
 
 

Familjestruktur och skolk 

En studie av sambandet mellan familjestruktur och barns tendens att 

skolka. 

 

Beyza Kahruman & Daniella Mattar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

Inriktning: Nationalekonomi och Sociologi 

Ht 2014  

Handledare: Jani Turunen 

  



 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan ett barns 

familjestruktur och barnets skolkbeteende. Studien gjordes med hjälp av tre logistiska 

regressioner med tre olika skolkvariabler som vardera representerar olika nivåer av 

skolkbeteenden. Den främsta oberoende variabeln familjestruktur delades in i “två föräldrar” 

och “ensamstående förälder”. Sambandet kontrollerades även för Syskon, Kön, Eget rum, 

Studietid med föräldrar, Mor arbetstid samt Far arbetstid. Hypotesen(1) är att barn med 

ensamstående föräldrar i större utsträckning kommer att visa på ett skolkbeteende än barn 

med två föräldrar. Den centrala frågeställningen i denna uppsats är: Skolkar barn till 

ensamstående föräldrar mer än barn boende med två föräldrar? 

 

Teorierna som användes för att förklara sambandet är teorin om socialt kapital av James S. 

Coleman samt teorin om tillsyn. Coleman menar att barn vars föräldrar lägger ner tid och 

engagemang i barnets skolgång och liv, kommer att erhålla en högre grad av socialt kapital. 

Barnets högre grad av socialt kapital kommer därmed att resultera i att detta barn visar på ett 

bättre beteende och högre resultat i skolan i jämförelse med barn med lägre socialt kapital. 

Teorin om tillsyn menar att barn vars föräldrar utför en högre grad av tillsyn, i form av t.ex. 

vetskap om vad barnet gör, var barnet befinner sig och om barnets umgänge, med lägre 

sannolikhet visar på dåligt beteende i skolan. 

 

Resultatet visade på ett positivt samband mellan familjestruktur och alla tre grader av 

skolkbeteende. Ett barn till en ensamstående förälder kommer alltså med högre sannolikhet 

sent till skolan, skippar en lektion under skoldagen samt skolkar en hel skoldag. En 

ensamstående förälder har generellt mindre tid över, då den föräldern på egen hand försörjer 

ett hushåll. På grund av brist på tid kommer den ensamstående föräldern inte att kunna 

spendera lika mycket tid med barnet som en förälder i ett partnerskap. Barnet till den 

ensamstående föräldern kommer då i sin tur erhålla en lägre grad av socialt kapital än barnet 

med två föräldrar, och visa på ett skolkbeteende. Den ensamstående kommer samtidigt inte att 

kunna utföra lika mycket tillsyn över sitt barn som en förälder i partnerskap. Skolkbeteendet 

visat av barnet med en ensamstående förälder kan då även förklaras på det sättet. 

Nyckelord 

Familjestruktur, ensamstående förälder, skolkbeteende, socialt kapital, tillsyn 

  



 
 

Innehållsförteckning 
Inledning ......................................................................................... 1 

Teoretiska utgångspunkter ................................................................. 2 

Föräldrars tillsyn ........................................................................................... 2 

Socialt kapital/Humankapital ....................................................................... 4 

Tidigare forskning ............................................................................. 6 

Metod och Data............................................................................... 11 

Skolk ............................................................................................................. 12 

Sen till skolan ............................................................................................... 13 

Tabell 1 ....................................................................................................... 13 

Skippa lektioner under skoldagen ................................................................... 14 

Tabell 2 ....................................................................................................... 14 

Skolk hel skoldag .......................................................................................... 15 

Tabell 3 ....................................................................................................... 15 

Familjestruktur ........................................................................................... 16 

Tabell 4 ....................................................................................................... 16 

Kontrollvariabler ........................................................................................ 17 

Syskon ......................................................................................................... 17 

Kön ............................................................................................................. 17 

Eget rum ...................................................................................................... 18 

Studietid med föräldrar ................................................................................. 18 

Mor arbetstid & Far arbetstid ......................................................................... 19 

Resultat ......................................................................................... 20 

Logistisk regression för skolkvariabeln ”sen till skolan” .......................... 20 

Tabell 5 ....................................................................................................... 21 

Logistisk regression för skolkvariabeln ”skippa lektioner under 
skoldagen” ................................................................................................... 23 

Tabell 6 ....................................................................................................... 24 

Logistisk regression för skolk variabeln ”skolk hel skoldag” .................... 26 

Tabell 7 ....................................................................................................... 27 

Analys ........................................................................................... 28 

Diskussion ..................................................................................... 30 

Referenser ..................................................................................... 35 



1 
 

Inledning 
Det finns en stor del tidigare forskning som undersöker sambandet mellan familjestruktur och 

problematiska beteenden visade av barn. Dessa studier visar på vilket sätt ett barns 

familjestruktur kan förklara beteenden som missbruk, våldsamhet och dåliga studieresultat. 

Ett väldigt stort globalt problem som vi tyckte var smått förbisett inom forskningen är skolk. 

Ett tidigt visat skolkbeteende av ett barn kan vara det första tecknet på fortsatta problem 

senare i livet (Garry, 1996). Att tidigt identifiera orsakerna bakom problemet tycker vi är det 

första och viktigaste steget till att lösa detta problem. Studier har visat att barn med 

ensamstående föräldrar har en större sannolikhet att hoppa av gymnasiet än barn från hushåll 

med två föräldrar (Coleman, 1988). Barn med ensamstående föräldrar har också visat på lägre 

genomsnittligt betyg än deras kamrater med två närvarande föräldrar (Milne, Myers, 

Rosenthal & Ginsburg, 1986). 

Då väldigt många, framför allt amerikanska, studier har visat ett samband mellan 

familjestruktur och annat destruktivt beteende, ville vi undersöka om det finns ett samband 

mellan ett barns familjestruktur och skolkbeteende i Sverige. Syftet med denna studie är alltså 

att undersöka på vilket sätt ett barns familjestruktur kan förklara barnets skolkbeteende, och 

hur detta kan förklaras med hjälp av teoretiska utgångspunkter. Därmed lyder vår hypotes: 

Barn med ensamstående föräldrar kommer i större utsträckning visa på ett skolkbeteende än 

barn med två föräldrar. 

En stor del av forskningen som visar på samband mellan familjestruktur och barns låga 

prestation i skolan behandlar samtidigt nivån av föräldrars tid och engagemang som läggs ner 

i barnets skolgång. Forskning visar att barn vars föräldrar lägger ner mer tid och engagemang 

i barnets skolgång, skolkar mindre än barn vars föräldrar inte visar engagemang. (Salas-

Wright, Vaughn, Maynard & Peters, 2012; Astone & McLanahan, 1991). Dessa forskare 

förklarar skillnaden i skolkbeteende mellan barn från olika familjestrukturer genom att mäta 

andelen tid och engagemang ensamstående föräldrar lägger ner på sitt barn jämfört med två 

föräldrar.  

Huvudfokuset i denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan barn till 

ensamstående föräldrar och skolkbeteende.  

Den övergripande frågeställningen i denna uppsats är: Skolkar barn till ensamstående 

föräldrar mer än barn med två föräldrar? Därmed lyder vår hypotes: Barn med ensamstående 

föräldrar kommer i större utsträckning visa på ett skolkbeteende än barn med två föräldrar. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Nedan presenteras den teoretiska ram som ligger till grund för undersökningen i denna 

uppsats. Teorierna kommer att presenteras och relevansen av dem kommer att redogöras för. 

Gemensamt för dessa teorier är självklart deras förmåga att klargöra på vilka sätt vi, utifrån 

vårt kvantitativa datamaterial, kan förklara sambandet mellan barns familjestruktur och 

skolkbeteende. 

 

De två teorier som är relevanta för vår studie är teorierna om föräldrars tillsyn av barn (eng. 

parental monitoring) och socialt kapital. Dessa två teorier bidrar till att förklara varför barns 

skolkvanor kan variera beroende på barnets familjestruktur. Socialt kapital kan mätas i form 

av engagemang gentemot barnets skolgång och andel tid föräldrar spenderar med sina barn 

(Coleman, 1988). En ensamstående förälder som sköter ett hushåll på egen hand kommer i 

genomsnitt att ha mindre tid över att spendera med sitt barn, det barnet kommer därmed att 

erhålla en lägre nivå av socialt kapital av föräldern. En förälder som spenderar mindre tid 

hemma med barnet kan heller inte utföra lika hög grad av tillsyn, i form av t.ex. läxläsning 

eller engagemang i skolaktiviteter, av barnet. Detta barn kommer att ha en låg nivå av socialt 

kapital och lägre tillsyn av föräldern. Enligt dessa teorier är sannolikheten att detta barn visar 

på lägre studieresultat och sämre beteende i skolan större än ett barn i ett hushåll med två 

föräldrar. I ett hushåll med två föräldrar kan socialt kapital överföras mer effektivt, i form av 

tid spenderad med föräldrarna, till barnet. Föräldrarna till detta barn kommer även att kunna 

utföra större tillsyn av barnet, vilket kommer att resultera i att barnet visar på högre 

studieresultat och bättre beteende i skolan. På detta sätt kan dessa teorier tillsammans hjälpa 

oss att besvara frågeställningen om sambandet mellan familjestruktur och barns tendens att 

skolka från skolan, och kommer därmed att användas i denna uppsats. 

Föräldrars tillsyn 
På senare tider har forskares intresse för vikten av föräldrars tillsyn (parental monitoring), för 

att undvika destruktivt beteende hos barn vuxit. Det existerar en stor del forskning och 

litteratur som behandlar på vilket sätt tillsyn kan användas som ett verktyg av föräldrar för att 

hjälpa ungdomar komma ur eller undvika problematiskt beteende såsom alkoholkonsumtion, 

riskfyllt sexuellt beteende, drogmissbruk och akademiska misslyckanden (Guilamo-Ramos, 

Jaccard & Dittus, 2010).  Tillsyn syftar på föräldrarnas kunskap om barnets aktiviteter, var 

barnet befinner sig och barnets sällskapskrets. Det syftar även på föräldrarnas kunskap om 

barnets skolprestation, där forskning syftar på att föräldrars iblandning i barnets skolgång 
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förbättrar barnets akademiska beteende och utfall (Hoover‐Dempsey, Walker & 

medförfattare, 2005). Tillsyn av barnen kan ske i form av föräldrarnas aktiva deltagande i 

barnets skolgång. Detta kan exempelvis vara föräldrars kontakt med barnets lärare eller 

närvaro vid skolaktiviteter. Tillsyn kan även utföras under tiden föräldrarna hjälper barnen 

med läxor då detta visar på ett engagemang i barnets skolprestation. Barn vars föräldrar har en 

god relation till skolkamraternas föräldrar underlättar en gemensam tillsyn av alla barn som 

ingår i sällskapet (Coleman, 1988). Detta ser man oftast i fall där föräldrarna har något mer 

gemensamt än att deras barn går på samma skola, exempelvis hos föräldrar till elever på 

religiösa skolor. Dessa föräldrar har en högre grav av socialt kapital och kan använda detta för 

att utföra gemensam tillsyn av barnen. Coleman kallar detta intergenerationell närhet. Barn 

vars föräldrar utför en högre grad tillsyn förväntas att i mindre utsträckning visa på ett 

destruktivt beteende t.ex. i form av skolkbeteenden, och uppnå bättre resultat i skolan. Teorin 

om tillsyn är av hög relevans för denna uppsats för att förklara varför ett barns familjestruktur 

kan leda till ett specifikt visat skolkbeteende hos barnet. I familjer som består av 

ensamstående föräldrar är det mycket möjligt att förälderns tid inte räcker till för att övervaka 

barnets skolgång och skolprestation. En ensamstående förälder spenderar generellt mer tid på 

att arbeta för att försörja familjen med sin enda inkomst, detta kan lämna mindre eller ingen 

tid över att lägga på barnets skolgång. Hushåll med två föräldrar delar på det ekonomiska 

ansvaret och har med större sannolikhet mer tid över att lägga på barnets skolgång och utför 

därmed högre tillsyn av barnet. Detta barn kommer då visa på högre studieresultat i skolan 

och kommer med mindre sannolikhet att visa ett destruktivt beteende i jämförelse med 

kamraten med en ensamstående förälder. Detta behöver dock inte alltid vara fallet, det är 

möjligt att den ensamstående föräldern kompenserar för den förlorade tiden hemma genom att 

visa ett större engagemang för barnets skolgång. I fallen där barnet bor i ett hushåll med två 

föräldrar, varav ena föräldern är styvförälder, kan det barnet visa på ett liknande 

skolkbeteende som barn med ensamstående förälder. Trots att barnet kommer från ett hushåll 

med två föräldrar är det möjligt att styvföräldern inte visar på ett engagemang i barnets 

skolgång då bandet inte är biologiskt. Den biologiska föräldern kan dock i det fallet visa på ett 

större engagemang i barnets skolgång då det ekonomiska ansvaret i hushållet delas. Denna 

teori kan därmed förklara på vilket sätt tillsyn av föräldrarna kan påverka barnets prestation 

och beteende i skolan, och på vilket sätt nivån av tillsyn kan skilja sig inom olika 

familjestrukturer.  

 



4 
 

Socialt kapital/humankapital 
Teorierna om socialt kapital och humankapital är ytterligare teorier som är relevanta för vår 

studie. Socialt kapital syftar på de relationer och normer som formar samhället (Coleman, 

1988). Sådant kapital kan vara gemenskapen vi känner med samhället, nätverken vi ingår i 

och skapas genom inom dessa relationer. Det sociala kapitalet kan skapas och utvecklas i det 

egna hemmet genom umgänge och relationer inom familjen, exempelvis när en förälder 

spenderar tid med sitt barn eller tar tiden att läsa läxor tillsammans med sitt barn. Genom att 

föräldrar lägger vikt på att spendera tid med sina barn skapas en närmare relation mellan dem 

och barnets sociala kapital byggs på och förstärks (Coleman, 1988). Coleman går djupare in 

på definitionen av socialt kapital och dess betydelse inom institutioner, som exempelvis 

familjer. I studien klargör Coleman på vilket sätt socialt kapital inom familjen kan påverka 

barnens beteende och skolprestation. I artikeln presenteras olika sätt där socialt kapital 

konstitueras genom sociala relationer. Det första sättet som beskrivs är i form av skyldigheten 

B har gentemot A att leva upp till A’s förväntningar och återgälda tjänsten B är skyldig denne. 

Funktionen av ett sådant system kräver en hög grad av tillit, m.a.o. socialt kapital, inom 

institutionen A och B är en del av, A måste lita på att B kommer att återgälda tjänsten. 

Därmed beror utbytet av tjänsterna på graden av socialt kapital inom institutionen. I fallen där 

föräldrar visar ett högt engagemang för barnets skolgång och lägger ner tid på läxläsning 

tillsammans med barnet byggs en sådan förväntning upp av föräldrarna. För barnet byggs då 

upp en skyldighet att leva upp till förälderns förväntningar om hög prestation i skolan och gott 

beteende. Hos barn vars föräldrar visar mindre engagemang för barnets skolgång och 

läxläsning byggs ingen sådan skyldighet upp. Innehar föräldrarna en hög grad av socialt 

kapital kommer detta, genom engagemang i barnets skolgång, att överföras till barnet. Detta 

kommer att i sin tur resultera i att barnet visar på ett gott beteende och högre studieresultat. 

Inom kärnfamiljer med två föräldrar i hushållet är detta möjligt, då båda föräldrarna finns 

tillgängliga för barnet. För ensamstående föräldrar kan det generellt vara svårare att ha en hög 

nivå av engagemang och finnas tillgängligt för barnet i dess skolgång. Dessa barn kommer 

därmed att ha en lägre nivå av socialt kapital och samtidigt inte känna någon skyldighet 

gentemot föräldern att uppnå goda studieresultat och visa på ett gott beteende i skolan. 

 

En del kritik som riktats mot denna teori av andra forskare är Colemans antagande att elever 

som går i katolska skolans högre resultat beror på det höga sociala kapitalet i form av 

intergenerationell närhet mellan deras föräldrar. Kritikerna menar att dessa elevers högre 

prestation i skolan mycket väl kan bero på att de tillhör en gemenskap där det existerar 
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normer som uppmuntrar hög prestation och gott beteende inom och utanför skolan. Dessa 

elevers goda skolresultat kan då vara ett resultat av normerna som råder inom det religiösa 

samfundet de är en del av och inte nödvändigtvis på den nära relationen mellan elevernas 

föräldrar (Morgan & Todd, 2009). 

 

Coleman kopplar ihop begreppen socialt kapital och humankapital och förklarar att det sociala 

kapitalet som förvärvas av föräldrarna kan sedan användas för att utrusta barnen med 

humankapital. Föräldrar med en relativt låg nivå av humankapital, mätt i antal utbildningsår, 

kan använda en högre nivå av socialt kapital som resurs för barnets utbildning 

(humankapital). Nivån av socialt kapital inom familjen är alltså viktig för barnets akademiska 

resultat och framgång. Nivån av humankapital är av stor vikt för barnets akademiska 

framgång, men har ingen betydelse om föräldern inte spenderar tid med barnet. Det sociala 

kapitalet inom familjen är relationen mellan barnet och föräldrarna, en hög nivå av 

humankapital kommer alltså inte att gynna barnets akademiska framgång om inte 

humankapitalet komplementeras med socialt kapital. Det sociala kapitalet inom familjen som 

ger barnet tillgång till föräldrarnas humankapital beror både på förälderns närvaro och på 

uppmärksamheten barnet får av föräldrarna. I hushåll med två föräldrar där ansvaret är 

fördelat spenderar föräldrarna med större sannolikhet mer tid med barnen och visar ett större 

engagemang i barnets skolgång. Genom att föräldrarna spenderar tid med barnet byggs 

barnets sociala kapital upp och sannolikheten att barnet får höga studieresultat och visar på ett 

gott beteende i skolan ökar. Hushåll med ensamstående föräldrar är dock ett exempel på en 

familjestruktur med en lägre nivå av socialt kapital. Den ensamstående föräldern bär hela 

hushållets ansvar och kan därför ha det svårt att hitta tid att spendera med barnet och inte visa 

ett tillräckligt stort engagemang i barnets skolgång. Detta gäller samtidigt för hushåll med två 

föräldrar där båda föräldrarna jobbar heltid och därmed ändå spenderar mindre tid i hemmet 

med barnen. I båda dessa fall har barnet i hushållet inte nytta av föräldrarnas humankapital då 

det sociala kapitalet som krävs saknas. 

 

En viktig punkt att diskutera är möjligheten att det råder ett skensamband mellan 

familjestruktur och barns skolkbeteende. Sweeney (2007) har diskuterat sådana skensamband 

mellan familjestruktur och barns välmående. Det är möjligt att en icke-observerad variabel, 

såsom ett personlighetsdrag eller kanske missbruk, kan vara orsaken bakom familjestrukturen 

eller föräldrars engagemang och därmed barns tendens att skolka. Missbruk är en variabel 

som mycket möjligt kan vara orsaken till skilsmässa i en familj, den variabeln kan samtidigt 
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vara orsaken bakom barnets skolkvanor. Om inte variabeln missbruk kontrolleras för, kommer 

vi i detta fall att se ett skensamband mellan familjestruktur och barns tendens att skolka. Det 

verkliga sambandet råder då mellan förälderns missbruk och barnets skolkvanor. På samma 

sätt är personlighet en variabel som kan vara orsaken bakom rådande familjestruktur, 

samtidigt som förälderns personlighet också kan vara orsaken bakom förälderns nivå av 

engagemang i barnets skolgång. Om inte variabeln personlighet kontrolleras för, kommer vi 

att få ett skensamband mellan familjestruktur och förälderns nivå av engagemang. Det 

verkliga sambandet råder då mellan förälderns personlighet och nivå av engagemang. 

Tidigare forskning 
Det finns väldigt mycket tidigare forskning som rör sambandet mellan familjestruktur och 

barns skolresultat samt grad av destruktivt beteende i form av bl.a. alkohol och 

drogkonsumtion. Vi fann dock brist på studier som undersöker orsaker bakom elevers 

skolkbeteende. Forskning som undersöker sambandet mellan familjestruktur och skolresultat 

är av hög relevans för denna uppsats och kommer att presenteras. Skolk är ett beteende som vi 

anser faller under kategorin destruktivt beteende och kommer därför att i denna uppsats även 

presentera tidigare forskning som rör andra former av ett visat destruktivt beteende av barn än 

enbart skolkbeteende. 

En studie som undersöker orsakerna bakom elevers skolkbeteende är en studie gjord av 

Vaughn, Maynard, Salas-Wright, Perron och Abdon. I “Prevalence and correlates of truancy 

in the US: Results from a national sample” presenteras en studie där elever blivit tillfrågade 

hur många gånger de skolkat från skolan under de senaste 30 dagarna där svaren delats in i 

non school-skipping (0 dagar), moderate skipping (1-3 dagar) och high skipping (4+ dagar). 

Eleverna blev också tillfrågade om deras mentala hälsa, akademiska engagemang, andra 

riskbeteenden såsom bl.a. drogmissbruk och slutligen föräldrars engagemang i barnets 

skolgång där eleverna fick svara på frågor som mätte föräldrarnas engagemang och entusiasm 

kring barnets skolgång. Resultaten från denna studie visade på att elever som svarat att de 

skolkat från skolan 4+ dagar den senaste månaden är signifikant mindre sannolika att ha en 

förälder engagerad i deras skolgång. Resultatet visade även att elever som tillhör gruppen 

high skipping med större sannolikhet visat på annat destruktivt beteende såsom bråk, 

drogmissbruk etc. Resultatet från denna studie visar, som studien ovan, ett samband mellan 

nivån av engagemang föräldrar visar för barnets skolgång och barnets tendens att skolka. 

Relevansen av denna studie för vår frågeställning bygger på tanken om att ensamstående 
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föräldrar generellt har mindre tid att visa engagemang i barnets skolgång, därmed kommer 

dessa barn att skolka mer.  

Denna studie undersöker och visar på ett liknande resultat som vi förväntar oss ur vår studie. I 

denna studie är det dock oklart om “skolk” definieras som sen ankomst, en skippad lektion 

eller skolk en hel skoldag. Vi valde specifikt att ha med ett grövre skolkbeteende, som skolk 

en hel skoldag, för att undersöka skillnaderna i familjestruktur mellan barn som visar på ett 

mildare skolkbeteende och barn som visar på ett grövre skolkbeteende såsom att skolka en hel 

dag från skolan. I vår studie kommer skillnaderna mellan olika grader av skolkbeteende att 

lyftas fram, inte endast i form av antal gånger eleven skolkat. Denna studie är utförd över 

Amerikanska elever och visar därmed sambandet mellan föräldrars nivå av engagemang i 

barnets skolgång och barns tendens att skolka i USA. Det är möjligt att resultatet ser 

annorlunda ut i en studie utförd i Sverige över den Svenska befolkningen. Skillnaderna mellan 

USA och Sverige i form av välfärd kan visa skillnader i resultatet från en sådan studie. Det är 

möjligt att en ensamstående förälder i Sverige inte behöver jobba lika många timmar som en 

ensamstående förälder i USA för att försörja familjen. Därmed har den ensamstående 

föräldern i Sverige ett större antal timmar över att spendera med barnet och visa engagemang i 

dess skolgång. Det Svenska barnet kommer därför att ha en högre nivå av socialt kapital än 

det Amerikanska barnet och visa på ett mildare skolkbeteende, trots att båda är barn till en 

ensamstående förälder. Därför är det relevant för oss att utföra denna studie. 

 

I “Social Capital in the Creation of Human Capital” undersöker Coleman (1988) sambandet 

mellan indikatorer av socialt kapital och elevers sannolikhet att hoppa av gymnasiet. Coleman 

visar att barn som bor i ett hushåll med en ensamstående förälder hoppar av gymnasiet i större 

utsträckning än ett barn med två föräldrar, konstanthållet för alla övriga variabler. I studien 

kom han även fram till att elever som har fyra syskon hoppar av gymnasiet i större 

utsträckning än elever som har ett syskon i hushållet. Coleman mätte även moderns 

förväntningar av barnet gällande vidare utbildning och resultatet pekar på att elever vars mor 

förväntar sig vidare utbildning av barnet hoppar av gymnasiet i mindre utsträckning än elever 

vars mor inte förväntar sig vidare utbildning av barnet.  Alla dessa variabler är indikatorer och 

mått på nivån av socialt kapital inom familjen. Studien visar alltså att barn som kommer från 

familjestrukturer med en frånvarande förälder, eller många syskon i större utsträckning 

hoppar av gymnasiet än barn med två föräldrar och få syskon. En ensamstående förälder 

kommer att ha brist på tid över att bygga upp barnets sociala kapital, på samma sätt som 

föräldrar till flera barn kommer att få dela upp sin uppmärksamhet och tid mellan barnen där 
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varje enskilt barn inte får tillräckligt med tillsyn och socialt kapital. Dessa barn kommer 

därmed att med större sannolikhet hoppa av gymnasiet och visa på annat destruktivt beteende. 

 

Studierna ovan visar att barn till föräldrar som lägger ner en större andel tid och engagemang i 

barnets skolgång kommer att visa på ett betydligt mildare skolkbeteende än det motsatta 

fallet. Skillnaden mellan barnen som visar på ett mildare eller grövre skolkbeteende kan vara 

skillnaden i nivån av socialt kapital som överförs till barnen av föräldrarna. Föräldrar som 

visar på större engagemang i barnets skolgång och spenderar mer tid med sitt barn kommer att 

föra över mer socialt kapital till barnet, vilket kommer att visa sig i form av bättre 

studieresultat och beteende i skolan. Nedan presenteras ett antal studier som direkt undersöker 

kopplingen mellan familjestruktur och barns skolkbeteende. 

 

En liknande studie av Astone & McLanahan (1991) visar på samma sätt ett positivt samband 

mellan barns familjestruktur och skolresultat. Astone & McLanahan undersökte om barn till 

ensamstående föräldrar och barn i hushåll med en styvförälder får mindre uppmuntran och 

tillsyn av sina föräldrar än barn med två biologiska föräldrar, och om detta har en inverkan på 

barnets skolprestation. Denna studie är av betydelse för oss då den visar om barn som 

kommer från familjestrukturer med två föräldrar, varav en är styvförälder, får mindre visat 

engagemang i sin skolgång än barn med två biologiska föräldrar och om detta kan ha en 

inverkan på barnets prestation i skolan. Resultaten visade att ensamstående föräldrar visar 

mindre engagemang i barnets skolgång och att dessa barn får mindre tillsyn utanför skolan av 

sina föräldrar. Studien visade också att barn med två föräldrar, varav en är styvförälder, på 

samma sätt fick mindre visat engagemang i sin skolgång av sina föräldrar än barn med två 

biologiska föräldrar. Astone & McLanahan visade sedan att barn med ensamstående eller 

styvföräldrar också visade på ett lägre genomsnittligt betyg och mindre närvaro i skolan. 

Detta kan också förklaras av att ensamstående föräldrar inte har tillräckligt med tid att lägga 

på barnets skolgång och tillsyn som två föräldrar har. Att barn med två föräldrar, varav en är 

styvförälder, får mindre visat engagemang i skolgången kan förklaras av att en styvförälder 

troligtvis inte känner lika stort engagemang i ett icke biologiskt barn (Thomson, McLanahan 

& Curtin, 1992). Detta kan vi inte mäta i denna studie, då vi saknar en indikator för 

styvfamiljer i datat.  

 

Thomson, McLanahan & Curtin (1994) presenterar en studie om hur diverse familjestrukturer 

kan resultera i skillnader i barns beteende och skolresultat. Studien gjordes på familjer med ett 
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barn mellan 5 och 18 i hushållet. Familjerna fick svara på frågor som fastställde deras 

familjestruktur, barnets prestationsnivå i skolan, barnets generella beteende och sociala 

förmåga samt föräldrarnas stöd. Resultaten visade att barn med två biologiska föräldrar var 

gynnade inom alla dessa punkter i jämförelse med barn från övriga familjestrukturer. Barn 

med styvfäder visade inte någon större skillnad i skolresultat från barn med två biologiska 

föräldrar, de visade dock på annat dåligt beteende. Studien visade även att familjer med två 

biologiska föräldrar har en högre inkomst än övriga familjestrukturer. Familjer med mödrar 

med partners har en högre inkomst än ensamstående mödrar, men dock en lägre inkomst än 

familjer med styvföräldrar. Studien visade även att ensamstående mödrar jobbar längre 

timmar än mödrar med partners eller makar. Barn som bor med båda biologiska föräldrarna 

får även mer stöd, engagemang och tillsyn av sina mödrar än barn från övriga 

familjestrukturer. Barn som bor med sin biologiska far får på samma sätt mer stöd, 

engagemang och tillsyn av sin far än barn som bor med en styvfar. Sammanfattningsvis så 

visar denna studie att barn med två biologiska föräldrar visar på högre skolresultat och bättre 

beteende än barn från övriga familjestrukturer. Skolresultaten från barn med två biologiska 

föräldrar skiljer sig dock inte mycket från barn som bor med en styvfar. Dessa barn visar dock 

på sämre generellt beteende och högt temperament. Familjer med två biologiska föräldrar har 

det bäst ställt ekonomiskt, följt av familjer med styvfäder, familjer med mödrar med partners 

och slutligen ensamstående mödrar som hade det sämst ställt ekonomiskt. Slutligen visade 

studien att barn som bor med två biologiska föräldrar får mer stöd, engagemang och tillsyn av 

både sin mor och far än barn från övriga familjestrukturer. Det är intressant att Thomson, 

McLanahan & Curtin fokuserar på skillnader i skolresultat och generellt beteende mellan barn 

som bor med sin biologiska mor samt styvfar och övriga familjestrukturer. Detta ger oss en 

idé om vad för effekt en styvförälder kan ha på ett barn. Det hade dock varit intressant att se 

vad skillnaderna i beteende och skolresultat är mellan barn som bor med en ensamstående 

mor och far. Studien fokuserar enbart på ensamstående mödrar samt styvfäder, den potentiella 

skillnaden mellan styvfäder och styvmödrar hade varit intressant att se.  

 

Ytterligare en studie som undersöker hur skillnader i familjestrukturer kan visa sig i barns 

utveckling och beteende är en studie av Kalil, Ryan & Chor (2014). I denna studie undersöker 

författarna skillnaderna i andel tid investerad i barnen av föräldrarna för barn från olika 

familjestrukturer. De undersökte sex olika familjestrukturer; gifta biologiska föräldrar, 

samboende biologiska föräldrar, mor och styvfar, mor och samboende pojkvän, ensamstående 

mor och mor-eller farföräldrar. Resultatet i denna studie visar att barn som bor med gifta 
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biologiska föräldrar och samboende biologiska föräldrar får i princip lika mycket tid av sina 

föräldrar som barn som bor med en styvförälder. Detta förklarar författarna med att barn som 

bor i hushåll med en styvförälder får kompenserande tid från sin biologiska förälder utanför 

hushållet. Dessa barn får dock väldigt lite investerad tid av sin styvfar i hushållet. Studien 

visar även att barn till ensamstående mödrar eller mödrar med samboende pojkvänner får en 

väldigt liten andel tid av sin biologiska far utanför hushållet. Slutsatsen författarna kommer 

fram till är alltså är barn med två gifta biologiska föräldrar får störst andel tid investerat i dem 

av föräldrarna än barn från övriga familjestrukturer. Denna studie tittar på sambandet mellan 

familjestruktur och andel tid föräldrar investerar i sitt barn, till skillnad från övriga studier 

som fokuserar på sambandet mellan familjestruktur och barnets skolresultat och beteende. De 

tidigare presenterade studierna ovan har visat att barn med två biologiska föräldrar visar på 

liknande skolresultat som barn som bor med en styvfar. Detta kan vara ett resultat av att dessa 

barn får lika mycket tid av sina föräldrar, som denna studie föreslår, och därmed erhåller lika 

stort socialt kapital som visar sig i barnets skolresultat.  

 

En särskilt relevant studie att presentera är studien av Breivik & Olweus (2006) som 

undersöker skillnader i beteende av barn från olika familjestrukturer. Denna studie är utförd i 

Norge, vilket gör den särskilt relevant för oss då dessa resultat är mer lämpliga att 

generalisera över Norden än de tidigare studierna. Studien gjordes på barn som fick svara på 

frågor om de bor med gifta eller separerade föräldrar. Sedan fick de svara på om de bodde 

med en ensamstående mor, far eller med en styvförälder. Barnen fick också svara på om 

föräldern de bodde med är den enda vårdnadshavaren, eller om båda föräldrarna har delad 

vårdnad av barnet. Resultaten från studien visade att barn med ensamstående mödrar och 

fädrar visar på ett mycket större externaliserade problem än barn med två involverade 

föräldrar (gifta eller gemensam vårdnad). De fann inga signifikanta skillnader mellan barn 

med ensamstående mödrar och barn med styvfäder. De fann heller inga signifikanta skillnader 

mellan barn med två gifta föräldrar och två separerade föräldrar med gemensam vårdnad. 

Resultatet för missbruk visade att barn med en ensamstående far röker mer än barn från övriga 

familjestrukturer, och barn med två gifta föräldrar röker minst. Barn vars föräldrar är gifta 

eller delar vårdnad visade att de drack mindre än barn med ensamstående eller styvföräldrar. I 

helhet visade studien att barn med två gifta föräldrar på minst grad av externaliserade och 

missbruksproblem. Studien fann heller inga signifikanta skillnader i beteende mellan barn 

med en ensamstående mor och barn med en styvförälder. Detta visar på att barn med två 

involverade biologiska föräldrar i sitt liv visar på bättre beteende än barn med en involverad 
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biologisk förälder. En styvförälder ersätter alltså inte effekten av en biologisk förälder. Denna 

studie är som tidigare nämnt av särskild relevans för vår studie. Studier som presenterats 

tidigare har alla varit studier utförda i USA och det kan därför bli problematiskt att 

generalisera de resultaten över Norden pga. de ekonomiska, kulturella och sociala 

skillnaderna. Sådana skillnader kan spela en roll i hur barn beter sig och därmed resultera i 

skillnader mellan studier utförda i olika världsdelar. 

 

Det som tydligt framträder i alla dessa studier är det visade sambandet mellan nivån av 

engagemang av föräldern gentemot barnets skolgång samt andel tid spenderat med barnet och 

barnets prestation i skolan. De flesta av studierna visar också hur det sambandet kan kopplas 

till barnets familjestruktur och undersöker om barn ur diverse familjestrukturer får mindre 

visat engagemang av föräldrarna och vad för inverkan detta i sin tur har på barnets skolgång. 

En del av dessa studier visar även att det inte finns någon signifikant skillnad i beteende av 

barn som bor med en ensamstående mor och barn med en styvförälder. Detta är en väldigt 

viktig punkt för oss att ha i åtanke när vi analyserar vårt resultat då vi saknar en indikator för 

styvfamilj i datat.  

Metod och data 
Datamaterialet som använts för undersökningarna i denna uppsats är hämtat från Programme 

for International Student Assessment ( PISA). PISA är ett världsomfattande OECD-projekt 

som utförs var tredje år där 15-åriga elever från ett stort antal länder testas på sina färdigheter 

och kunskaper inom ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Den första 

undersökningen utfördes år 2000, och mellan år 2000-2012 har elever som representerar fler 

än 70 länder deltagit i undersökningen. Länderna som väljer att delta i undersökningen har 

fördelen att följa kunskapsutvecklingen över tid i det egna landet, samt att kunna jämföra och 

möjligen lära av andra länders utbildningssystem.  

Vid varje testtillfälle väljs ett ämne av fokus ut som testerna är särskilt fokuserade på, där det 

läggs mindre fokus på de resterande ämnena. Testerna utförs på slumpmässigt utvalda skolor i 

de deltagande länderna och eleverna svarar under två timmars tid på ett antal frågor i form av 

öppna och flervalsfrågor. En aspekt som bidrar till att PISA-datat utmärker sig är att dessa 

tester är inte endast utformade för att mäta elevernas teoretiska förmåga, utan även inriktade 

på att mäta elevernas förmåga att applicera sina teoretiska kunskaper inom ämnena i det 

vardagliga livet. De kunskapsmätande testerna kompletteras med frågeformulär beträffande 

elevernas bakgrund samt hushålls-och familjesituation. Att PISA inkluderat undersökningar 
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av elevernas privata situationer och omständigheter ger vidare kontext och gör PISA-datat 

unikt och lämpligt att använda i vidare studier. Utöver elevfrågeformulären finns även 

frågeformulär besvarade av skolans rektor och barnens föräldrar för att förse med ytterligare 

kontextuell information om elevernas bakgrund och skolsystemet i sin helhet.  

Resultatet presenteras i form av medelvärden separat för varje land och ämne, där den 

allmänna uppmärksamheten läggs på ländernas medelvärden för de olika ämnena och hur 

rankningen mellan länderna ser ut.  I officiella rapporter presenteras dock resultatet i 

korstabeller som visar om skillnaderna i medelvärdet för länderna är statistiskt signifikant 

eller ej. 

 

PISA-datat har, som nämnt ovan, tre dataset; “föräldradata”, “elevdata” och “skoldata”. För 

denna studie kommer vi att använda oss av det svenska datat från den senaste PISA-

undersökningen utförd år 2012. Datat kommer endast att komma från elevdatasetet på grund 

av icke existerande föräldradata från Sverige, PISA har det vill säga inte gjort någon 

undersökning på föräldrar i Sverige. Som följd av detta måste vi ha i åtanke att alla frågor 

som ställda i datamaterialet som används i våra analyser är besvarade av 15-åriga elever och 

kan därmed möjligen ha ett stort bortfall då eleverna inte kan besvara frågorna. I elevdatasetet 

har 4736 barn svarat på frågeformuläret och ingår därmed i datamaterialet som använts för 

undersökningarna i denna uppsats. Efter att ha uteslutit respondenter med partiellt bortfall på 

någon av beroendevariablerna eller på familjestrukturvariabeln återstod 4249 barn. Vi 

kommer med hjälp av datamaterialet göra en logistisk regressionsanalys för att utföra vår 

studie, där vi använt oss av variablerna för Skolk som beroende variabel och Familjestruktur 

som oberoende variabel. Det stora bortfallet för elevadatasetet beror på att en del av 

variablerna för elevdatasetet är baserade på föräldradatasetet.  

För denna studie kommer vi att använda oss av variablerna som beskrivs nedan och utföra tre 

logistiska regressionsanalyser.  

 

Skolk 

Den beroende variabeln som kommer att användas är skolk. I elevdatabasen finns tre 

definitioner av skolk som representerar olika grader av hur illa skolkbeteendet hos barnet är. 

Dessa är; “Sen till skolan”, “Skippa lektioner under en skoldag” och “Skolk hel skoldag”. I 

och med att de tre definitionerna representerar ett mildare till grövre skolkbeteende fann vi 

alla dessa variabler relevanta för vår studie då vi vill undersöka hur familjestruktur påverkar 

elever med olika skolkbeteenden. I och med att skolk delas upp i tre olika grader kan vi se om 
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en viss familjestruktur visar på ett starkare samband med en viss grad av skolkbeteende. Vi 

kommer därmed att göra tre regressions analyser för varje beroende variabel. 

Sen till skolan: 

“Sen till skolan” är den första beroende variabeln. Vid skapandet av variabeln blev eleverna 

tillfrågade hur många gånger de kommit sent till skolan under de senaste två veckorna av 

skolan. Eleverna fick sedan kryssa i det svarsalternativet som de tyckte stämde för dem. Vi 

visar med hjälp av en deskriptiv tabell hur svarsalternativen var formulerade samt hur 

svarsfrekvensen för frågan såväl som varje svarsalternativ för sig ser ut. 

Tabell 1: Deskriptiv analys för variabeln "Sen till skolan" 
  

      Frekvens Procent 
  

Ingen gång 
 

1932 45,5 
  

En eller två gånger 
 

1448 34,1 
  

Tre eller fyra gånger 544 12,8 
  

Fem eller fler gånger 325 7,6 
  

Totalt     4249 100 
  

       Som tabellen ovan visar har 4249 femtonåriga elever svarat på hur ofta de kommit sent till 

skolan de senaste två veckorna, där 45,5% av eleverna svarat att de aldrig kommit sent till 

skolan under den givna tidsperioden. Vi kan även se ett relativt stort antal elever som svarat 

att de kommit sent till skolan en eller två gånger de senaste två veckorna, närmare bestämt 

34% av eleverna. Då vår analys är en logistisk regression så kan den beroende variabeln 

endast ta värdena 0 och 1, i detta fall måste vilka värden som skall ta värdet 0 respektive 1 

bestämmas. Skolkvariabeln “Sen till skolan” är en rätt mild grad av skolkbeteende, då den 

visar på att det inte är en ovanlig företeelse att elever kommer sent till skolan. Detta kan vi 

observera genom att titta på hur många procentenheter varje svarsalternativ har. Vi kan även 

se att antal svar för varje svarsalternativ är relativt jämnt fördelat. I och med detta är en hög 

brytpunkt satt när variablerna kodats, där kategorin “ingen gång/en till två gånger” 

sammanfördes till en dummy-variabel och fick anta värdet 0 och “tre till fyra gånger/fem eller 

fler gånger” sammanfördes till en andra dummy-variabel och fick anta värdet 1. En hög 

brytpunkt är satt på grund av att enstaka tillfällen, så som “en till två gånger”, av sen ankomst 

till skolan är allmänt rådande och därmed inte en så tydlig indikator på problem. I fallet där en 

lägre brytpunkt satts där “Ingen gång” antagit värdet 0 och “En till två gånger” antagit värdet 

1 hade eleverna med väldigt milt beteende och relativt grövre beteende räknats inom samma 

kategori och därmed ge oss en missvisande bild av verkligheten. Vid ovanliga händelser, det 
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vill säga då sannolikheten för utfallet är lika med eller mindre än 0,1, kan oddset för 

händelsen tolkas som approximativt detsamma som sannolikheten (Edling & Hedström, 2003). 

En oddskvot kan i dessa fall också tolkas som skillnad i sannolikhet mellan de som är kodade 

1 respektive 0 i beroendevariabeln (Edling & Hedström, 2003). I fallet med variabeln ”sen till 

skolan” utgör de som är kodade 1 mer än 10% av samplet, dvs. sannolikheten för att ha svarat 

att man varit sen till skolan tre eller fler gånger är högre än 0,1. Därför kan vi inte tolka 

oddskvoten för denna skolkvariabel som en relativrisk utan endast som relativodds eller titta 

på dess riktning, det vill säga om sannolikheten ökar eller minskar. 

Skippa lektioner under skoldagen 

Den andra beroende variabeln “Skippa lektioner under skoldagen” där eleverna blev 

tillfrågade hur många gånger, under de senaste två skolveckorna, de har skolkat från en 

lektion. Svarsalternativen ser identiska ut som för tidigare presenterade variabler. Nedan 

presenteras variabelns deskriptiva tabell för att se hur den skiljer sig från de tidigare 

skolkvariablerna. 

Tabell 2: Deskriptiv analys för variabeln "skippa lektion under 
skolkdagen" 

       Frekvens Procent 
 Ingen gång 

 
3425 80,6 

 En eller två gånger 
 

653 15,4 
 Tre eller fyra gånger 115 2,7 
 Fem eller fler gånger 56 1,3 
 Totalt     4249 100 
  

Tabell 2 visar att svarsfrekvensen är densamma som för de två tidigare variablerna, denna 

variabel visar dock på en skiljande punkt från de tidigare variablerna. Andelen elever som 

aldrig skippat en lektion under en skoldag ligger på 80,6%. Detta är en relativt hög 

procentsats vilket tyder på att de flesta elever inte skippar lektioner under skoldagen. Dock 

kan vi se att andelen elever som skippat en hel lektion en till två gånger de senaste två 

veckorna är 15,4%. Detta innebär att elever i mindre utsträckning skippar en hel lektion än 

kommer sent till skolan, men i större utsträckning skippar en lektion än skolkar en hel 

skoldag. Det är det vill säga inte en vanligt förekommande händelse att skippa en hel lektion, 

men det är inte heller en extremt ovanlig handling. Vi kan dock se att det är ett relativt 

vanligare beteende att eleverna skippar en lektion ingen/en till två gånger än att eleverna 

skippar en lektion tre eller fler gånger. Med detta i åtanke sattes en hög brytpunkt där 

alternativet “ingen gång/en till två gånger” sammanfördes till en dummyvariabel och fick anta 
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värdet 0 och “tre eller fler gånger/fem eller fler gånger” sammanfördes till en andra 

dummyvariabel och fick anta värdet 1. Anledningen till den högre brytpunkten är att det är 

relativt vanligt att skippa enstaka lektioner och inte en lika tydlig indikator på problem som att 

skolka en hel skoldag.  

Skolk hel skoldag: 

Slutligen är den sista beroende variabeln som använts i denna uppsats “Skolk hel skoldag”. 

Vid skapandet av denna variabel blev eleverna tillfrågade hur många gånger de skolkat en hel 

skoldag under de senaste två skolveckorna och ombads som den tidigare variabeln att kryssa 

för de svarsalternativ som stämde för dem, med identiska svarsalternativ som den tidigare 

variabeln. För att få en djupare inblick på hur eleverna svarade så tittar vi på variabelns 

deskriptiva tabell. 

Tabell 3: Deskriptiv analys för variabeln "Skolk hel skoldag" 
 

      Frekvens Procent 
 

Ingen gång 
 

3957 93,1 
 

En eller två gånger 
 

237 5,6 
 

Tre eller fyra gånger 31 0,7 
 

Fem eller fler gånger 24 0,6 
 

Totalt     4249 100 
  

Som tabellen 3 ovan visar är den totala svarsfrekvensen för denna variabel densamma som för 

den föregående variabeln. Vi kan se att 93,1% av eleverna har svarat att de aldrig skolkat en 

hel skoldag under de senaste två veckorna. Detta är ett stort hopp i jämförelse med tidigare 

skolk-variabeln där antal procent som svarat “ingen gång” var 45,5%. Antal elever som svarat 

på varje svarsalternativ är inte jämnt fördelade. De flesta elever har svarat att de aldrig skolkat 

en hel skoldag, vilket tyder på att skolka en hel skoldag är ett relativt grovt beteende i 

jämförelse med att komma sent till skolan någon enstaka gång. Då denna variabel indikerar på 

ett grövre beteende sattes en lägre brytpunkt än för föregående variabel där alternativet “ingen 

gång” gjordes till en dummyvariabel som fick anta värdet 0 och “en eller fler gånger/tre eller 

fyra gånger/fem eller fler gånger” sammanfördes och fick anta värdet 1.  Denna variabel visar 

då endast om eleven skolkat en hel skoldag eller inte, till skillnad från föregående variabel 

som visade på antalet gånger eleven visat på ett skolkbeteende. I tabell 3 ser vi att 6,9% av 

eleverna svarat att de skolkat en hel skoldag en eller flera gånger. Sannolikheten för en elev i 
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urvalet att tillhöra denna kategori är alltså lägre än 0,1 varför oddskvoterna i regressioner med 

denna beroendevariabel kommer kunna tolkas som relativrisker.  

 

40 elever har totalt uteslutits från de tre skolkvariabler på grund av bortfall på någon av de tre 

oberoende variablerna. Sammanfattningsvis kan vi se att alla tre skolkvariabler skiljer sig från 

varandra och indikerar på olika grader av skolkbeteende, därmed behövs alla tre variabler för 

att ge en rättvis bild över familjestrukturens påverkan på skolkbeteende. 

Familjestruktur 
Den oberoende variabeln som kommer att användas i denna studie är familjestruktur. Denna 

variabel kommer att användas för att undersöka det potentiella sambandet mellan en elevs 

familjestruktur och skolktendens. Information om hur denna variabel skapades saknas hos 

källan och kan därmed inte presenteras i uppsatsen. Nedan följer en deskriptiv tabell som 

presenterar hur denna variabel ser ut. 

Tabell 4: Deskriptiv analys för variabeln "Familjestruktur" 

      Frekvens Procent 

Ensamstående förälder 402 9,5 

Två föräldrar  

 

3816 89,8 

Övrigt 

  

31 0,7 

Totalt     4249 100 
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I variabeln “Ensamstående förälder” samt “Två föräldrar” är biologiska, styv- och 

adoptivföräldrar kombinerade och tillhör samma kategori. Kombinationen av alla dessa 

kategorier är snarare ofördelaktigt i vårt fall då vi från start var intresserade av om barnet bor 

hos biologiska eller styvföräldrar och inte endast om barnets föräldrar var skilda eller inte. 

Vid användning av detta datamaterial bör vi därför ha i åtanke att resultatet kunnat variera en 

stor del om styv- och adoptivföräldrar delats in i egna kategorier. Detta då relationen mellan 

ett barn och en ensamstående biologisk förälder och en ensamstående styvförälder kan se 

totalt annorlunda ut. Vi måste därför vara medvetna om att relationen mellan barn och 

förälder kan variera stort inom varje separata kategori. Den tredje kategorin “Övrigt” finns 

ingen information om och därmed kan vi inte uttala oss om denna. Som tabell 4 visar så har 

cirka 90% av eleverna två föräldrar (naturligt eller på annat sätt) och cirka 10% som har 

ensamstående föräldrar (naturligt eller på annat sätt). Det skapades tre dummyvariabler utav 

dessa, där “två föräldrar” fick anta värdet 0 och “ensamstående förälder” samt “övrigt” fick 

anta värdet 1. 

 

Kontrollvariabler 

Då vi inte kunde använda oss av föräldradatasetet gick vi miste om många relevanta variabler 

som inte kunde användas på grund av att studien på föräldrar inte utförts i Sverige. Några av 

dessa variabler som var tänkte att mäta nivån av social- och humankapital hos elevernas 

föräldrar var “föräldrars utbildning” samt “tid med barnen- prata” som var tänkt mäta 

föräldrars tid spenderat med barnen. Då dessa variabler inte kunde användas i studien valdes 

variabler som ansågs vara relevanta ur elevdatasetet. Kontrollvariablerna inkluderas i denna 

studie för att kontrollera om det funna sambandet möjligen kan förklaras av andra relevanta 

variabler, för att i största möjliga omfattning undvika en felaktig bedömning av sambandet. 

Syskon: 

Variabeln “antal syskon” inkluderades som kontrollvariabel med avsikt att genom att 

kontrollera för antalet syskon barnet har, mäta andelen observans just det barnet får utav 

föräldrarna. Antagandet är att ju fler barn som existerar i hushållet, desto mindre fokus och 

uppmärksamhet från föräldrarna ligger på varje enskilt barn. Beroende på antalet barn i 

hushållet kommer således föräldrarna att utföra mer eller mindre tillsyn (Coleman, 1988) på 

varje enskilt barn, vilket i sin tur möjligen kan ge barnen ett incentiv att utveckla eller hålla 

igång ett skolkbeteende. 
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Vid skapandet av denna variabel blev eleverna tillfrågade vilka som vanligtvis bodde i deras 

hushåll där de hade ett antal svarsalternativ att välja ur. Två av dessa svarsalternativ var 

“bror/bröder” (inklusive styvbröder) och “syster/systrar” (inklusive styvsystrar). Som vid 

tidigare fall kan det vara problematiskt att biologiska och styvsyskon inkluderas i samma 

kategori då ett barns relation till vardera av dem kan skilja sig. Utifrån dessa variabler för 

bröder och systrar skapade vi en dummyvariabel där de som rapporterat sig ha minst en bror 

eller/och en syster fick värdet 1 och övrigt värde 0.  

Kön 

Variabeln “kön” visar av vilket kön eleven är, där eleven fick kryssa i antingen “man” eller 

“kvinna”. Förklaringen bakom varför denna variabel ansågs vara relevant är att forskning 

visat att pojkar har en större tendens att visa ett skolkbeteende än flickor (Fagot & Leve, 

1997). Därför valde vi att inkludera denna variabel i studien för att kontrollera för kön. 

“kvinna” fick anta värdet 0 och “man” anta värdet 1, utav de 4249 elever som svarat på denna 

fråga var cirka 51% flickor och 49% pojkar. 

Eget rum 

Faktumet att variabler ur föräldradatasetet inte kunde användas ledde till en del brister i 

datamaterialet. Ett av dem var att vi inte kunde hitta en variabel med förmåga att mäta 

föräldrarnas socioekonomiska status (föräldrars inkomst). En motsvarande variabel i det 

tillgängliga elevdatasetet som mycket väl kan användas för att mäta föräldrarnas 

socioekonomiska status är “Eget rum”. Variabeln “eget rum” är tänkt att agera som ett mått på 

föräldrarnas socioekonomiska status, eller ekonomisk knapphet, med tanke på den potentiella 

kopplingen mellan rådande socioekonomisk status och boytans omfattning. En relativt låg 

socioekonomisk status tillåter med hög sannolikhet inte en tillräckligt stor boyta där varje 

barn i hushållet får ett eget rum, då detta givetvis inte alltid behöver vara fallet. 

Vid skapandet av denna variabel tillfrågades eleverna om de hade ett eget rum där eleverna 

fick välja mellan antingen svarsalternativ “ja” eller “nej. Svarsfrekvensen för denna variabel 

är 4249 för 95,5% av eleverna svarade att de hade ett eget rum och 3,7% av eleverna svarade 

att de inte hade ett eget rum. I och med antal procentenheter för varje svarsalternativ kan vi se 

att det är relativt vanligt för 15-årga elever att ha ett eget rum få svarsalternativet “ja” fick en 

väldigt hög frekvens. Variabeln “eget rum” har ett bortfall på 20 observationer (0,5%), för att 

lösa detta gjordes en dummyvariabel som döptes till “Okänt”. Efter skapandet av denna 

dummyvariabel har vi nu tre dummyvariabler; “har ett eget rum” som fick anta värdet 0, och 



19 
 

“har inte ett eget rum” fick anta värdet 1, då vi i huvudsak är intresserade av elever som inte 

har ett eget rum. 

 

Studietid med föräldrar: 

Då ett stort fokus i denna uppsats kommer att läggas på hur föräldrars social- och 

humankapital påverkar deras barn ansåg vi att denna variabel är väldigt viktig för att förklara 

denna relation. Studietid som föräldrar spenderar med sina barn överför inte bara 

humankapital till barnen då föräldrarna överför barnen kunskap utan även socialt kapital då 

föräldrarna socialiserar sig med sina barn och skapar en förstärkt relation (Coleman, 1988). 

Vid skapandet av denna variabel blev eleverna tillfrågade hur många timmar i veckan 

inklusive helger, i genomsnitt de studerar tillsammans med sina föräldrar där eleverna fick 

skriva ner de antal timmar som gällde dem. Svaren sträckte sig från 0 till 30 timmar per 

vecka, där 26% av eleverna svarade 0 antal timmar. Variabeln omvandlades till 

dummyvariabler; “Noll timmar”, “En till två timmar”, “Tre till fyra timmar”, “Fem till sju 

timmar, “Åtta eller fler timmar” och “Studietid okänt”. Då de flesta eleverna svarade mellan 

noll till fem timmar kombinerades timmarna sju och uppåt (sju eller fler timmar). 

Dummyvariabeln “studietid okänt” innehåller variabelns bortfall. Det är ett relativt stort 

bortfall på cirka 36%, att många av observationerna inte räknas med kan vara ett problem då 

variabeln inte är lika tillförlitlig. En möjlig förklaring till varför variabeln har ett stort bortfall 

kan vara för att elever möjligen inte vet punktligt hur många timmar de spenderar på 

läxläsning tillsammans med sina föräldrar och därmed valt att inte besvara frågan. 

Mors arbetstid & fars arbetstid: 

Variabeln “föräldrars arbetstid” är ansedd att mäta hur många timmar föräldrarna har över 

utanför arbetet för att skapa socialt kapital med sitt/sina barn. Antagandet är att föräldrar som 

har längre arbetstimmar har relativt mindre tid att umgås med sina barn, och kan därför inte 

överföra lika mycket socialt kapital till sina barn som föräldrar med lägre arbetstimmar kan 

göra. Ytterligare ett antagande är att föräldrar med högre arbetstimmar har relativt mindre tid 

att utföra tillsyn, det vill säga de har mindre koll på vad deras barn gör efter skolan. Därmed 

är föräldrarnas arbetstid en relevant variabel att inkludera i studien för att kontrollera för 

sambandet mellan familjestruktur och barns tendens att skolka.  

Ensamstående föräldrar är i allmänhet tvungna att arbeta fler antal timmar för att försörja för 

hushållet än ett hushåll med två arbetande föräldrar. Detta resulterar i mindre tid hemma med 

barnen och lägre tillsyn. Två arbetande föräldrar är socioekonomiskt kapabla av att en eller 
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båda föräldrarna spenderar mer tid hemma med barnen och utför därmed större tillsyn av sina 

barn än ensamstående föräldrar. 

Vid skapandet av denna variabel blev eleverna tillfrågade; “Vad gör din mor för tillfället?” 

samt “Vad gör din far för tillfället?” där eleverna fick välja mellan fyra svarsalternativ; 

“Arbetar heltid”, “Arbetar deltid”, “Arbetslös, men letar efter jobb” och “Annat” (exempelvis 

hemarbete, pensionerad). Dummyvariablerna för “mors arbetstid” samt “fars arbetstid” 

kodades efter dessa fyra svarsalternativ.  

 

För variabeln “mors arbetstid” användes dummyvariabeln “arbetar heltid” som 

referenskategori och fick anta värdet 0, då vi är intresserade av vad som sker när modern har 

fler antal timmar hemma med sitt barn. Cirka 67% av eleverna svarade att deras mor arbetar 

heltid medan cirka 20% av eleverna svarade att deras mor arbetar deltid. Även för variabeln 

“fars arbetstid” användes “arbetar heltid” som referenskategori och fick anta värdet 0, så vi på 

samma sätt är intresserade av att observera vad som sker med huvudsambandet om fadern har 

mer tid hemma med barnen. Det måste dock konstateras att föräldrar som arbetar deltid inte 

nödvändigtvis spenderar den extra lediga tiden med sina barn, vi kan dock påstå att det är 

relativt större chans att föräldrar som arbetar deltid spenderar med tid hemma med sina barn. 

Cirka 83% av eleverna svarade att deras far arbetar heltid och cirka 7% svarade att deras far 

arbetar deltid. Vi kan därmed konstatera att fler fäder än mödrar arbetar heltid. Det skiljer 

cirka 16 procentenheter mellan heltidsarbetande fäder och mödrar. Det är därmed fler antal 

mödrar än fäder som arbetar deltid, med en skillnad på cirka 13 procentenheter. Båda 

variablerna har en svarsfrekvens på 4249 och inget bortfall. En punkt att ha i åtanke är att 

dessa variabler är tagna från elevdatat, och att risken finns att barn inte är fullt medvetna om 

sina föräldrars arbetssituation och att en del av svaren därmed kan vara inkorrekta. 

Resultat 
För denna undersökning har vi gjort tre olika regressioner för varje skolkvariabel där vi testar 

sambandet mellan och familjestruktur och barns tendens att skolka. Vi har även kontrollerat 

för övriga teoretiskt relevanta variabler som vi tror kan ha en inverkan på sambandet mellan 

våra huvudvariabler. Resultatet från dessa regressioner presenteras nedan för att sedan 

analyseras under avsnittet “Analys”. Statistisk signifikans är rapporterad på 95%-nivå, det vill 

säga en variabel anses statistiskt signifikant om dess p-värde är mindre än 0,05. 
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Vi testade interaktioner mellan familjestruktur variabeln och övriga oberoende variabler då 

denna förklaringsvariabel är vår huvudfokus. Vi testade för interaktion i alla tre regressioner 

för de olika skolkvariablerna men hittade ingen statistiskt signifikant interaktion, detta kan 

dock bero på att vi inte har så många variabler. Därmed är risken för interaktion lägre. Vi 

testade även för multikollinearitet. Multikollinearitet är när två eller fler oberoende variabler 

korrelerar med varandra, vilket leder till att effekten av den ena variabeln tas över av den 

andra variabeln. Detta leder till att en egentligen signifikant variabel blir icke signifikant. Vi 

testade alla tre regressioner för multikollinearitet men fann ingen. 

Logistisk regression för skolkvariabeln ”sen till skolan” 

I tabell 5 ser vi en multipel regressionsanalys för vår första skolkvariabel sen till skolan där 

“noll eller en till två timmar” är kodad noll och “fyra eller fler timmar” är kodad ett. Som 

tidigare nämnt i metodbeskrivningen, kan vi inte tolka effektstyrkan i oddskvoten för denna 

skolkvariabeln då händelsen inte är ansedd en ovanlig händelse, dvs. mindre än 1/10. Därmed 

kommer vi att endast kommentera riktningen.  

 

 

Tabell 6- logistisk regressionsanalys av sambandet mellan att ha 

kommit sen till skolan de senaste två hela veckor av skolan och 
diverse bakgrundsvariabler (P-värden inom parantes). 
Oberoende variabler   Koefficienter   Oddskvoter 

Familjestruktur (0=två föräldrar) 

   Ensamstående förälder 

 

0,506 

 

1,659 

    

(0,00) 

  Övrigt 

   

-0,601 

 

0,549 

    

(0,268) 

  
       Har syskon  

  

0,002 

 

0,998 

(Nej=0) 

   

(0,984) 

  
       Kön 

   

0,157 

 

1,170 

(Flicka=0) 

   

(0,043) 

  Eget rum (0=ja) 

     Har inte ett eget rum 

 

0,586 

 

1,797 

    

(0,001) 

  Okänt 

   

-1,008 

 

0,365 

    

(0,183) 

  Studietid med föräldrar (0=Noll 

timmar) 

   En till två timmar 

  

-0,290 

 

0,748 

    

(0,005) 

  tre till fyra timmar 

  

-0,071 

 

0,932 

    

(0,692) 
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fem till sju timmar 

  

-0,150 

 

0,861 

    

(0,607) 

  åtta eller fler timmar 

 

0,612 

 

1,843 

    

(0,102) 

  Okänt 

   

-0,151 

 

0,860 

    

(0,119) 

  Mor arbetstid (0=heltid) 

    Deltid 

   

0,034 

 

1,035 

    

(0,732) 

  Arbetslös 

   

0,192 

  

    

(0,289) 

 

1,212 

Annat 

   

-0,050 

  

    

(0,721) 

 

0,951 

Far arbetstid (0=heltid) 

    Deltid 

   

0,026 

 

1,026 

    

(0,868) 

  Arbetslös 

   

0,315 

 

1,370 

    

(0,142) 

  Annat 

   

0,458 

 

1,582 

    

(0,001) 

  
       Intercept 

   

-1,434 

  

    

(0,000) 

  Pseudo R2 

  

0,027 

   

Då vi är intresserade av det möjliga sambandet mellan familjestruktur och skolk så ligger vår 

huvudfokus på att variabeln familjestruktur är signifikant. Som vi kan se i tabellen ovan så är 

familjestrukturvariabeln kodad så att “två föräldrar” är referenskategorin. Tittar vi på 

dummyvariabeln “ensamstående föräldrar” så ser vi att den visar på ett signifikant positivt 

samband. Därmed kan vi säga att det i genomsnitt är större sannolikhet att en elev med en 

ensamstående förälder kommit sent till skolan tre eller fler gånger de senaste två veckorna än 

en elev med två föräldrar, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Dummyvariabeln 

“okänt” väljer vi att inte tolka eller kommentera lutningen på, då p-värdet är över 0,05, det vill 

säga att det inte är statistiskt signifikant. För samma anledning väljer vi att inte heller tolka 

eller kommentera variabeln syskon.  

Nästa kontrollvariabel är kön, där dummyvariabeln “man” visar ett signifikant positivt 

samband med skolkvariabeln sen till skolan. Därmed kan vi säga att det i genomsnitt är större 

sannolikhet att en pojke kommer sent till skolan tre eller fler gånger de två senaste veckorna 

än en flicka, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Därefter har vi kontrollvariabeln 

eget rum. Som tabellen ovan visar så visar kontrollvariabeln eget rum ett signifikant positivt 

samband med skolkvariabeln sen till skolan. Därmed kan vi säga att det i genomsnitt är större 

sannolikhet att en elev som inte har ett eget rum blivit sen till skolan tre eller fler gånger de 
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senaste två hela veckorna än en elev som har ett eget rum, konstanthållet för övriga oberoende 

variabler. Dummyvariabeln för eget rum “okänt” är inte statistiskt signifikant, vilket innebär 

att vi inte tolkar eller kommentera den variabeln.  

Tittar vi på kontrollvariabeln studietid med föräldrar ser vi att dummyvariabeln “en till två 

timmar” visar på ett signifikant negativt samband med skolkvariabeln sen till skolan. Därmed 

kan vi säga att elever som har en till två timmars studietid tillsammans med sina föräldrar per 

vecka kommer i genomsnitt med mindre sannolikhet sent till skolan tre eller fler gånger, än 

elever med noll timmar studietid med föräldrar, konstanthållet för övriga oberoende variabler. 

För kontrollvariabeln mor arbetstid, ser vi att ingen av dummyvariablerna är statistiskt 

signifikanta och vi väljer därmed att inte tolka eller kommentera denna variabel. Tittar vi på 

variabeln far arbetstid, ser vi att dummyvariabeln “annat” har ett signifikant positivt samband 

med skolkvariabeln sen till skolan. Därmed kan vi säga att det i genomsnitt är större 

sannolikhet att elever vars föräldrars arbetstid faller under “annat” kommer sent till skolan tre 

eller fler gånger de senaste två hela veckorna än en elev vars far arbetar heltid, konstanthållet 

för övriga oberoende variabler. 

Slutligen tittar vi på modellens pseudo R2-värde. Pseudo R
2 

visar hur mycket bättre vi gissar 

med vår modell än om vi endast gissade med den genomsnittliga sannolikheten. I denna 

regression ligger pseudo R2 på 0,027, vi gissar alltså 2,7% bättre med denna modell än med 

snittsannolikheten. Detta är ett väldigt lågt värde, mer om orsakerna bakom detta diskuteras i 

analysavsnittet. 

Logistisk regression för skolk variabeln ”skippa lektioner under skoldagen” 

Tabell 6 visar en multipel regressionsanalys för vår andra skolkvariabel skippa lektioner 

under skoldagen där “noll eller en till två timmar” är kodat 0 och “fyra eller fler timmar” är 

kodat ett.  Då sannolikheten att skippa fyra eller fler timmar är mindre än 0,1 kan vi tolka 

oddskvoterna som relativrisker. 
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Tabell 6- logistisk regressionsanalys av sambandet mellan att skippa 
lektioner under skoldagen de senaste två hela veckor av skolan och 

diverse bakgrundsvariabler (P-värden inom parantes). 
Oberoende variabler   Koefficienter   Oddskvoter 

Familjestruktur (0=två föräldrar) 

   Ensamstående förälder 

 

0,525 

 

1,690 

    

(0,023) 

  Övrigt 

   

0,386 

 

1,471 

    

(0,608) 

  

       Har syskon  

  

0,207 

 

1,230 

(Nej=0) 

   

(0,360) 

  

       Kön 

   

0,207 

 

1,230 

(Flicka=0) 

  

(0,195) 

  Eget rum (0=ja) 

     Har inte ett eget rum 

  

0,145 

 

1,156 

    

(0,680) 

  Okänt 

   

0,623 

 

1,864 

    

(0,422) 

  Studietid med föräldrar (0=Noll timmar) 

   En till två timmar 

  

-0,559 

 

0,572 

    

(0,012) 

  tre till fyra timmar 

  

-0,474 

 

0,623 

    

(0,250) 

  fem till sju timmar 

  

-18,207 

 

0,000 

    

(0,997) 

  åtta eller fler timmar 

  

0,198 

 

1,219 

    

(0,792) 

  Okänt 

   

-0,039 

 

0,962 

    

(0,836) 

  Mor arbetstid (0=heltid) 

    Deltid 

   

0,197 

 

1,218 

    

(0,324) 

  Arbetslös 

   

0,722 

 

2,059 

    

(0,014) 

  Annat 

   

0,294 

 

1,342 

    

(0,262) 

  Far arbetstid (0=heltid) 

    Deltid 

   

0,528 

 

1,696 

    

(0,047) 

  Arbetslös 

   

0,745 

 

2,107 

    

(0,033) 

  Annat 

   

0,469 

 

1,598 

    

(0,082) 

  

       Intercept 

   

-3,575 

  

    

(0,000) 

  Pseudo R2 

  

0,040 
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Vi börjar med att läsa av huvudvariabeln, familjestruktur, där dummyvariabeln 

“ensamstående föräldrar” visar ett signifikant positivt samband med skolkvariabeln skippa 

lektioner under skoldagen. Därmed kan vi säga att det i genomsnitt är större sannolikhet att en 

elev med ensamstående föräldrar skippar tre eller fler lektioner under skoldagen de senaste två 

veckorna än en elev med två föräldrar, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Tittar vi 

på oddskvoten, för att kunna säga mer om detta samband, så ser vi att det i genomsnitt är 1,7 

gånger större sannolikhet att en elev med en ensamstående förälder skippar skolan tre eller 

fler lektioner under en skoldag de senaste två veckorna i jämförelse med en elev med två 

föräldrar. Vad gäller våra kontrollvariabler så visar tabell 6 att varken syskon, kön eller eget 

rum är statistiskt signifikanta, därmed väljer vi inte att inte tolka eller kommentera dessa. 

Tittar vi på kontrollvariabeln studietid med föräldrar ser vi att tabellen visar ett signifikant 

negativt samband mellan dummyvariabeln “en till två timmar” och skolkvariabeln skippa 

lektioner under skoldagen. Därmed kan vi säga att det i genomsnitt är en mindre sannolikhet 

att elever skippar tre eller fler lektioner under skoldagen de senaste två veckorna om de haft 

en till två timmars studietid med sina föräldrar den senaste veckan än elever som haft noll 

timmar studietid med föräldrarna, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Oddskvoten 

för denna variabel visar att de som haft en till två timmars studietid med sin förälder har i 

genomsnitt cirka 40% lägre sannolikhet för  att ha skippat lektioner än referenskategorin, det 

vill säga de som inte haft någon gemensam studietid alls. 

Tittar vi på kontrollvariabeln mor arbetstid i tabell 6 så ser vi att variabeln “arbetslös” visar ett 

signifikant positivt samband med skolkvariabeln skippa lektioner under skoldagen. Därmed 

kan vi säga att det i genomsnitt är större sannolikhet att en elev med en arbetslös mor skippar 

tre eller fler lektioner under skoldagen de senaste två veckorna än en elev med en 

heltidsarbetande mor, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Oddskvoten för variabeln 

visar att det i genomsnitt är 2,1 gånger större sannolikhet att en elev vars mor är arbetslös 

skippar tre eller fler lektioner under en skoldag än en elev vars mor arbetar heltid. 

Vår sista kontrollvariabel är far arbetstid, tabell 6 visar att dummyvariabeln “deltid” visar ett 

signifikant positivt samband mellan en far som arbetar deltid och skolkvariabeln skippa 

lektioner under skoldagen. Därmed kan vi säga att det i genomsnitt är större sannolikhet att en 

elev vars far arbetar deltid skippar tre eller fler lektioner under en skoldag de senaste två 

veckorna än en elev vars far arbetar heltid, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Om 

vi sedan tittar på den andra signifikanta dummyvariabeln “arbetslös” ser vi att även denna 

variabel har ett positivt samband med skolkvariabeln skippa lektioner under skoldagen. Vi 

kan därmed säga att det i genomsnitt är större sannolikhet att en elev vars far är arbetslös 



26 
 

skippat tre eller fler lektioner under en skoldag de senaste två veckorna än en elev vars far 

arbetar heltid, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Oddskvoten visar att det i 

genomsnitt är 2,1 gånger större sannolikhet att en elev vars far är arbetslös skippat tre eller 

fler lektioner under en skoldag de senaste två veckorna än en elev vars far atbetar heltid. 

Slutligen så tittar vi på modellens Pseudo R2, vilket för denna regression ligger på 0,040. Vi 

gissar alltså 4% bättre med hjälp av denna modell än om vi endast gissade på 

snittsannolikheten. Detta är ett väldigt lågt värde, vidare kommentarer kring orsaker bakom 

görs i analysavsnittet.  

 

Logistisk regression för skolk variabeln ”Skolk hel skoldag” 
Slutligen presenteras regressionen för vår sista skolkvariabel skolk hel skoldag, som är den 

grövsta formen av skolk. Denna variabel valde vi att koda så att “en eller flera gånger” fick 

värdet 1. Därmed visar denna variabel endast om eleven skolkat eller inte under de senaste två 

veckorna, inte antalet gånger eleven skolkat.  Då sannolikheten att skolka en hel skoldag är 

mindre än 0,1 kan vi tolka oddskvoterna som relativrisker. 
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Tabell 7- logistisk regressionsanalys av sambandet mellan att 

skolka en heldag ifrån skolan de senaste två hela veckor av 
skolan och diverse bakgrundsvariabler (P-värden inom 

parantes). 
Oberoende variabler   Koefficienter   Oddskvoter 

Familjestruktur (0=två föräldrar) 

   Ensamstående förälder 

 

0,618 

 

1,854 

    

(0,001) 

  Övrigt 

   

0,661 

 

1,936 

    

(0,232) 

  
       Har syskon  

  

0,071 

 

1,073 

(Nej=0) 

   

(0,676) 

  
       Kön 

   

0,025 

 

1,025 

(Kvinna=0) 

  

(0,839) 

  Har ett eget rum (0=ja) 

    Har inte ett eget rum 

  

0,413 

 

1,512 

    

(0,118) 

  Okänt 

   

0,113 

 

1,120 

    

(0,883) 

  Studietid med föräldrar (0=Noll timmar) 

   En till två timmar 

  

-0,212 

 

0,809 

    

(0,200) 

  tre till fyra timmar 

  

-0,480 

 

0,619 

    

(0,148) 

  fem till sju timmar 

  

-1,876 

 

0,153 

    

(0,064) 

  åtta eller fler timmar 

  

0,516 

 

1,675 

    

(0,349) 

  Okänt 

   

-0,033 

 

0,968 

    

(0,828) 

  Mor arbetstid (0=heltid) 

    Deltid 

   

0,161 

 

1,174 

    

(0,306) 

  Arbetslös 

   

0,720 

 

2,054 

    

(0,002) 

  Annat 

   

0,373 

 

1,452 

    

(0,065) 

  Far arbetstid (0=heltid) 

    Deltid 

   

0,275 

 

1,316 

    

(0,215) 

  Arbetslös 

   

0,227 

 

1,255 

    

(0,474) 

  Annat 

   

0,245 

 

1,277 

    

(0,261) 

  
       Intercept 

   

-2,841 

  

    

(0,000) 

  Pseudo R2 

  

0,030 
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Tabell 7 visar att dummyvariabeln för familjestruktur ”ensamstående förälder” visar ett 

signifikant positivt samband med skolkvariabeln skolk hel skoldag. Därmed kan vi säga att det 

i genomsnitt är större sannolikhet att elever med ensamstående föräldrar skolkar en hel 

skoldag än elever med två föräldrar, konstanthållet för övriga oberoende variabler. 

Oddskvoten visar att det i genomsnitt är 1,8 gånger större sannolikhet att elever med en 

ensamstående förälder skolkat en hel skoldag de senaste två veckorna än elever med två 

föräldrar. Av kontrollvariablerna är endast variabeln mor arbetstid statistiskt signifikant där 

dummyvariabeln “arbetslös” visar ett signifikant positivt samband mellan en arbetslös mor 

och skolkvariabeln skolk hel skoldag. Vi kan därmed säga att det i genomsnitt är större 

sannolikhet att en elev vars mor är arbetslös skolkat en hel skoldag under de senaste två 

veckorna än en elev vars mor arbetar heltid, konstanthållet för övriga oberoende variabler. 

Oddskvoten visar att det i genomsnitt är 2 gånger större sannolikhet att en elev vars mor är 

arbetslös skolkat en hel skoldag de senaste två veckorna än en elev vars mor arbetar heltid. 

Pseudo R2-värdet ligger på 0,03, vilket innebär att vi gissar 3% bättre med denna modell än 

om vi hade gissat med snittsannolikheten. Även detta Pseudo R2-värde är, likt de två tidigare 

regressionerna, väldigt lågt. Vidare kommentarer om även detta görs i analysavsnittet. 

Analys 
Under detta avsnitt kommer vi att analysera och jämföra regressionerna för varje 

skolkvariabel. Vi kommer att stegvis gå igenom varje oberoende variabel för att undersöka 

hur de ser ut i varje modell och hur de skiljer sig från varandra. 

 

Det signifikanta positiva resultatet i tabellerna för alla tre skolkvariablerna stödjer vår hypotes 

om att barn med en ensamstående förälder skolkar i större utsträckning än ett barn med två 

föräldrar. Det signifikanta resultatet för alla tre tabeller visar oss att familjestrukturen har en 

inverkan på alla grader av skolkbeteende, från sen till skolan till skolk hel skoldag. Detta 

förklaras genom att ensamstående föräldrar inte har lika stor möjlighet att visa engagemang i 

sitt barns skolgång vilket leder till att barnet erhåller en lägre nivå av socialt kapital än barn 

med två föräldrar. Den ensamstående föräldern har, enligt teorin, heller inte lika stor tillsyn 

över sitt barn som föräldrar från hushåll med två föräldrar. Dessa två faktorer kan då i sin tur 

att leda till att barnet med en ensamstående förälder kommer att visa på ett högre 

skolkbeteende än barnet med två föräldrar. 
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Variabeln för syskon var icke signifikant i regressionerna för alla tre skolkvariabler. Variabeln 

är av intresse då föräldrar med fler barn bör ha mindre tid över för varje enskilt barn, och 

därmed överföra en mindre andel socialt kapital till varje barn. Detta bör i vårt resultat ha 

visat på ett signifikant positivt samband mellan antal syskon och skolk. Trots att korrelationen 

mellan variablerna inte är statistiskt signifikant, kan variabeln vara relevant att inkludera som 

kontrollvariabel.  

Variabeln kön visade endast på ett signifikant positivt samband för skolkvariabeln sen till 

skolan, vilket tyder på att pojkar i större utsträckning kommer sent till skolan än flickor. Det 

finns forskning som pekar på att pojkar i större utsträckning visar på ett sådant beteende än 

flickor (Fagot & Leve, 1997). Detta kan bero på skillnaderna i de genus-stereotypiska 

förväntningarna föräldrar har på sina pojkar och flickor. Föräldern förväntar sig möjligen ett 

bättre beteende från sin flicka än sin pojke. Pojken kan då känna att det är okej att visa på ett 

sådant beteende då ingenting bättre är förväntat av honom. I tabellerna för de två grövre 

skolkvariablerna visade variabeln kön inte på något signifikant samband. Det finns alltså 

ingen signifikant skillnad mellan i vilken utsträckning pojkar och flickor skippar lektioner 

eller skolkar en hel skoldag. 

Variabeln eget rum visar endast på ett signifikant positivt samband i tabell 5, för 

skolkvariabeln sen till skolan. Detta tyder på att ett barn som delar rum med större sannolikhet 

kommit sent till skolan tre eller fler gånger de senaste två veckorna. Att variabeln inte var 

signifikant i de resterande två regressionerna (tabell 6 & 7) tyder på att det inte finns något 

samband mellan variabeln eget rum och de två grövre formerna av skolk. Ett barn som delar 

rum kommer alltså inte med större sannolikhet skippa en hel lektion eller skolka en hel 

skoldag. Det visade sambandet mellan variabeln eget rum och sen till skolan kan förklaras av 

att barn som delar rum har svårare att göra sig klar för skolan på morgonen med en mer 

begränsad yta än ett barn med eget rum. Vi vet dock ingenting om hur stor ytan är, det är 

möjligt att en yta som delas av två barn är större än ytan som ett barn bor i. Varje barn i den 

delade ytan kan därmed ha lika stor yta var som barnet med eget rum. Denna variabel kan 

även vara en indikator på fattigdom eller en annan utsatt livssituation som bidrar till att barnet 

visar på ett skolkbeteende. 

Studietid med föräldrar, “en till två timmar”, visade på ett signifikant negativt samband i 

tabell 5 & 6. Det visade sig alltså att barn vars föräldrar hjälper de med läxläsning 1-2 timmar 

i veckan har mindre sannolikhet att komma sen till skolan och skippa lektioner under 

skoldagen än de barn som inte får någon hjälp alls. Barn som inte får någon studietid alls med 

sina föräldrar löper alltså större risk att komma sent till skolan eller skippa lektioner under 
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skoldagen. Föräldrar som lägger ner tid på att studera med barnet överför både socialt kapital, 

visar engagemang och utför tillsyn över barnet. Enligt våra teorier kommer detta barn i 

mindre utsträckning visa på ett skolkbeteende. Det finns inget signifikant samband mellan 

studietid med föräldrar och skolk hel skoldag, därmed kan vi inte säga att barn med högre 

antal studietimmar med föräldrarna löper mindre risk att skolka en hel skoldag.  

 

När det gäller moderns arbetstid visar “mor arbetslös” ett signifikant positivt samband för de 

två grövre formerna av skolk i tabell 6 & 7. Detta tyder på att barn med en arbetslös mor med 

större sannolikhet skippat tre eller fler lektioner de senaste två veckorna än barn med en 

heltidsarbetande mor. Det innebär också att barn med en arbetslös mor med större sannolikhet 

skolkat en hel skoldag de senaste två veckorna. Då denna variabel inte visade någon 

signifikans i tabell 5 så har moderns arbetstid ingen påverkan i om eleven blir sen till skolan 

eller inte. Detta kan bero på att “komma sen till skolan” är en för svag indikator för skolk och 

inverkan moderns arbetstid har på skolkbeteende inte fångas upp.  

 

I tabell 5 visar dummyvariabeln “annat” för variabeln far arbetstid på ett signifikant positivt 

resultat. I PISA-datat definierade kategorin “annat” som sjukskrivna, pensionerade eller 

hemmafäder. Med detta i åtanke förväntade vi oss ett negativt samband mellan 

dummyvariabeln “annat” och skolk, då en hemmafar har mer tid över att investera i barnen än 

en far som arbetar heltid. En möjlig förklaring bakom det positiva sambandet kan vara en icke 

observerad variabel. Om fadern t.ex. är sjukskriven för ett missbruksproblem kommer den 

lediga tiden hemma inte att investeras i barnet. Därmed gör det ingen positiv nytta i barnets 

skolgång att fadern har många lediga timmar att spendera hemma.  

I tabell 6 visar dummyvariabelrna “deltid” och “arbetslös” på signifikanta positiva samband. 

Även dessa resultat går emot vårt förväntade negativa samband. I detta fall vet vi inte vad 

fadern gör med sin extra tid, och kan därmed inte förvänta oss att det kommer bidra till ett 

högre socialt kapital eller tillsyn av barnet. Denna variabel mäter dock endast fäders tid att 

lägga på barnet för barn med en närvarande far i sitt liv. 

Diskussion 

Genom denna studie hoppades vi på att analysera ett potentiellt samband mellan barns 

familjestruktur och skolkbeteende. I stora drag har vi genererat resultat som stödjer vår 

hypotes om att barn med ensamstående föräldrar i större utsträckning visar på ett 

skolkbeteende än barn med två föräldrar. Vi fick därutöver fram ytterligare resultat som är 
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intressanta för vår hypotes. Dessa resultat kommer i detta avsnitt att diskuteras inom de 

teoretiska ramar som presenterats i teoriavsnittet. 

 

Det viktigaste resultatet som genererats ur denna studie är det positiva sambandet mellan 

familjestruktur och barns tendens att skolka i alla tre regressioner. I tabell 5,6 & 7 kan vi se ett 

statistiskt signifikant positivt samband mellan variabeln familjestruktur och skolkvariablerna 

sen till skolan, skippa lektioner under skoldagen och skolk hel skoldag. Detta tyder på att barn 

med ensamstående föräldrar med större sannolikhet visar på ett skolkbeteende på alla tre 

grader, vilket stödjer vår hypotes och är till hjälp för att besvara frågeställningen. Den första 

punkten för att förklara detta samband är att ensamstående föräldrar generellt har mindre tid 

över att lägga på t.ex. barnen än två föräldrar. En ensamstående förälder måste på egen hand 

med en inkomst försörja ett hushåll och därmed lägga ner ett större antal timmar på att arbeta 

än ett hushåll med två föräldrar där hushållet har två inkomster. För att förklara hur detta kan 

resultera i att barn till ensamstående föräldrar i större utsträckning visar på ett skolkbeteende 

använder vi oss av teorin om socialt kapital och föräldrars tillsyn. När en förälder spenderar 

tid med sitt barn, vare sig det är allmänt umgänge eller tid investerat specifikt i barnets 

skolgång så skapar detta socialt kapital för barnet (Coleman, 1988). Eftersom en 

ensamstående förälder generellt har mindre tid över att investera i barnet, kommer detta barn 

att erhålla en lägre nivå av socialt kapital än ett barn med två föräldrar. Det finns ett visat 

samband mellan nivån av socialt kapital ett barn har och barnets tendens att visa på ett 

destruktivt beteende i skolan (Coleman, 1988). Därmed kan detta samband förklaras genom 

att påstå att orsaken bakom att barn till ensamstående föräldrar visar på en förhöjd tendens att 

skolka är att dessa barn erhåller en lägre grad av socialt kapital, vilket visar sig i sådant 

beteende. Forskning har visat att barn till föräldrar som är involverade i sitt barns skolgång, 

genom att t.ex. närvara vid skolaktiviteter eller hjälpa barnen med läxor, visar på ett bättre 

beteende i skolan (Salas-Wright, Vaughn, Maynard & Peters, 2012). Detta kan bero på 

förväntningen som byggs upp hos föräldern och skyldigheten som byggs upp hos barnet att 

generera bra resultat i skolan och visa på ett gott beteende (Coleman, 1988). Med tanke på att 

ensamstående föräldrar generellt inte har tillräckligt med tid att närvara vid skolaktiviteter 

eller aktivt hjälpa sitt barn med läxor så kommer en sådan skyldighet aldrig att byggas upp 

hos det barnet. En ensamstående förälder har heller inte lika stor möjlighet att ha tillsyn över 

sitt barn, den föräldern har generellt mindre koll på barnets vistelser, umgänge och påhitt. Ett 

barn vars förälder håller koll och har hög tillsyn visar i mindre utsträckning på dåliga betyg 

eller ett dåligt beteende. En ensamstående förälder måste dela upp sin tid mellan arbetet, 
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omhändertagandet av hushållet och sitt barn ensam. I ett hushåll med två föräldrar delas 

ansvaret upp och det finns mer tid över att lägga på att övervaka och hålla tillsyn över barnen. 

Dessa föräldrar kommer samtidigt, med högre sannolikhet, ha en högre nivå av 

intergenerationell närhet med föräldrar till barnens skolkamrater. En högre grad av 

intergenerationell närhet innebär att föräldrarna har tillsammans med de andra föräldrarna en 

högre grad av tillsyn och koll på vad barnen gör. Detta har visats resultera i bättre beteende av 

barn vars föräldrar har en högre grad av intergenerationell närhet (Coleman, 1988). Därmed 

kommer barnet med två föräldrar i hushållet i mindre utsträckning visa på ett skolkbeteende. 

Våra resultat i samband med teorierna om socialt kapital och tillsyn stödjer alltså vår hypotes 

om att barn med ensamstående föräldrar i större utsträckning visar på ett skolkbeteende än 

barn med två föräldrar.  

 

En punkt att notera, är att vi inte har någon indikator för styvfamiljer i datat. I vårt data 

hamnar barn från hushåll med två föräldrar, varav en styvförälder, i kategorin “två föräldrar”. 

Detta kan vara problematiskt då forskning visar att barn som bor med en styvförälder får 

mindre tillsyn, tid och engagemang än barn som bor med två biologiska föräldrar (Thomson, 

McLanahan & Curtin, 1994). Skolresultatet av barn från styvfamiljer skiljer sig dock inte 

något signifikant från barn med två biologiska föräldrar (Thomson, McLanahan & Curtin, 

1994). Dessa barn visar dock på annat generellt dåligt beteende, som kan falla under 

skolkbeteende i jämförelse med barn med två biologiska föräldrar. Detta kan bero på att barn 

från styvfamiljer erhåller samma låga grad av socialt kapital som barn med en ensamstående 

förälder, då forskning visat att styvföräldrar inte lägger ner lika mycket tid och engagemang i 

barnet som den biologiska föräldern. Samtidigt finns det forskning som föreslår att barn från 

styvfamiljer får kompenserande tid från den biologiska föräldern utanför hushållet och 

därmed inte skiljer sig från barn med två biologiska föräldrar (Kalil, Ryan & Chor, 2014). 

Därmed kan vikten av denna punkt diskuteras.  

 

Variabeln studietid med föräldrar visade ett signifikant negativt samband mellan 

skolkvariablerna Sen till skolan och Skippa lektioner under skoldagen. I tabell 7 var denna 

variabel inte signifikant. Detta visar oss att ett barn vars förälder spenderar 1-2 timmars 

studietid med barnet i mindre utsträckning kommer sent till skolan eller skippar lektioner 

under en skoldag. Studietiden en förälder spenderar med sitt barn är ett tillfälle där socialt 

kapital hos barnet skapas, samtidigt som föräldern har tillsyn över barnet och dess skolgång 

(Coleman, 1988). En ensamstående förälder har generellt inte tillräckligt med tid över att 
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spendera på läxläsning med barnet. Detta barn kommer därmed att erhålla en lägre nivå av 

socialt kapital och ha mindre tillsyn över sig än barn från hushåll med två föräldrar, vilket kan 

vara en av förklaringarna bakom barnets skolkbeteende. Det är dock intressant att detta 

samband endast visade sig signifikant för de två mildare formerna av skolk. Enligt dessa 

teorier hade vi förväntat oss ett signifikant negativt samband mellan studietid med föräldrar 

och skolk hel skoldag i tabell 7. Det är möjligt att andra variabler, såsom familjestruktur eller 

förälders arbetstid har en större inverkan i ett grövre skolkbeteende. 

Moderns arbetstid visade endast ett signifikant positivt samband för skolkvariablerna Skippa 

lektion under skoldag och skolk hel skoldag, vilket är väldigt intressant. Detta säger oss att 

barn vars mor är arbetslös med större sannolikhet skippar lektioner eller skolkar en hel 

skoldag i jämförelse med ett barn vars mor arbetar heltid. Vi hade förväntat oss ett negativt 

samband mellan dummyvariabeln “arbetslös” och barnets tendens att skolka. Detta förutsätter 

dock att föräldern spenderar den lediga tiden med sitt barn. Detta oväntade resultat kan bero 

på att den arbetslösa modern spenderar sin tid på annat än barnet. I det fallet kommer detta 

barn att ha en låg nivå av socialt kapital, vilket i sin tur kan visa sig i skolkbeteende. En 

alternativ förklaring till detta är en icke observerad variabel som ligger bakom moderns 

arbetslöshet och barnets skolkbeteende. Ett extremt fall av en sådan variabel kan exempelvis 

vara att modern lider av ett missbruksproblem som orsakar hennes arbetslöshet. Det 

problemet kan i sin tur samtidigt ligga bakom barnets skolkbeteende (Sweeney, 2007). I detta 

fall höjer inte moderns extra tid för hennes förfogande hennes nivå av engagemang i barnets 

skolgång, och därmed barnets sociala kapital. Dessa fall bör dock vara mer sällsynta och inte 

påverka resultatet på detta vis. Vi vet samtidigt inte någonting om moderns relationsstatus. 

Om modern har en sambo, eller ny partner är det möjligt att moderns lediga tid läggs ner på 

den nya partnern och inte på barnet. En arbetslös moder kan samtidigt visa på en lägre 

levnadsstandard, och inte agera som en inspiration för bra skolresultat eller beteende (Scherer, 

Adams, Carley & Wiebe, 1989). Ett icke signifikant resultat för denna variabel i tabell 5 kan 

bero på att variabeln komma sent till skolan är en så pass ringa form av skolk, att moderns 

arbetstid inte har någon förklarbar inverkan i det beteendet. Variabeln far arbetstid visar på ett 

icke signifikant samband i tabell 5 & 7. Det intressanta är tabell 7, som visar den grövsta 

formen av skolk. Förklaringen bakom varför moderns arbetstid visade sig signifikant och inte 

faderns kan vara är barn med ensamstående föräldrar i större utsträckning bor med sin moder. 

Därför spelar det ingen roll för barnets skolkbeteende om fadern jobbar heltid eller är 

arbetslös då barnet bor med sin mor. Även i hushåll med två föräldrar kan familjer som lever 

efter ett traditionellt tankesätt lämna allt ansvar gällande barnens utbildning och utveckling på 
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modern. Även i detta fall kommer faderns arbetstid inte ha någon större inverkan på barnets 

utveckling och beteende.  

 

Resultaten vi fick fram ur denna studie bekräftar vår hypotes om att barn till ensamstående 

föräldrar skolkar mer än barn från hushåll med två föräldrar. Detta samband har diskuterats 

och förklarats med hjälp av teorierna om socialt kapital och tillsyn. Därmed kan vi även med 

dessa resultat besvara vår frågeställning. Vi fick även en del oväntade resultat, såsom det 

positiva sambandet mellan en arbetslös mor och barns tendens att skolka, alternativa orsaker 

bakom detta samband har presenterats och diskuterats.  

 

För framtida forskning hade vi föreslagit en longitudinell studie på vad för inverkan 

familjestruktur har på barns tendens att skolka. I det fallet hade potentiella ändringar i 

skolkbeteende till följd av ändringar i familjestruktur kunnat undersökas. I PISA-datat 

undersöktes hur barns skolkbeteende sett ut de senaste två veckorna, det är då möjligt att en 

tillfällig orsak ligger bakom barnets visade skolkbeteende under den tidsperioden. Vi kan 

därmed inte vara säkra på att det är familjestrukturen som ligger bakom barnets 

skolkbeteende. Om en ändring i barnets familjestruktur skett nyligen, kan barnet inte än ha 

utvecklat ett skolkbeteende. Därför hade det varit intressant att se hur barns skolkbeteende 

förändras i takt med förändringar i familjestrukturen. En sådan studie hade varit väldigt 

intressant och kompletterande av vår studie. Det hade också varit intressant att se en studie 

om skillnaderna i skolkbeteende mellan barn som bor hos sin ensamstående mor och sin 

ensamstående far, och samtidigt kolla på om det finns någon skillnad mellan barn som bor 

med en styvmor eller styvfar. På så sätt kan vi se om det finns skillnader mellan hur de olika 

könen fostrar sina barn.  

Då vi begränsade vår studie inom Sverige stötte vi på en del problem med datat. PISA hade 

inget föräldradataset från Sverige, vilket ledde till att vi gick miste om många relevanta 

variabler för vår studie. Att vi inte kunde använda oss av relevanta variabler ur 

föräldradatasetet gjorde PISA-datat väldigt begränsat för oss. Denna studie hade på ett 

smidigare sätt kunnat utföras med ett annat data. Exempelvis ett där det finns sammansatt 

information från både föräldrar och barn. I vår studie hade vi inte möjligheten att använda oss 

av varken föräldradatasetet eller specifika variabler ur elevdatasetet på grund av detta 

problem. 
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