12: Fråga 9). 

 
Han nämnde också att han erbjöd sin klasskamrat att de skulle lämna skolan tillsammans 

medan de väntade på utrustningar men kompisen var mentalt stark och alltid skötsam och 

ville inte skolka. Han kunde inte se någon förbindelse mellan teori och praktik och tyckte att 

det var fel att det inte fanns skolor som skulle ha enbart praktisk undervisning.  
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6. Diskussion 

Jag upptäckte en del intressanta fenomen i respondenternas uppfattningar och upplevelser 

som kommer att diskuteras i detta avsnitt. Trots att elevantalet i varje kategori i min enkätun-

dersökning inte var jämt fördelade, intervjuade jag ändå lika många elever från varje kategori 

för att kunna jämföra deras berättelse på ett likvärdigt sätt, dvs. tre elever från varje grupp.  

6.1. Elevernas uppfattning om gymnasieskolan som helhet 

Av de tolv intervjuade eleverna uttryckte ingen elev att de var engagerade i skolan eller skol-

ämnena. Alla dessa elever hade problem med skolk sedan grundskolan och alla var eniga om 

att skolan utan framgång hade gjort allt som stod i dess makt för att sätta stopp för skolket. 

Trots detta var alla tolv eleverna överens om att skolan behövdes. 

 

Faktorer som också påverkade en del av dessa elever i kursen projektarbete var kompisar, 

familjeförhållande och livet utanför skolan. I mina intervjuer kom jag fram till att i vissa fall 

var den bristfälliga relationen mellan skolan/skolpersonalen och eleven en viktig faktor i ele-

vens engagemang i skolan och skolarbetet. Alla respondenter i intervjuerna hade problem 

med att anpassa sig till skolans lagar och föreskrifter. Eleverna nämnde att skolan hade kon-

taktat föräldrarna för få hjälp med deras störande beteende och skolk men det hade inte hjälp. 

Av genomförda intervjuer förstod jag att elevernas familjebakgrund har stor betydelse i deras 

skolintresse. Något som jag själv som pappa till två barn reagerade på var att en del föräldrar 

som ringde till skolan och sjukanmälde sina friska barn. Jag har svårt att förstå hur föräldrar 

kan uppmuntra skolket framför skolan. Det finns säker något skäl till deras beslut, men efter-

som detta inte var i fas med uppsatsens syfte har jag inte forskat vidare i det. Som jag skrev i 

”Litteraturgenomgången” hade Reid tagit upp begreppet ”socioeducational”. Reid menade att 

föräldrar som inte bryr sig om skolan tenderar sannolikt att få barn som skolkar och att skolk 

är ett problem som är mer märkbart hos elever från lågutbildade familjer än elever från hög-

utbildade familjer. Skolan var i vissa fall inte heller effektiv med att anmäla skolket till för-

äldrarna, vilket i sin tur reducerade möjligheten att stoppa olovlig frånvaro.  

 

Till skillnad från Reid som hade kommit fram till att majoriteten av eleverna i Storbritannien 

fick en obehaglig känsla av skolket, fick jag resultatet att mina informanter inte hade skuld-
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känslor och t.o.m. tyckte att det var skönt att skolka. Jag kom fram till att elever som satte 

skolk i system ansåg att det var helt okej att skolka när läraren var oduglig, när ämnet var 

tråkigt, när de försov sig, när de inte lärde sig något, när det inte fanns ledig utrustning eller 

när kompisarna skolkade, osv.  

 

I mina intervjuer träffade jag inte någon elev som led av skolfobi eller var rädd för prov eller 

liknande och därför inte ville komma till skolan. Däremot fanns det elever som tyckte att den 

skola de hade valt var fel och att de även var besvikna på gymnasieinriktningarna som de 

hade kommit in på. Många av dessa elever fick pga. dåliga poäng från grundskolan inte börja 

på den inriktning de var intresserade av. I dessa fall blev ett yrkesprogram deras sista chans 

för att överhuvudtaget få en gymnasieutbildning. Av de tolv respondenterna var det en elev 

som hade tvångstankar kring att skolka. Det var en röst inne i honom som talade om för ho-

nom att han skulle lämna skolan. Eleven borde enligt min uppfattning få professionell hjälp 

vilket han aldrig hade fått. 

6.2. Elevernas uppfattning om skolkets effekt på betyg  

En viktig faktor som visade sig hos elever som inte hade fått godkänt i ”Projektarbete 100 p” 

var ”att bry sig”. Alla dessa elever var medvetna om att skolk har en negativ påverkan på 

betyget. Trots detta hade skolkandet fortsatt. Många av dem hade ändå klarat sig under sina 

studieår med betyget godkänt eller till och med högre betyg och hade lärt sig att skolk tolere-

rades. En liten grupp av dem brydde sig inte heller om att få godkänt. I min undersökning 

bestod den grupp av fyra elever. Tre av dem hade skolkat under kursen ”Projektarbete 100 p” 

och hade fått underkänt i denna kurs. En av dem hade inte skolkat medan denna kurs pågick, 

men hade ändå fått underkänt. Inga av dessa elever hade några ambitioner på att arbeta med 

de praktiska delarna av kursen ”Projektarbete 100 p” eller omarbeta de teoretiska delarna och 

få godkänt. Deras förklaring var antingen att de ändå inte får jobb eller det jobbet som de får 

inte kräver sådana kunskaper av dem. Dessa elever kände sig ändå trygga inför livet efter 

gymnasieutbildningen.  

 

Många av informanterna hade blivit besvikna på sina klasskamrater och t.o.m. på sina när-

maste kompisar. Anledningen var att kamraterna inte riktigt trodde på att ett samarbete med 

dessa elever skulle vara lyckat. I alla andra kurser presterar eleven ensam sina kunskaper. Det 
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är bara i kursen ”Projektarbete 100 p” som möjligheten finns att arbeta i grupp och få betyg. 

Just när dessa elever ser fram emot att arbeta ihop med sina bästa kamrater får de uppleva 

besvikelsen av att de senare backar ur och inte vill samarbeta. Från kamraternas synvinkel är 

reaktionen begriplig. Han/hon vill bli klar med kursen ”Projektarbete 100 p” och vill inte att 

någon åker snålskjuts på honom/henne med sitt skolkande. Detta att de inte blir valda som 

projektmedarbetare av de andra eleverna, är ett tecken på impopularitet och bekräftar Ogdens 

teori att elever med beteendeproblem sällan blir valda som samarbetspartner av de andra ele-

verna. Följden av en sådan handling blir att antingen vill den skolkande eleven visa sin kom-

pis att han/hon också kan eller struntar han/hon i att arbeta vidare med sitt projektarbete.  

 

Flertalet av dessa elever nämnde att de var bättre på CNC-teknik, svets och VVS än kärnäm-

nen. Anledningen är att de har lättare att nå kunskap via induktion (upptäckandets väg) än 

deduktion (bevisandets väg). Alla respondenter i min undersökning hade problemet ”skolk” 

med sig från grundskolan. De hade klassificerats som elever med ”beteendeproblem” och 

”svaga elever” även om de ändå hade klarat av grundskolan.  Alla dessa elever betraktades 

även som svaga elever i gymnasieskolan. Stämpeln svag och misslyckad hade de burit med 

sig genom hela sin skolgång. Denna stämpel hade krossat deras självförtroende och att få 

betyget icke godkänt gång på gång, kurs efter kurs, hade blivit en vana. De hade ofta miss-

lyckats och hade så småningom accepterat sin svaghet och misslyckandet. Kursen ”Projekt-

arbete 100 p” gav dem en ny möjlighet och visade dem en ny sida av skolsystemet. Tack vare 

denna kurs fick de en ny chans att antigen klara av hela kursen och få betyget godkänt eller 

åtminstone en del av kursen och få nya kunskaper och/eller bearbeta tidigare kunskaper. Det-

ta stärkte deras självförtroende. Undersökningen visade att om dessa elever misslyckas i pro-

jektarbete, misslyckas de även i traditionell undervisning. 

6.3. Elevernas inställning till kursen ”Projektarbete 100 p” 

Min uppfattning som gymnasielärare inom yrkesinriktade ämnen är att elevens inställning till 

kursen ”Projektarbete 100 p” är definitivt beroende på hur läraren är som pedagog, ledare och 

didaktiker. Lärarnas/handledarnas didaktiska kapacitet blev synlig i form av presentation av 

projektarbete eller kunskapsförmedling i både teoretiska och praktiska delarna i kursen ”Pro-

jektarbete 100 p”. Majoriteten av respondenterna upplevde presentationen av kursen bristfäl-

ligt, vilket i många fall är beroende av lärarnas/handledarnas svaga ledarskap i klassrummet. 
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Elever som väljer yrkesinriktade utbildningar har olika mycket baskunskaper från grundsko-

lan. Det visade sig även i intervjuerna att en del lärare, både inom kärnämnen och karaktärs-

ämnen, på yrkesgymnasieskolor inte har lärt sig konsten och tekniken att förmedla sina kun-

skaper till sina elever i praktiken och nöjer sig enbart med ämnesdidaktik. Det finns elever 

som är väldigt starka och suger i sig all kunskap men det finns även elever som inte klarar av 

teorin och de valde yrkesinriktade utbildningar med hoppet att slippa kärnämnen. Dessa ele-

ver tappar intresset för utbildningen när de inte hänger med. Detta leder med tiden till att de 

skolkar eller beter sig stökigt i klassrummet. En elev nämnde i intervjun att läraren inte ville 

ha henne i klassrummet för att hon pratade väldigt mycket. Läraren borde inse att utvisning 

ur klassrummet, om det händer ofta, inte leder till någon förbättring och att eleven tappar 

ännu mer kunskap. Däremot kunde elevens beteende tolkas som en signal till att eleven inte 

förstod kunskapen. Läraren borde istället, som en pedagog och en didaktiker, se till vilken 

kunskapsnivå eleven är på och därifrån bygga kunskap på kunskap. En elev som blir utvisad 

allt för ofta hamnar kunskapsmässigt i den sitsen som skolkande elever har hamnat. I dessa 

fall är det dock läraren som är inblandad i elevens frånvaro eftersom de vill ha en stökig elev 

mindre och klassrummet blir lugnare. Av egen erfarenhet vet jag också att en del lärare har 

ett antal elever med beteendeproblem och de dessutom har brist på resurs och tid. Då är det 

svårt att nå varje elev.  

 

Enligt mina enkätundersökningar blev en liten grupp av elever så engagerade i kursen ”Pro-

jektarbete 100 p” att de inte skolkade, men majoriteten av eleverna hade inte blivit påverkade 

av det fria arbetssättet där lärandet utgår från dem själva. Visst har skolk sin rot bl.a. i elevens 

ovilja och ointresse till utbildningen, men kursen ”Projektarbete 100 p” är inte i den grad 

motivationsskapande att den reducerar elevernas skolkande. Av de genomförda intervjuerna 

förstod jag att de ville ha en skola av praktiskt slag. Kursen ”Projektarbete 100 p” var rolig 

och motivationsskapande så länge det handlade om det praktiska arbetet. Alla dessa elever 

var svaga elever redan från grundskolan. Eftersom det inte fanns något annat alternativ till att 

lära sig ett yrke valde de just yrkesinriktad gymnasieskola. Många av dem visste inte ens att 

det skulle finnas så många teoretiska ämnen i deras yrkesutbildning. Alla tolv eleverna hade 

själva valt sina arbetsuppgifter, vilket de tyckte var bra, och hade gjort kursen projektarbete 

roligare än andra kurser. Ändå var det bara en del av dem som hade blivit så pass motiverade 

och engagerade i projektet att de inte skolkade och dessutom genomförde hela processen 
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fram till godkänt betyg. För dessa elever var det handledaren utöver arbetsuppgifterna som 

hade väldigt stor betydelse. Handledningen är en av de viktigaste faktorerna som tillsammans 

med arbetsuppgiften motiverar eleverna i kursen ”Projektarbete 100 p”. När handledningen 

inte genomfördes ordentligt, var det bara arbetsuppgiften, dvs. den praktiska delen av ”Pro-

jektarbete 100 p” som i vissa fall höll eleverna kvar i skolan. Det fanns inte tillräcklig med 

kraft i arbetsuppgifterna för att stoppa skolket, men det fanns tillräckligt med styrka i arbets-

uppgifterna för att eleven skulle antingen lära sig nya kunskaper eller bearbeta tidigare kun-

skaper, vilket i vissa fall medförde betyget godkänt. De elever som misslyckades pratade om 

utanförskap, fördomar och personkemiska problem som motgångsfaktorer vilka, också är 

direkt knutna till lärare och handledare.  

 

En lärare/handledare som är arrogant mot eleven kan inte förvänta sig att bemötas av en sam-

arbetsvillig elev. En del av eleverna nämnde att de inte ens fick kontakt med sina handledare 

när de verkligen behövde hjälp eller uppfattade att vissa handledare visade med kroppssprå-

ket att de inte var välkomna med sina frågor. De nämnde att handledaren istället ägnade sig åt 

sina duktiga elever eller satt på sitt rum. I dessa fall hade handledaren använt sig varken av 

mästarmodellen eller av reflektionsmodellen och hade dessutom lämnat eleverna utan tillsyn 

och stöd att själva söka kunskap. En handledare bör veta att meningen med handledningen är 

att hjälpa eleverna med formulering av problem, planläggning och strukturering av projektar-

betet. 

 

Min forskning hade inte som syfte att visa att den duktige handledaren når alla elever i ett 

klassrum och att alla hans/hennes elever får bra betyg, men jag har i min undersökning iakt-

tagit att det antal elever som hade blivit godkända i kursen ”Projektarbete 100 p” var avsevärt 

fler i vissa skolor och betydligt färre i andra skolor. Detta kan delvis bero på handledningen, 

eftersom de elever som var från en och samma skola hade likadana uppfattningar om lärar-

na/handledarna.  

 

En del elever kände sig mobbade av handledare vilket påverkade eleverna negativt. Handle-

daren har även som uppgift att vara med och avgränsa elevernas projektarbete vilket i vissa 

fall det inte hade skett. Eleven hade påtagit sig antingen ett alltför stort arbete för att klara av 

det inom ramen 100 p eller ett alltför litet arbete som blev klart inom några dagar. Många av 
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mina respondenter hade fått uppfattningen att deras produkt var viktigast. Denna uppfattning 

stämmer inte med kursplanen för kursen ”Projektarbete 100 p”. Handledaren bör även förkla-

ra för sina elever att i projektarbetet är arbetsprocessen lika viktig som slutprodukten.  

 

En annan faktor som jag fann som viktig i min undersökning var skolans roll som kunskaps-

förmedlare. Vissa elever är så osäkra på sina kunskaper och på sig själva att de behöver 

handledarens bekräftelse på sitt arbete. Ungdomar, precis som vuxna, är också i behov av att 

bli sedda och få feedback för att veta att deras insats uppskattas. De handledare som betrakta-

des som bra var de som såg eleverna, brydde sig om dem, bekräftade deras arbete, var till-

gängliga, hjälpsamma och gav eleverna feedback. Handledarnas/lärarnas olika noggrann-

hetsgrader av utvärdering är också ett mycket viktig faktum i min undersökning. Lärarnas 

olika tolkningar av kursplanen, deras akademiska/pedagogiska kunskaper och deras ämnes-

kunskaper har stor betydelse när det gäller att behandla eleverna och betygsätta dem rättvist.    

 

Flertalet av eleverna nämnde att den praktiska delen av kursen ”Projektarbete 100 p” var ro-

lig för att de tack vare bra arbetsuppgifter och/eller bra handledning hade fått möjligheten att 

tro på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas. De hade lärt sig antingen nya sa-

ker eller hade fördjupat sina tidigare kunskaper. Få elever tyckte att de hade utvecklats i t.ex. 

svenska språket eller rapportskrivningen. Viljan och lusten att lära har sin utgångspunkt i 

elevernas självkänsla och trygghet och det visade sig när de antingen hade valt sina arbets-

uppgifter själva eller kände sig trygga i arbetsuppgifterna. Dessa elever sökte efter praktisk-

produktiv kunskap (techne) och blev intresserade av uppgiften och motiverade och nyfikna 

på att söka kunskap.  

 

Majoriteten av eleverna i min undersökning hade klart för sig vilka uppgifter som skulle gö-

ras för att få godkänt i praktiska delen av kursen ”Projektarbete 100 p”. Min åsikt är att de på 

olika sätt hade fått en bra uppfattning om uppgiften. De visste hur kunskapen skulle verkstäl-

las. De hade lärt sig den kvalitativa tolkningen av kunskapen och kunde formulera den i de-

talj och tillverka det och visste vad som var rätt eller fel. Däremot visste de inte vad de skulle 

göra för att få godkänt i teorietiska delen av kursen ”Projektarbete 100 p”. Fakta, färdighet, 

förståelse och förtrogenhet hade inte fått sina egna platser i deras kunskap. Eftersom dessa 

kunskapsformer inte hade nåtts befann de sig i en ovisshet och osäkerhet som i vissa fall led-
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de till en situation där de upplevde tråkighet, avsky och missnöje och i vissa fall ledde till 

störande beteende och skolk.     

 

En del respondenter var tävlingsinriktade och ville visa att även de kunde klara av en uppgift. 

Detta skulle kunna ha varit en positiv faktor för att klara kursen ”Projektarbete 100 p”. På 

grund av bristande baskunskaper från grundskolan fick dessa elever inte möjlighet att särskilt 

i kärnämnena visa att de också kunde. Kursen ”Projektarbete 100 p” gav dem möjligheten att 

visa för starka elever att de också kunde och att de också var starka i vissa ämnen i skolan. 

Men ibland var de bittra på skolan som enligt deras uppfattning gav rapportskrivningen i kur-

sen ”Projektarbete 100 p” större vikt än det praktiska arbetet i kursen. På det viset trampades 

deras självförtroende ner och det gavs återigen större utrymme till elever som är starka i 

kärnämnena och svaga i karaktärsämnena. Detta uppfattades som ett bevis på att alla utbild-

ningar inte är likvärdiga.  

 

Vissa elever tyckte att tack vare kursen ”Projektarbete 100 p” hade de skaffat sig goda kon-

takter med olika företag utanför skolan och hade lärt sig mycket om branschen och arbets-

marknaden. I samråd med andra människor fick de möjligheten att ta del av deras kunnighet, 

åsikter och visioner vilket de ansåg att det var lärorikt.  
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Bilaga 1, Skolverkets kursplan – Projektarbete   

PA1201 - Projektarbete 
100 poäng inrättad 2000-07 
   HEM     SKRIV UT     

Se också information hos Myndigheten för skolutveckling. 

 
Projektarbetets syfte 
Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett 
större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektarbetet syftar också till att 
tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studie-
inriktning. 
 
Projektarbetets karaktär 
Projektarbetet innebär planering, genomförande och utvärdering av ett arbete. I projektarbetet 
är arbetsprocessen lika viktig som slutprodukten. 
Med arbetsprocess menas att eleven skall välja ett kunskapsområde, avgränsa det, formulera 
ett problem eller ställa en fråga. Dessutom ingår i projektarbetet att eleven undersöker och 
beskriver vad som krävs för att kunna lösa detta problem eller besvara denna fråga i form av 
exempelvis arbetsinsats, material och kunskaper. Projektarbetet skall planeras så att det kan 
slutföras inom den tid som står till förfogande. Projektarbetet är en möjlighet att bli medveten 
om och reflektera över olika metoder att lösa problem. I projektarbetet följer, diskuterar och 
bedömer en sakkunnig lärare arbetet i dess olika faser. Denna lärare kan vara elevens projekt-
ledare. Handledare kan även vara någon annan än den ansvariga läraren. Till exempel en 
APU-projektledare på ett företag. 
Projektarbetet sker enskilt eller i grupp inom ramen för ett program eller inom ramen för in-
dividens studieinriktning. I gymnasieskolan skall programmålen styra valet av uppgift. Det 
innebär att uppgiften skall fokusera de kunskapsområden som finns representerade i det aktu-
ella programmet eller den aktuella inriktningen. Arbetet ger därmed tillfälle att befästa och 
utveckla färdigheter inom ett kunskapsområde som är centralt för utbildningen. Om arbetet 
sker i grupp kan själva slutprodukten vara programöverskridande, men de enskilda elevernas 
insatser skall rymmas inom deras respektive programmål. 
I varje form av projektarbete finns inslag av olika slags kunnande. Att tillverka ett föremål 
kräver inte bara hantverksmässig skicklighet, utan också kunskaper om material, arbetsmeto-
der och användare av föremålet. Att utföra en tjänst förutsätter inte enbart praktiskt handlag, 
utan även kunskaper om tjänstens innehåll och om mottagarna av tjänsten. Att skriva en upp-
sats kräver inte bara förmågan att analysera och dra slutsatser, utan också förmågan att söka 
information och formulera sig i text.  
Projektarbetet kan således anlägga olika perspektiv på ett kunskapsområde, men ett projekt-
arbete består alltid av en process och leder alltid fram till en slutprodukt. Denna slutprodukt 
kan vara ett konkret föremål, en tjänst, en dansföreställning, en film, en utställning eller dy-
likt. Ett projektarbete av mer teoretisk karaktär kan bestå i att ställa en fråga, formulera ett 
problem eller ställa upp antaganden. För att besvara frågan, lösa problemet eller bekräfta an-

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx
http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/projektarbete/
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tagandena söks, värderas och används information. Denna information kan antingen vara ett 
resultat av egna undersökningar eller hämtas från publicerade källor utan att för den skull 
vara en reproduktion. Ett sådant projektarbete kan redovisas som en uppsats eller i annan 
form, till exempel genom att utnyttja multimedia. 
 
Projektarbetets mål 
 
Eleven skall 
kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem 
kunna välja relevant material och metod samt relevanta redskap 
kunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna 
kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen 
kunna diskutera arbetets utveckling med handledare 
kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en självständig lösning av den valda uppgif-
ten eller det valda problemet 
kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till slut-
produkt 
kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat. 
  

 
Betygskriterier 
 
Godkänd 
Eleven planerar och genomför med handledning ett projektarbete som innebär lösningen på 
det problem eller ger ett rimligt svar på den fråga som är projektarbetets utgångspunkt. 
Eleven väljer och använder med handledning relevant material och metod samt relevanta 
redskap. 
Eleven redovisar skriftligen arbetsgången och resultatet av projektarbetet. 
Eleven värderar med handledning arbetsgången och resultatet. 
 
Väl godkänd 
Eleven visar självständighet i valet av kunskapsområdet och i formulering av uppgift eller 
problem som projektet skall lösa. 
Eleven beskriver olika metoder, arbetsredskap och material samt väljer kritiskt bland dessa 
och resonerar kring sina val. 
Eleven identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa dessa. 
Eleven tar till vara och utvecklar andras synpunkter. 
 
Mycket väl godkänd 
Eleven tar egna initiativ och visar uppfinningsrikedom och fantasi dels i formuleringen av 
problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material. 
Eleven motiverar sina val med väl underbyggda argument. 
Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten. 

 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3902&extraId, 
Skolverket, den 9 oktober 2005.  

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3902&extraId
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Bilaga 2, Brev till gymnasieskolor   

Hej! 

Mitt namn är Hamid Asghari och är gymnasielärare i yrkesinriktade ämnen. Vid universitetet 

i Linköping håller jag på med att skriva min Filosofi magisterexamen i pedagogiskt arbete 

kring projektarbete och dess effekt på skolkande gymnasieelever. Jag behöver er hjälp för att 

kunna gå vidare i min forskning. Tillsammans med detta mail bifogar jag enkäten som ska 

delas ut till elever i årskurs tre som är klara med kursen ”Projektarbete 100 p”. Kan ni vara 

snälla och antingen dela ut dem till dessa elever eller meddela mig någon tid som passar er 

för att jag kan komma till er och dela ut dem till eleverna. 

 

Med vänlig hälsning Hamid Asghari 

Torsten Fogelqvistsg. 83 

603-76 Norrköping 

hamid.asghari@wnet.se

011-174260 

073-2421207 

mailto:hamid.asghari@wnet.se
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Bilaga 3, Enkät om skolk   
Hej! 
Mitt namn är Hamid Asghari och är gymnasielärare i yrkesinriktade ämnen. Vid universitet i Linköping håller 
jag på med att skriva min Magisterexamen i pedagogiskt arbete kring gymnasieelevernas ogiltiga frånvaro 
(skolk). Jag behöver din hjälp för att kunna gå vidare i min forskning. Jag garanterar att resultatet endast kom-
mer att användas för forskningsändamål samt att du inte kommer att kunna identifieras i forskningsrapporten. 
Kan du vara snäll och svara på nedanstående frågor för forskningens syfte:  
 

1. Har du fått minst betyget ”G” i kursen ”projektarbete 100 p? 

Ja  Nej 

2. Har du någon gång under dina 3 åriga gymnasieutbildning haft otillåten frånva-

ro? (Svara på ett alternativ) 

Nej! Jag har aldrig haft otillåten frånvaro under min gymnasietid (Om svaret är ”Nej” kan 

du gå direkt till fråga nr. 6) 

Ja! Jag har haft otillåten frånvaro under min gymnasietid. 

3. Om du har svarat ”Ja” på fråga 3, vill jag veta vilka av de nedanstående alterna-

tiven stämmer i ditt fall.   

Ja! Jag har i genomsnitt haft otillåten frånvaro mindre än en dag i veckan.    

Ja! Jag har i genomsnitt haft otillåten frånvaro en dag eller mer än en dag i veckan.    

Ja! Jag har haft otillåten frånvaro men inga av de ovanstående alternativen stämmer i mitt 

fall. Jag har i genomsnitt haft otillåten frånvaro ………….. timmar           i månaden 

                     per år              

4. Om du har svarat ”Ja” på fråga 3, vill jag veta vilka av de nedanstående alterna-

tiven stämmer i ditt fall (Du kan svara på fler alternativ).   

Jag var trött på skolan.  

Jag var trött på lärares oförmåga att undervisa.  

Jag var allmän trött eller kunde inte koncentrera mig. Därför lämnade jag skolan. 



Gymnasieskolans projektarbete och                                                     Hamid Asghari                        
dess effekt på skolkande elever  
 
                      

                                                                              
 - 70 - 

Jag försov mig. Då stannade jag resten av dagen hemma. 

Jag hade prov och var orolig att inte klara av det. Då struntade jag i att komma till skolan. 

Jag ville vara med mina kompisar. De skolkade och jag följde med. 

Det var inga av de ovannämnda alternativen. Orsaken var:  

…………………………………………………………………………………………….  

(Du behöver inte skriva orsaken om du inte vill.) 

5. Om du har svarat ”Ja” på fråga 3, vill jag veta om du har någon gång eller någ-

ra gånger, under pågående kursen ”Projektarbete 100 p”, haft otillåten frånvaro 

just i denna kurs?  

Ja   Nej 

6. Vill du ställa upp för en intervju som kommer att ta ca 30 minuter till 45 minu-

ter? I intervjun kommer du att vara helt anonym. Jag har även tystnadsplikt. 

     Ja  Nej 

7. Om du vill ställa upp för intervjun kan du skriva ditt telefonnummer eller din    

e- postadress så jag kan kontakta dig. Som tack för att du ställer upp för inter-

vju får du en lott av mig.  Om du har några frågor kan du kontakta mig på tele-

fonnummer  073-2421207. 

 

Telefonnummer ………………………………………. 
 
 
E-postadress ………………………………………….. 

Tack! 
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 Bilaga 4, Intervjufrågor till skolkande elever   

1. Hur engagerad var du i din utbildning i grundskolan? (Skolkade du även i grundsko-

lan?) 

2. Du har nämnt i enkäten att du har haft skolk i gymnasieskolan. Berätta för mig om 

dina känslor före och efter skolket. 

3. Vad har du för attityd (inställning) till skolan? 

4. Vad finns det för koppling mellan skolk och betyg tror du? 

5. Vad har du för attityd (inställning) till kursen ”Projektarbete 100 p”? (Är projektarbe-

te motivationsskapande?) 

6. Kan du berätta hur du tyckte att presentationen av kursen ”Projektarbete 100 p” fun-

gerade? 

7. Berätta har valet av projektarbete var? 

8. I vilken utsträckning (storlek) utförde du ditt projektarbete? 

9. Genomförde du projektet ensam eller jobbade du med andra elever? 

10. Om du arbetade i grupp hur uppfattade du samarbetet med andra elever? 

11. Hur var kursen ”Projektarbete 100 p” organiserad? (Vad tyckte du om det?) 

12. Kan du berätta om processen och dess olika steg som genomfördes av dig i projektar-

betet? (Hur kändes genomförandet?) 

13. Hur var projektarbetet strukturerat? 

14. På vilket sätt upprättade du en projektplan? (Vad tyckte du om projektplanen?)   

15. Hur skedde avgränsningen av din projektarbetsplan? Hur uppfattade du avgränsning-

en? 

16. Berätta hur du uppfattade loggbok skrivandet? 
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17. Hur skedde redovisningen av projektet? (Vad tyckte du om det?) 

18. Vad fick du för uppfattning om utvärderingen av i projektarbetsresultaten? 

19. Kan du berätta om produkten i projektarbetet? (Hur var den?) 

20. Vad har för uppfattning om projektarbetshandledningen? 

21. Vilka är de viktigaste arbetsuppgifterna som en handledare har enligt dig? 

22. På vilket sätt valdes material, metod och redskap för genomförandet av projektarbete? 

23. Kan du berätta för mig hur du uppfattar koppling mellan kursen ”Projektarbete 100 p” 

och nedanstående faktorer: 

a) Helt ny kunskap som man får genom kursen ”Projektarbete 100 p”? 

b) Fritidsintresse? 

24. Kan du berätta för mig vad du tycker om koppling mellan motivation och nedanståen-

de faktorer:  

a) Läraren? 

b) Utmaningar du fick genom att lösa problem? 

25. Kompisar du jobbade med? 

26. Är det någon fråga som är intressant och vi inte har berört? 
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