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Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter som deltagit i studien. Utan er hade denna 

studie inte varit möjlig att genomföra! En extra eloge vill vi ge er ungdomar som deltagit i 

studien för att ni berättat er historia trots att den bitvis varit tuff. Vi hoppas att vi har 

kunnat göra era berättelser rättvisa. Även ett stort tack till vår handledare Berith Östlund 

för otroligt bra återkoppling med synpunkter som hjälpt oss att få arbetet i rätt riktning.  

Slutligen, en stor kram till våra familjer som har stått ut med oss samt stöttat oss när 

arbetet varit som tuffast! Tack!   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att få kunskap om olika faktorer som bidrar till att ungdomar 

med problematisk skolfrånvaro återvänder till utbildning eller arbete och på vilket sätt 

studie- och yrkesvägledares kompetens och uppdrag kan understödja denna återgång. 

Tidigare forskning visade värdet av ett tidigt ingripande vid problematisk skolfrånvaro. 

Forskningen visade vidare hur studie- och yrkesvägledare kan bidra med olika stödinsatser 

för att främja ett återvändande till skola eller arbete. Studien grundar sig på intervjuer med 

utbildade, studie- och yrkesvägledare och ungdomar med en bakgrund av problematisk 

skolfrånvaro. Resultatet i studien visade betydelsen av att ungdomarna hade vuxna i sitt 

kontaktnät som var förstående och närvarande för att främja ett återvändande till 

utbildning eller arbete. Resultatet visade vidare att studie- och yrkesvägledarna arbetade 

utifrån att synliggöra, stödja och strukturera. De arbetade med elevens inre motivation 

samt samverkan med interna-, externa aktörer och föräldrar för att främja ett återvändande 

för elever med problematisk skolfrånvaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Studie- och yrkesvägledare, problematisk skolfrånvaro, stödinsatser, 
brytpunkter   



 

 

 

Innehållsförteckning 
INLEDNING ................................................................................................................................................... 1 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................... 2 

2. BAKGRUND .............................................................................................................................................. 2 

2.1 PROBLEMATISK SKOLFRÅNVARO .................................................................................................................. 3 
2.2 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARENS KOMPETENS OCH ANSVAR .............................................................................. 4 

3. TIDIGARE FORSKNING .............................................................................................................................. 5 

3.1 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I ETT FRÄMJANDE ARBETE MED PROBLEMATISK SKOLFRÅNVARO ................................ 5 
3.2 STÖDINSATSER ........................................................................................................................................ 6 

3.2.1 Samverkan................................................................................................................................... 7 
3.2.2 Elevhälsan ................................................................................................................................... 8 
3.2.3 Motivation ................................................................................................................................... 8 

4. TEORETISK ANSATS .................................................................................................................................. 9 

4.1 KÄNSLA AV SAMMANHANG ........................................................................................................................ 9 
4.2 CAREERSHIPTEORIN ................................................................................................................................ 10 

5. METOD ................................................................................................................................................... 11 

5.1 URVAL ................................................................................................................................................ 11 
5.2 DATAINSAMLINGSMETOD ........................................................................................................................ 12 
5.3 GENOMFÖRANDE .................................................................................................................................. 12 
5.4 BEARBETNING OCH ANALYS ...................................................................................................................... 13 
5.5 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN .................................................................................................................. 14 
5.6 TILLFÖRLITLIGHET .................................................................................................................................. 15 

6. RESULTAT ............................................................................................................................................... 15 

6.2 BRYTPUNKTER SOM IDENTIFIERATS OCH BESKRIVITS ........................................................................................ 16 
6.3 UNGDOMARNAS TAL OM MOTIVATIONSFAKTORER OCH FRAMTIDA KARRIÄRUTVECKLING ......................................... 17 
6.3 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARNAS FRÄMJANDE ARBETE MED ELEVER MED PROBLEMATISK SKOLFRÅNVARO .................. 19 

7. ANALYS................................................................................................................................................... 21 

7.1 BRYTPUNKTER SOM IDENTIFIERATS OCH BESKRIVITS ........................................................................................ 22 
7.2 UNGDOMARNAS TAL OM MOTIVATIONSFAKTORER OCH FRAMTIDA KARRIÄRUTVECKLING ......................................... 23 
7.3 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARES FRÄMJANDE ARBETE MED PROBLEMATISK SKOLFRÅNVARO ..................................... 24 

8. SLUTSATSER OCH DISKUSSION ............................................................................................................... 27 

8.1 SLUTSATSER ......................................................................................................................................... 27 
8.2 RESULTATDISKUSSION ............................................................................................................................. 27 
8.3 METODDISKUSSION ................................................................................................................................ 29 
8.4 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING ................................................................................................................ 31 

9. REFERENSER ........................................................................................................................................... 31 

BILAGA 1 .................................................................................................................................................... 34 

BILAGA 2 .................................................................................................................................................... 35 

BILAGA 3 .................................................................................................................................................... 36 

BILAGA 4 .................................................................................................................................................... 37 

BILAGA 5 .................................................................................................................................................... 38 

BILAGA 6 .................................................................................................................................................... 39 

 

 



 

1 

 

Inledning  

Antalet elever som av olika anledningar inte vistas i skolan under en längre 

sammanhängande period har ökat i Sverige under senare tid. Ökningen visar sig främst i de 

högre årskurserna, 7–9 i grundskolan. Ströfrånvaro är också vanligt. Den typen av frånvaro 

kan stegvis öka och leda till att eleven inte alls kommer till skolan utan blir sittandes hemma 

(SOU 2016:94).   

Elever med lång tids skolfrånvaro benämns ofta med begreppet hemmasittare.  I 

föreliggande studie används istället begreppet elever med problematisk skolfrånvaro. 

Problematisk skolfrånvaro är utifrån Kearney (2008a) definition när en frånvaro från skolan 

uppnår minst 25 procent under två sammanhängande veckor. Det kan även handla om att 

eleven gått miste om minst 10 dagar under en period på 15 veckor. Enligt, Gren Landell 

(2018) tydliggör begreppet problematisk skolfrånvaro att frånvaron har blivit ett problem 

som visar sig i elevens kunskapsutveckling likväl som hens sociala utveckling. 

Problematisk skolfrånvaro syftar på elevens frånvaro som ett problem och inte eleven som 

person. Gren Landell et al. (2015) beskriver i sin studie att frånvaron kan bli problematisk i 

de fall den blir mer omfattande och eleven riskerar att inte nå skolans kunskapsmål. Den 

problematiska skolfrånvaron kan då resultera i en oavslutad utbildning som i sin tur kan 

medverka till att eleven får svårt att delta i yrkeslivet på ett aktivt sätt. Frånvaron kan även 

medföra att eleven i större utsträckning fortsätter in i en destruktiv levnadsstil, utanförskap 

och ohälsa.    

Orsakerna till problematisk skolfrånvaro kan oftast kopplas till skolan och/eller hemmet. 

Därav är det av största värde att utreda varför eleven inte är där. För att eleven inte ska 

förlora sin rätt till utbildning på grund av problematisk skolfrånvaro (Skolinspektionen, 

2016) är det också viktigt att eleven får stöd. I sådana fall kan elevhälsoteamet, där studie- 

och yrkesvägledare ofta medverkar, fylla en viktig stödfunktion (Hjörne & Säljö, 2013).    

Studie- och yrkesvägledare ska ge eleverna möjlighet att utveckla självinsikt och 

beslutsförmåga redan i grundskolan. Det blir viktiga faktorer för att elever ska kunna fatta 

och genomföra egna beslut rörande framtida studie- och yrkesval på en föränderlig 

arbetsmarknad (Skolverket 2013). Med bakgrund av detta kan problematisk skolfrånvaro 

leda till att individen inte utvecklar dessa kunskaper. Det kan resultera i ett utanförskap där 
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individen inte kommer att kunna delta aktivt på arbetsmarknaden (Gren-Landell et al., 

2015).   

Dagens media och forskning har ofta ett tydligt skolperspektiv gällande problematisk 

skolfrånvaro som fokuserar på orsaker till frånvaron (Strand, 2013). Vår studie kommer att 

utgå från ett salutogent perspektiv och belysa studie- och yrkesvägledares främjande 

arbetsinsatser för ungdomars återvändande till utbildning eller arbete. Studien baseras på 

intervjuer med studie- och yrkesvägledare och ungdomar över 18 år som har haft en lång 

tids ogiltig frånvaro i grundskolan. Det möjliggör för ungdomarna att få sin röst hörd genom 

att de får berätta om sin motivation till förändring, brytpunkter och sin framtida 

karriärutveckling. De har sedermera återvänt till utbildning eller arbete.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att få kunskap om olika faktorer som bidrar till att ungdomar med 

problematisk skolfrånvaro återvänder till utbildning eller arbete och på vilket sätt studie- 

och yrkesvägledares kompetens och uppdrag kan understödja denna återgång. Studien utgår 

från följande frågeställningar:   

• Vilka brytpunkter kan ungdomarna identifiera och beskriva som lett dem tillbaka 

till utbildning eller arbete?    

• Hur talar ungdomarna om motivationsfaktorer och sin framtida 

karriärutveckling?    

• Hur kan studie- och yrkesvägledare arbeta för att främja ett återvändande till 

skolan för elever med problematisk skolfrånvaro?  

2. Bakgrund 

I bakgrunden redogörs för begreppen skolplikt, problematisk skolfrånvaro och dess orsaker 

för att skapa en förståelse för studiens syfte och problemställning. Vidare beskrivs vad 

eleven har rätt till beträffande studie- och yrkesvägledning utifrån styrdokument samt 

svensk statistik över elever med problematisk skolfrånvaro.   
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2.1 Problematisk skolfrånvaro 

Barnkonventionen (1990) påvisar tydligt elevens rätt till undervisning och att närvaro i 

skolan ska främjas samt ge förutsättningar att slutföra studier. Genom att ge alla samma 

möjligheter ska de “göra utbildnings- och yrkesrelaterad information och vägledning 

tillgänglig och åtkomlig för alla barn” (Barnkonventionen, 1990).     

I Sverige följs barnkonventionens direktiv bland annat genom skolplikten som innebär att 

barn enligt svensk lag ska gå i skolan från det år barnet fyller 6 år och börjar förskoleklass 

fram till och med årskurs 9. Obligatoriska skolformer i Sverige är förskoleklass, grundskola, 

grundsärskolan, sameskolan och specialskola. I vissa speciella fall och med synnerliga skäl 

som anledning kan hemkommunen bevilja barnet att uppfylla skolplikten på annat sätt. 

Barnets vårdnadshavare har ansvaret för att skolplikten sköts och skolans huvudman 

ansvarar för barnets rätt till att bedriva och slutföra sin utbildning (SFS 2010:800).    

I skollagen talas det även om giltig och ogiltig frånvaro. Giltig frånvaro innebär att den är 

bekräftad av vårdnadshavare eller beviljad av rektor och kan då exempelvis vara sjukdom 

eller ledighet. Ogiltig frånvaro beskriver motsatsen, den är inte bekräftad eller beviljad av 

vårdnadshavare eller rektor. Riktlinjer för att utreda skolfrånvaro skärps i skollagen från 

och med den 1 juli 2019. Det innebär att rektor ansvarar för att både giltig och ogiltig 

frånvaro utreds på samma grunder och det ska inom snar tid efter upptäckandet sättas igång 

en arbetsprocess om orsaker till frånvaron. I arbetet kring frånvaron ska eleven, 

vårdnadshavare och elevhälsan finnas med och vara delaktiga (SFS 2010:800).   

Denna typ av problematik är individuell (Gren-Landell et al., 2015) och kan orsakas av flera 

olika faktorer vilka Kearney (2008a) i sin artikel delar in i kategorier. Exempel på dessa är 

barnfaktorer, föräldrafaktorer, familjefaktorer, gruppfaktorer, skolfaktorer och 

samhällsfaktorer. Det kan handla om låg självkänsla hos barnet, bristande kontakt mellan 

skolan och förälder, segregation eller att eleven har varit eller är utsatt för mobbing. 

Faktorerna kan ligga till grund för elevens problematiska skolfrånvaro. Tillika menar Gren 

Landell (2018) att elever med problematisk skolfrånvaro känner sig många gånger 

misslyckade och mindre värda. De är dock ändå medvetna om de krav som finns för att 

tillgodogöra sig sin utbildning men då känslan av misslyckande infinner sig stärks 

frånvaron.    
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En frånvaro som pågår under en längre tid och som tydligt visar påverkan på elevens sociala 

utveckling i utbildningen samt förmågan att ta in kunskap kan benämnas som problematisk 

skolfrånvaro.  Användning av begreppet visar tydligt att det är frånvaron som är 

problematisk och inte eleven men det kan resultera i att eleven upplever stora bekymmer 

med att delta i skolarbetet (Gren Landell, 2018). Något som visat sig allt vanligare är att 

vårdnadshavare anmäler sina barn sjuka när de inte vill gå till skolan. Det gör att eleven blir 

giltigt frånvarande (Gladh & Sjödin, 2014). Även giltig frånvaro kan den ses som 

problematisk eftersom eleven kan komma efter i skolarbetet och därigenom inte nå målen 

(Gladh & Sjödin, 2014). Således kan såväl den giltiga som ogiltiga frånvaron leda till 

problematisk skolfrånvaro (Gren Landell, 2018).    

I Sverige saknas en kontinuerlig mätning av statistik gällande frånvaro från olika skolor och 

kommuner i landet. Den statistik som finns i Sverige just nu kring frånvaro i Sveriges 

grundskolor är från 2010 gjord av skolverket och 2016 av skolinspektionen 

(Prestationsprinsen, 2016).   

I dessa två statistiska mätningar har man lagt gränsvärdet på minst en månad 

sammanhängande frånvaro som då procentuellt är minst tjugo procent av en termin. De har 

enbart undersökt den ogiltiga frånvaron som då resulterade i att 2010 fanns det 1650 elever 

med ogiltig frånvaro och 2015 var den siffran 1 700 elever. Genom att utesluta elever med 

giltig frånvaro i undersökningen riskerar undersökningen att bli missvisande. Den giltiga 

frånvaron kan ha liknande bakomliggande problematik som den ogiltiga där vikten ligger i 

rutiner för att systematisk följa elevernas närvaro. Undersökningen 2016 visar även tydligt 

hur den sammanhängande frånvaron ökar högre upp i årskurserna i grundskolan (SOU 

2016:94). 

2.2 Studie- och yrkesvägledarens kompetens och ansvar   

Studie- och yrkesvägledaren ska efter avslutad utbildning ha förmågan att använda sig av 

teorier och modeller för att kunna vägleda både enskilt och i grupp utifrån elevens behov. 

För att göra det på bästa sätt behövs en samverkan. Studie- och yrkesvägledaren måste visa 

att de har förmåga att samverka med kollegor och externa aktörer beträffande att organisera 

och utveckla stödinsatser för elever med bland annat problematisk skolfrånvaro. Det görs 

för att främja övergången till vidare studier och arbete. För detta krävs att studie- och 

yrkesvägledaren har en god självkännedom och kan visa empati mot andra människor (SFS 

1993:100).               
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Utifrån ovan nämnda kvalifikationer ska studie- och yrkesvägledaren arbeta med både vid 

och snäv vägledning. Den vida vägledningen innefattar att eleven ska få en inblick i 

arbetslivet genom bland annat företagsbesök samt föreläsningar om utbildning och 

arbetsliv. Att arbeta med snäv vägledning innebär ett individuellt möte mellan studie- och 

yrkesvägledare och elev, enskilt eller i grupp. Det är viktigt att den snäva vägledningen 

anpassas efter elevens behov för att denne ska kunna göra väl underbygga val.    

I studie- och yrkesvägledarens uppdrag ingår även att stödja eleven att finna sina styrkor 

och förmågor. De ska under sin studietid få kännedom om vilka valalternativ som finns 

inom utbildning och arbetsliv. Eleven ska även ges förutsättningar att lära sig fatta beslut 

men även att genomföra besluten. Det ger byggstenar för att eleven ska kunna göra väl 

underbyggda val. Studie- och yrkesvägledarens arbete ska utföras på ett professionellt sätt 

och utgå från en vetenskaplig grund (Skolverkets allmänna råd, 2013).  

3. Tidigare forskning   

I föreliggande avsnitt redogörs för tidigare forskning kring studie- och yrkesvägledarens 

främjande arbete till följd av stödinsatser och samverkan. Därefter redogörs för elevhälsans 

arbetssätt och funktion. Slutligen beskrivs motivationsfaktorer för att främja en förändring.  

3.1 Studie- och yrkesvägledning i ett främjande arbete med 

problematisk skolfrånvaro  

Westergaard (2012) beskriver i sin studie att dagens ungdomar är i behov av stöd för att 

kunna bygga sin framtid. Det handlar då både om stöd i att fatta beslut om fortsatta 

karriärvägar och att kunna skapa ett aktivt liv.   

Westergaard (2012) beskriver vikten av att studie- och yrkesvägledare bygger tillförlitliga 

relationer med elever. Gilat och Rosenau (2012) kommer fram till samma slutsats i sin 

studie där tillit mellan studie- och yrkesvägledare och elev ligger till grund för ett fortsatt 

framgångsrikt arbete tillsammans. Således ska eleven känna förtroende och våga tala om 

saker som är viktiga för att kunna ta nästa steg framåt. Westergaard redogör tillika för hur 

värdefull tiden är för att bygga sådana relationer. Studie- och yrkesvägledare har ibland 

enbart 30 minuter tillsammans med varje elev. Hon menar att tidsaspekten är viktig genom 

att eleven ska få möjlighet att finna förtroende för studie- och yrkesvägledaren och få tid till 

att sätta ord på vem hen är, vill, känner och tycker. Inom denna tidsram ska eleven även ges 
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förutsättningar att sätta ord på drömmar och mål samt reflektera över och fatta beslut 

rörande sin karriärutveckling. Gilat och Rosenau beskriver betydelsen av de styrkor i form 

av kunskap om olika vägledningsmodeller och metoder som finns i studie- och 

yrkesvägledarens teoretiska förmågor. Eleven får genom dessa kunskaper förutsättningar 

att sätta ord på sin framtida karriärutveckling. Författarna menar vidare att detta hjälper till 

att skapa studie- och yrkesvägledarens strukturerade insatser vilka stärker elevens 

individuella styrkor.   

3.2 Stödinsatser   

Prabhuswamy (2018) menar att det är viktigt med ett tidigt ingripande beträffande elevens 

skolfrånvaro för att ge hen en bättre och tidigare återgång till skolan. Således förhindras att 

eleven utvecklar negativa beteenden och mönster.        

Reid (2012) beskriver i sin studie om hur skolnärvaro ska främjas att elever med hög 

skolfrånvaro behöver få arbeta med sin självkänsla för att de ska känna sig säkrare på sin 

egen förmåga att klara skolan. Genom att eleven når framgång i skolan och även tycker att 

skolan är rolig kommer eleven att i högre grad delta i skolans verksamhet. Har de varit borta 

från skolan en längre tid resulterar det ofta i att de kommer efter i skolarbetet. För att eleven, 

på ett bra och effektivt sätt ska komma in i skolarbetet igen och även stanna kvar i skolan 

kan det behövas stödinsatser i form av bland annat enskild undervisning utifrån individuella 

behov. Reid belyser även vikten av att kontinuerligt följa upp elevernas närvaro. Dessutom 

menar Spencer (2009) att elevens giltiga och ogiltiga frånvaro bör följas upp genom en 

utarbetad närvarohantering. Ett sådant arbetssätt bidrar till att mönster i frånvaron kan 

upptäckas och därefter kan lämpliga stödinsatser sättas in. Reid menar att om insatser sätts 

in i ett tidigt stadie stärks elevernas självförtroende och de kommer i högre grad vara i 

skolan.   

Skolpersonal med kompetens inom området utför riskbedömningar för de utsatta eleverna 

och arbetar även med hembesök. Hembesök bör göras så snart frånvaron uppdagats för att 

främja ett återvändande till skolan. Han anser att varje elev med problematisk skolfrånvaro 

bör få en individuell åtgärdsplan med tydliga mål för att göra det bästa för den enskilde 

eleven (Reid, 2009). Konstenius och Schillaci (2010) beskriver tillika vikten av att skolorna, 

efter kartläggning, ser till att skapa en individuell åtgärdsplan för eleven samt att de följer 

och utvärderar planen. De menar att “åtgärdsprogrammen blir här ett verktyg i det 

systematiska arbetet” (s.90). Även lokala handlingsplaner anser de, fyller ett viktigt syfte i 
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arbetet med problematisk skolfrånvaro. Den gör att alla elever behandlas lika oberoende av 

vilket bostadsområde eller skola de tillhör. Det blir då en tydlig ansvarsfördelning gentemot 

skolan och vårdnadshavare men också en vägvisare utifrån när aktuella myndigheter såsom 

socialtjänst och vårdenheter ska kopplas in.  

3.2.1 Samverkan   

I arbetet med problematisk skolfrånvaro är samverkan med både hemmet och utomstående 

aktörer, såsom BUP och Socialtjänst, en viktig komponent för att det ska fungera bäst 

möjligt för alla parter. För att eleven ska få rätt stöd är det betydelsefullt med samverkan 

mellan professioner med olika kompetenser. Det handlar inte enbart om samverkan mellan 

skolpersonal och externa aktörer utan att även ha ett samarbete med vårdnadshavare. Det är 

viktigt att skapa en bra relation med vårdnadshavare och se dem som en viktig resurs i 

arbetet med elevens problematiska skolfrånvaro (Konstenuis & Schillaci, 2010). Utifrån 

samverkan med hemmet skriver Kearney (2008) i sin artikel att det är viktigt att ha i 

beaktandet att det i familjen kan finnas en sjukdomshistorik, fattigdom eller familjära 

intriger som gör att eleven inte får det stöd denne behöver hemifrån vid problematisk 

skolfrånvaro.     

Bergnehr (2014) har undersökt begreppet föräldrastöd och hur det används inom skolans 

verksamhet. Stödet har många olika infallsvinklar och tolkningar men gemensamt är att det 

ska vara för alla föräldrar och det ska hålla ett hälsofrämjande perspektiv. Detta är i likhet 

med elevhälsans uppdrag. Föräldrar ska ges möjlighet att diskutera viktiga frågor för att 

skapa goda förhållande till sina barn och på så sätt utveckla barnets hälsa och psykosociala 

förmåga. I en studie av Prabhuswamy (2018) beskrivs hur föräldrar känner sig stressade av 

barnets skolfrånvaro och hur det kan bidra till konflikter inom familjen då de vill att barnet 

ska delta i skolan.    

Kearney (2008a) understryker vikten av ett nära samarbete med föräldrar då han anser att 

de är en viktig resurs för att främja elevens skolnärvaro. Bergnehr ser tillika i sin 

undersökning hur kommuner, tjänstemän och politiker väljer att arbeta olika i denna fråga. 

I ett flertal av Bergnehrs intervjuer talas det om pedagogens roll i mötet med föräldrar som 

då oftast kopplas till redan befintliga föräldramöten. Det bidrar till en saknad av att 

elevhälsan inte lyfts i sammanhanget och menar på att elevhälsan skulle kunna vara en viktig 

del i arbetet med föräldrastöd i och med sina möjligheter till samverkan.  
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3.2.2 Elevhälsan   

Elevhälsan har bland annat i uppdrag att skapa en god samtalskultur. Samtalskulturen 

fokuserar på elevens styrkor och förmågor vilket gör att skolpersonal talar med ett sådant 

synsätt till eleverna. I Sveriges grundskolor är studie- och yrkesvägledaren ofta 

representerad i elevhälsan tillsammans med andra yrkesprofessioner såsom skolkurator, 

skolsköterska, specialpedagog med flera. Det bidrar till elevhälsans breda 

kompetensområde där varje profession är expert på sitt område vilket skapar en 

samverkanskultur (Hjörne &Säljö, 2013).   

I en skola för alla ska alla elever oberoende av individuella förutsättningar ges möjlighet 

till utbildning på den egna nivån. Alla skolor utgår från samma läroplan med kunskapsmål 

där skolorna arbetar på olika sätt för att stödja elever att nå dessa mål. Elevhälsans roll blir 

då viktig med sitt multifunktionella arbetssätt. Elevhälsans främsta prioritet är både att 

förhindra skolmisslyckanden men även att eleverna ska slutföra sin utbildning och nå 

kunskapsmålen (Hjörne & Säljö, 2013). Hjörne och Säljö beskriver ett salutogent perspektiv 

och därmed vikten av elevhälsans arbete med att skapa en god samtalskultur på skolan.  

3.2.3 Motivation   

Studie- och yrkesvägledare kan fungera som stöd genom att arbeta med motivationshöjande 

samtal. Det ger både eleven och de personer som finns runtomkring eleven hopp och 

engagemang (Gilat & Rosenau, 2012). Det blir en del i att hjälpa elever att bryta 

problematiska mönster. Innan samtalen om förändring av beteende tas vid är det viktigt med 

probleminsikt. Det innebär att eleven blir medveten om att beteendet ses som problematiskt 

och kan få konsekvenser. Det gör att motivationen förstärks då det problematiska beteendet 

ställs mot de egna värderingarna. Samtalen syftar till att främja förändring och är mer som 

ett samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och elev där studie- och yrkesvägledaren 

fungerar som ett stöd (Lundgren & Lökholm, 2006).    

I ett sådant samtalsklimat skapas en atmosfär mellan de två parterna som kan leda till att 

eleven känner tillit till studie- och yrkesvägledaren. Studie- och yrkesvägledaren ska beakta 

elevens tankar och känslor och att det ska vara det centrala i samtalet. Eleven ska själv 

identifiera sitt beteende och fatta beslut om en eventuell förändring. Det blir en 

samtalsmetodik som placerar eleven i centrum och bidrar till att studie- och yrkesvägledaren 

måste besitta kunskaper inom aktivt och empatiskt lyssnande (Lundgren & Lökholm, 

2006).    
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Konstenius och Schillaci (2010) talar om att det skapas en inre och yttre motivation. Den 

yttre kännetecknas av motivationshöjande faktorer såsom beröm och belöning, belagda 

utanför individen vilka bidrar till förändringsprocesser som i sin tur kan vara ökad närvaro 

i skolan. Den inre motivationen beskriver de utifrån individens tankar och känslor vilka 

endast är synliga för individen själv. Dessa tankar och känslor av till exempel belåtenhet 

och stolthet bidrar till ett inre belöningssystem där individen känner att denne når sina 

mål      

Studie- och yrkesvägledare behöver i vissa fall än mer eliminera hinder och svårigheter för 

att hjälpa eleven att nå målen. På så sätt förstärks värdet av att studie- och yrkesvägledaren, 

tillsammans med eleven bidrar med kunskap till att skapa och genomföra kreativa lösningar 

utifrån den förändring som krävs (Gilat & Rosenau, 2012). Giedon Maree (2018) ger 

exempel på kreativa lösningar i form av att återskapa elevens livshistoria. Det görs genom 

att eleven sätter ord på händelser och ser mönster utifrån dåtid, nutid och framtid. Således 

kan studie- och yrkesvägledaren i ett sådant skede stödja eleven i att förändra utmaningar 

till möjligheter och misslyckanden till framgång.  

4. Teoretisk ansats   
Studiens syfte är att erhålla kunskap om olika faktorer som bidrar till att ungdomar med 

problematisk skolfrånvaro återvänder till utbildning eller arbete och på vilket sätt studie- 

och yrkesvägledares kompetens och uppdrag kan understödja denna återgång. Studien utgår 

från ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 2005) då dess fokus ligger på att finna 

främjande faktorer och förmågor som är stärkande och positiva för ett återvändande till 

utbildning eller arbete. Det vill säga omständigheter som verkar motiverande för att fatta 

beslut om återvändande. För att få kunskap om dessa omständigheter analyseras resultatet 

med stöd av centrala begrepp från två teorier. I teorin KASAM (Antonovsky (2005) ligger 

fokus på begreppen begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet samt i Careershipteorin 

(Hodkinson & Sparkes 1997) fokuseras det på handlingshorisont, habitus, socialt kapital 

och brytpunkter.   

4.1 Känsla av sammanhang   

Begreppet salutogent perspektiv kommer från Antonovsky (2005). Det beskrivs genom att 

istället för fokus på negativa orsaker till problemet fokuseras det istället på att fånga de 

faktorer som gör att vi kan fortsätta mot det som fungerar bra för en individs hälsa, ett 

hälsofrämjande synsätt. Antonovsky menar för att skapa det salutogena synsättet är det 
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viktigt att fånga in hela människans historia och i det fokusera på det friska och de delar av 

individen som gynnar denne på ett hälsofrämjande sätt. Fokus ska således vara på att möta 

eleven och tala utifrån de styrkor och förmågor som eleven visar och behöver i sitt 

återvändande till skola eller arbete.   

Antonovsky (2005) beskriver hur en känsla av sammanhang, KASAM, stärker en 

människas jag utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De tre 

komponenterna vävs samman och utan dessa saknar människan värde och blir till ett objekt 

i samhället, rollen som människa finns inte. Antonovsky förtydligar det hela med att noga 

visa att det inte handlar om att människan ska ha kontroll på allt utan ska ha rätten att kunna 

säga sitt, känna tillit och förstå varför. Begreppet begriplighet beskrivs utifrån det som styr 

känslan av händelser inom och omkring individen. Om individen har en känsla av att inte 

förstå sin situation blir den inte heller hanterbar. Med en hög känsla av hanterbarhet har 

människan en större förmåga att möta motgångar i livet. Med stöd av resurser i form av 

trygghet och engagemang skapas en möjlighet till en känsla av hanterbarhet som blir viktig 

för att kunna gå vidare från problemfulla situationer. Meningsfullhet är den delen av 

KASAM som beskrivs som motivationskomponent och den som formar känslan av 

delaktighet. Utan meningsfullhet och motivation finner vi varken begriplighet eller 

hanterbarhet. Antonovsky beskriver på samma sätt utifrån att när människan känner 

meningsfullhet med exempelvis en uppgift, en situation kan en begriplighet och 

hanterbarhet skapas.    

4.2 Careershipteorin  

Careershipteorin skapades av Hodkinson och Sparkes (1997) och består av tre delar. Den 

första delen innefattar det pragmatiskt – rationella beslutsfattandet beskrivs begreppet 

handlingshorisont utifrån en arena där individen vidtar handling och fattar karriärbeslut. 

Denna arena skapas utifrån individens habitus, det som individen uppfattar som nåbart och 

möjligt och plockar då även bort de delar som individen anser orimliga och opassande. 

Broady (1998) beskriver, utifrån Bourdieus teori, begreppet habitus som de erfarenheter 

människan har samlat på sig genom livet. De utgör grunden för dess tänkande och 

handlande.     

Den andra delen, menar Hodkinson och Sparkes, innefattar samspel med andra människor 

samt hur det påverkar individens karriärbeslut.  De belyser även hur de fyra kapitalen 

socialt, ekonomiskt, symboliskt och kulturellt inverkar på karriärvalet genom den makt 
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dessa kan tillföra. Makten syftar till att ju större tillgång individen har till de olika kapitalen, 

ju mer framgångsrika karriärbeslut tas. Avslutningsvis består den tredje delen av 

vändpunkter och rutiner där människan möts av en brytpunkt vilket leder till en förändring 

i personens identitet. De beskriver tre olika brytpunkter strukturella brytpunkter, frivilliga 

brytpunkter och påtvingade brytpunkter. Den strukturella brytpunkten innebär exempelvis 

slutet av den obligatoriska skolan, frivilliga brytpunkter beskriver då individen själv är 

närvarande i beslut och förändring, påtvingade brytpunkter skildrar hur individen påverkas 

av yttre faktorer så som sjukdom. Dessa brytpunkter innebär att individen sätts i olika typer 

av valsituationer.  

5. Metod   
Syftet med studien är att få kunskap om olika faktorer som bidrar till att ungdomar med 

problematisk skolfrånvaro återvänder till skola eller arbete och på vilket sätt studie- och 

yrkesvägledare kan stödja denna återgång. Genom att ta del av och tolka ungdomarnas och 

studie- och yrkesvägledares berättelser om deras erfarenheter kan mönster ses och 

därigenom skapas en ökad förståelse kring studiens problemområde. Studien har således 

en kvalitativ ansats (jmfr Trost, 2010; Kvale & Brinkman 2014).   

5.1 Urval   

Urvalet bestod av utbildade studie- och yrkesvägledare som är yrkesverksamma inom den 

kommunala grundskolan och ungdomar 19, 20 och 27 år gamla som har haft en 

problematisk skolfrånvaro i grundskolan men återvänt till utbildning eller har annan 

sysselsättning. Studie- och yrkesvägledarna förväntades kunna bidra med information om 

på vilket sätt de kan understödja återgång till skola eller arbete. Ungdomarna med 

problematisk skolfrånvaro i sin tur förväntades kunna bidra med kunskap om vad som 

främjar ett återvändande till utbildning eller arbete efter en längre tids frånvaro samt vilket 

stöd de behövde eller saknade. De får se tillbaka på sin skolgång och identifiera brytpunkter 

samt vad som motiverat dem till förändring.    

Studie- och yrkesvägledarna kontaktades via mail (se bilaga 2) med en förfrågan om att 

delta i studien. Sju mail skickades ut till grundskolor som fanns i våra respektive kommuner 

och grannkommuner. Det bidrog till ett bekvämlighetsurval då studie- och yrkesvägledarna 

fanns i vår närhet. På så sätt ses det som ett fördelaktigt val då tid och resurser sparas (jmfr 

Denscombe, 2018). Det ledde till att fyra studie- och yrkesvägledare tackade ja till att vara 

med i studien. För att få kontakt med ungdomar med problematisk skolfrånvaro utan att 
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bryta skolans sekretess sände vi sex mail till studie- och yrkesvägledare på folkhögskola 

och gymnasiet i våra kommuner och grannkommuner. Vi frågade om de kunde förmedla en 

kontakt med ungdomar som hade haft problematisk skolfrånvaro. I mailet bifogades ett brev 

(se bilaga 1) som vägledarna skulle överlämna till ungdomarna i samband med förfrågan 

om de ville delta i studien. Brevet innehöll information om studiens syfte och våra 

förväntningar om vad de kunde bidra med samt våra kontaktuppgifter. Endast två ungdomar 

hörde av sig. För att öka antalet intervjuer fick vi använda oss av vårt kontaktnät för att via 

mail nå en tredje informant. Studien utgår från totalt sju intervjuer vilket Trost (2010) anser 

tillräckligt för att insamlade data ska vara tillräckligt. Således skapades ett subjektivt urval 

i denna studie vilket Denscombe (2018) menar är när urvalsgruppen besitter den kunskap 

som studien syftar att studera för att ge värdefull empiri.   

5.2 Datainsamlingsmetod   

Data samlades in via kvalitativa intervjuer. Det är en metod som ger djupare förståelse 

genom informanternas självrapportering såsom “åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter” (Descombe 2018 s. 268). Intervjuerna var semistrukturerade. Den typen av 

intervjuer innebär att intervjufrågorna finns som en utgångspunkt men att informanten för 

samtalet i en ordning som känns bekväm (Denscombe, 2018).  

Vid genomförandet av intervjuerna utgick vi från en intervjuguide (se bilaga 3 och 4) med 

teman och understödjande frågor som syftar att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Genom den semistrukturerade intervjun finns möjlighet till följdfrågor och en flexibilitet 

som gör att informanten kan tala fritt och fördjupa delar som är intressanta för studien 

(Denscombe, 2018).  Under den första intervjun med en studie- och yrkesvägledare tog 

informanten upp vikten av samverkan vilket bidrog att det lades till som ett tema inför 

kommande intervjuer.   

5.3 Genomförande   

Fem av intervjuerna genomfördes lokalt på informantens arbetsplats. Ungdomarna 

intervjuades i förbokat grupprum i deras skola och studie- och yrkesvägledare på respektive 

kontor. Trost (2010) menar att detta ses som en, för informanten, trygg plats då det känner 

till miljön vilket gör det lättare för dem att berätta sin historia.  De två sista intervjuerna 

genomfördes på grund av avstånd via Skype, där webbkamera och mikrofon användes. 

Internetuppkopplingen fungerade på ett tillfredställande sätt under båda intervjuerna. 
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Således blev det likt en fysisk intervju, ansikte mot ansikte (jmfr Denscombe, 2018). 

Klimatet under intervjuerna var av lugn karaktär där inga störningsmoment förekom.    

Samtliga intervjuer genomfördes under 30–40 minuter och spelades in som dokumentation 

efter godkännande av informanten. Genom ljudinspelning gavs frihet att koncentrera oss på 

temat. Det gjorde det även möjligt att gå tillbaka och lyssna på intervjun för att höra tonfall, 

pauser och uttalanden (Kvale & Brinkmann 2009).   

5.4 Bearbetning och analys   

Intervjuerna transkriberades i sin helhet. Insamlat material blev därigenom lättare att 

analysera och jämföra (Denscombe, 2018). Då vi var två som transkriberade användes 

samma förfaringssätt. Pauser och skratt skrevs ut för att intervjuerna skulle bli mer levande 

och lättare kunna jämföras vid fortsatt bearbetning och analys (Kvale & Brinkmann, 

2009).                     

Efter transkriberingen genomfördes analysen i två steg för samtliga intervjuer, en 

innehållsanalys och en teoretisk innehållsanalys. En sådan analysmetod kan tillämpas på 

alla typer av texter och samtal. Med hjälp av studiens frågeställningar bröts 

transkriberingarna ner till mindre stycken genom att de granskades av båda intervjuarna. 

Utifrån mindre stycken sågs samband och olikheter vilket ledde till att nyckelord kunde 

upptäckas (jmfr Denscombe, 2018). De nyckelord som identifierades vid innehållsanalysen 

av ungdomarnas intervjuer var studie- och yrkesvägledare, vänner, att bli sedda, struktur, 

bemötande, förändring, kontaktnät och självförsörjande. Dessa nyckelord tilldelades varsin 

färgkod som gjorde det lättare att sortera innehållet i texten. Med stöd av alla nyckelord 

samt färgkoder skapades en matris för varje frågeställning (se bilaga 5) där det skrevs in 

med X vem som talat om vilka nyckelord. Vid passande citat skrevs även dessa in i matrisen. 

Därefter genomfördes en teoretisk innehållsanalys genom matriser (se bilaga 6) som är 

uppdelad i de två olika teorierna.  Det gav en bättre överblick över vad ungdomarna talade 

om som kunde kopplas till teorierna. Det utfördes på samma sätt som innehållsanalysen, 

med färgmarkeringar för varje teoretiskt begrepp som markerades i de redan mindre 

styckena. Efter att ha läst insamlat material valdes vissa teoretiska begrepp utifrån dess 

relevans till studien. Nyckelord som användes ur Careershipteorin var habitus, 

handlingshorisont, socialt kapital, strukturell brytpunkt, frivillig brytpunkt och påtvingad 

brytpunkt. Från KASAM användes nyckelorden begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet.   
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Vid analys av studie- och yrkesvägledarnas intervjuer användes samma förfaringssätt som 

vid ungdomarnas intervjuer men de nyckelord som identifierades i innehållsanalysen var 

elevhälsa, samverkan, tid, samtal, praktik, hembesök och närvaro. I den teoretiska analysen 

användes nyckelord från KASAM i form av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. 

Från Careershipteorin användes socialt kapital och handlingshorisont. Dessa begrepp 

förväntades bidra med en djupare förståelse till det studien syftade att studera.         

Innehållsanalys samt teoretisk innehållsanalys gav en överblick över vem som talat om vad 

och hur många gånger det förekom i texten.  Enheterna kopplades sedan ihop och 

analyserades tillsammans för att tydliggöra när och varför det skedde. Tillika bidrog 

innehållsanalysens matriser till att insamlat material sorterades till de tre frågeställningarnas 

resultat. Innehållsanalysernas resultat ställdes sedan i relation till den tidigare forskning 

studien visar. Därav drogs slutsatser om studiens resultat stämde överens med tidigare 

forskning inom området.   

5.5 Etiska ställningstaganden   

I och med studiens forskningssyfte att använda kvalitativa intervjuer som metod för 

insamling av data gjordes överväganden utifrån etiska och moraliska frågor. Kvale och 

Brinkmann (2014) ser intervjuer inom forskning som ett hantverk vilket vid skickligt 

utförande kan liknas med ett konstverk. Därav har vi tagit hänsyn till de etiska principerna 

i vårt agerande under forskningsprocessen då dessa verkar som ett skydd för informanten 

(Denscombe 2018).    

Studien utgår därför från vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppnås genom att missivbrev sändes ut med information om studien. 

Genom att informera om att deltagandet i studien är frivilligt samt att informanten kan 

avbryta deltagande när som helst uppfylls även samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet 

tillgodoses då informanternas namn fingeras i studien för att informationen inte ska kunna 

identifieras med en person. Insamlat material kommer enbart användas till att uppfylla 

studiens syfte. Efter godkänt arbete raderas allt material och på sätt är även nyttjandekravet 

uppfyllt.  
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5.6 Tillförlitlighet   

Intervjuerna utgick från en intervjuguide som bidrog till att båda intervjuarna fick samma 

struktur och utgick från samma teman för att uppfylla studiens syfte.  Intervjuguiden gav 

möjlighet för intervjuaren att följa informanten i dess berättelse och samtidigt vara trygg 

med att syftet med intervjun upprätthölls. Efter avslutade intervjuer valdes att transkribera 

dem i sin helhet för att båda intervjuarna lättare skulle kunna tolka intervjuerna vilket bidrog 

till studiens tillförlitlighet (Denscombe, 2018).   

Vid analys av studien skapades en innehållsanalys. Med stöd av innehållsanalysen 

bearbetas intervjuerna på samma sätt genom en matris för att se samband (se bilaga 5) men 

även en matris som tydliggjorde teoretiska samband (se bilaga 6). Denscombe (2018) menar 

att innehållsanalysen medför att andra forskare kan upprepa studiens tillvägagångssätt 

vilket bidrar till stuens tillförlitlighet.     

Studien baseras på sju intervjuer vilket Trost (2010) menar är tillräckligt för att materialet 

ska bli hanterbart. Ett mindre urval ger en bättre överblick över materialet. Genom det 

subjektiva urvalet utgick studien från trovärdiga informanter då de besitter den kunskap som 

studien syftade att studera. Studie- och yrkesvägledarna är utbildade och yrkesverksamma 

inom grundskola och visade sig ha erfarenhet av arbete med problematisk skolfrånvaro. 

Ungdomarna i studien hade en bakgrund med problematisk skolfrånvaro som de kunde 

relatera till.    

Då vi var två som intervjuade på olika håll möjliggjorde ljudinspelning för oss att dela 

materialet med varandra. På så sätt kunde insamlat material diskuteras med varandra. Vid 

intervjuerna fanns en viss förförståelse hos oss genom egna erfarenheter och tidigare 

forskning. Denna har vi försökt lägga åt sidan och gå in i intervjun med ett neutralt 

förhållningssätt. Genom hela studien har informanten och dess berättelse varit i fokus (jmfr 

Denscombe, 2018).  

6. Resultat   

I följande avsnitt redovisas insamlad data utifrån studiens tre frågeställningar. 

Frågeställning ett och två redogör för ungdomarnas utsagor medan frågeställning tre 

redogör för studie- och yrkesvägledarens resultat.   
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Informanterna benämns med fingerade namn för att försäkra att det inte ska gå att utläsa 

vem informationen kommer från utifrån konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Ungdomarna namnges som Ines, Johanna och Amanda medan studie- och 

yrkesvägledarna benämns som Stina, Stefan, Sofia och Susanne.   

6.2 Brytpunkter som identifierats och beskrivits     

Två av ungdomarna upplevde den strukturella brytpunkten mellan grundskolan och 

introduktionsprogrammet som positiv. Där fick de åter igen en positiv bild av skolan som 

blev en plats där de trivdes och fick arbeta i mindre grupper. Ines uttrycker det som “jag 

kom tidigare till skolan bara för att jag tyckte det var roligt”. Amanda upplevde en positiv 

brytpunkt i sin problematiska skolfrånvaro när hon fick möjlighet att läsa in årskurs 8 och 

9 i en mindre grupp. Hon beskrev det som “där trivdes jag och där kände jag mig sedd [...] 

vi blev som en lite familj, lagom liten familj”.  Gemensamt för dem alla var att den 

strukturella brytpunkten från introduktionsprogrammet och den lilla gruppen vidare till ett 

nationellt gymnasieprogram återigen resulterade i problematisk skolfrånvaro.    

Johanna fick möjlighet att jobba extra på lediga stunder under gymnasietiden. Det ledde till 

att kraften inte fanns för både arbete och skola och hon kom till en frivillig brytpunkt där 

hon valde att endast arbeta. Ines och Amanda beslutade att avbryta sina gymnasiestudier 

efter att ha påbörjat och avslutat en mängd olika gymnasieprogram. Dessa frivilliga 

brytpunkter skiljde sig åt då Ines valde att anta arbetslivet och Amanda valde att efter en 

tids frånvaro från skola och arbete återigen söka sig mot utbildning. Det som drev Amanda 

till att läsa upp gymnasiet och söka sig vidare till universitet var hennes graviditet.       

Då bestämmer jag mig för att jag ska börja på komvux. Jag vet inte var jag fick det från men 

jag ska bli undersköterska. Det är så sjukt för jag kan verkligen inte se mig själv jobba som 

undersköterska och jag kunde nog inte det när jag började där heller. (Amanda)    

Samtliga fick vid brytpunkten stöd av studie- och yrkesvägledaren i form av information 

och broschyrer samt en av ungdomarna fick en vidare kontakt med arbetsförmedlingen. Vid 

Johannas kontakt med studie- och yrkesvägledaren beskrev hon hur stödet hjälpte henne att 

söka arbete och således komma hemifrån.   
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6.3 Ungdomarnas tal om motivationsfaktorer och framtida 
karriärutveckling  

Studiens resultat visade att motivationsfaktorer som lett ungdomarna tillbaka till utbildning 

och arbete varit olika för de tre ungdomar som intervjuas, ändå gick det att se vissa likheter. 

Ungdomarna ville ha ett strukturerat upplägg på utbildningen med tydliga mål och likaså 

frihet att kunna påverka sin utbildning. Det gav frihet under ansvar och bidrog till att 

individen ansåg det enklare och roligare att komma till skolan. De menade alla att strukturen 

även handlade om att få arbeta i mindre grupper. Således blev de sedda och kunde få det 

stöd som motiverar dem att komma vidare i utbildningen. Amanda uttryckte sin motivation 

på följande sätt:    

De förutsatte inte att vi skulle bete oss dåligt hela tiden, vilket andra gjorde. De förutsatte att det 

kommer att hända för vi är samtidigt ungdomar. Om det händer får vi ta det där och då. Det var 

aldrig att de dömde oss i förväg [...] Jag upplever att alla lärare brydde sig otroligt mycket om 

oss. (Amanda)    

Av resultatet framkom att vuxna var viktiga i sammanhanget genom att de frågade och 

intresserade sig för ungdomarnas vardag och visade en tilltro till ungdomens förmågor. De 

vuxna tog sig tid att skapa en bra relation med individen som grundade sig på tillit genom 

att sända ett meddelande för att fråga hur ungdomen mådde, var denne var eller bara att se 

och bekräfta individen i skolkorridoren. Ungdomarna menade att ett sådant bemötande 

stärkte motivationen till utbildning. En av ungdomarna talade även om besvikelsen av att 

inte möta personer som hade rätt utbildning för sitt uppdrag. Resultatet för henne blev att 

hon åter igen inte gick till skolan.   

Vänner och en lugn miljö visade sig också vara betydande som motivation till att komma 

från hemmet och den problematiska skolfrånvaron till att vara i skola eller på arbete. Två 

av ungdomarna menade att känslan av en tillhörighet och att de hade någon att vara med när 

de kom till skolan var en viktig motivationsfaktor. Det visade sig även att det var vännerna 

i dessa två fall som uppmärksammade den problematiska skolfrånvaron genom saknad 

vilket därefter togs upp med ungdomarnas mentorer. Ungdomarna kände sig på så sätt 

återigen sedda och fick en känsla av att vuxna visade på engagemang.         

Amanda beskrev graviditet som en motiverande faktor medan de andra två ansåg att känslan 

av att vara självförsörjande blev motiverande. Vid graviditet var det uttryckligen tanken på 

framtiden som den blivande mamman motiverades av.          
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Jag ville ändå kunna säga att jag gått gymnasiet för mitt barns skull. Det var många tankar kring 

vad jag gör när hen blir stor och vill ha hjälp med läxor. Om jag själv inte gjort det, hur ska jag 

då kunna motivera mitt barn till att göra det? (Amanda)   

Motivationen till att bli självförsörjande grundade sig för Ines och Johanna i samtal med 

studie- och yrkesvägledare. Genom samtalen fick de insikt i vilka möjligheter som fanns 

vid ett avbrott från gymnasiestudier och de menade att det alltid går att återuppta 

gymnasiestudierna på ett eller annat sätt. Samtalen med studie- och yrkesvägledaren har 

motiverat dem till att komma hemifrån och istället börja arbeta. Det beskrevs enligt 

följande:     

Ja jag hade liksom kommit fram till att jag inte ville komma tillbaka till skolan alls nu. Jag 

kommer inte att kunna gå till skolan och klara det ändå. Sen så får jag väl studera när jag är 

vuxen om jag känner för det. (Ines)   

Vi pratade om jobb, att jag kan söka nytt jobb. Jag kan också ha praktik för hon sa att jag inte 

skulle sitta hemma [...] kanske jag kan fortsätta på komvux om två år... (Johanna)  

De hade alla tagit steget från den problematiska skolfrånvaron och sett en möjlighet i att 

studera vidare utifrån vad som motiverade dem och den information de fått med sig av 

studie- och yrkesvägledare. Det fanns dock en osäkerhet kring framtiden av att inte riktigt 

veta vad de ville arbeta med. De menade att osäkerheten kom från att inte ha fått möjlighet 

till djupare samtal med studie- och yrkesvägledaren där de fått möjlighet att lära känna sig 

själv. Amanda uttryckte det genom “först att komma till självinsikt om vem är jag- vilka 

styrkor och svagheter har jag. Jag visste fortfarande inte vem jag var.”    

Resultatet visade betydelsen av att ha ett socialt kapital i form av kontaktnät. För 

ungdomarna har det emellertid varit viktigt med personer som hjälpte, stöttade och brydde 

sig för att ta sig framåt i karriären. Kontaktnätet de beskrev bestod av myndighetspersoner 

från skola, arbetsförmedling och socialförvaltning. Två av ungdomarna framförde även att 

personer i dess närhet under fritiden varit till hjälp vid återvändandet till utbildning eller 

arbete.    

Alla tre talade positivt om framtiden utifrån där de står idag. De talade om studier och 

framtida yrken. Johanna beskrev vikten av att drömma för att se framåt och kämpa mot den 

egna karriärutvecklingen genom egna fattade beslut.   

Karriärutvecklingen kunde ta olika vägar utifrån vad eleven gavs för möjligheter. En av 

ungdomarna tog upp frikvot som en möjlighet att söka in till gymnasiet. Det innebär att en 
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ungdom är behörig men saknar de poäng som kan krävas för gymnasieantagning. Hon 

beskrev att det skulle kunna vara ett viktigt stöd och en möjlighet för elever med 

problematisk skolfrånvaro. Denna åtgärd ansåg hon kunna stötta många elever som kämpar 

men som inte når målen i alla ämnen. Hennes upplevelse var att hon hade fått andra 

möjlighet om hon fått ta del av frikvot.    

I studien framkom likaså vikten av att studie- och yrkesvägledaren respekterar eleven och 

även valet att inte slutföra utbildningen. Att alla inte är skolmogna i tonåren och därför 

önskades positivitet, stöd och förståelse från studie- och yrkesvägledaren där denne ser 

möjligheter i andra alternativ, exempelvis vuxenutbildningen. Ungdomarna beskrev vikten 

av att möta eleven där denne är och att inte döma utifrån problematisk skolfrånvaro. Även 

om eleven har en problematisk skolgång ska detta inte prägla studie- och yrkesvägledarens 

arbete.   

6.3 Studie- och yrkesvägledarnas främjande arbete med elever 
med problematisk skolfrånvaro  

Gemensamt för alla studie- och yrkesvägledare som deltagit i studien är att de ser sig som 

viktiga personer i arbetet med elever som har problematisk skolfrånvaro. Det framkom dock 

att två av studie- och yrkesvägledarna vill komma in tidigare i processen och i högre grad 

se sig som en självklar del i arbetet. De är alla deltagare i elevhälsan. I elevhälsan utgår 

varje deltagare från sin egen profession där studie- och yrkesvägledarna håller fast i sin roll 

och kompletterar övriga deltagare när det behövs utifrån sitt kompetensområde. Skolorna 

har olika rutiner när det kommer till att följa upp närvaro. Gemensamt är att närvaron följs 

upp för att se mönster i frånvaron. Detta uppmärksammas på elevhälsoträffar där eventuella 

stödinsatser beslutas om. De arbetar individanpassat för att eleven ska få en bra och säker 

återgång till skolan som möjligt. Däremot menar Svante följande:      

Det finns fortfarande en lite gammal syn på att det är eleverna som är problemet, inte skolan. 

De har inte riktigt gjort den här tankevändan riktigt än. Men jag hoppas att de är på gång. 

(Svante)  

Samtliga studie- och yrkesvägledare menade att det individuella arbetet handlar om att 

elever med problematisk skolfrånvaro ska få tala om sina intressen, förmågor och 

framtidsdrömmar. Studie- och yrkesvägledarna har i ett sådant skede möjlighet att inta ett 

salutogent perspektiv vilket medför att de inte behöver fördjupa sig i elevens 
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problemområde utan hellre se styrkor som kan främja ett återvändande. Sofia uttrycker sig 

på följande sätt:   

Jag har alltid som inställning att de är på väg tillbaka. Det är där jag börjar. Då pratar vi om vad 

som skulle funka och vad som inte funkar och sådana saker. Men min inställning är alltid att de 

är på väg tillbaka och jag försöker alltid att ha lite koll på hur det ser ut så. Då kan jag berömma 

dem om de varit på skolan en vecka. (Sofia)   

Samtliga studie- och yrkesvägledares erfarenheter är att det är viktigt för eleven att känna 

att denne har något att komma tillbaka till efter en lång tids sammanhängande skolfrånvaro. 

Det är av vikt för att eleven ska känna framtidstro till fortsatt karriärutveckling. Stina 

uttrycker att “det kan beskrivas med ett enda ord, och det är H, O, P, P, hopp. Och det är ju 

något som är fantastiskt roligt att jobba med, hoppet”. Det sker genom att finna elevens 

intressen och något som studie- och yrkesvägledaren kan bygga vidare på i det fortsatta 

arbetet med att främja ett återvändande till skola eller arbete.    

Av studiens resultat framkom andra stödinsatser som är viktiga i arbetet med problematisk 

skolfrånvaro. Tre av studie- och yrkesvägledarna valde att arbeta med hembesök för att inte 

exkludera eleven på grund av att denne sitter hemma. De menade att elever som är sittandes 

hemma ska få samma möjligheter till vägledning och information som de elever som är på 

skolan. Således blir samverkan med vårdnadshavare en väsentlig del i arbetet för att nå 

eleven. Av resultatet framkom även att vårdnadshavare kan behöva ett stöd i denna process 

då det fokuseras mycket på barnet men inget på hur vårdnadshavare kan hantera 

situationen.     

De som får bra stöd hemifrån har ju större chans att komma tillbaka än de som inte har det. Det 

är ju inte för att man inte önskar det bästa för sitt barn utan det handlar om att man kanske är 

svag som förälder och inte klarar av att trycka på. Man kanske själv också är hemma [...] All 

respekt för den bördan föräldrarna bär och allt de vill. De flesta vill ju verkligen, eller jag skulle 

säga att alla vill ju sina barn väl. (Sofia)   

Samtliga studie- och yrkesvägledare ansåg tillika samverkan mellan olika professioner och 

aktörer så som BUP, socialförvaltningen och elevhälsan som viktiga i arbetet med att eleven 

på bästa sätt ska återvända till skolan. Två av dem belyste samverkan mellan olika 

skolenheter som betydande vid exempelvis överlämningsprocessen. Det bidrar till att en 

fungerande struktur kan fortsätta på den nya enheten, vilket studie- och yrkesvägledarna 

menar att dessa elever behöver. Vid intervjuerna med studie- och yrkesvägledare delgavs 

förslag på hur arbetet med struktur kan återfås med hjälp av en handlingsplan och tydlighet. 
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Handlingsplanen ska innefatta när, var och hur olika insatser sker. Det citeras av Sofia “det 

här är vad som ska göras. Det ska göras så tydligt man kan”.                            

Eleven måste få möjlighet att finna sig själv samt se sina styrkor och förmågor för att 

underlätta ett återvändande till utbildning eller arbete. Studie- och yrkesvägledarna menade 

att det kan göras på olika sätt exempelvis genom praktik och motiverande samtal. Även 

studiebesök ansågs vara en viktig insats eftersom eleven får ett miljöombyte med en annan 

struktur. Studie- och yrkesvägledarna var dock överens om att en sådan insats skulle kräva 

mycket av både eleven och handledaren på praktiken. Stefan uttryckte vikten av att “finna, 

eventuellt, en prao-plats med en bra handledare som ser eleven och där eleven ges möjlighet 

till att växa och hitta sig själv”. Samtliga studie- och yrkesvägledare beskrev att genom 

vägledningssamtal får eleven tala om drömmar och framtid där studie- och yrkesvägledarna 

kan tillföra både information och fördjupad vägledning. Här menade de att eleven ges 

möjlighet att bygga tillit och känna sig sedd av studie- och yrkesvägledaren genom att de 

ses ett flertal gånger och att eleven får tala om det som intresserar hen. Studie- och 

yrkesvägledarna arbetar därför individanpassat med en hög grad av flexibilitet då alla elever 

är olika.  

Vid frågan om det är något studie- och yrkesvägledarna skulle vilja förändra i sitt arbete 

med elever med problematisk skolfrånvaro blev svaret från samtliga att det handlade om 

tid. De vill ha tid att göra allt de redan gör, fast ännu mer.     

Drömmen är att jag skulle ha bättre med tid för att till exempel kunna arbeta med mer 

motiverande samtal. Drömmen är också att ha mer tid för att kunna ha till exempel studieteknik, 

lektioner med elever. Det tror jag skulle kunna hjälpa dem att förstå varför det är bra med 

skolgång. Jag tror att det är det som är ett utav de stora problemen att de har ingen koll på varför 

med skolan. (Svante)   

Stefan belyste vikten av en kontinuerlig uppföljning av elever med problematisk 

skolfrånvaro men menar samtidigt att det handlar om att tiden är begränsad.          

7. Analys  
Under rubriken följer en analys utifrån studiens frågeställningar. Resultatet som beskrivits 

ovan ställs i relation till tidigare forskning och teorier.    
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7.1 Brytpunkter som identifierats och beskrivits     

Gren-Landell et al. (2015) beskriver problematisk skolfrånvaro som ett individuellt 

fenomen vilket även framkommit i denna studie då ungdomarnas brytpunkter skiljde sig åt. 

Utifrån resultatet ses, genom Hodkinson och Sparkes (1997) Careershipteori, både 

strukturella och frivilliga brytpunkter. Det fanns även likheter mellan ungdomarnas 

brytpunkter. Det handlade då om de strukturella brytpunkterna mellan skolformer där 

ungdomarna inte kunde vara kvar på ett program och skola där de trivdes. Ungdomarna 

tydliggjorde hur de upplevde gemenskap och en känsla av att lyckas. Johanna och Ines 

beskrev hur de lyckades med sina studier på introduktionsprogrammet. Amanda upplevde 

på samma sätt sin känsla, att under året hon läste in årskurs 8 och 9 fick möjlighet att arbeta 

i en mindre grupp där hon blev bekräftad för den hon var. Utifrån Antonovskys (2005) teori 

så skapade ungdomarna en hög känsla av sammanhang. Deras beskrivning av känslan av 

gemenskap och att lyckas resulterade i en meningsfullhet över sin situation. De kände en 

begriplighet och en hanterbarhet som gjorde att de kom från den problematiska 

skolfrånvaron.  

När de läst klart ämnen och blivit behöriga till gymnasiet var de tvungna att gå vidare till 

ett nationellt program eller ut i arbetslivet. Den strukturella brytpunkten tydliggjorde hur 

ungdomarna inte kunde påverka brytpunkten då den tillhör utbildningens struktur. Det 

gjorde att känslan av meningsfullhet avtog och återigen uppstod problematisk skolfrånvaro. 

Om ungdomarna inte känner meningsfullhet är det likaså svårt att finna hanterbarhet och 

begriplighet (Antonovsky, 2005).           

Övergången till arbete eller att återuppta studier var frivilliga brytpunkter. Dessa 

brytpunkter menar Careershipteorin (Hodkinson & Sparkes, 1997) var när individen kunde 

vara med och påverka utfallet vilket visade sig i ungdomarnas berättelser genom att de tog 

egna beslut rörande sin framtida karriärutveckling. Detta gjordes med stöd av studie- och 

yrkesvägledare. Tidigare studier visar att ungdomar behöver stöd för att forma sin framtid 

(Westergaard, 2012; Gilat och Rosenau, 2012). Genom att studie- och yrkesvägledaren gav 

information och vägledning vidgades ungdomarnas perspektiv (Westergaard, 2012). Det 

bidrog till att ungdomarnas handlingshorisont kunde breddas och de kunde se andra vägar 

inför framtiden (jmfr Hodkinson & Sparkes, 1997). På detta sätt tog ungdomarna åter igen 

kontroll över sin situation där hanterbarheten och begripligheten synliggjordes med stöd av 

studie- och yrkesvägledaren. Således gav den frivilliga brytpunkten ungdomarna möjlighet 

att känna en meningsfullhet i livet (jmfr Antonovsky, 2005).   
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7.2 Ungdomarnas tal om motivationsfaktorer och framtida 
karriärutveckling  

Resultatet visade att ungdomarna motiverades till att vara i skolan när de deltog i en 

strukturerad utbildning som anpassades efter dem och skapades utifrån vuxnas engagemang. 

Ungdomarna fick arbeta i mindre grupper och en lugnare miljö för att nå individuella mål. 

Reid (2012) beskriver att när en ungdom kommer tillbaka till skolan från en problematisk 

skolfrånvaro krävs ett aktivt arbete med att stötta dem till att stanna kvar. Det kan enligt 

Reid göras genom mindre undervisningsgrupper där ungdomarna kan få enskild 

undervisning, bli sedda och även få möjlighet att arbeta med sin självkänsla. I det 

sammanhanget menar Westergaard (2012) samt Gilat och Rosenau (2012) att studie- och 

yrkesvägledaren är en betydande faktor till att ungdomarna ska trivas i skolan genom att 

bygga upp tillförlitliga relationer. Johanna och Ines beskrev sina möten med studie- och 

yrkesvägledare, hur de fick hjälp med att fortsätta sina tankar kring att inte slutföra 

gymnasiet och istället övergå till arbete. Samtliga ungdomar menade således att de 

motiverades till att förändra sitt beteende med hänsyn till den problematiska skolfrånvaron 

genom att någon vuxen såg och tog sig tid för dem. De uttryckte att ett meddelande kunde 

räcka för att få känslan av att vuxna såg och brydde sig om dem.    

Ungdomarna beskriver hur tillitsfulla relationer till både vuxna och även vänner varit stora 

motivationsfaktorer till att ta steget mot den frivilliga brytpunkten. Konstenius och Schillaci 

(2010) beskriver att tid och engagemang från vuxna innebär en yttre motivationen som 

tillfredsställs genom att individen får bekräftelse av sin omgivning. De menar att den yttre 

motivationen kan bidra till att skolnärvaron ökar vilket studiens tre ungdomar tydliggör i 

sina berättelser. Vidare menar författarna att känslan av att bli sedd resulterade i att en inre 

motivation skapades hos ungdomarna. När Amanda blev gravid ökade hennes inre 

motivation till att ta beslut om att slutföra sin gymnasieutbildning för att sedan gå vidare till 

universitetet. När Ines och Johanna vågade ta steget att avbryta sin problematiska 

gymnasietid för att anta arbetslivet fann de motivationen i att de ville bli självförsörjande 

och återigen hitta en tillhörighet. I enlighet med Antonovsky (2005) teori KASAM tog den 

inre och yttre motivationen vid hos ungdomarna vilket skapade en känsla av sammanhang. 

De befann sig på en plats med struktur som tilltalade dem och som gav dem en hanterbarhet. 

Studie- och yrkesvägledarna stöttade ungdomarna till att finna den begriplighet som krävdes 

för att ta nästa steg i sin karriärutveckling.  
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Amanda beskrev hur hon saknade motivation till skola samt hur det hade kunnat se 

annorlunda ut om hon hade träffat personer med rätt kompetens. Reid beskriver att arbetet 

med problematisk skolfrånvaro kräver kompetens och utbildning. Han menar att ungdomar 

ska få ett professionellt bemötande för att kunna återvända till skolan. Den kunskapen 

menade Amanda skulle ha stärkt hennes motivation till utbildning men resulterade istället 

ännu en gång i längre skolfrånvaro.   

Motivationsfaktorerna visade sig ha betydelse för ungdomarnas framtida karriärutveckling. 

Där beskrev de hur ett kontaktnät var värdefullt i form av goda relationer till både familj, 

vänner samt myndighetspersoner. De menade att i dessa relationer var studie- och 

yrkesvägledaren innefattad med sin kunskap om utbildning och arbetsliv. Däremot menade 

Amanda att hon saknade en studie- och yrkesvägledare med samtalsfärdigheter och teoretisk 

kunskap. Gilat och Rosenau (2012) menar att studie- och yrkesvägledaren kan bidra med 

stöd i att se förbi hinder och svårigheter. Tillsammans med eleven kan de skapa ett djup i 

samtalet och finna de nycklar som krävs för att se fortsatta vägar framåt. Det gör att studie- 

och yrkesvägledaren bör besitta en teoretisk kunskap för att ge bästa möjliga stöd till 

eleven.   

Gällande de kontaktnät som ungdomarna beskriver menar Hodkinson och Sparkes (1997) 

genom Careershipteorin att det är en del av det sociala kapitalet så som vänner, familj, 

studie- och yrkesvägledare och lärare. Dessa sågs som betydande för att ungdomarna skulle 

kunna göra väl underbyggda karriärval. De gör sina karriärval utifrån sitt habitus vilket 

grundar sig i tidigare erfarenheter. Utifrån habitus skapade ungdomarna en egen 

handlingshorisont där de sorterade potentiella karriärvägar utifrån vad de själva ansåg att de 

kunde eller inte kunde uppnå utifrån erfarenheter.    

7.3 Studie- och yrkesvägledares främjande arbete med 
problematisk skolfrånvaro   

Vid problematisk skolfrånvaro menar Reid (2012) att kompetent personal inom området bör 

upprätta en handlingsplan till eleven för att främja ett återvändande till skolan. 

Handlingsplanen och dess värde framkom även bland studie- och yrkesvägledarna. De 

belyste hur de arbetar med handlingsplaner och hur den ger eleven en struktur. Strukturen 

menar de att eleven behöver för ett återvändande till skolan. Det innefattar att eleven vet 

när, var och hur något sker. Det menar Konstenius och Schillaci (2010) ger en tydlig 

ansvarsfördelning för både elevhälsan, hemmet och externa aktörer.   
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Resultatet visade att studie- och yrkesvägledarna är en del av skolans elevhälsa vilket 

Hjörne och Säljö (2010) menar att studie- och yrkesvägledare många gånger är. Hjörne och 

Säljö beskriver att elevhälsans uppdrag bland annat är att fånga upp elever med en 

problematisk skolfrånvaro och stötta dem att nå skolans kunskapsmål utifrån ett salutogent 

synsätt. Det innefattar enligt Antonovsky (2005) att se elevernas styrkor och fokusera på 

det som främjar individens utveckling och självkännedom. Studie- och yrkesvägledarna i 

studien menade att i sitt möte med eleven har de möjlighet att anta ett sådant synsätt och på 

så sätt jobba med elevens styrkor och förmågor. En av studie- och yrkesvägledarna menade 

att eleven många gånger ses som ett problem istället för att se problemet i skolan vilket kan 

bidra till, som Hjörne och Säljö beskriver, en mindre bra samtalskultur på skolan. De menar 

att det är elevhälsans uppdrag att vara medskapare av en god samtalskultur på skolan som 

ska ha utgång i det salutogena.    

Likaså finns det salutogena perspektivet i studie- och yrkesvägledarnas motiverande samtal. 

Lundgren & Lökholm (2010) anser att eleven då får skapa en medvetenhet kring sin 

problematiska skolfrånvaro och identifiera vilka individuella faktorer som kan främja 

förändring. Studie- och yrkesvägledarna menade dock att de arbetar med motiverande 

samtal genom att fokusera på framtidstro och självinsikt vilket skapar ett engagemang och 

ett hopp framåt. Att arbeta med hopp är något som stödjs av Gilat och Rosenau (2012) studie 

genom att det är en del i studie- och yrkesvägledarens arbete.  

Även vägledningssamtal är viktig för en elev med problematisk skolfrånvaro (Westergaard, 

2012) och behövs för att vända negativa mönster som kan identifieras i samtal kring nutid, 

dåtid och framtid (Giedon Maree, 2018). Därav menar studie- och yrkesvägledarna att det 

är viktigt att bottna samtalet i det som intresserar eleven med problematisk skolfrånvaro för 

att sedan bygga vidare på det inför framtiden.    

Samtliga studie- och yrkesvägledare talade om hur de arbetar systematiskt med uppföljning 

av närvaro, dock på olika sätt som fungerar för den skola de arbetar på. En kontinuerlig 

uppföljning menar Spencer (2009) är av vikt för att se mönster i elevens frånvaro och för 

att stödinsatser ska kunna sättas in och därmed främja ett återvändande till skolan. För att 

finna dessa mönster beskriver samtliga studie- och yrkesvägledare hur de arbetar 

tillsammans i elevhälsan och beslutar om eventuella stödinsatser. Reid (2012) menar att ett 

sådant arbetssätt möjliggör för ett tidigt ingripande. Studie- och yrkesvägledarna arbetar 

aktivt och flexibelt för att elever med problematisk skolfrånvaro ska få rätt stödinsatser så 

tidigt som möjligt. De beskrev hur alla elever är olika och därmed även orsakerna till 
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frånvaron. Det medför att studie- och yrkesvägledarna arbetar individanpassat vilket Reid 

menar är av vikt vid arbete med elever med problematisk skolfrånvaro.                        

Studie- och yrkesvägledarna talar bland annat om hembesök som en stödinsats vid 

problematisk skolfrånvaro för att ingen elev ska exkluderas. För att det ska bli möjligt att 

göra hembesök menar Kearney (2008a) att samarbetet med föräldrar måste fungera på ett 

positivt sätt. Sofia beskrev det i form av att även föräldrar kan behöva stöd i den 

problematiska skolfrånvaron för att familjen ska få en fungerande vardag. Föräldrastödet 

kan förhindra konflikter i familjen (Prabhuswamy,2018) och bidra till att föräldrar får 

kunskap för att skapa en bättre psykosocial hälsa för barnet (Bergnehr, 2014). Studie- och 

yrkesvägledarna ser arbetet med föräldrastöd som en samverkan för att främja ett 

återvändande till skolan. Föräldrarna blir på så sätt engagerade i barnets skolgång och 

tillsammans med studie- och yrkesvägledaren kan de föra ett aktivt arbete till fördel för 

barnets skolgång. Detta beskriver Bergnehr (2014) genom att föräldrar kan ha ett behov av 

att samverka med andra i liknande situation för att diskutera frågor rörande problematisk 

skolfrånvaro. Antonovsky (2005) beskriver samverkan som ett sätt att främja en känsla av 

sammanhang där det skapas en hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet kring deras 

familjesituation. Ett sådant sätt att arbeta med föräldrastöd är inget som framkom i studiens 

resultat mer än som en önskan från studie- och yrkesvägledarna. Det är emellertid något 

som Bergnehr anser vara viktigt för att främja skolnärvaro.     

Således är en tydlig samverkan med elevhälsan och föräldrar väsentlig men studie- och 

yrkesvägledarna tog även upp samverkan med externa aktörer som en del i arbetet med 

problematisk skolfrånvaro. Det är något Konstenius och Schillaci (2010) belyser genom 

samverkan mellan alla parter. Däribland beskrivs skolan, hemmet och externa aktörer vilka 

möjliggör att eleven får det stöd denne behöver för att återvända till skolan. Dock menade 

studie- och yrkesvägledarna att de ska ha tid för att göra arbetet med problematisk 

skolfrånvaro på bästa sätt. Westergaard (2012) beskriver hur tiden är en väsentlig del av 

studie- och yrkesvägledarens arbete då det kräver tid att bygga tillitsfulla relationer med 

eleverna. Studiens resultat visar inte på tidsbrist i relationsskapandet med eleven trots att 

Westergaard menar att studie- och yrkesvägledare många gånger inte har mer än 30 minuter 

med varje elev. I resultatet framkommer dock hur studie- och yrkesvägledarna ville göra än 

mer av vad de redan gör om det funnits mer tid. 
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8. Slutsatser och diskussion  
Avsnittet inleds med att klargöra studiens huvudsakliga slutsatser till följd av en diskussion 

av slutsatserna. Därefter förs en metoddiskussion följt av förslag på vidare forskning som 

framkommit under arbetet med studien.   

8.1 Slutsatser  

Utifrån studiens syfte har insamlad data kunnat besvara studiens frågeställningar. Därav kan 

slutsatsen dras att brytpunkter är individuella. Det framkom både strukturella och frivilliga 

brytpunkter där individuella erfarenheter lett till den frivilliga brytpunkten att för två av 

ungdomarna gå ut i arbete och för en ungdom att studera vidare. Likaså blir slutsatsen att 

motivationsfaktorer är individuella. Det gemensamma i denna studie är att för att bli 

motiverad att återgå till skola eller arbete behövs en tydlig struktur samt vuxnas och vänners 

engagemang där studie- och yrkesvägledaren är innefattad. Detta för att skapa tillitsfulla 

relationer och känslan av att bli sedd. Genom motivationsfaktorer kom tankar på framtida 

karriärutveckling där ett socialt kapital visat sig betydande men även tankar mot ett 

självförsörjande.   

Slutsatser kan dras att samtliga studie- och yrkesvägledare arbetar med stödinsatser för att 

främja ett återvändande till skolan för elever med problematisk skolfrånvaro. Det görs 

genom att upprätthålla ett salutogent synsätt då fokus ska vara i det positiva och prägla hela 

studie- och yrkesvägledarens arbete tillsammans med eleven. Studie- och yrkesvägledaren 

fyller en viktig funktion i elevhälsan utifrån deras profession då de tillsammans med de 

andra granskar och utvärderar elevers närvaro och frånvaro och på så sätt sätter in de 

stödåtgärder som krävs. Utifrån elevhälsan arbetar studie- och yrkesvägledarna med att 

utforma handlingsplaner och för en aktiv samverkan med både föräldrar och externa aktörer. 

Slutligen kan studie- och yrkesvägledarna bidra med sin kunskap inom vägledningssamtal 

och motiverande samtal samt utifrån dessa skapa tillitsfulla relationer med eleven. De 

upplever att de stödinsatser som nämnts är det som ingår i deras profession och kunskap 

och det som de vill prioritera och bringa mer tid till för att främja ett återvändande till skolan 

för elever med problematisk skolfrånvaro.      

8.2 Resultatdiskussion  

En av ungdomarna i studien uttryckte en saknad av fördjupande samtal och ansåg att det 

skulle kunna ha lett till att hon idag hade gjort andra val. Studie- och yrkesvägledarna menar 
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att de arbetar med stödinsatser genom att tala kring elevens intressen och förmågor samt att 

vidga perspektiv genom att visa möjligheter. Ungdomarna i studien gjorde sina karriärval 

inom den egna handlingshorisonten och genom att studie- och yrkesvägledaren vidgade 

perspektiv breddades elevens handlingshorisonter (jmfr Hodkinson & Sparkes, 1997).   

Genom att antalet elever med problematisk skolfrånvaro har ökat under senare år (SOU 

2016:94) krävs det än mer tid och resurser för att stödinsatser ska ge goda resultat. 

Ungdomarna menade att det behövs vuxna som tar sig tid att se dem och att skapa 

tillförlitliga relationer. Det är något som studie- och yrkesvägledarna också tar upp som 

främjande faktorer i arbetet med problematisk skolfrånvaro. Som blivande studie- och 

yrkesvägledare anser vi att tiden är betydande för att stödinsatser ska ge det stöd de är 

ämnade att ge för att främja ett återvändande till skolan.                 

Slutsatserna visade tydliga individuella faktorer som motiverade ungdomarna till utbildning 

eller arbete. Tidigare forskning synliggör i enlighet med ungdomarna och studie- och 

yrkesvägledarna att det är av vikt att ha en tydlig struktur med möjlighet till arbete i mindre 

grupp. Således kan eleverna bygga en tillit till vuxna i skolan samt få känslan av att bli sedda 

(Reid, 2012) och vara en del i ett sammanhang (Antonovsky, 2005). Får eleven möjlighet 

att arbeta på ett strukturerat sätt främjas ett återvändande till skolan. Samtliga studie- och 

yrkesvägledare menade att de arbetar med att bygga tillförlitliga relationer som en stödinsats 

för elever med problematisk skolfrånvaro vilket studiens tidigare forskning anser viktigt 

(Westergaard, 2012; Gilat & Rosenau, 2012). Ungdomarna i studien talade om de yttre 

faktorernas betydelse så som mötet med vuxna och att bli lyssnad på. Även hur det ledde 

till att den inre motivationen ökade genom stärkt självkänsla och att våga göra en förändring. 

Det överensstämmer med vad Konstenius och Schillaci (2010) beskriver om hur den yttre 

motivationen påverkar den inre motivationen. Motivationen blev att eleverna, med tolkning 

av KASAM (Antonovsky, 2005) skapade en känsla av sammanhang där de såg en 

meningsfullhet och kunde hantera sin situation där de fick fatta egna beslut angående 

framtiden.    

De individuella motivationsfaktorerna är enligt oss beroende på var individen är i livet.  Det 

viktiga är att studie- och yrkesvägledarna arbetar individanpassat vilket även framkom i 

intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna. Slutsatserna visade att det som studie- och 

yrkesvägledarna ser främjar återvändandet för elever med problematisk skolfrånvaro är ett 

salutogent synsätt gentemot eleverna. Förhållningssättet innefattar att arbeta med det som 

ger eleverna hopp om framtiden och som utgår från elevens styrkor och förmågor. Ur vårt 
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perspektiv besitter studie- och yrkesvägledarna en fördel då de har möjlighet att utgå från 

det salutogena synsättet. Det gör att de kan fokusera på elevers styrkor och förmågor som 

ska stärka dem i deras drömmar om framtiden.   

Det salutogena synsättet bidrar till en positiv samtalskultur och som Hjörne och Säljö (2010) 

beskriver kan elevhälsan vara medskapare utifrån dess kompetens. Studie- och 

yrkesvägledarna i studien är representanter i elevhälsan. Där följer de tillsammans med 

övriga professioner upp elevers närvaro vilket Spencer (2009) och Reid (2012) anser 

betydande för att skolan ska kunna sätta in tidiga insatser. De menar vidare att ett sådant 

arbetssätt främjar ett återvändande till skolan vid ett tidigt skede.    

Ytterligare stödinsatser som framkom i resultatet var praktik som samtliga studie- och 

yrkesvägledare använder sig av som en stödinsats, dock i olika grad. Vi har inte haft någon 

framgång i sökandet av tidigare forskning om ämnet. Däremot kan det tolkas genom 

Antonovskys (2005) teori KASAM. Vid en välfungerande praktik ger det eleven med 

problematisk skolfrånvaro en känsla av sammanhang utifrån att eleven får göra något som 

intresserar hen.    

8.3 Metoddiskussion   

Syftet med studien var att få kunskap om hur studie- och yrkesvägledare kan bidra i arbetet 

med problematisk skolfrånvaro För att uppfylla syftet, få en djupare förståelse och se 

samband intervjuades både studie- och yrkesvägledare och ungdomar. Genom det 

semistrukturerade upplägget på intervjun kunde följdfrågor ställas till informanterna vilket 

bidrog till att vi anser oss ha fått svar på studiens forskningsfrågor. Trots det anser vi inte 

att resultatet är generaliserbart, men syftet att få kunskap om hur studie- och yrkesvägledare 

kan arbeta med problematisk skolfrånvaro anser vi ha uppnåtts. Om syftet varit att skapa ett 

generaliserbart resultat borde ett representativt urval ha använts (Denscombe, 2018).        

Två av informanterna intervjuades via Skype och i enlighet med Denscombe (2010) kan 

Skype liknas med fysiskas intervjuer. Skype kan många gånger underlätta tid genom att 

undgå resandet men även att informanten befinner sig i en trygg miljö. De tre ungdomar 

som intervjuades för studien var i olika åldrar där två av dem var i 19 och 20 år medan den 

tredje var 27 år. Det utmärkte sig genom att Amanda, 27 år hade hunnit bearbeta sin 

upplevelse på ett annat sätt än de två yngre. Det bidrog till att hon gav mer utförliga 

beskrivningar på sin dåvarande situation. Vi ser att det hade kunnat vara till fördel om alla 
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ungdomar var i ungefär samma ålder. Samtidigt kunde studiens syfte och frågeställningar 

uppfyllas genom att alla hade en bakgrund med problematisk skolfrånvaro.   

Valet vi gjorde att använda oss av intervju med både studie- och yrkesvägledare och 

ungdomar ser vi som en styrka då vi kan se samband mellan två perspektiv. Dock var det 

svårt att nå ungdomar med en bakgrund av problematisk skolfrånvaro på grund av den 

sekretess som råder inom utbildning. Trost (2010) menar att det kan bli problematiskt att 

komma i kontakt med informanter genom ”kontaktpersoner” vilket det visade sig bli i vårt 

fall. Ett tillvägagångssätt som vi skulle kunna använt oss av är att genom sociala medier få 

direkt kontakt med frivilliga potentiella informanter.    

Denscombe (2018) beskriver ljudinspelningar positiv mening genom att vi är två som 

intervjuar på olika håll och då enkelt delar med oss av intervjuerna till varandra för vidare 

granskning. Han menar vidare att det negativa med ljudinspelningar är att miner och gester 

inte syns och analys görs då endast via ljud och text. Trots det finner Denscombe att många 

undersökare i studier anser ljudinspelningar tillräckligt som dokumentation för att 

säkerställa studiens syfte.   

För att analysera insamlat material användes en innehållsanalys vilken uppfyllde syftet att 

se mönster och samband i berättelser. Innehållsanalysen med dess nyckelord gav oss en god 

vägvisare i vad som var relevant att ta upp i studiens resultat.  Genom att använda denna 

analysmetod med matriser gavs en god överblick över vem som talat om vad och värdefulla 

citat att ha med i studien.   

Studiens två valda teorier har varit högst lämpliga för att analysera insamlat material. 

Careershipteorin (Hodkinson & Sparkes (1997) har visat hur människor kan begränsas av 

sitt habitus och handlingshorisont och hur det sociala kapitalet är betydande för att skapa 

förändringar i negativa beteendemönster. Genom teorin har studie- och yrkesvägledarens 

roll synliggjorts och visat betydelsen av stödinsatser för att bredda elevens 

handlingshorisont. Även KASAM har varit till stor nytta utifrån hanterbarhet, 

meningsfullhet och begriplighet. Begreppen har givit stöd i att klargöra ungdomarnas 

situation. Det salutogena perspektivet vilket är kopplat till KASAM styrker det arbetssätt 

studie- och yrkesvägledarna använder i form av att utgå från elevens styrkor, förmågor och 

intressen.   
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8.4 Förslag på vidare forskning   

Då denna studie behandlat studie- och yrkesvägledare och ungdomars berättelser om 

problematisk skolfrånvaro har förslag på vidare forskning uppstått. Vid sökning av tidigare 

forskning insåg vi en saknad av hur arbetet med problematisk skolfrånvaro styrs på 

organisationsnivå och hur de ser på studie- och yrkesvägledarens roll inom området. Det 

bidrar till att ämnet anses intressant att studera vidare. I denna studie framkom föräldrastöd 

som en viktig faktor till att främja återvändande till skolan. Därav skulle det vara ett 

perspektiv värt att studera vidare.    

Det har under arbetets gång varit problematiskt att finna tidigare studier som gjorts ur 

elevperspektiv med fokus på ett återvändande till skolan. Det gör att vi ser att detta är ett 

outforskat område och ställer oss positiva till vidare forskning inom området.  

9. Referenser  
Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2. utg.) Stockholm: Natur och kultur.   

Bergnehr, D. (2015). Föräldrastöd genom skolan- diskursiva tillämpningar av nationell 

politik inom en svenskakommun. Nordic Studies in Education, (35), 70-83.    

Broady, D. (1998). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. (2., korr. utg.) 

Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, ILU, Univ.    

Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur.    

Gilat, I., & Rosenau, S. (2012) I was overcome with joy at that moment’:successful 

experiences of school counsellors. British Journal of Guidance & Counselling, 40:5, 449-

463. doi: 10.1080/03069885.2012.718740   

Gladh, M. & Sjödin, K. (2014). Tillbaka till skolan: metodhandbok i arbetet med 

hemmasittande barn & unga. (2., rev. uppl.) Stockholm: Gothia.    

Gren Landell, M. (2018). Främja närvaro: att förebygga frånvaro i skolan. (Första 

utgåvan). [Stockholm]: Natur & Kultur.    

Gren-Landell, M., Ekerfelt Allvin, C., Bradley, M., Andersson, M., Andersson, G. (2015) 

Teachers’ views on risk factors for problematic school absenteeismin Swedish primary 



 

32 

 

school students, Educational Psychology in Practice, 31:4, 412-423, 

doi:10.1080/02667363.2015.1086726  

Hjörne, E. & Säljö, R. (2013). Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling om 

normalitet i den svenska skolan. (4., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.    

Gideon Maree, J. (2018). Innovative career constructioncounselling for a creative 

adolescent. British Journal of Guidance &Counselling. 

doi:10.1080/03069885.2018.1504202   

Reid, K. (2012) The strategic management of truancy and schoolabsenteeism: finding 

solutions from a national perspective. Educational Review, 64:2, 211-222. doi: 

10.1080/00131911.2011.598918   

Kearney, C. A. (2008a). An interdisciplinary model of school absenteeism in youth to 

informprofessional practice and public policy. Educational Psychology Review, 20, 257–

282. doi: 10.1007/s10648-008-9078-3   

Konstenius, V. & Schillaci, M. (2010). Skolfrånvaro: KBT-baserat kartläggnings- och 

åtgärdsarbete. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur AB.   

Lundgren, M. & Lökholm, K. (2006). Motivationshöjande samtal i skolan: att motivera och 

arbeta med elevers förändring. Lund: Studentlitteratur.    

Hodkinson, P., Sparkes, A. C. (1997) Careership: a sociologicaltheory of career decision 

making, British Journal of Sociology of Education, 18:1, 29-44. 

doi:10.1080/0142569970180102    

Prabhuswamy, M. (2018). To go or not to go: School refusal and its clinical correlates. 

Journal of Paediatrics and Child Health, 54(10), 1117-1120. doi:10.1111/jpc.14198   

Prestationsprinsen. (2016). Skolans tomma stolar – Om frånvaro i skolan och hur kommuner 

och skolor arbetar med frågan. Stockholm: Skandia.    

Ronald G. Sultana (2012) Learning career management skillsin Europe: a critical review, 

Journal of Education and Work, 25:2, 225-248. doi:10.1080/13639080.2010.547846    

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet   



 

33 

 

Skolinspektionen. (2016). Omfattande frånvaro i Sveriges grundskolor. Stockholm: 

Skolinspektionen     

Skolverket (2012) Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling. Stockholm: Elanders   

SOU 2016:94. Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. Stockholm: Wolters 

Kluwers offentliga publikationer.   

Spencer, Andrea. (2009). School Attendance Patterns, Unmet Educational Needs, and 

Truancy. A Chronological Perspectivei. Remedial and Special Education, 30(5), s.309-319. 

doi: 10.1177/0741932508321017   

Strand, A.-S. (2013). Skolk ur elevernas och skolans perspektiv. En intervju- och 

dokumentstudie. Jönköping: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping.   

Svensk författningssamling: SFS. 1998:1003, Högskoleförordningen 1993:100, ändring 

(omtryck). (1998).   

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber.   

 Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.   

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Stockholm: UNICEF Sverige.   

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.   

Westergaard, J. (2012). Career guidance and therapeutic counselling: sharing ‘what works’ 

inpractice with young people. British Journal of Guidance & Counselling, 40(4), 327-339. 

doi: 10. 1080/03069885.2012.687711  



 

 

 

Bilaga 1 

Missivbrev till ungdomar 

Hej!  

Vi är två studenter från Umeå Universitet som skriver vårt examensarbete på Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. Vi genomför en intervjustudie om ungdomars väg tillbaka från 

en längre skolfrånvaro till utbildning eller arbete. Syftet är att du ska få möjlighet att berätta 

din historia och din väg tillbaka till utbildning eller arbete. För att få möjlighet att nå dig har 

vi tagit kontakt med den kontaktperson som finns i din kommun. Hen kommer att skicka 

brevet vidare till dig och på så sätt vet vi inte vem du är och din kontaktperson uppfyller då 

den sekretess som gäller.   

Intervjun är enskild och vi beräknar att den tar ca 1 timme. Du får här möjlighet att berätta 

just din historia kring din skolgång och hur vägen tillbaka till skola eller arbete har sett ut 

för just dig. Den historia du berättar kommer endast att användas för denna studies syfte. 

Du kommer att vara anonym och ditt riktiga namn kommer inte att användas i arbetet. Ditt 

deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta och tacka nej när du vill under arbetets 

gång. Intervjun kommer att spelas in och raderas när arbetet blivit godkänt av Umeå 

Universitet.  

Vi hoppas att du vill träffa oss och ge din berättelse till vår studie!   

Hälsningar  

Lina Andersson, Carolina Olsson  

Umeå Universitet, Studie- och yrkesvägledarprogrammet  

Kontaktuppgifter: XXX  

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Missivbrev till studie- och yrkesvägledare  

Hej  

Vi är två studenter från Umeå Universitet som skriver vårt examensarbete på Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. Vi genomför en kvalitativ studie med syftet att få kunskap om 

olika faktorer som bidrar till att ungdomar med problematisk skolfrånvaro återvänder till 

utbildning eller arbete och på vilket sätt studie- och yrkesvägledares kompetens och 

uppdrag kan understödja denna återgång.     

Vår fråga till dig är om du skulle kunna tänka dig att medverka på en intervju på ca 40 

minuter. Där får du möjlighet att uttrycka dina ord kring studie- och yrkesvägledarens roll i 

arbetet med elever med problematisk skolfrånvaro.  Du kommer att vara anonym och ditt 

namn kommer inte att användas i arbetet. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att 

avbryta och tacka nej när du vill under arbetets gång. Intervjun kommer att spelas in och 

raderas när arbetet blivit godkänt av Umeå Universitet.  

Vi hoppas att du vill träffa oss och ge din berättelse till vår studie!   

Hälsningar  

Lina Andersson, Carolina Olsson  

Umeå Universitet, Studie- och yrkesvägledarprogrammet  

Kontaktuppgifter: XXX  

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide till ungdomar  

Bakgrund   

Berätta om dig själv?  
Namn, ålder  

Skolgång  

Berätta om din skolgång?  

Problematisk skolfrånvaro  

Vad gjorde skolan?  

Bemötande?  

Fanns det någon kontakt med studie- och yrkesvägledare och/eller andra aktörer?  

Brytpunkter  

Vad var det som uppstod när du valde att bryta den problematiska skolfrånvaron?  

Motivationsfaktorer   

Vad var det som motiverade dig till en förändring?  

Framtidstankar  

Hur ser du på din framtid idag?   

Vad är dina framtidstankar?  

Vilket stöd fick du för att tala kring framtiden?  

Utifrån dina erfarenheter, är det något som du skulle vilja skicka med 
oss som blivande studie- och yrkesvägledare?  
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Intervjuguide till studie- och yrkesvägledare  

Elevhälsan  

Är du med i elevhälsan?   

om inte, hur kommer det sig?   

Hur ser du på din roll som studie- och yrkesvägledare i elevhälsan?   

Skolans arbetsrutiner med problematisk skolfrånvaro  

Hur fångar skolan upp elever med problematisk skolfrånvaro?  

Finns det utarbetade rutiner?   

Studie- och yrkesvägledarens arbetsrutiner och roll gällande elever med 

problematisk skolfrånvaro  

Kommer du i kontakt med elever med problematisk skolfrånvaro?   

På vilket sätt?   

Hur ser du på din roll i arbete med elever med problematisk skolfrånvaro?  

Vad kan du som studie- och yrkesvägledare bidra med i arbetet att hjälpa dessa elever 

tillbaka till utbildning eller arbete?   

Samverkan  

Hur ser du på samverkan när det gäller elever med problematisk skolfrånvaro?  

Vilka anser du viktiga att samverka med?     

Utveckling – vad skulle studie- och yrkesvägledare kunna bidra med i 

detta arbete som inte görs idag?   
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Matris för frågeställning 1 och 2 

• Vilka brytpunkter kan ungdomarna identifiera och beskriva som lett dem tillbaka 

till utbildning eller arbete?    

• Hur talar ungdomarna om motivationsfaktorer och sin framtida 

karriärutveckling?    

 

  Ines  Johanna Amanda 
Syv       
Vänner       

Bli sedda       

Struktur       

Bemötande       

Förändring       

Kontaktnät       

Självförsörjande       
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Teoretisk matris angående frågeställning 1 och 2 utifrån 
Antonovsky (2005) KASAM 
 

  Hanterbarhet Begriplighet Meningsfullhet 
Bli sedd       

Struktur       

Bemötande       

Förändring       

Kontaktnät       

Självförsörjande       

SYV       
 


