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Abstract 
 
The purpose of this study was to examine the factors behind school absenteeism and how 

career counselors work with these students to get them back to school. Four career 

counselors were interviewed to better understand this issue. Results show that students 

that do not go to school have low self-efficacy and come from families with poor family 

structure. Results also show that students with some sort of mental illness were related to 

school absenteeism, but also a family member diagnosed with mental illness could lead to 

a student not coming to school. School absenteeism and Bourdieus theory around the 

concept of habitus and social capital was also partly related to school absenteeism. The 

career counselors interviewed mean that the support from teachers and other staff 

members is crucial for the student to attend school. Students with school absenteeism 

experience a lower level of support from staff members at school. Further research is 

required to confirm the relevance of self-efficacy, habitus and capital and the level of 

support.  
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Inledning  

Sverige har investerat i utbildning under många år då vikten av kunskap och utbildning 

spelar större roll idag jämfört med vad den gjorde för bara trettio år sedan. Utbildning 

främjar samhället och individen (Skolverket, 2010). I Statens offentliga utredning 

(2000:47) lyfts utbildning som en viktig roll för demokratin samt att utjämna olikheter i 

fördelningen av välfärden (2000:47).  

 

I den svenska skolan råder det skolplikt och det är en lagstadgad rättighet att få utbilda sig 

I Sverige. Att gå i skolan är viktigt på många sätt då barn tillbringar merparten av sin tid i 

skolan där de utvecklas som människor och får vara en del av samhället. Med en förlorad 

skolgång finns det risk för att bli utanför i samhället i framtiden (Skolverket, 2010).  Det 

finns en grupp elever som inte kommer till skolan av olika anledningar, vilket rent 

samhällsekonomiskt kostar 12-15 miljoner kronor per elev, som är i behov av hjälp för att 

komma tillbaka till en fungerande skolgång (Gladh & Sjödin, 2014). Dessa elever 

benämns hemmasittare, vilket innebär att eleven har varit frånvarande under minst fyra 

veckor utan giltig anledning. Vårdnadshavarna vet om att barnet är hemma men har inte 

resurserna för att förändra situationen. Det finns en risk att frånvaron blir en 

lösningsmodell för eleven, vilket skulle kunna motverkas genom att eleven får hjälp med 

de problem som orsakar frånvaro (Hallberg & Åkerlund, 2015)  

 

Orsakerna till varför en elev blir hemmasittande kan vara kopplade till skolan, familjen 

och individen (Skolverket, 2010). I många fall är det kombinationer av olika typer av 

svårigheter. Det är inte ovanligt att en hemmasittare lider av en psykiatrisk, 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (som i dagens grund- och gymnasieskola brukar 

förkortas med begreppet NPF), ångest-, depressions-, tvångs-, eller fobirelaterad 

problematik. Det är ingen homogen grupp men något de har gemensamt är det aktiva valet 

att stanna hemma, vilket gör det svårt att få tillbaka dem till skolan (Gladh & Sjödin, 

2014).   

 

Trots flertalet statliga utredningar med åtgärder för att hjälpa hemmasittare kvarstår 

samma problematik idag. Svenska statistiska centralbyrån (SCB) har i samarbete med 

Kalla fakta (2018) sammanställt statistik som visar att var fjärde hemmasittare går i låg- 

eller mellanstadiet.  
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Det finns för lite kunskap om denna barngrupp i skolan. Studie- och yrkesvägledare har en 

central roll för att motivera dessa elever till studier. Med hjälp av vägledning och 

motiverande samtal ska studie- och yrkesvägledare hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen, 

där närvaro har en stor betydelse för att komma dit. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera fyra studie- och yrkesvägledares 

uppfattningar om vilka faktorer som påverkar elever på grundskolan till att bli 

hemmasittare. Samt att studera hur de arbetar för att få hemmasittarna att återvända till 

skolan.  

 

Frågeställningar: 

x Vilka faktorer anser informanterna ligger till grund för hemmasittande?  

x  Vilka praktiska tillvägagångssätt säger informanterna att de använder för 

att få hemmasittare att återvända till skolan? 

 

Bakgrund 

I detta avsnitt kommer empiri i form av tidigare forskning och vetenskapliga artiklar att 

presenteras utifrån syfte och frågeställningar. 

 

Hemmasittare bakgrund och orsak 
Hemmasittare definieras enligt Skolverket som någon som har ogiltig frånvaro i fyra 

veckor eller mer och där vårdnadshavarna är medvetna om problemet (Skolverket, 2010).  

Som tidigare nämnts finns det flera orsaker till att en elev blir hemmasittare och det är 

svårt att svara på varför en elev inte kommer till skolan. Anderssons (2018, februari) 

artikel samt Skolverket (2010) menar att problemet med elever som inte går till skolan kan 

förklaras utifrån tre möjliga orsaker: skolmiljön, hemmiljön och individfaktorer. På 

individnivå handlar det om faktorer kopplat till eleven. Funktionsnedsättningar utgör en 

risk för frånvaro. I rapporten Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera 

(2016:94) visas en överrepresentation av elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i samband med skolfrånvaro. De olika neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningarna såsom autism och ADHD klassas som en individfaktor, dock går 

det inte att säga att alla med NPF utvecklar skolfrånvaro. Kombinationerna av individuella 

faktorer, bristande anpassning och stöd från skolan kan leda till skolfrånvaro. Det är alltså 
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inte endast den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen i sig som är orsaken (SOU 

2016:94). En annan individfaktor som utgör en risk för skolfrånvaro är psykisk ohälsa. De 

vanligaste problemen är oro, rädsla och depression. Den starka rädslan leder till att eleven 

börjar dra sig undan och undvika andras uppmärksamhet, som till exempel räcka upp 

handen eller tala inför klassen. Nya situationer kan också leda till obehag. Nedstämdhet 

eller depression gör det svårt för eleven att komma till skolan vilket resulterar i långvarig 

skolfrånvaro. De effekter som kan bli av detta är att eleven utvecklar låg självkänsla och 

självförtroende. Genom att inte gå i skolan och få uppleva känslan av att klara av en 

uppgift kan leda till att tron på sig själv blir svagare. 

Problem med självkänsla och självförtroende kan bidra till skolfrånvaro. Den psykiska 

ohälsan kan leda till skolfrånvaro och hemmasittande, lika mycket som hemmasittande 

kan leda till psykisk ohälsa (SOU, 2016:94).  

 

Hemmiljön innebär den närmsta omgivningen så som familj och det är detta som står i 

fokus när man ska försöka förstå vad som hindrar en elev från att gå i skolan (Gladh & 

Sjödin, 2014). Kearneys studie (2007) presenterar att vårdnadshavarens delaktighet spelar 

stor roll för barnets skolgång. Barn vars vårdnadshavare som är involverade i deras 

skolgång når högre resultat och har mer närvaro, än ett barn med vårdnadshavare som inte 

är delaktiga. Kearneys (2007) resultat visar att elever som är hemmasittare ofta kommer 

från familjer med låg sammanhållning, konflikter inom familjen och isolering. Vidare 

nämner Kearney (2007) att det finns en koppling mellan hemmasittare och missbrukande 

vårdnadshavare. Gladh och Sjödin (2014) lyfter även att vårdnadshavarnas 

skolerfarenheter och utbildningsnivå kan spela in i ett barns skolnärvaro. Familjens stöd 

till sina barn som inte går till skolan är viktig (Kearney, 2007). De familjer som hjälper till 

snabbt är de som är motiverade och som förstår att deras barn behöver hjälp medan andra 

familjer har svårt att inse att barnen har skolsvårigheter. Vårdnadshavarna ser hellre en 

“quick fix” och lägger över ansvaret helt på skolpersonalen (Kearney & Bates, 2005). 

Samverkan mellan vårdnadshavare och skolpersonal spelar stor roll för att göra det så bra 

som möjligt för eleven (Gladh & Sjödin, 2014). 

 

Skolmiljön syftar till relationen mellan elev och skolpersonal (SOU 2016:94). Ett gott 

skolklimat innebär bland annat att eleverna känner sig sedda, accepterade och får det stöd 

de behöver. Skolverkets (2012) förslag på åtgärder som motverkar skolfrånvaro omfattar 

god lärandemiljö som är anpassad till varje enskild elevs olika behov, schemaläggning 

som minimerar antalet håltimmar samt ett gott samarbete mellan elev och lärare. Att skapa 
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en god relation mellan lärare och elev gör att eleverna känner sig mer delaktiga som i sin 

tur ökar trivseln på skolan. Dock är det ett återkommande problem att skolan inte uppnår 

målen för individanpassad undervisning (Skolinspektionen, 2011). Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2011) visar att var tredje elev menar att andra elever är elaka utan att 

vuxna på skolan reagerar. Detta leder till ett sämre mående hos eleverna vilket innebär en 

ökad risk för skolfrånvaro som i sin tur leder till försämrade studieresultat. Korrelationen 

skolklimat och hemmasittande är något som tydligt går att se. Kearney (2007) samt 

Hendron et al. (2011) lyfter att faktorer som bristande ledarskap, dåligt utformade 

läroplaner, oprofessionellt bemötande av skolpersonal och inga tydliga riktlinjer för 

ogiltig frånvaro kan leda till skolfrånvaro.  

 

Motivation och närvaro går hand i hand 
En elevs motivation har stor betydelse för att de ska lyckas med sin skolgång. För att 

känna motivation är det viktigt att eleven tror på sig själv och sin förmåga att klara av en 

uppgift, så kallad self-efficacy. Om eleven haft många misslyckade försök kan det leda till 

en känsla av att inte klara av något, som kan leda till låg självkänsla. Rapporten Saknad! 

Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) har betraktat studie- och 

yrkesvägledning som en viktig faktor i närvarofrämjande arbete för eleven. Studie- och 

yrkesvägledarens arbete kan bidra till motivation för att få eleven att nå kunskapsmålen. 

Rapporten (SOU 2019:4) menar att studie- och yrkesvägledning inte enbart är positivt på 

individnivå. Ur ett samhällsperspektiv skapar hemmasittande problem med etablering på 

arbetsmarknaden och stora kostnader för staten. En fungerande studie- och 

yrkesvägledning krävs alltså inte enbart för varje enskild individ, utan även för samhället i 

stort (SOU 2019:4). Saknad! uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) 

ser att studie- och yrkesvägledningen är begränsad, speciellt för de eleverna i lägre 

årskurser. Studie- och yrkesvägledarens funktion behöver uppmärksammas och få en 

tydligare roll, speciellt kring elever med skolfrånvaro. Genom att motivera eleverna att 

klara av studierna är något som en studie- och yrkesvägledare bör göra för att eleverna 

senare under skolgången ska göra väl underbyggda val som motsvarar elevernas intresse 

och förväntningar (SOU 2016:94). 

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa, i relation till hemmasittare 
 
Enligt SOU (2016:94) finns det en överrepresentation av elever med neuropsykiatrisk 
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funktionsnedsättning när det handlar om en längre tids frånvaro från skolan. Det är alltså 

en kombination av neuropsykiatrisk sjukdom och till exempel bristande anpassning och 

stöd från skolan som kan leda till skolfrånvaro. Bristande samverkan mellan olika 

professioner på skolan är något som även Skolinspektionen (2016) har fått fram i sin 

granskning och elever som behöver struktur och anpassningar löper därmed större risk för 

skolfrånvaro. 

 

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är den vanligaste diagnosen inom 

neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Den ser olika ut från varje individ men där alla 

har någon form av ouppmärksamhet. Ungefär 5% av skolbarnen har diagnosen ADHD 

(Habilitering och hälsa, 2019). Flickor med ADHD är underdiagnostiserade då 

funktionshindret ser olika ut hos pojkar och flickor. Det betyder dock inte att flickor 

påverkas mindre av funktionshindret, utan att det bara uttrycker sig på ett annat sätt än hos 

pojkar. Tjejerna är vanligtvis mindre utagerande i sitt beteende vilket gör att problemet 

inte märks i lika stor grad. Hos flickor handlar det istället om en inre hyperaktivitet som 

uttrycker sig i oro och internaliserade depression som inte syns (Habilitering & Hälsa, 

2019). 

 

Människor med autism kan ha varierande svårigheter men alla har någon grad av svårighet 

med det sociala samspelet och kommunikation. Det är vanligt att de repeterar intressen 

eller beteenden under en längre tid då de kan ha svårt att hitta på nya saker (Autism- och 

Aspergerförbundet, 2009) 

 

Dessa två diagnoser är medfödda, men många kan få sin diagnos sent, framförallt flickor 

då forskning visar på att de är underdiagnostiserade (Habilitering och hälsa, 2019). 

 

Enligt Regeringen (SOU 2016:94) är det vanligt att elever med problematisk skolfrånvaro 

lider av oro, rädsla och ångest. Nedstämdhet och depression är också något som är en 

faktor till frånvaro. Det kan handla om en stark rädsla att göra bort sig eller att inte göra 

tillräckligt bra ifrån sig. En elev med depression kan ha svårt att ta sig till skolan och 

fullfölja arbetet där. Depression innebär bland annat att man är energilös, har 

koncentrationssvårigheter och låg självkänsla. Dessa känslor kan i sin tur leda till 

utanförskap och bidra till att eleven inte känner sig trygg i skolmiljön. Detta kan utvecklas 

till problematisk skolfrånvaro och hemmasittande (SOU 2016:94).  
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Det behöver dock inte alltid vara barnet som är drabbad av en NPF eller psykisk ohälsa för 

att det ska leda till hemmasittande. Socialstyrelsens rapport Barn som anhöriga – 

konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider (2013) tar 

upp att barn påverkas av vårdnadshavares oro och märker när något inte står rätt till. Oron 

kring förälderns mående kan även leda till för mycket ansvar hemma för barnet (Bris, 

2019). Att barn känner sig oroliga och att de har ett ansvar gentemot sina vårdnadshavare 

är inte ovanligt, till exempel om en vårdnadshavare är missbrukare, är våldsutsatt eller har 

självmordstankar. Detta kan uppta ett barns tankar den tid de är i skolan när de inte vet 

vad som sker hemma. Det kan på så sätt påverka skolgången (Socialstyrelsen, 2013). Oron 

hos barnet kan då leda till att stanna hemma helt från skolan för att istället ha koll på sin 

bårdnadshavare och hushållsarbetet (Bris, 2019).  

 

Skollagen 
I Sverige är det skolplikt och enligt skollagen (SFS 2010:800) är föräldrarna skyldiga att 

se till att deras barn går i skolan. Skolplikten gäller alla från att de fyllt sex år. Skollagen 

är det regelverk som styr skolans verksamhet och målsättning i den svenska skolan. Syftet 

med utbildningen är att främja utveckling och lärande samt förmedla de värderingar det 

svenska samhället står för. Utbildningsväsendet ska ta hänsyn till elevernas olika behov 

och ge det stöd som krävs så de utvecklas så långt som möjligt. Skolan är skyldig att 

erbjuda eleverna utbildning och individuella åtgärder när det behövs. Att få gå i skolan 

och få godkända betyg är alla barns rättighet. Alla elever ska, oavsett geografiskt läge eller 

vilken social och ekonomisk bakgrund de har, ha lika tillgång till utbildning. Barnets bästa 

är utgångspunkten och barnet ska ha möjlighet att fritt få uttrycka sina åsikter (SFS 

2010:800). Skolinspektionens kvalitetsgranskningar är till för att granska kvaliteten på de 

olika skolorna och för att främja utvecklingen i arbetet för att alla elever ska få en så bra 

skolgång som möjligt (Skolinspektionen, 2018).  

 

Skolfrånvaro 
Skolinspektionens granskning (2016) visar det sig att kommunikationen mellan elevhälsan 

och övrig skolpersonal brister när det gäller elevers skolfrånvaro. Det dröjer lång tid innan 

elevhälsan blir kontaktad och de upplever att de blir snabbare inkopplade när det gäller till 

exempel läs- och skrivsvårigheter. Granskningen visar även att varken elevhälsan, elev 

eller vårdnadshavare är delaktiga i framtagandet av en åtgärdsplan. Utan det är ofta 

rektorn som utformar den (Skolinspektionen, 2016). Vidare skriver skolverket (2010) att 
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det är högst nödvändigt att utveckla arbetssätt på skolorna för att kunna möta elever med 

olika problematik, annars riskerar dessa elever att hamna i långvarig skolfrånvaro. Skolans 

rektor är den som har ansvaret för att speciella insatser och åtgärdsprogram sätts in hos en 

elev som av någon eller några anledningar inte uppnår målen i de olika ämnena (SFS 

2010: 800). 

 

Internetbaserade samtal 
Att få eleven att komma till skolan är inte lätt, därför är internetsamtal något som visat sig 

vara till stor hjälp för att nå ut till dem (Gladh & Sjödin, 2014). Till exempel är Skype ett 

väldigt bra medel då det går att kommunicera på olika nivåer. Det finns chattfunktion, det 

går att välja bara ljud eller ljud och bild. Att kunna kommunicera via Skype öppnar även 

möjligheter för annan skolpersonal som studie- och yrkesvägledare eller elevens lärare, då 

de kan ha samtal kring studierna även om eleven inte fysiskt är på plats i skolan. En elevs 

svårigheter att ta sig till skolan behöver alltså nödvändigtvis inte innebära att kontakten 

med skolpersonal bryts (Gladh & Sjödin, 2014).  

 

Vårdnadshavare 
Det går att se en koppling mellan hemmasittande elever och dåliga hemförhållanden 

(Kearney, 2007). Det går att se samband mellan de elever som blir hemmasittare och 

vårdnadshavare som har en oklar och underlig relation till sina barn som skapar konflikt 

mellan parterna. Till exempel kan en vårdnadshavare ha tryckta känslor gentemot sitt barn 

som leder till ambivalenta känslor av kärlek och hat för denne. Ambivalensen blir tillslut 

ömsesidig och går ut över barnets skolgång, beroende på hur de känner för varandra i 

stunden. Konflikt mellan vårdnadshavare-barn kan även bero på bristande gränser. 

Familjekonflikter kan förhindra lösningsstrategier för att få tillbaka sitt barn till skolan 

(Kearney & Silverman, 1995).  

 

Konstruktivistisk vägledning för vårdnadshavare 
 
Som studie- och yrkesvägledare är det konstruktivistiska vägledningssättet ett verktyg för 

att hjälpa och förstå vårdnadshavare med ett barn som är hemmasittare. Att tillämpa 

konstruktivistisk vägledning innebär att vägledaren iakttar skillnader och prövar nya 

tankegångar för att skapa en situation där klienten (i detta fall vårdnadshavaren) vill se 

något nytt (i detta fall att deras barn går till skolan). Det är viktigt att vägledarens tankar är 

fast vid förändring och beskrivning av situationen och inte på förklaringar eller att försöka 



 

8 
 

hitta mening i något som hänt eller som pågår. Detta gör att vårdnadshavarna kan se 

framåt istället för att sörja över deras barn som inte går till skolan (Odén-Berggren, 2018).  

 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Arbetet kommer att utgå ifrån Bourdieus teoretiska ramverk, där begrepp som behandlar 

social klass, habitus och kapital kommer att användas. Studien kommer även att utgå från 

teorin SCCT (Social Cognitive Career Theory).  

 

Bourdieus teoretiska ramverk 
Den franske sociologen Pierre Bourdieu var grundaren för olika sociologiska 

analysredskap och levde under 1900-talet. Hans teori som innehåller begreppen habitus, 

kapital och fält kan används som teoretiska analysredskap för att förstå hur individer 

påverkas av sin uppväxtmiljö samt vilka förutsättningar de har i livet (Bourdieu, 1999).  

 

En individs habitus innebär hens sätt att uppfatta, värdera, tänka och handla i olika 

sammanhang (Bourdieu, 1999). Habitus kan tolkas som ett system av en individs 

värderingar, preferenser och handlingar som är inlärda från ung ålder. Dessa värderingar 

och handlingsmönster ser alltså olika ut för varje individ och familj. Medan vissa familjer 

värderar exempelvis akademiska utbildningar högt gör andra familjer inte det. De 

värderingar individen har kan ses som ett resultat av den miljö individen är uppvuxen i. 

Habitus går att använda på både individer och i grupper och individens handlingar och 

åsikter kan förstås med hjälp av habitus. Habitus är ingenting man medvetet kan styra, 

utan det är vanor som undermedvetet grundlagts från familj och skola. En individs habitus 

skiljer sig från grupp till grupp och värderas på olika sätt, enligt Bourdieu (1999). 

Bourdieu menar även att det är utifrån familjen som en individs habitus formas, därför blir 

detta en central punkt för att förstå hur människor reproducerar sitt kapital (Bourdieu, 

1999). En individ som kommer från en lågutbildad familj kommer sannolikt inte att 

utbilda sig till högre studier. Borady (1998) menar att kapitalen, så som ekonomiska, 

sociala eller kulturella, innefattar en grundläggande betydelse för hur individens habitus 

är.  

 

Broady (1998) förklarar i sin avhandling att Bourdieus begrepp kapital beskrivs som 

symboliska och materiella tillgångar. Han skiljer mellan olika arter av kapital: kulturellt, 
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socialt, ekonomiskt och positionellt kapital. Om man exempelvis har ett högt socialt 

kapital har man tillgång till sociala kontakter som kan vara till nytta för individen i olika 

sammanhang. Det sociala kapitalet är ett resultat av sociala relationer där kapitalet 

etableras eller reproduceras, detta sker antingen omedvetet eller medvetet. Inom till 

exempel ett geografiskt område, en arbetsplats eller skola har det sociala kapitalet 

betydelse för kapitaltillgångarnas spridning. Det ekonomiska kapitalet innebär de 

tillgångar individer, institutioner och grupper besitter utav materiellt värde som pengar, 

fastigheter med mera. Det ekonomiska kapitalet i skolans värld skulle kunna beskrivas 

genom hur många klassrum som finns, vilka resurser skolan har råd med och så vidare. 

Dessa resurser ger också i större utsträckning makt och status. Det positionella kapitalet 

utgår ifrån vilka förutsättningar som finns i olika bostadsområden. En individ som 

exempelvis bor på Östermalm har med säkerhet ett gott ekonomiskt kapital samt tillgång 

till ett resursstarkt kontaktnät, med tanke på Östermalms geografiska plats. Kulturellt 

kapital kan förklaras genom vilken bredd en individ är erfaren i olika kulturella miljöer 

och verksamheter. Ett brett kulturellt kapital innebär att man uppskattar rätt sorts konst, 

litteratur och musik. Det handlar också om utbildning och bildning. Ekonomiskt kapital 

bygger på materiella rikedomar och resurser, samt kunskap om det ekonomiska systemets 

olika regler. Det ekonomiska kapitalet har en stor betydelse för både individen, grupp och 

olika institutioner då det ger status och makt i ett samhälle. En ekonomisk trygghet är en 

viktig faktor för att förstå hur det kulturella kapitalet fungerar. Bourdieu menar att alla 

kapitalarter går ihop med varandra och en individs habitus bestämmer hur dessa tillgångar 

konverteras, ackumuleras och reproduceras (Bourdieu, 1999). 

 

SCCT (Social Cognitive Career Theory) 
Lent, Brown och Hackett (1994) har konstruerat denna teori som utgår från en 

konstruktivistisk disciplin. Teorin bygger vidare på Banduras tidigare teori Social 

cognitive theory (Bandura, 1989). Lent, Brown och Hacketts teori bygger på hur unga 

människor grundar sina val i tonåren. Det är tre begrepp som står i centrum för denna 

teori: self-efficacy, outcome expectations och personal goals, där self-efficacy är ett 

nyckelbegrepp. Self-efficacy är en persons syn på sin egen självförmåga. Detta kan 

förklaras som individens syn på sin förmåga att organisera och agera för att nå ett önskat 

resultat. Exempelvis, har en individ ansträngt sig för att lyckas så stärks individens 

upplevda självförmåga. Den upplevda självförmågan påverkar hur individen tar vara på 

sina talanger, vilket innebär att individer som har samma talang kan nå helt olika resultat. 
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Om en individ inte tror hen kan, trots att hen har talang inom området, anstränger 

personen sig inte lika mycket och ger lättare upp. Outcome expectations syftar till 

individens tro på det förväntade resultatet. Det handlar om vilka förväntningar individen 

har på resultatet av en handling. Det förväntade utfallet är en stark motiverande faktor för 

individens agerande. Personal goals avgör vilken beslutsamhet individen känner för att 

uppnå sina mål. Lent, Brown och Hackett (1994) menar att dessa tre begrepp behöver 

samspela för att forma relevanta mål för individen.  

 

Metod 
I detta avsnitt kommer metoden för studien att presenteras. Metoden har valts för att på 

bästa sätt besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Avgränsningar  
För att arbetet inte skulle bli för stort har studien enbart fokuserat på studie- och 

yrkesvägledare i Umeå kommun. För att besvara frågeställningarna intervjuades fyra 

stycken studie- och yrkesvägledare på respektive grundskola. Dessa personer har valts då 

de besitter kunskap inom området som ska undersökas.  

 

Kvalitativ intervjustudie 
Arbetet utfördes genom kvalitativ metod, vilket används när något ska förstås eller 

beskrivas djupgående. Intervjuer är vanligt i kvalitativ forskning då det skapar en bred och 

djup förståelse för ett specifikt område (Trost, 2010). Användandet av kvalitativa 

intervjuer är särskilt lämpliga för att ta reda på människors erfarenheter, tankar, synsätt 

och känslor kring ett specifikt område. Intervjuerna är semi-strukturerade och utgår från 

en intervjuguide, men lämnar utrymme för informanterna att prata fritt kring frågorna 

(Denscombe, 2009).  

 

Urval 
Eftersom tiden för detta arbete varit relativt kort valdes ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval bygger oftast på forskarens bekvämlighet på grund av begränsade 

resurser (Descombe, 2009). Syfte med uppsatsen berör studie- och yrkesvägledarens 

kunskap om faktorer som ligger till grund för hemmasittare, därför behövde informanterna 

uppfylla vissa kriterier. Ett av de innefattar en tjänst på en grundskola. De studie- och 

yrkesvägledare som intervjuats har jobbat mellan 9 månader till 12 år. Informanterna var 
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tre män och en kvinna. Ett annat kriterium var att de behövde jobba inom Umeå kommun 

då tiden inte fanns för att resa ifrån hemorten. Eventuellt har resultatet i studien påverkats 

av detta. Bedömningen som gjordes var dock att stanna i Umeå kommun då det annars 

hade tagit för mycket tid från arbetet att resa utanför hemmorten.  

 

Planering och genomförande 
Studien har en deduktiv ansats vilket betyder att jag applicerat redan befintliga teorier och 

begrepp på den empiri som insamlats (Denscombe, 2009). Forskningsfrågorna låg till 

grund för utformandet av intervjuguiden som genomfördes genom semi-strukturerade 

frågor (se bilaga). Valet av semi-strukturerade intervjuer grundade sig i att informanterna 

skulle kunna utveckla och tala öppet om de ämnen som togs upp. Då semi-strukturerade 

intervjuer utgår från frågeområden snarare än detaljerade frågor kan samtalet föras mer 

naturligt och i viss utsträckning låta personen styra i vilken ordning olika saker kommer 

upp. Syftet är att få personens syn på sin verklighet och därför ska informanten inte styras 

för mycket av intervjuaren (Trost, 2010). Informanterna blev tillfrågade ungefär en vecka 

innan intervjutillfället och fick i samband med det också delvis bestämma dag och tid 

utifrån förslag som lades fram.  

 

Intervjuerna började genom att ämnet och syftet till studien introducerades. För att 

underlätta efterarbetet och kunna gå igenom intervjumaterialet i lugn och ro spelades 

samtalen in, med samtycke från informanterna. Under intervjuerna upptäcktes det att en 

del frågor som var tänkta att ställas var orelevanta och antingen omformulerades eller 

ströks frågan helt. De fick säga ifrån om de inte ville svara på frågor om det av någon 

anledning skulle kännas obekvämt. 

 

Bearbetning av intervjudata 
Intervjuerna avlyssnades och det mest relevanta för studien transkriberades. Informationen 

kommer inte att tas ur sitt sammanhang eller tolkas på ett felaktigt sätt. Empiri från 

litteratur och intervjuer kommer att analyseras och jämföras för att antingen visa på 

likheter eller skillnader i hur arbetet med hemmasittare ser ut i praktiken samt kopplas till 

frågeställningarna. Betydande citat har plockats ut från intervjupersonerna och används i 

resultat och analysdelen. Kvale & Brinkmann (2014) kallar detta för 

meningskoncentrering, som innebär att informationen har komprimerats och endast det 

viktigaste har plockats ut från intervjuerna.  
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Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav som berör forskningsetik och dessa innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2019). 

 

Informanterna var medvetna om konfidentialitetskravet genom att deras personuppgifter 

skulle behandlas inom personuppgiftslagen, som innebär att deras person- samt 

kontaktuppgifter enbart delades med mig. Informanternas namn fingerades och ålder 

ansågs orelevant för denna studie. Samtyckeskravet genomfördes då samtliga informanter 

bads om godkännandet av intervjun och de var medvetna om att de när som helst fick 

avsäga sig sin medverkan. Innan varje intervju frågades informanterna om det var okej att 

spela in samtalet. Informanterna informerades så de förstod syftet med arbetet och att 

deras information endast skulle användas för detta arbete. Utöver detta erbjöds dem även 

det färdigställda materialet, därmed anses nyttjandekravet har tagits hänsyn till. 

Informationskravet uppnåddes genom att informanterna informerades om den forskning 

som är aktuell för detta arbete samt vad detta arbete kommer att handla om 

(Vetenskapsrådet, 2019). 

 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är ett mått på forskningsresultatens tillförlitlighet. Om resultatet kan 

återskapas i en annan studie vid en annan tidpunkt är reliabiliteten hög. Intervjutekniken är 

blir extra viktig då ledande frågor eller svåra formuleringar kan leda till felaktiga svar 

(Kvale & Brinkman, 2014). Det är svårt att säga om denna studie är tillförlitlig eller ej då 

endast fyra informanter har intervjuats. Däremot ger informanterna en inblick i hur arbetet 

med hemmasittare och hur de arbetar med dem kan se ut då de svarat på frågorna utifrån 

egna erfarenheter.  

 

Validitet syftar till hur metoden och utförandet undersöker det som ska undersökas (Kvale 

& Brinkman, 2014). Denna studie har haft syfte och frågeställningar som utgångspunkt 

under hela arbetets gång. Resultatet i denna studie återfinns i tidigare forskning samt i 

relevanta statliga rapporter inom studiens område. Därför anses validiteten i detta arbete 

som god. 
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Bortfall 
För att bredda mitt perspektiv ytterligare tänkte jag även att intervjua en elev med 

problematisk skolfrånvaro. Tanken med denna intervjun var främst för att undersöka om 

elevens uppfattning om frånvaron stämde överens med Studie- och yrkesvägledarnas. 

Detta resulterade dock inte i information då eleven aldrig dök upp på våra bokade samtal. 

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultat och analys presenteras och besvara arbetets syfte och 

frågeställningar. Resultat och analys kopplas samman med tidigare forskning, SCCT och 

Bourdieus teoretiska ramverk.  

 

Kort presentation av intervjupersonerna 

Fyra yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare har intervjuats där alla jobbar på 

grundskolor i Umeå kommun. Informanternas kön redovisas samt hur lång 

arbetslivserfarenhet de har, dock är namnen fingerade och ålder kommer inte nämnas då 

det inte är relevant för denna studie.  

 

Anna har arbetat som studie- och yrkesvägledare i 12 år men har även erfarenhet som 

rektor.  

Nils har ca ett års erfarenhet som studie- och yrkesvägledare. 

David har tre års erfarenhet som studie- och yrkesvägledare. 

Mark har arbetat som studie- och yrkesvägledare i 5 år men har även erfarenhet som 

biträdande rektor.  

 

Vilka faktorer anser informanterna ligger till grund för hemmasittande?  
 
Anna uttrycker sina tankar kring korrelationen hemmasittare och föräldrars 

utbildningsbakgrund:  

 
[...] Men då kan det ju å andra sidan finnas kapacitet att stödja sitt barn i 

undervisningen så att de ändå får betyg och att ja… att det går på något sätt 

ändå. Men däremot får det konsekvenser av att de är duktigare på att söka 

utbildning och kanske far till BUP och de har kontakter och ett nätverk som gör 

att hanteringen av det blir mer framgångsrik. Att ens barn är hemmasittare 



 

14 
 

kanske inte har så stort samband med familjens utbildningsbakgrund, men när 

det händer då får det betydelse. 

 

Då hemmasittande ofta har en koppling till psykisk ohälsa är det svårt att säga att 

familjens habitus och kapital är grundorsaken för hemmasittande (Gladh & Sjödin, 2014). 

Citatet ovan menar att habitus inte har en avgörande roll för att en elev blir hemmasittare. 

Däremot får kapitalet betydelse om elevens familj har ett stort kontaktnät och vet vart de 

ska vända sig. Då habitus och kapital är kopplat till varandra påverkar alltså familjens 

utbildningsbakgrund elever som blir hemmasittare. Anna menar att det sociala kapitalet 

väger tyngst. Bourdieu (1999) beskriver det som en spegling av hur många kontakter man 

har, som kan vara till nytta i olika sammanhang. Om ett barn inte går till skolan har en 

familj med högt socialt kapital större chans att få hjälp snabbt samt vetskapen om vart de 

kan vända sig för bästa stöd, än en familj som besitter ett lägre socialt kapital. 

 

Intervjupersonerna nämner samma tema, som går att koppla till Bourdieus teoretiska 

ramverk: habitus. Det intervjupersonerna lyfter gällande vikten av att känna sig sedd 

handlar mycket om hur samhället ser ut idag. Krav på eleven och skolan har ökat och 

vikten av att ha en vuxen att luta sig tillbaka mot blir viktigare. Därmed blir föräldrarnas 

inställning till skolan betydelsefull, eftersom det påverkar barnet. Anna uttrycker sig på 

följande vis angående familjens påverkan: ”Jag tror jättemycket, och jag tror i de flesta 

fall känner föräldrarna en stor sorg att deras barn inte kan gå till skolan. Ja men alltså, 

absolut spelar familjen en stor roll.”  

 

Då habitus är en individs värderingar, preferenser och handlingar anser Nils att habitus har 

påverkan på en elev:  

 
Man får ju mycket med sig hemifrån om man har föräldrar som är medvetna om 

vad som händer i skolan, vilka rättigheter har jag, vad kan jag kräva av skolan, 

bara där skiljer det sig enormt mycket.  

 

Som tidigare nämnts visar forskning från bland annat Kearney (2007) och Kearney och 

Bates (2005) att delaktigheten i sitt barns skolgång är betydelsefullt. Informanterna menar 

att ha någon som tror på en är viktig. Ett barn med en vuxen någon som lyssnar och 

hjälper till att hantera problem samt svårigheter har stor betydelse för hälsan. David 

beskriver: 
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 […] utan då kan det vara viktigt att man kan komma hem till dom, att man kan 

möta dom i deras miljö och starta där. Då är det väl viktigast att ha en person 

som kan skapa förtroende och som kanske redan har ett slags förtroende till 

eleven. Det behöver inte vara läraren, det kan vara syv eller skolsköterskan. Det 

tror jag är otroligt viktigt, och sen att man utgår ifrån eleven intressen hela tiden. 

 

De tre citaten ovan går att koppla till Kearneys (2007) forskning som visar på barn vars 

vårdnadshavare som är involverade i deras skolgång når högre resultat än de vars 

vårdnadshavare som inte är involverade. Det går att se en märkbar skillnad på de elever 

som har någon som tror på dem och ger dem uppmärksamhet. Kearney (2007) menar även 

att de elever som tenderar att bli hemmasittare kommer från lågfunktionerade familjer. 

Detta går även att koppla till Bourdieus (1999) begrepp habitus då individer formas efter 

den miljö de är uppväxta i. Om barnet har förtroende för någon i hemmet är en rimlig 

slutsats att denne löper mindre risk att bli hemmasittare. 

 

Lika mycket som psykisk ohälsa kan leda till hemmasittande, kan det vara tvärt om. 

Hemmasittandet leder till psykisk ohälsa. De vanligaste psykiska besvären vid frånvaro 

från skolan är oro, rädsla och depression (SOU 2016:94). Mark förklarar hur han ser på 

saken:  

 

Eftersom det är en psykisk ohälsa så tror jag att det kan handla om 

att vissa elever känner sig utanför, skett någon kränkning. Sen kan 

det ha skett saker i det privata hemmet också, som gör att det blir 

för mycket för dom. 

 

En effekt av depression är låg självkänsla, vilket innebär den grundinställning vi har till 

oss själva. Låg självkänsla innebär även lågt self-efficacy hos eleven. Om eleven inte går 

till skolan kommer känslan av att klara av något succesivt avta. Känslan av upplevd 

självförmåga (self-efficacy) är viktig. Om inga relevanta mål sätts från eleven uppnås inte 

heller känslan av att klara av någonting (Lent, Brown & Hackett, 1994). Om inte känslan 

av self-efficacy upplevs kommer situationen kring skolan och måendet inte bli bättre. Som 

studie- och yrkesvägledare är det viktigt att arbeta närvarofrämjande och se till alla elevers 

olika behov. Genom användandet av SCCT kan studie- och yrkesvägledarna få en 

tydligare bild hur eleven tänker kring sina framtida val och med olika verktyg hjälpa 

eleven till känslan av self-efficacy (SOU 2019:4).   
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Enligt Anna som har lång erfarenhet av att jobba på skola, framkommer det under 

intervjun att elever som är hemmasittare i de flesta fall har en NPF. Anna förklarar hur 

hon ser på saken: 

 
Men någonstans är ju vi människor en varelse som är gjorda att vara med andra 

människor och komplettera varandra och bilda en väv. Som tillsammans blir ett 

samhälle och vi hjälps åt. Men så när man tappar förmågan att inte klara av att 

bidra i denna väven eller att det blir hål i den, då gör ju det här ont och sårar och 

liksom man vet inte hur man ska kunna laga det eller hur mycket man ska kunna 

göra själv eller hur mycket man behöver hjälp. 

 

Denna väv som Anna beskriver handlar om förmågan att passa in och känna sig delaktig. I 

tidigare nämnd rapport (SOU 2016:94) finns det en överrepresentation av NPF bland 

hemmasittare. Det betyder dock inte att alla som har en NPF slutar gå till skolan. Känslan 

av att tillhöra något viktig bidrar till en framgångsrik skolgång, vilket många elever med 

NPF har svårt att känna.  

 

Anna förklarar vidare att det kan vara en förälder som gör att en elev tillslut blir 

hemmasittare: 

 
Det kan ju vara något man behöver vaka över hemma […] att man inte törs gå 

till skolan. Dålig familjestruktur som psykisk ohälsa hos föräldrar eller att man 

är orolig för vad mamma gör med lillasyster när man är borta leder ju till att 

eleven inte går till skolan.   

 

I tidigare nämnda rapporter från Socialstyrelsen (2013) och Bris (2019) behöver elevers 

hemmasittande inte handla om en NPF eller psykisk ohälsa hos denne själv, utan en 

förälder kan vara den som är drabbad. Förälderns sjukdom leder till oro hos barnet som tar 

på sig för mycket ansvar i hemmet. Trots att psykisk ohälsa och habitus och kapital inte 

har någon koppling till varandra påverkas de av varandra. Då en förälder lider av en 

psykisk sjukdom blir hemmasituationen för ett barn inte lika trygg. Psykisk ohälsa är 

något som inte går att påverka, liksom habitus är något som sker omedvetet. Förälderns 

värderingar och handlingar påverkas av den psykiska ohälsan. Värderingar som att lyssna 

på rätt sorts musik och tjäna en viss summa pengar osv blir sekundära. De primära 

värderingarna blir att fokusera på måendet.  
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Vilka praktiska tillvägagångssätt säger informanterna att de använder för att få 

hemmasittare att återvända till skolan? 

Intervjupersonerna upplever att stödet de kan ge genom att finnas där för eleven men även 

för vårdnadshavare är viktigt. Att informera om de olika vägarna som finns, lyssna och 

finnas till för eleven kommer i första hand. Anna säger:  

 
Jag tror att det på många skolor är en resursfråga att man kan ge de unga 

eleverna ett sammanhang där de känner sig trygga och där de kan vara i skolan 

men också att transportera sig och ha en trygg förflyttning till och från skolan. 

Och kanske är en individ värd det, gentemot vad det kostar att inte ha dom i 

arbete när dom blir vuxna. 

 

Det framkommer att tre av de fyra intervjupersonerna inte har en heltidsanställning på 

skola utan jobbar på flera skolor. Detta leder till att informanterna inte känner att de kan 

lägga ner den tid de vill på eleverna som är hemmasittare. Faktorerna ovan är något som 

informanterna har lyft och som påverkar eleverna negativt. Utifrån Annas citat synliggörs 

det att skolan samt studie- och yrkesvägledningen brister då eleverna inte känner sig 

trygga i skolmiljön. Anna lyfter att studie- och yrkesvägledning inte enbart handlar om ett 

individperspektiv utan även om ett samhällsperspektiv. Gladh och Sjödin (2014) lyfter att 

problem med etablering på arbetsmarknaden kostar staten miljontals kronor per år. Genom 

att hjälpa individerna i ett tidigt stadie slipper samhället problemen längre fram.  

 

Den ökade psykiska ohälsan lyfts av informanterna. Lent, Brown och Hackett (1994) har i 

sin teori nyckelbegreppet self-efficacy, som betyder upplevd självförmåga. Alltså en 

individs bild av sig själv speglar dennes val i skolan. Nils beskriver problemen som 

uppstår om ens self-efficacy är lågt:  

 
Som att man har… inte vet jag… migrän och så är man hemma en längre 

period, och från det kan det utvecklas en slags ångest att komma tillbaka till 

skolan också. 

 

Individens outcome expectations eller förväntningar på en själv i skolan blir väldigt låg 

vilket kan försvåra vägen tillbaka till skolan ytterligare. Om individens self-efficacy är 

lågt tror hen inte på sin egen förmåga att klara av någonting. Därav blir även individens 

outcome expectations låg då hen i första taget inte trodde på sig själv. Detta blir en ond 

cirkel som individen behöver hjälp med att komma ur (Lent, Brown & Hackett, 1994).   
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Det framkommer från såväl tidigare rapporter (SOU 2019:4) och från informanterna att 

det är viktigt att i ett tidigt stadie få kontakt med eleverna och vägleda dem till att göra väl 

underbyggda val. Detta för att valen ska motsvara elevernas intressen och förväntningar 

samt att de ska nå self-efficacy. Trots rapporter som understryker studie- och 

yrkesvägledarens roll för elever som inte kommer till skolan finns det en hjälplöshet som 

inte går att se förbi. David uttrycker sin frustration till att inte kunna nå hela vägen: 

 
Jag kan stötta på den biten med anpassat schema, kolla så eleven får betyg i alla 

ämnen. Att bevaka behörigheten och vet vad eleven håller på med. 

Behörighetscheck och veta vad eleven håller på med så de uppnår målen. 

Annars så… nä, vad kan jag göra, jag kan inte lära åt andra. Du måste investera 

i dig själv. Motivation är ordet. 

 

Trots den arbetstid informanterna har till vägledning är det i slutändan eleverna som drar 

det tyngsta lasset. För att en elev ska känna självförtroende i skolan är det viktigt att inte 

sätta för höga krav på individen. Meningen med att uppnå self-efficacy är känslan av att 

klara av någonting, inte tvärtom, känslan av att misslyckas gång på gång. Eleverna är 

väldigt sköra och balansen mellan för mycket och “lagom” är hårfin.  

 

Något Mark anser skulle vara ett stort steg på vägen för att få hemmasittare att komma 

tillbaka till skolan är internetsamtal. Han uttrycker sin vision om hur kommunikationen 

kring hemmasittare kan se ut: 

 
Jag tycker att det ska finnas möjlighet till distansutbildning. Är skolan till för 

alla? klarar alla att gå i skolan? Mår alla bra av att gå i skolan? Vi utgår alltid 

ifrån att miljöanpassa och att vi måste hjälpa och anpassa oss efter individ, inte 

tvärtom. Men det kanske inte är tillräckligt alla gånger. Och att få till någonting 

mer av det, vi har ju digitala verktyg. 

 
 Utifrån citatet går det att se att en elevs svårigheter med att ta sig till skolan inte behöver 

innebära en förlorad framtid. Även Gladh och Sjödin (2014) anser att detta är ett bra 

kommunikationshjälpmedel för att nå ut till alla elever. Nyare kommunikationsmedel kan 

vara en lösning för hemmasittare. De elever som till exempel har läs- och skrivsvårigheter 

kan känna en lättnad över att få visa vad de kan muntligt, då det kan vara deras starka sida. 

En elev som aldrig uppnått self-efficacy kan genom detta verktyg få möjligheten att visa 

sina styrkor och där med kan eleven uppnå self-efficacy och inställningen till personal 
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goals stärkas. Marks frågor om skolan är till för alla och lösningen ifall den inte är det kan 

komma att bli en framtida debattfråga. 

 

Enligt tidigare nämnd rapport (SOU 2019:4) framkommer det att studie- och 

yrkesvägledning är begränsad för elever i lägre årskurser. Samtidigt är det vid årskurs 7-9 

som hemmasittandet verkligen tar fart enligt informanterna. Nils uttrycker sig så här:  

 
Men en studie- och yrkesvägledare har ju bra verktyg om man kommer in i ett 

tidigt stadie framförallt. vår profession är ju väldigt bra på det sättet, just för att 

vi utgår mycket från individen. vi vet ju vad som krävs för behörighet till 

gymnasiet osv men vi ska ju försöka sätta oss in i personens situation. Oavsett 

om du har A i alla ämnen eller om du har varit hemma från skolan i två år. Det 

är det perspektivet vi har. Behöver nödvändigtvis inte handla om vägledning 

utan mer att sätta sig in i elevens situation och visa intresse för deras liv. Desto 

mer det inte händer någonting desto svårare blir det att komma tillbaka. 

 

Kontakt mellan studie- och yrkesvägledare och vårdnadshavare är en viktig del för att 

hjälpa eleven tillbaka till skolan. Samtliga informanter håller med om detta, och oftast är 

vårdnadshavarna villiga att ta emot all hjälp de kan få. Anna förklarar hennes erfarenheter 

med vårdnadshavare vars barn inte går till skolan:  

 
Där förstår jag nu att jobba och vara ett stöd till föräldrarna är jätte jätteviktigt. 

Peppa, motivera, prata om att det finns en väg även om det inte fungerar nu så 

ska du se att det finns någon skola, någon utbildning, någonting som skulle 

passa just för ditt barn. Jag har märkt att föräldrar blir glada och får lite mer 

energi att orka leva med sitt barn som inte går till skolan. Och det tror jag vi 

skulle kunna göra som en fin tjänst vi som vägledare. Att berätta om vårt fina 

utbildningssystem, man kan alltid gå någon konstskola eller folkhögskola. 

 

Informanterna nämner värdet av att eleven ska känna sig trygg och sedd. För att skapa 

denna kontakten med eleven krävs det tid, vilket är en bristvara när tre av fyra informanter 

jobbar på mer än en skola. Informanterna anser i dagsläget att förutsättningarna för att 

hjälpa dessa elever generellt sett brister och därmed kan det antas att det finns en önskan 

om förbättring kring det förebyggande arbetet.  

 

Nära kontakt med familjen och skola och eventuellt socialtjänst har visat sig väsentlig för 

att få tillbaka en elev till skolan. Genom en helhetssyn på elevens livssituation och 

engagerade vuxna i elevens närhet är viktig. Det är även viktigt att eleven känner en 
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samhörighet och uppnår känslan av self-efficacy för att utvecklas. Det går att se i studien 

att familjens tillgångar och elevens syn på sig själv påverkar förutsättningarna för en 

framgångsrik skolgång (Skolverket, 2010). 

 

Diskussion 
 
Studiens syfte har varit att genom kvalitativa intervjuer undersöka faktorerna bakom 

hemmasittare samt hur informanterna arbetar med dem. Efter denna studie konstateras det 

att elever som är hemmasittare är ett komplext och mångbottnat problem. En av de främsta 

faktorerna, ur ett yrkesverksamt perspektiv, för att hjälpa eleverna är tid, vilket är en 

bristvara hos tre av de fyra informanterna. Det tar tid att få tillbaka en elev som varit 

frånvarande från skolan. Enligt Skolinspektionens undersökning (2011) uppnår Skolverket 

(2012) inte de förslag på åtgärder för att motverka skolfrånvaro. Om fler studie- och 

yrkesvägledare som jobbar på grundskolor hade en heltidstjänst skulle de kunna ge 

vägledning till elever i de lägre årskurserna. Det hade lett till att elever i tidig ålder kunnat 

göra väl underbyggda val samt förstått vikten av self-efficacy i skolarbetet. Därmed skulle 

studie- och yrkesvägledarna ha chansen att arbeta proaktivt mot hemmasittandet i en högre 

utsträckning än vad de gör idag. Bra kommunikation med studie- och yrkesvägledaren är 

viktig samt att göra vägledning till något som kontinuerligt återkommer i elevernas 

undervisning.  Ingen av informanterna arbetat utifrån en modell med hemmasittare. Detta 

kan leda till inkonsekvens för eleverna som är hemmasittare. Det kan leda till olika 

mycket hjälp beroende på hur drivna professionerna är på skolan, olika typer av 

hjälpinsatser eller inga hjälpinsatser alls. När eleverna fångas upp av skolan varierar om 

skolan inte har ett specifikt riktmärke för det.  

 

Med hjälp av digitala hjälpmedel går det att kommunicera med eleverna på ett helt nytt 

sätt. De som till exempel har social fobi, autism eller är hemmasittare går att nå på ett sätt 

som känns bekvämt för dem. Nätet är en plats där de känner sig trygga och kan visa vad 

de kan. Genom att tillexempel översätta ett klipp på engelska eller spela in ett nyhetsklipp 

är några förslag på övningar (Gladh & Sjödin, 2014). Lärare kan anse att detta inte är okej 

eller tillräckligt bra men det är något som gynnar eleven i det långa loppet. Att ha ett 

psykosocialt arbete vid sidan om gör att eleven succesivt kan börja ta sig tillbaka till 

skolan i fysisk from.  
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Andra faktorer som elevers habitus och kapital har betydelse för elever som är 

hemmasittare. Resultatet visar att familjens delaktighet och utbildningsnivå spelar stor roll 

för barnets skolgång. En delaktig och högt utbildad familj genererar goda förutsättningar 

för barnets skolgång. Påverkan sker oftast på ett omedvetet sätt med tanke på att habitus är 

något man föds in i. I studien kan man tydligt se att familjestrukturen är den avgörande 

faktorn för ett barns skolgång. När familjeförhållandena är så dåliga att barnet inte längre 

går till skolan har det gått för långt. 

 

Det har framgått i arbetet att hemmasittare och psykisk ohälsa har en koppling till 

varandra. Då psykisk ohälsa är något som kan drabba alla undersöks det inte i denna 

studie vad som utlöser den psykiska ohälsan. Däremot anser jag efter denna studie att det 

går att se samband mellan psykisk ohälsa och dåliga familjeförhållanden. Därför påverkas 

den psykiska ohälsan av faktorer som habitus och kapital. Men det är inte nödvändigtvis 

de faktorerna som utlöser psykisk ohälsa. När det är en vårdnadshavare med psykisk 

ohälsa blir hemmiljön för barnet inte lika tryggt. Det leder inte helt oväntat till att barnet 

påverkas av det och väljer att stanna hemma istället för att gå till skolan. Genom ett 

starkare kommunikationsnät mellan skola, familj samt eventuellt andra insatser skulle 

barnet kunna gå till skolan utan att behöva ta på sig för mycket ansvar i hemmet.  

 

Även i resultaten av de rapporter, avhandlingar och artiklarna som lästs har alla varit 

enade om att familjestrukturen påverkar individen men även bristande ledning från skolan. 

Detta är även något informanterna tar upp. Dock upptäcktes ett resultat i Kearneys (2007) 

studie som inte fanns i de andra resultaten. Studien menade att kulturella skillnader så som 

språk och utbildningssystem kan leda till hemmasittande.  

 

Utifrån första frågeställningen och Kearneys (2007) samt Hendron et al. (2011) syn på 

faktorer som leder till hemmasittande är den rimliga tolkningen att bristande samverkan 

mellan olika aktörer på skolan men även med vårdnadshavare leder till hemmasittande om 

det inte uppmärksammas i tid. Ingen av de fyra informanterna jobbar utifrån en modell 

med hemmasittare, dels på grund av tidsbrist men även för att samtliga informanter jobbar 

i samma kommun som inte framtagit en modell för hemmasittare. 

 
Valet av att intervjua studie- och yrkesvägledare på grundskola gjordes då intresset för att 

se hur de jobbar med elever som har skolplikt men som ändå inte kommer till skolan var 

stort. När litteratursökningen gjordes märktes det att större delen av forskning som gjorts 
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främst handlar om barn som har skolplikt. Förförståelsen till problemet med hemmasittare 

var relativt liten. Ett problem med studien är att den påverkats av informanternas svar. 

Det har lett till att svaren inte är tillräckligt kritiskt analyserade. Med bättre kunskap kring 

problemet och deras arbetssätt hade arbetet kunnat ifrågasättas mer. Risken är dock att 

samtalen hade blivit för styrda och därmed missat viktiga delar i deras berättelser.  

 

Valet av en studie- och yrkesvägledare som jobbat knappt ett år ansågs intressant. Detta 

för att se om hen ser på problematiken annorlunda. 
 
Då tiden för studien varit relativt kort sett till hur stort studiens problemområde är, gjordes 

begräsningen att endast intervjua fyra informanter. Givetvis går ämnet att studera mer 

djupgående samt på ett internationellt plan, dock fanns inte denna tid. 

 

Metoddiskussion 
Valet av metod gjordes då studiens syfte var att undersöka vad studie- och yrkesvägledare 

anser ligger till grund för hemmasittande samt hur deras arbetssätt gentemot detta problem 

går till enligt dem. Syftet var att få personliga berättelser kring detta problem, därav valet 

till kvalitativa intervjuer. Urvalet av informanterna kan anses vara ojämnt fördelat över 

kön och arbetslivserfarenhet. Deras kön är något som inte kunnat påverkats i den grad som 

önskades då tiden för att söka fler informanter inte fanns. Det gick således inte att välja 

informanternas kön helt fritt.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Tankar som väckts under arbetets gång är att det överlag saknas svensk forskning kring 

hemmasittare. En tydligare definition av hemmasittare samt ett mer rättvist namn för det 

är också tankar som väckts. Den senaste PISA-undersökningen talar för att det eventuellt 

finns socioekonomiska skillnader mellan hemmasittare jämfört med elever med hög 

närvaro. I nuläget finns det inga andra svenska studier som bekräftar detta. Då studien 

endast fokuserat på Umeå kommun är ett annat förslag till fortsatt forskning att undersöka 

hur problemet ser ut över hela landet. Om studien hade varit större än 15 hp hade även 

kulturella aspekter vart något att ta hänsyn till. 

 

Ett annat forskningsområde är att intervjua de elever som är hemmasittare för att få deras 

perspektiv på problemet samt anledningarna varför de väljer att inte gå till skolan. Det är 
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viktigt för att få en utförlig bild på hur studie- och yrkesvägledare kan arbeta med 

problematiken i framtiden.  
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Bilaga 1 - intervjuguide 
 
Tema 1: Bakgrund 

1. Vad heter du?  

2. Hur gammal är du? 

3. Vilken utbildning har du i grund och botten?  

4. Hur länge har du arbetat som Studie- och yrkesvägledare? 

5. I det dagliga arbetet, vilken benämning används för “hemmasittare”?  

 

Tema 2: Arbetssätt 

x Hur arbetar du i praktiken med hemmasittare?  

x Har ni någon modell som ni följer? Ja/Nej, varför, varför inte? Om inte tror du det 

skulle hjälpa? Om ja, vad är det som gör den så bra?  

x Beskriv en typisk situation där ni hjälper en elev som inte kommer till skolan 

x Vilken roll som studie- och yrkesvägledare skulle du säga att du har när det 

kommer till hemmasittare? 

x Anser du att som syv att du förmedlar ”expertkunskap” om hemmasittare? Om ja, i 

så fall vilken/vilka? 

x Jobbar du i något team för samverkan med annan personal på skolan?  

x  

Tema 3: Faktorer 

x I vilken ålder kan du se att hemmasittandet börjar?  

x Kan du se något mönster hos de som är hemmasittare hos er? Ja/nej, vad/vilket.  

x Vilka faktorer anser studie- och yrkesvägledaren (du) ligger till grund för 

hemmasittande?  

x Hur mycket påverkar familjen?  

 

Tema 4: Utmaningar 

x Vad är det som är mest utmanande med att fånga tillbaka hemmasittare?  

x Berätta om en elev som Du inte riktigt lyckats med 

x Berätta precis hur det går till då en elev slutar gå till skolan till att ni fångar upp 

hen igen.  

x Vem anser du bär det största ansvaret för en elev som inte längre kommer till 

skolan? 

 



 

 
 

Tema 5: Visioner 

x Om du kunde ändra på något i din roll när det gäller att hjälpa hemmasittare, vad 

skulle du ändra på då?  

x Hur tror du en idealisk skola skulle se ut?  

 
 


