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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka professionellas erfarenheter gällande det fenomen som i 

vardagligt tal kallas “hemmasittare”, det vill säga, elever som är långvarigt frånvarande från 

skolan. Studien utgick ifrån tre frågeställningar som avsåg att besvara professionellas 

erfarenheter gällande de inverkansfaktorer som kan ligga till grund för problematisk frånvaro 

och vidare hur de professionella arbetar med att återintegrera elever tillbaka till skolan och hur 

de slutligen upplever att de kan arbeta för att motverka frånvaron. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med sex professionella som var verksamma inom individ och familjeomsorgen, 

skolans verksamhet och centrala barn och elevhälsan. I resultaten av den tematiska analysen 

framträdde tre teman: (1) Frånvarons komplexitet (2) Att få eleven tillbaka till skolnärvaro (3) 

Att främja skolnärvaro. Resultaten som blev synliga var i linje med tidigare forskning som 

menar att orsakerna till problematisk och långvarig skolfrånvaro är svårdefinierat då orsakerna 

skiljer sig från varje enskilt fall. Utifrån den utvecklingsekologiska teorin kunde vi därmed finna 

att professionella behöver rikta arbetet till hela elevens omgivande system. Där varje del är 

viktig för helheten. Informanterna ger också förslag på individanpassade lösningar som de 

upplevt verkat som framgångsfaktorer för att få tillbaka eleven till skolan. Resultatet visar 

slutligen på att skolans miljö behöver ses över för att skapa tillgänglighet och trygghet, då både 

relationer och socialt stöd - lika väl som pedagogiskt stöd och anpassningar är viktiga delar för 

att främja närvaro.    
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Inledning/Bakgrund 

Ett relativt nytt begrepp och en samhällsdebatt har blåst upp kring en grupp kallade 

”hemmasittare”. Det vill säga, barn och unga i åldern 6–15 år som har skolplikt men av någon 

anledning är långvarigt frånvarande från skolan (Lindberg, 2019). Den 13 juni 2018 tog 

riksdagen beslut om att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag. Lagen träder i kraft 1 januari 

2020. Av konventionens artikel 28 framkommer att “Barn har rätt till utbildning. 

Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla” (UNICEF, 2009). 

Men det finns barn som står utanför det svenska utbildningssystemet. Tv4:s Kalla fakta hade 

under hösten 2018 ett TV-program om Hemmasittare kallat “De osynliga barnen” (Alsgren, 

2018). Där konstaterades att minst 5500 elever idag är långvarigt frånvarande från skolan i 

Sverige. Då skolan är en viktig arena som ger kunskap, sociala färdigheter och förbereder 

barnen för framtiden menas det vara ett stort misslyckande för samhället att det finns så 

många elever som inte deltar i skolans undervisning. Att detta fenomen förekommer står i 

motstridighet till rådande lagstiftning, då det i skollagen konstateras att alla elever ska delta i 

skolans undervisning. Att skolplikten genomförs är ett delat ansvar mellan både 

vårdnadshavare och hemkommunen (§ 7:21-22). Rektorn har det övergripande ansvaret för 

att så snart som möjligt utreda när skolfrånvaro aktualiseras (§ 7:19a). Skolan har även en 

skyldighet att enligt skollagen göra anpassningar utefter elevens behov för att eleven ska 

kunna inkluderas i skolmiljön (§ 1:4; 3:2).  

I en SOU rapport (2016) uppmärksammas att orsakerna till att elever uteblir från 

skolan är komplexa och mångfacetterade och att det krävs samverkan mellan flera instanser 

för att motverka det utanförskap som kan bli utav att elever långvarigt uteblir från skolans 

arena.  

Genom en socioekonomisk analys visar Nilsson (2011) på de stora kostnader som är 

förenade med skolmisslyckanden, där han menar att det senare i livet ofta kan leda till 

marginalisering i form av utanförskap på arbetsmarknaden. Att inte agera och sätta in tidiga 

insatser på grund av ekonomiska skäl, är kortsiktigt och kan därmed skapa större kostnader 

för framtiden argumenterar han vidare. Detta kan betecknas som stuprörsagerande. Tidiga 

insatser borde därmed vara en prioriterad fråga för samhället då det kan ses som en långsiktig 

social investering menar Nilsson. Med detta i åtanke kan det vara högst relevant utifrån 

socialt arbete och socialpedagogik att studera hur professionella arbetar mot att inkludera 

elever i en skola som avses vara en rättighet och gemenskap för alla. En lyckad skolgång 

skulle kunna bespara lidande för både individen samt för samhället i stort.  
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Definition av begreppet 

Det finns en rad olika begrepp som används för att beskriva en elev som inte är närvarande i 

skolan. Dessa begrepp avser att förklara olika orsaker och tillstånd av frånvaro. Såväl 

nationellt som internationellt finns det olika sätt att beskriva fenomenet. Några av begreppen 

som förekommer i Sverige beskrivs nedan. 

Hemmasittare, begreppet avser elever som under en längre tid uteblivit från skolans 

verksamhet. Skolans miljö är ofta förknippad med ångest, vredesutbrott och depression vilket 

kan resultera i att vissa barn isolerar sig och stannar hemma, då de själva inte ser någon annan 

lösning (Fremont, 2003; Friberg, Karlberg, Sundberg Lax, Palmér, 2015). Begreppet kan 

även benämnas som Långvarig problematisk frånvaro eller ELOF - elever med lång 

ogiltig frånvaro. Skolinspektionens (2016) definition av omfattande frånvaro är när eleven 

antingen har sammanhängande ogiltig frånvaro som pågått under minst en månads tid eller att 

den ogiltiga frånvaron tar sig uttryck i att eleven har ca 5 procent upprepad ströfrånvaro 

under en period av minst två månader   

Skolk innebär att eleven olovligt uteblir från enstaka eller hela lektioner. I vissa fall 

befinner sig eleven fortfarande på skolan. Vilket kan ta sig uttryck genom att man “hänger” 

med kompisar istället för att gå på lektion och uppvisar inget eller lite intresse för skolarbetet. 

Eleven har oftast ingen utpräglad ångest eller rädsla för att vara i skolan (Fremont, 2003; 

SOU 2016:94).    

Föräldrastödd frånvaro, det vill säga att föräldrarna hjälper eleven att vara 

frånvarande till exempel genom att anmäla frånvaron till skolan fast eleven inte är sjuk eller 

råda eleven till att stanna hemma (SOU 2016:94).  

Skolvägran kan visa sig genom att eleven uppvisar motstånd gentemot 

vårdnadshavarna inför att gå till skolan. Ofta kopplat till negativa upplevelser av något inom 

skolans miljö eller i form av separationsångest till att vara ifrån föräldrarna (SOU 2016:94).  

Skolfobi, skolan kan förknippas med ett kraftigt känslomässigt obehag (Friberg et al. 

2015). 

Slutligen bör det påpekas att det är viktigt att rutiner även finns för att följa upp giltig 

frånvaro, då det kan finnas underliggande problematik som gör att eleven blir sjukanmäld 

från skolan (Skolinspektionen, 2016).   

Syfte 

Studien syftar till att undersöka professionellas erfarenheter i mötet med elever som är 

långvarigt frånvarande från skolan. Då det finns ett delat ansvar och samverkan kring elever 
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med problematisk frånvaro har valet blivit att rikta sig till flera professionella aktörer som 

arbetar gentemot samma målgrupp. Syftet är därmed att undersöka fenomenet utifrån de olika 

perspektiven och erfarenheterna från skolans verksamhetsområde, IFO (individ och 

familjeomsorgen) och CBE (centrala barn- och elevhälsan).  

 

Frågeställningar 

• Vilka erfarenheter har de professionella av de inverkansfaktorer som kan ligga till 

grund för elevers långvariga frånvaro? 

• Hur arbetar de professionella för att återintegrera elever till skolan? 

• Hur arbetar de professionella för att främja skolnärvaro och förebygga frånvaro? 

 

Tidigare forskning 

I följande del kommer tidigare forskning och det aktuella kunskapsområdet redogöras utifrån 

studiens syfte, att undersöka professionellas erfarenheter av elever med problematisk 

frånvaro. Först visas på forskning som fokuserar på orsaker till att barn och unga hamnar i 

problematisk frånvaro, för att sedan redovisa studier som fokuserar på hur professionella 

arbetar för att återintegrera elever som hamnat i problematisk frånvaro för att slutligen 

presentera forskning som pekar mot hur verksamheter skulle kunna arbeta för att främja 

elevers närvaro i skolan. Forskningen bedrivs utifrån flera olika forskningsområden såväl 

nationellt som internationellt.  

 

Orsaker  

Gällande orsaker till att barn och unga hamnar i problematisk frånvaro, har forskning visat på 

olika orsakssamband. Vid tematiseringen av forskningen framträdde dock tre huvudsakliga 

kategorier. Vi har därmed valt att dela upp dessa under rubriker, vilka innehåller 

familjerelaterade orsaker, individuella svårigheter och orsaker relaterade till risker i 

skolmiljön. Fenomenet beskrivs dock som komplext utifrån Skolverkets rapport (2010) som 

baseras på en kvalitativ studie i Sverige där skolpersonal och förvaltningstjänstemän uppgav 

att de upplevde att de bakomliggande orsakerna till att elever har problematisk frånvaro är 

många och individuella. De menade därmed att hemmasittare inte bör ses som en homogen 

grupp. Detta bekräftas i rapporten även av eleverna själva, som menade att deras frånvaro 
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hade eskalerat då det ofta funnits flera olika orsaker, som i kombination med varandra orsakat 

att eleverna inte klarat av att vara närvarande i skolan.  

Familjerelaterade  

I en kvantitativ, longitudinell studie av Melander Hagborg, Berglund & Falke (2018) 

undersöktes sambanden mellan skolfrånvaro och elevers hemförhållanden. Drygt 1300 elever 

medverkade i studien och resultatet visade att svåra missförhållanden i hemmet ökade risken 

för problematisk skolfrånvaro. Studien visade även att dessa elever hade fler psykiska 

bekymmer än elever som haft en trygg uppväxt. De uppvisade oftare avvikande socialt 

beteende och frånvaron hade stort inflytande över relationerna till lärare och kamrater. Det 

verkade också finnas ett samband mellan elever som lever i hushåll med en ensamstående 

förälder och långvarig frånvaro. Att stödet av nära anhöriga är betydelsefullt är något som 

också konstaterades i Skolverkets rapport (2010) gällande elevernas egna uppfattningar av 

orsaker till frånvaro. Där berättar ett flertal av eleverna att faktorer i hemmet har spelat en 

betydande roll för hur man sedan har kunnat hantera skolsituationen. Påfrestningar i hemmet, 

där eleven upplevt ett svagt stöd av anhöriga eller traumatiska händelser i familjen uppges ha 

givit en negativ inverkan till att motivera sig att gå till skolan. Samtidigt ges även en motsatt 

bild av att föräldrarna har varit viktiga i att vara ett stort stöd och en hjälp tillbaka till skolan i 

jobbiga perioder i livet som resulterat i långvarig frånvaro. Därmed påtalar Skolverket (2010) 

samtidigt att det är viktigt att skolpersonal inte vanemässigt förutfattar att orsakerna relateras 

till att elever kommer från så kallade “problemfamiljer”. Utifrån Gren-Landell, Ekerfelt-

Allvin, Bradley, Andersson, Anderssons (2015) kvalitativa undersökning som hade till syfte 

att undersöka skolpersonalens uppfattningar gällande riskfaktorer som samvarierar med 

frånvaro, uppgav de professionella att negativa hemförhållanden i form av konflikter, våld 

och svagt föräldrastöd sågs som en av de största riskfaktorerna till att eleverna uteblivit från 

skolan. Studiens resultat påtalade därmed vikten av ett nära samarbete mellan elevens och 

dess hemmiljö för att kunna utreda orsakerna till frånvaro. 

Individuella svårigheter  

Ek & Eriksson har genom sin studie visat på ett resultat som tyder på att orsakerna till att 

elever blir långvarigt frånvarande från skolan kan vara kopplade till individuella svårigheter 

som psykisk ohälsa, olika fobier, depression och ångest. För många elever eskalerar 

frånvaron under högstadiet, den tiden i livet då det händer mycket både i kroppen med 

hormoner, men även att kraven på social utveckling ökar samtidigt som identitet-

utvecklingen tar fart på allvar. Detta skulle kunna bidra till att stressen och kraven i skolan 
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blir för stora. Vilket kan leda till en kortsiktig lösning, som resulterar i att eleven stannar 

hemma (Ek & Eriksson, 2010). Läs- och skrivsvårigheter har visat sig vara en orsak till 

elevers skolmisslyckande och att de blir borta från skolan. Även stress kan framstå som en 

avgörande faktor för hur skolsituationen fortsatt blir. Då stressen kan uppkomma av en 

obalans mellan de krav och resurser som eleven har inom sig. Samband har även visat sig 

mellan frånvaro och både somatiska och psykosomatiska sjukdomar, vilka ger negativa 

effekter på prestationen i skolan och närvaron (Kungliga Vetenskapsakademien, 2010). 

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD eller 

autismliknande tillstånd, är en grupp som löper särskild risk till att hamna i problematisk 

skolfrånvaro, detta benämnde flertalet professionella i Skolverkets rapport (2010), men långt 

ifrån alla med dessa funktionsnedsättningar utvecklar problematisk frånvaro (SOU 2016:94). 

Skolmiljö  

Att elever uppger att brister i skolmiljön har varit en del av orsakerna som har resulterat till 

att undvika skolan, verkar även det vara återkommande i flera studier.   

Strand, Anbäcken & Granlunds (2015) intervjustudie visade att elever med erfarenhet 

av problematisk frånvaro ofta upplevt bristande socialt stöd och relationella problem i sitt 

nätverk. Upplevelsen av att inte ha stödjande relationer till vare sig skolpersonal eller 

klasskamrater bidrog i många fall därmed till att eleven kände bristande motivation och 

meningsfullhet till att närvara i skolan, vilket visade sig genom elevens frånvaro. Att elever 

drog sig undan och undvek skolans lokaler kunde också vara en konsekvens som orsakats av 

att de upplevt en utsatthet i skolmiljön i form av mobbning och trakasserier från andra elever 

(Hutzell & Payne, 2012). Frånvaron skulle utifrån detta kunna ses som ett sätt för eleven att 

skydda sig själv för att utsättas för en skadlig miljö innebärande psykiska eller fysiska men. 

Att främja en god skolmiljö och skapa goda relationer mellan elever och lärare skulle därmed 

kunna ses som en viktig skyddsfaktor för elever med problematisk frånvaro enligt författarna 

Havik, Bru, Ertesvåg (2014). 

Strand & Granlund (2014) såg i sin undersökning att ett mönster fanns mellan elever 

som inte klarade det nationella provet i femte klass och hög frånvaro senare i skolgången. 

Dessa mönster kunde också tydliggöra att det handlade om att flera av de elever som inte 

klarade provet också hade psykosociala bekymmer och de insatser som sattes in för att hjälpa 

eleven till rätta med dessa bekymmer var otillräckliga och felriktade. Författarna menade att 

stöd i det akademiska lärandet borde ha satts in istället för att bara hjälpa till med de 

psykosociala problemen. Att elever upplevde svårigheter i ämnen och kände att de inte fick 
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tillräckligt stöd i att klara av skolans krav påtalades även i Skolverkets rapport (2010) som en 

anledning till att elever uteblev från lektioner. Något som började med ströfrånvaro kunde 

sedan eskalera till att eleven helt uteblev då de tappade hoppet om att lyckas i skolan menade 

författarna.   

 

Återintegrering 

Då det ovan konstaterats att orsakerna till att en elev har hög frånvaro i skolan kan bero på ett 

flertal olika faktorer runt om eleven, behöver också åtgärder för att förhindra skolfrånvaro 

eller återintegrera eleven spegla detta. Detta innebär att en kartläggning över elevens hela 

livssituation behöver vidtas av de professionella för att kunna undersöka vilka individuella 

lösningar som just denna elev behöver för att kunna återgå till skolan (SOU 2016:94). Det är 

inte säkert att skolans personal har de rätta kunskaperna för att kunna behandla det som 

framkommer som anledningen till skol-frånvaron, men det är viktigt att de är välbekanta med 

vilka tecken och riskfaktorer som kan föranleda frånvaro, så att de i ett senare skede har 

kunskap och kännedom till att hänvisa till rätt typ av insatser som utomstående verksamheter 

kan erbjuda (Gren-Landell et al. 2015). Att samverkan sker utöver de disciplinära gränserna 

inom och utanför skolans verksamhetsområde är en nyckelfunktion för att kunna bemöta 

elevens behov, detta påtalades återkommande i ett flertal studier. Genom att nyttja kunskapen 

mellan olika professioner kunde en samsyn utvecklas och ett helhetsperspektiv intas för att 

kunna identifiera och ge ett samlat stöd till eleven (Kearney, 2003; Kearney & Bensaheb, 

2006). Friberg et al. (2015) förespråkade att det fanns en person inom elevens professionella 

nätverk, som eleven hade förtroende för, som hade huvudansvaret för att samordna de 

insatser som krävdes. I en mindre kvalitativ studie riktad till den sociala elevhälsans roll 

gällande problematisk frånvaro fann Webber (2018) att socialarbetaren på skolan satt på en 

unik position, då de hade förmånen att kunna samordna insatser och se till den problematiska 

frånvaron utifrån flera olika perspektiv. Arbetsrollen innebar oftast inte bara individuell 

kontakt med individen, utan även överskridande arbete gentemot hemmet, samhällsinsatser 

och skolan.  

 

Förebyggande arbete 

Forskning visar på att gemenskap kan vara viktig, alla vill höra till och känna att de är en del 

av en helhet (SOU 2016:94). Att relationerna mellan elever och personal i skolan upplevs 

vara goda är en förebyggande skyddsfaktor för att främja skolnärvaro. Vuxennärvaro, att det 
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finns vuxna i närheten som ser och interagerar med eleverna, verkar också vara en 

skyddsfaktor (Skolverket 2010; SOU 2016:94). För att kunna förhindra frånvaro krävs det att 

skolan tar ett samlat grepp och utformar rutiner och handlingsplaner för att kunna 

uppmärksamma frånvaron i ett tidigt stadium (Skolverket, 2010). En norsk kvantitativ studie 

avsåg att studera hur elevers uppfattning gällande skolmiljön inverkade på elevers närvaro. 

Utifrån ett självskattningsformulär där 5465 grundskoleelever i åldern 11-15 år deltog, 

framkom kopplingar till att skolans förebyggande arbete utifrån mobbning och utanförskap, 

skulle kunna minska frånvaron hos elever. Att läraren intog ett tydligt ledarskap i 

klassrummet och i gruppen ansågs även som en viktig del för att främja närvaro. Att läraren 

hade förmåga att strukturera arbetet och involvera eleverna kunde generera en känsla av 

delaktighet och gemenskap. Studiens resultat visade därmed på lärarens viktiga roll där det 

förebyggande arbetet huvudsakligen kunde ses utifrån att främja goda relationer och skapa en 

god arbetsmiljö för eleverna (Havik et al. 2015). 

Teoretisk utgångspunkt 

Utvecklingsekologi 

För att kunna förstå hur de professionella arbetar med problematisk skolfrånvaro utgår vår 

teoretiska grundförståelse från den rysk-amerikanska psykologen Urie Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell. Hans teori presenterades för första gången i utgåvan om The 

Ecology of human development (1979) och teorin har därefter fortsatt att utvecklats och 

använts för att förstå hur människor utvecklas i relation till sin omgivning. För att förstå och 

hantera ett socialt problem menar Bronfenbrenner (1994) att individens hela system påverkar 

dess situation. Istället för att undersöka individens problembeteenden isolerat från dess 

omgivning menar därmed Bronfenbrenner att individen bör studeras utifrån sitt naturliga 

sammanhang (Bronfenbrenner, 1977).  

 

A childs ability to learn to read in the primary grades may depend no less on how he 

is taught than on the existence and nature of ties between the school and the home 

(Bronfenbrenner, 1979, s.3).  

 

Utifrån en svensk kontext ingår teorin i den teoretiska ramen för BBiC (Barns Behov i 

Centrum) för att tydliggöra att handläggningen av barnutredningar bör utgå ifrån ett 

helhetsperspektiv för att inte glömma bort att familjens förhållanden och miljön har betydelse 

för utredningen och uppföljningen (Andersson, 2015; Socialstyrelsen, 2018).  
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De nivåer som beskrivs vara centrala utifrån Bronfenbrenners modell består av ett 

antal olika lager som hänger samman runt individen, Bronfenbrenner själv liknade detta vid 

ryska dockor eller nivåer som hjälper till att förstå samhället och hur allt påverkar vartannat 

(Bronfenbrenner, 1994; Hwang & Nilsson 2011). Modellen har presenterats på flera olika 

sätt, exemplet nedan är ett av dem (se Figur 1).  

 

 

Figur 1.  Illustration av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell vilken är hämtad från 

Hwang & Nilsson (2011) 

 

Micro-systemet är den nivå som ligger längst in, närmast centrum, där individen lever sitt liv 

med sina närmaste. Detta representeras exempelvis av personer som familjemedlemmar, 

vänner och släktingar. Meso-systemet är den nivå som utgör kommunikationen mellan de 

olika delarna i micro-systemet. Nästa nivå är Exo-systemet där återfinns de delar som 

individen själv inte är delaktig i men som påverkar individen. Föräldrars arbetsplatser, släkt, 

grannar, massmedia, välfärdssystemet med till exempel barnbidrag och bostadsbidrag. Längst 

ut hittar vi Macro-systemet som kan liknas vid ett överliggande mönster av normer och 

värderingar som finns i samhället (Bronfenbrenner, 1994; Hwang & Nilsson, 2011).  
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Modellen kom även att utvecklas av Bronfenbrenner själv då han la till en ytterligare 

del kallad Krono-systemet som är den del av systemet där tiden finns. Det handlar om 

utveckling över tid och betonar inte bara den individuella karaktärens utveckling utan även 

samhällets och miljöns utveckling över tid (Bronfenbrenner, 1994). Genevieve Marie 

Johnson har vidareutvecklat Bronfenbrenners modell och applicerat en ytterligare nivå som 

egentligen ligger integrerad i micro-systemet kallat Techno-Subsystemet vilket beskrivs som 

den informationsteknik individerna i micro-systemen använder sig av och hur utvecklingen 

hjälps framåt av den (Johnson, 2010) Om man väljer att inkludera Krono-systemet och 

Techno-subsystemet kan den utvecklingsekologiska modellen se ut likt Figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Illustration av Johnson & Puplampu (2008) 

 

Micro-systemet är den innersta nivån. En individ ingår i många olika micro-system, olika 

närmiljöer, där det naturliga är “face-to-face”, närheten där individen upplever direkt 

påverkan från sin omgivning. Här finns till exempel familjen, skolan, arbetsplatsen och nära 

kamratrelationer. Det är den omedelbara närheten till individen som utgör micro-systemet 

(Bronfenbrenner 1979; Bronfenbrenner 1994). Ett litet barn har oftast få och små micro-

system, vartefter barnet växer blir dessa fler och större då kontaktnätet ofta utvidgas med 

förskola och kamrater i bostadsområdet (Hwang & Nilsson, 2011). Här återfinns de 
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närbelägna processer som utvecklar och upprätthåller utvecklingen, men kraften att göra det 

beror på innehållet och strukturen i micro-systemet (Bronfenbrenner, 1994). Deltagarna i ett 

särskilt micro-system innehar specifika roller som till exempel förälder, son, vän eller lärare, 

det är dessa deltagare och relationen till individen som avgör kvalitén på systemet 

(Bronfenbrenner, 1977). 

Techno-subsystemet utvecklades av Genevieve Marie Johnson som en integrerad del 

av micro-systemet. Där interagerar människor inte bara med varandra utan också med och via 

informationsteknik. Johnsson såg ett behov av att lägga till denna teoretiska del för att skapa 

förståelse för hur teknikanvändandet inverkar på människans utveckling. Internet kan 

sammanlänka människor och därmed möjliggöra kommunikation. Teorin belyser även hur 

informationsinhämtning kan ske mellan de olika systemen och hur informationstekniken på 

innovativa sätt kan användas för att lösa problem i vardagslivet (Johnson 2010).   

Meso-systemet avser att förklara de sammankopplingar som finns mellan de 

omgivande micro-systemen som individen deltar i (Bronfenbrenner, 1979). Utifrån ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv antas det därmed vara viktigt att studera och även se till 

interaktionen och länkarna som finns mellan de närliggande systemen, huruvida de påverkar 

och påverkas av varandra (Bronfenbrenner, 1977).     

Exo-systemet består av miljöer och relationer som påverkar individen men som 

individen inte är direkt delaktig i (Hwang & Nilsson, 2011). Några av de viktigaste kan vara 

skolans personalsituation, föräldrars arbetssituation, föräldrarnas vänner och kommunens 

barnomsorgspolitik (Bronfenbrenner, 1994). Massmedia är ytterligare en del som påtalas ha 

en indirekt påverkan på individen (Bronfenbrenner, 1977).  

Macro-systemet är den yttersta nivån i förhållande till individen, vilket belyser de 

kontextuella förutsättningar som individen finns inom. Utifrån samhällets generella normer 

och värderingar och den politiska miljö med tillhörande lagstiftningar som råder, kan denna 

samhällsnivå indirekt ha effekt och påverka individens utveckling och livsvillkor. Begreppet 

är svårfångat så till vida att det är innehållande värderingar, vilka är kulturellt betingade som 

exempelvis social klass (Bronfenbrenner, 1977).  

Krono-systemet utgör tidsdimensionen som ligger bakom eller runt de andra 

systemen. Bronfenbrenner menade att tiden var en viktig aspekt i utvecklingen, det tiden gör 

med oss som individer, men också med miljön och vår omgivning spelar stor roll för vår 

personliga utveckling (Bronfenbrenner, 1994).  
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I relation till studiens syfte kan Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell bidra 

till att studera hur de professionella arbetar gentemot målgruppen med problematisk frånvaro 

utifrån ett helhetsperspektiv. Vi kommer att fokusera på micro- meso- exo- och macro-

systemen för att kunna belysa hur systemen kring en elev påverkas av varandra. Vi kommer 

även att vidröra techno sub-systemet som en del av microsystemet. Krono-systemet kommer 

dock inte att användas som en del i analysen, då vi medvetet har valt bort att se fenomenet ur 

ett historiskt perspektiv. Teorin syftar till att belysa hur elevens orsaker till att bli 

hemmasittare kan förstås utifrån ett flertal olika system och hur professionella använder sig 

utav elevens omgivning för att skapa arbetsmetoder för att förståelse ska skapas och 

problematiken motverkas. Om en elev blir hemmasittande så räcker det oftast inte att endast 

belysa och arbeta utifrån elevens huvudproblematik, fenomenet behöver förstås utifrån ett 

större sammanhang där ett flertal faktorer runt eleven inverkar på situationen. Genom att 

använda den ekologiska utvecklingsteorin kan en översikt fås över hela de kontaktnät som 

förekommer runt om eleven och som eleven är en medverkande aktör i. Vilket är viktigt att 

belysa för att förstå de komplexa kontaktnät som viras in i varandra.  

Kritik 

Den huvudsakliga kritiken gällande modellens brister och svaga punkter kan tolkas vara att 

den är så övergripande och stor. Detta kan medföra att den är svår att överblicka (Payne, 

2015). Då modellen erbjuder flerdimensionella förklaringar och systemen hänger samman 

och påverkar varandra, så kan den professionella inte bortse från någon del av systemet. Till 

skillnad mot att se lösningar och förklaringar utifrån en individuell utgångspunkt, fokuserar 

utvecklingsekologin mer på att människans utveckling sker i ett system av interaktion med 

sin sociala och kulturella omgivning (Hwang & Nilsson 2011; Payne, 2015). Utifrån 

professionellas perspektiv kan det konkret vara svårt att förutse hur interventioner på de olika 

nivåerna i det ekologiska systemet kommer att påverka andra nivåer och de individer som 

ingår (Payne, 2015). 

 

Metod 

  

Vetenskapsteoretiskt perspektiv – Hermeneutiken 

För att studera professionella, vars uppgift är att undanröja hinder för barns problematiska 

frånvaro från skolan, tas utgångspunkten i den hermeneutiska ansatsen. För att undersöka 

fenomenet ”hemmasittare” och dessas väg tillbaka, finns en nyfikenhet att se djupare kring 
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vad som kan tänkas bidra till detta och även se till de erfarenheter de professionella bär på. 

Danermark, Ekström & Karlsson (2018) menar att hermeneutiken betonar att det inte finns en 

fast och objektiv sanning, det är en process att nå fram till de underliggande meningarna och 

betydelsen av empirin. För det första bör den mening och kunskap som skapas ses ur det 

kontextuella sammanhang som vi befinner oss i enligt den hermeneutiska filosofin. (Kvale & 

Brinkman, 2014). Den belyser även att den kvalitativa forskningen utgörs utav tolkningar 

mellan forskare och informanter. Forskaren har en bild och förförståelse av problemet, så 

som den debatt, tidigare forskning och erfarenheter man tagit del utav sedan tidigare 

(Danermark et al. 2018). I forskningsprocessen kan därmed avslutningsvis sägas att vår 

förförståelse av fenomenet har omformulerats under arbetets gång, då ny förförståelse föds 

utifrån den dialog och text som bearbetats, enda från start till slut.  

 

Den kvalitativa metoden  

Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod då den syftar till att söka djupare förståelse 

kring ett fenomen, utgångspunkten har varit att lyfta fram informanternas erfarenheter genom 

halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkman, 2014). I detta fall riktas undersökningen till 

de professionellas perspektiv. Kunskapen har formats utifrån samtal med informanterna, där 

intervjuerna som genomförts syftat till att samla olika professioners erfarenheter inom 

skolans verksamhetsområde, elevhälsan och socialtjänsten. Valet av att använda den 

kvalitativa intervjun motiveras likt det Kvale & Brinkman (2014) förklarar som en av 

metodens fördelar, att fånga ett samtal rikt på nyanser och mångfald, snarare än att komma 

fram till en ensidig förklaring kring fenomenet “hemmasittare”.  

Trots forskarens inställning och den kvalitativa metodens syfte att utgå ifrån 

informantens perspektiv påtalar Kvale & Brinkman (2014) att man bör vara medveten om att 

dialogen sker ensidigt riktat där forskaren har makten att tolka meningen i det som sägs. 

Danermark et al. (2018) reflekterar över att den kvalitativa metoden kännetecknas av att man 

studerar ett fåtal utvalda informanter, vilka ges möjlighet och utrymme att delge detaljrika 

beskrivningar. Detta skapar dock en konsekvens av att det är ett fåtal perspektiv utav det 

egentligt många som kommer att belysas. Endast en del av en helhet delges. Här görs därmed 

ett val av kvalitet kontra kvantitet.   

Analysmetod - den tematiska analysen 

För att analysera det empiriska materialet utifrån studiens syfte har den tematiska analysen 

valts som metod (Braun & Clarke, 2006). Den systematiska bearbetningsprocessen har utgått 
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ifrån den tematiska analysens grundmetod, att skapa ordning i empirin genom kodning för att 

i slutändan redogöra för återkommande mönster och teman. Det praktiska genomförandet kan 

beskrivas som olika steg som forskaren rör sig mellan för att systematiskt tolka insamlade 

data, i vårt fall, intervjuerna. Dessa steg redogörs för nedan för att ge en översiktlig 

beskrivning. 

Det första steget i analysprocessen påbörjas redan vid den pågående insamlingen av 

det empiriska materialet då ett mönster börjar noteras kring de intervjuer som tas del av. I ett 

inledande stadie när talspråk överförs till skriftspråk i en så kallad transkribering (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014) ges möjlighet att läsa igenom hela materialet och en helhetsbild 

utav det som sägs och initiala idéer formas. I ett andra steg märks intressanta stycken ut i 

intervjumaterialet med så kallade koder (Braun & Clarke, 2006). Dessa beteckningar används 

till hjälp för att beskriva essensen av det som sägs i sammanhanget. Analysen ska delvis utgå 

ifrån den frågeställning som ska besvaras, men genom att i detta stadie identifiera och koda så 

många intressanta delar som möjligt, så behålls en öppenhet kring vad resultatet kan utvisa. 

Då man inte vet vad slutsatsen landar i eller vad som kan vara av intresse i ett senare läge. 

När det systematiska arbetet av hela det empiriska materialet slutförts och koder identifierats 

ur detta är det dags för det tredje steget, att skapa teman. Detta tar sin utgångspunkt kring att 

se till om de utfunna koderna har någon koppling eller motsatser till varandra. För att sedan 

kunna urskilja potentiella och övergripande teman ur det empiriska materialet. Denna ovan 

nämnda process är långt ifrån linjär. För att komma fram till de slutgiltiga resultaten och 

presentera teman behöver man röra sig fram och tillbaka i materialet tills det är mättat och det 

inte kan hittas mer som är intressant för studien (Braun & Clarke, 2006). För exempel på 

detta se Tabell 1. Man kan säga att det handlar om att först ordna datan grovt för att sedan 

ordna den mer och mer noggrant. Man kallar ibland den här processen för ”Hermeneutisk” 

eftersom man kan se den som en spiral som strävar framåt hela tiden och utvecklar sig för att 

förfina tolkningarna och använda sig av den nya informationen man fått till sig i varje nytt 

steg tills resultaten är stabila (Hjerm et al. 2014). Den tematiska analysen genomfördes via 

datorprogrammet Nvivo 12 vilket hjälpte till att strukturera upp materialet på ett överskådligt 

sätt.  
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Tabell 1 Tematisering 

Citat Kod Tema 

“Att barnet har diagnoser och, kanske, panikångest eller liksom, 

fobier, eller svår asperger så att man har väldigt svårt att vistas i den 

här miljön, med mycket folk.” 

  Individuella 

förutsättningar 
  Frånvarons 

komplexitet 

“Sjukdom kan göra att steget tillbaka är jättesvårt och så får man 

ångest å gå tillbaka till skolan så hittar man på alla möjliga olika 

orsaker.” 

    

“Där det inte funkar är ju när föräldrarna tycker att det inte är 

viktigt med skolan. Dom kanske inte har förmåga.” 
Familjerelationer  

“När det är sociala problem, att det är föräldrar som inte klarar av 

sin föräldraroll och inte får iväg barnen till skolan. Det kan ligga 

alla möjliga familjeproblem bakom. Ofta är det ju så att föräldrar 

inte heller går till några jobb. Att resten av familjen också är 

hemma.” 

      

“Sen finns det naturligtvis dom ungdomar som har råkat ut för svår 

mobbning eller trauman på annat sätt i skolans värld. Där själva 

skolan i sig som ett begrepp blir den stora väggen varför man inte 

ens kan gå dit.” 

Skolfaktorer   

“Alltså, alltid är det så att skolan har misslyckats. Det kan man nog 

säga. och sen så betyder ju inte det att skolan har varit värdelös eller 

så. Men dom, vi har ju inte lyckats. Vi har ett uppdrag som vi inte 

riktigt har lyckats med. Och jag tror att vi skulle kunna ha dom flesta 

i skolan om skolan såg, fick se ut på olika sätt. Inte på ett sätt. Då 

tror jag att dom flesta skulle kunna ha plats. Faktiskt, nästan alla.” 

    

      

 

Kritik har riktats mot att den tematiska analysmetoden är oklar och flummig. Trots dess 

varierade användning bland forskare anses den av vissa kritiker ännu inte vara en erkänd 

metod. Kritik finns också mot att de antaganden som görs ligger för långt ifrån sitt 

sammanhang i det empiriska materialet. Upprepade gånger påtalar Braun & Clarke (2006) att 

nyckeln till en god kvalitativ och tematisk analys är att vara transparent och redogöra för sitt 

tillvägagångssätt, så att läsaren i metoddelen kan följa hur vi grundar våra utfunna mönster 

och resultat. 
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Tillvägagångssätt 

Efter att ha fått en samlad bild av forskningsfältet, arbetades en intervjuguide fram (se bilaga 

1). Denna användes i syfte att ge de professionella inom de olika verksamheterna likartade 

frågor, men även för att ha en struktur för att kunna föra samtalet tillbaka till syftet när så 

behövdes. Samtidigt som utrymme lämnades för att ytterligare perspektiv och dimensioner 

skulle kunna ta sig till uttryck.  

Urvalet utgick sedan utifrån att kontakta olika professioner som arbetar gentemot 

barn och unga med problematisk frånvaro som har skolplikt. För att vara säkra på att 

informanterna var relevanta för att kunna besvara studiens syfte, utgick vårt urval ifrån den 

plan som är utarbetad för att samarbeta kring problematisk frånvaro. Denna plan är framtagen 

av kommunens skolor, centrala barn och elevhälsan, individ & familjeomsorgen samt barn 

och ungdomspsykiatrin. Detta är ett led i att säkerställa studiens trovärdighet (Kvale & 

Brinkman, 2014). En initial kontakt togs via e-mail med 33 personer. Av dessa 33 svarade 17 

personer på e-mailet, vilket slutligen resulterade i att 6 personer tackade ja till medverkan. 

Det bör även tydliggöras att försök gjordes att få kontakt med representanter från Barn och 

ungdomspsykiatrin, vilket inte gav något resultat. Därmed uteblev deras perspektiv från 

denna studie.  

För att möjliggöra intervjuer med informanter som befann sig på annan ort, användes 

videokonferens verktyget StarLeaf som anordnades av Campus Västervik. De övriga 

intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser och spelades in via en diktafon. 

Intervjuerna varade i ca 30–50 minuter vardera. I samband med dessa intervjuer inleddes 

samtalet med att överlämna ett informationsbrev (se bilaga 2) vilket användes i syfte att 

beskriva förutsättningarna för undersökningen.    

Deltagare 

Informanterna i denna studie är sex yrkesverksamma personer som har arbetat eller arbetar 

gentemot elever med problematisk frånvaro. De är verksamma inom olika fält inom det 

sociala och pedagogiska arbetet men har en gemensam utgångspunkt i att de var för sig och i 

samverkan möter barn och unga med problematisk skolgång. Deltagarna består av en kurator, 

en rektor, en specialpedagog, en lärare, en socialpedagog och en tillförordnad 

chef/samordnare från tre mindre orter i de södra delarna av Sverige. Närmare yrkesområden 

och arbetsuppgifter gällande informanterna redogörs nedan.  
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Informant 1 är en kvinna som är tillförordnad chef/samordnare med ansvar över det 

förebyggande arbetet inom socialförvaltningens individ och familjeomsorg.  

Informant 2 är en kvinna som innehar en grundskollärarutbildning, är förstelärare och 

mentor för elever med individuellt och kvalificerat stöd på en gymnasieskola.  

Informant 3 är en man som arbetar som specialpedagog som finns representerad inom barn 

och elevhälsans tvärprofessionella team. 

Informant 4 är en kvinna som arbetar som kurator, hennes verksamhetsområde sträcker sig 

till tre kommunala grundskolor.  

Informant 5 är kvinna som är socialpedagog, hon arbetar förebyggande med tidiga insatser 

på förskolor. Tidigare erfarenhet återfinns av att ha arbetat gentemot elever med problematisk 

skolfrånvaro i grundskolan.  

Informant 6 är en man som arbetar som rektor på en privat högstadieskola. 

 

Etiska överväganden 

Forskningen tar sin utgångspunkt kring intervjuer av hur professionella personer arbetar med 

barn under 18 år som är frånvarande från skolan. I ett inledande stadie där en första kontakt 

togs med informanterna via email förklarades det huvudsakliga syftet med studien och ett 

missivbrev (se bilaga 3) bifogades i syfte att vara transparent inför informanterna angående 

studiens tillvägagångssätt och användning av det insamlade materialet. Det förtydligades att 

informanterna när som helst kunde avsluta sin medverkan (Kvale & Brinkman, 2014). Då det 

råder sekretess angående uppgifter om de barn som de professionella möter med problematisk 

frånvaro, vidtogs extra försiktighet. Därav användes Vetenskapsrådets (2017) föreskrifter 

kring avidentifiering, sekretess och konfidentialitet, som ett led i att säkerhetsställa att 

eventuella personbeskrivningar inte skulle kunna härledas eller spridas vidare. Det har 

exempelvis valts att avidentifiera både orter och namn på informanternas arbetsplatser. Då 

det enligt Shaw (2008) finns en risk kring att informanterna delar med sig av mer information 

än vad de avsett, fanns ett etiskt ansvar att förhålla sig till relevanta och etiskt försvarbara 

frågor och sålla bort för ingående beskrivningar. Kvale & Brinkman (2014) påtalar vikten av 

att behålla en öppenhet kring den etiska reflektionen under hela forskningsprocessen, då man 

ständigt behöver värdera och väga intressen mot varandra.  
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Litteraturanskaffning 

Sökord i databaser 

I ett inledande stadie valdes en bred orientering inom det valda problemområdet genom en 

osystematisk litteratursökning (Lööf, 2005). Genom att ta del av böcker från biblioteket och 

söka information från internet, skapades en överskådlig bild vilket gav en inledande 

förförståelse. Sedan riktades sökningen till den svenska kontexten genom att söka efter 

svenska definitioner kopplade till hemmasittare i databasen DiVA. Detta var ett mycket 

begränsat fält. Därmed behövdes sökningen breddas till vilka internationella begrepp som 

används inom området. De begrepp som återkom var Truancy, Absenteeism, Dropout, School 

avoidance, vilka kunde relateras till vårt område. En genomsökning gällande relaterade 

betydelser angående problematisk frånvaro genomfördes i Sociology Source Ultimate, 

PsycARTICLES och PsycINFO för att få en helhetsbild kring forskningsfältet. För att tratta 

ned innehållet och träffarna behövdes sedan sökningen specificeras gentemot vår 

frågeställning. Därmed tillades school, prevention, professionals. För att säkerhetsställa att 

artiklarna var tillförlitliga var även ett kriterium att de skulle vara peer reviewed. (Exempel 

på detta redovisas i tabell 2 nedan). Forskningen representerades av olika forskningsområden, 

såväl inom det psykologiska, sociologiska som det pedagogiska, vilket tycktes intressant för 

det socialpedagogiska perspektivet.  

Artiklarnas relevans sorterades först genom att överskåda rubrikernas innehåll. Vid 

närmare intresse lästes sedan abstract för att undersöka relevansen av artiklarnas innehåll, 

kopplat till studiens frågeställning. För vidare fördjupning inom forskningsområdet och för 

att finna ytterligare relevant forskning, gjordes även en manuell litteratursökning där 

referenslistor användes för att få förslag på ytterligare litteratur relaterat till området och för 

att kunna söka upp förstahandskällor (Backman, 2016).    
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Tabell 2 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

SSU, PsycARTICLES och 

PsycINFO 

Truancy+swed* 43 

Absenteeism and school +swed* 48 

Absenteeism and school and prevent* 282 

Prevention and dropout +swed* 20 

Christopher A. Kearney + AU (authour) + 

absenteeism + professionals 

10 

School avoidance 1192 

 

Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas resultatet som framkom av det empiriska materialet, detta presenteras 

utifrån 3 huvudsakliga teman som framkom genom vår tematiska analys (1) Frånvarons 

komplexitet, (2) Att få eleven tillbaka till skolnärvaro, (3) Att främja skolnärvaro. För att ge 

en ökad förståelse för materialet diskuteras de professionellas upplevelser i relation till den 

tidigare forskningen och den utvecklingsekologiska teorin.     

Frånvarons komplexitet 

Den huvudsakliga inverkan till skolfrånvaro som de professionella i studien benämnde är 

kopplade till familjen, individuella svårigheter hos eleven samt faktorer kopplade till skolan.  

Det framkom dock att varje enskilt fall hade särskilda skäl till att de hamnat i en problematisk 

skolfrånvaro. Vilket gör att det inte går att dra någon definitiv slutsats kring gällande orsaker. 

Detta kan redovisas genom följande citat. 

 

Skälen till varför man blir skolfrånvarande är ju ja lika många som det finns 

ungdomar som blir hemma (Informant 2). 
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Informanterna menar därmed att det behöver ses utifrån att kombinationen utav 

många olika faktorer kan öka risken till varför en elev inte klarar av att vistas i skolan. Med 

anledning av detta upplevs det svårt att peka ut en enda orsak då det ena ofta påverkar det 

andra.   

 

För det är ju inte bara miljön hemma som kan va, asså dom har tyvärr många utav 

dom här små älsklingarna, ja men det är trasiga familjeförhållanden. och det är nya 

familjekonstellationer och så i kombination med det med lite dålig ekonomi och så lite 

svårigheter med kanske tal och språk. och där är det ju som ett riskmoment ser ju vi 

då.   

 

Det är oftast rätt så komplex frånvaro. Det blir så mycket, stort liksom, det är inte 

bara en sak utan det är många saker som påverkar och hänger ihop (Informant 5). 

 

Att informanterna upplever att inverkansfaktorerna till skolfrånvaro är många och 

komplexa stämmer väl överens med Skolverkets rapport (2010) där både eleverna själva och 

skolpersonal uppger att flera riskfaktorer i kombination till varandra kan ha legat till grund 

för varför en elev inte till slut orkade att ta sig till skolan. Bronfenbrenner (1979;1994) anser 

att det är nödvändigt att vi grundar vår förståelse utifrån en komplex väv där nivåerna runt 

individen inverkar på varandra. Enligt vår tolkning av den utvecklingsekologiska teorin kan 

man se att komplexiteten av problematisk frånvaro kan förstås utifrån micro-, meso- och 

exosystemen. Då inverkansfaktorerna inom systemen är sammanvävda, nästan inkapslade, i 

varandra och omslutna av varandra likt ryska dockor så kallade Matrjosjka.   

Familjerelationer 

Att en elev blir frånvarande upplevs av alla informanter som ett problem som ofta kan vara 

relaterat till hemsituationen. Flera av informanterna tycker sig uppleva att det är vanligt att 

det finns sociala problem eller andra svårigheter kopplade till familjen. Vilket både Melander 

Hagborg et al. (2018) och Gren-Landell et al. (2015) visar i sina studier, där det bland annat 

beskrivs att elever som lever i svåra familjeförhållanden löper särskilt stor risk för att hamna i 

problematisk skolfrånvaro. 

En informant från familjeenheten menar att barn i hög grad är påverkat av hur en 

förälder mår. De nära relationerna hemifrån kan därmed ha en direkt inverkan på hur barnet 

klarar sin vardag. Att ha en förälder som lider av psykisk ohälsa benämns därmed kunna ha 
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betydelse för att en elev stannar hemma, då eleven känner ett ansvar och oro över sin 

förälder. 

 

För det kan ju faktiskt va så att barnet faktiskt är orolig för mamma. Och då spelar 

det ingen roll om vi tvingar iväg honom till skolan för han vill inte va i skolan för han 

är orolig för mamma eller för pappa eller och då, hur ska det va viktigare. Alltså när, 

när mamma inte mår bra till exempel eller pappa, eller va det nu kan va. Det är 

orimligt att tänka att dom ska lyckas i skolan då (Informant 1). 

 

Flera av informanterna menar att föräldrarnas inverkan både kan handla om direkta 

svårigheter kopplat till att klara sitt föräldrauppdrag innehållande till exempel gränssättning 

och rutiner men även en kultur inom familjen vilket förmedlar att skola och jobb inte är så 

viktigt, vilket informanterna menar gör det lättare till att eleven väljer att stanna hemma och 

umgås.  

 

Och sen så tycker jag att det alltid nästan, nä, nästan alltid, har med hemmet att göra 

också. Det brister där nånstans på nåt vis. Att det är svårigheter att föräldrarna har 

svårigheter med att klara av sitt föräldrauppdrag (Informant 3).  

 

Att det kan finnas samband med att föräldrar kanske inte tycker att skolan är lika 

viktig. Eh det kan, nu tar jag ju bara saker som jag har varit med om alltså som man 

har sett i olika ärenden att, att föräldrarna själva är hemma. Att det liksom inte finns 

en kultur att man åker hemifrån på morgonen alltså så (Informant 1). 

 

I citatet ovan beskriver en informant sina erfarenheter, här syns ett tydligt samband till 

Skolverkets rapport (2010) som visar att stöd från nära anhöriga kan vara ett skydd likaväl 

som att inte ha stöd från sin familj kan vara en stor risk. Att informanterna benämner att 

orsakerna kan relateras till familjeförhållanden kan tänkas vara logiskt utifrån 

Bronfenbrenners teori (1979) då barns utveckling påverkas utefter det befintliga sammanhang 

som de växer upp inom. Familjens förhållanden kan både förstås utifrån kvaliteten i 

relationen mellan förälder och barn, samtidigt som normer och värderingar inom uppfostran 

eller den ekonomiska situationen bör beaktas som ett förhållande som kan inverka på barnets 

mående och slutligen också spegla beteende relaterat till skolan.     
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Individuella förutsättningar 

Samtliga informanter beskrev att de upplevt att elevens frånvaro kan grunda sig i olika former 

av individuell problematik hos eleven. Särskilt benämndes en större risk för barn med 

diagnoser och/eller psykisk eller fysisk ohälsa.  

Det resonemang som majoriteten av informanterna påtalade var att de ser att elever 

med speciella behov är en särskilt utsatt grupp, då skolan ibland inte kan möta dessa elever 

och göra de anpassningar som lagen kräver. Många av informanterna uppfattar att barn med 

neuropsykiatriska diagnoser är överrepresenterade bland elever som blir hemmasittande, 

vilket också går i linje med vad Skolverket (2010) rapporterar. Somliga deltagare menade 

att   svårigheten som ofta ligger bakom dessa diagnoser, att klara av det sociala samspelet och 

skolans ibland stökiga miljö kunde bidra till detta.  

 

Min lilla erfarenhet säger mig att det beror, det är ganska vanligt med autism-

diagnos, i botten. Men det finns ju andra som stannar hemma ändå. Men det är 

framför allt, det är ju inte så att alla med, alla som stannar hemma har autism, men 

däremot så är det väl 60 eller 70% av dom med autism som nån gång under sin 

skoltid har problem, eller har problematisk skolfrånvaro, så att det är ju en ganska 

stor andel av dom eleverna (Informant 3). 

 

Trots att upplevelsen finns av att denna målgrupp är överrepresenterad bland 

“hemmasittande” elever, påtalas det i en SOU-rapport från 2016 att det inte går att dra någon 

generell slutsats att alla med dessa diagnoser är långvarigt frånvarande från skolan. Vad som 

kan uppfattas som en individuell svårighet som kopplas till ett problem, skulle kunna liknas 

vid någonting som är kontextbundet och hör samman med hur omgivningen agerar. 

Individuella svårigheter kan därmed inte studeras isolerat från själva händelsen 

(Bronfenbrenner, 1977).  

Informanterna lyfter också att frånvaron kan börja i att en elev från början tillfälligt 

uteblir från skolan på grund av en fysisk sjukdom, vilket leder till en stress och svår väg 

tillbaka då man hamnat långt efter i skolarbetet.  

 

Det kan ju va så här att om en elev har otur och råkar ut för upprepade infektioner. 

Alltså man kanske åker på en körtelfeber när man när man går i årskurs sju eller åtta 

eller så. Som är en väldigt komplicerad sjukdom till exempel. Då kan det ju bli att 

vägen tillbaka blir så lång och då lägger man liksom på stressen för det man 
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fokuserar på i skolan då är ju "amen nu kommer du inte hinna dina betyg, och du 

måste vara här nu" Man lägger över en stress på en ungdom som kanske redan är 

nedsatt (Informant 2). 

 

Tidigare forskning visar att det finns en sammankoppling kring att elever med 

frånvaroproblematik ofta har psykiatriska besvär (Ek & Eriksson 2010). Somliga deltagare 

som berörde det psykiska måendet återfann just att ångestproblematik, fobier och diffusa 

personlighetsdrag som ängslighet var förekommande orsaker till att eleven haft svårighet i att 

kunna vistas i skolans miljö. 

   

Dom ängsliga barnen, om man kan sätta etiketter så. Men just ängsliga barn som inte 

tar så mycket plats, som gärna stryker runt väggarna liksom (Informant 3). 

 

Att både fysiska sjukdomar och psykiska ohälsa inverkar på elevens lärande och 

möjligheter till att delta i skolundervisningen är något som går i linje med vad Kungliga 

vetenskapsakademien (2010) funnit i sin rapport. Psykisk ohälsa kan inledningsvis visa sig i 

att eleven upplever en obalans gällande sin förmåga och de krav som ställs, vilket föder en 

inre stress hos eleven. Detta menar även flera av informanterna vilket illustreras av följande 

citat: 

 

Men alltså den största skyddsfaktorn skulle väl va att krav och förmågor stämmer 

överens. Alltså kraven som skolan ställer på eleven kan mötas av den eleven också. 

Alltså att eleven känner har en känsla av sammanhang. Att det är begripligt det som 

händer, att det är meningsfullt och hanterbart (Informant 3). 

 

Skolfaktorer  

Majoriteten av informanterna kan se att elevernas skolfrånvaro till viss del kan kopplas till 

den aktuella skolmiljön. Där kränkningar, mobbning, relationer till lärare, otillräckliga 

anpassningar, stökig och bullrig miljö i skolan är orsaker som benämns påverka elevers 

förmåga att vara i skolan.  

Informanterna menar att elevers erfarenheter av dåliga relationer, kopplat till personal 

och kamrater i skolan kan vara några faktorer till varför elever inte känner trygghet i skolan. 

En känsla hos eleven av att ha ett lågt socialt stöd kopplat till skolan kan därmed vara förenat 
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med bristande skolmotivation vilket även bekräftas av både Strand et al. (2015), Havik et al. 

(2015) och citatet som följer här  

 

Det kan ju börja med lite skolk för det är nån lektion som är, man funkar inte med 

läraren eller man förstår inte ämnet (Informant 5). 

 

Att situationer där elever upplever mobbning eller trauma inom skolmiljön 

konstaterats som en orsak till att elever är mer benägna att undvika skolans miljö (Hutzell & 

Paynes, 2012) antyddes även av flera av informanterna som menade att en känsla av 

utanförskap absolut kunde vara en bidragande faktor till att känna motstånd till skolan. 

   

Sen finns det naturligtvis dom ungdomar som har råkat ut för svår mobbning eller 

trauman på annat sätt i skolans värld. Där själva skolan i sig som ett begrepp blir eh 

amen den stora väggen varför man inte ens kan gå dit (Informant 2). 

 

Strand & Granlund (2014) menar att skolan har ett ansvar för att alla elever ska 

lyckas, vilket också nämns av flera informanter. Skolan har ett viktigt arbete i att se till att 

alla elever, oavsett särskilda behov, ska ha samma möjlighet som alla andra att lyckas 

genomföra sin skolgång. Att skolan sätter in rätt stöd och följer upp hur det går för eleverna 

verkar viktigt för att eleverna inte ska hamna i problematisk frånvaro. Detta bekräftas även av 

ett citat av Informant 3. 

  

Alltså, alltid är det så att skolan har misslyckats. Det kan man nog säga, och sen så 

betyder ju inte det att skolan har varit värdelös eller så. Men dom, vi har ju inte 

lyckats. Vi har ett uppdrag som vi inte riktigt har lyckats med. Och jag tror att vi 

skulle kunna ha dom flesta i skolan om skolan såg, fick se ut på olika sätt. Inte på ett 

sätt. Då tror jag att dom flesta skulle kunna ha plats. Faktiskt, nästan alla.  

 

Skolverket (2010) påtalar att grunden till att eleven hamnar i en problematisk frånvaro 

i hög grad kan återfinnas kring huruvida det särskilda stödet finns utformat. Många elever 

påtalar en låg självkänsla och brist på motivation av att skolan inte görs tillgänglig och 

begriplig enligt det särskilda behovet som skulle krävas. Att en elev regelbundet uteblir från 

särskilda lektioner kan enligt flera av informanterna vara tecken som bör utredas vidare. 

Schematekniska faktorer kan också vara orsak till frånvaro enligt informanterna. Om eleven 
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av någon anledning inte klarar av vissa ämnen eller att många ämnen som eleven har svårt för 

ligger nära varandra i tid kan det vara svårt för eleven att hitta motivation att genomföra sin 

skoldag. 

 

Man kanske märker att nä, den kommer aldrig onsdagar, vad är det för ämnen dårå? 

Kanske har alla tunga teoretiska ämnen då till exempel. Så märker man att det här är 

första, det kanske är regelbundet att man börjar välja bort vissa ämnen till exempel. 

Och sen märker man att det blir hela dagar och till slut så blir det mycket ont i magen 

mycket huvudvärk. Och det här behöver man ju bromsa innan (Informant 2). 

 

Utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet (Bronfenbrenner 1977;1979) kan 

hindrande faktorer inom skolans fält förstås både utifrån relationella aspekter, där det direkta 

mötet och interaktionen mellan elev-elev eller lärare-elev har en betydelsefull roll. Samtidigt 

kan vi zooma ut vårt perspektiv och se att det finns en underliggande ton av politik, där 

skolan har ett särskilt ansvar för elevens lärande och utveckling utifrån lagstiftning, vilket 

indirekt påverkar elevens skolgång. Detta märks utifrån en viss medvetenhet kring att de 

professionella inom skolans verksamhet har en förväntan på sig att klara sitt uppdrag.  

 

Teknik 

Enbart några av informanterna antydde att användandet av teknik kunde vara en bidragande 

orsak till att vissa elever blir borta från skolan. I den forskning som vi tagit del utav benämns 

inte internet- eller teknik-användandet som en särskild inverkan på huruvida elever klarar av 

att vara skol-närvarande. Däremot belyser techno-sub systemet huruvida tekniken i dagens 

samhälle utgör en integrerad del av människors liv (Johnson 2010).    

Spel kanske, den här biten att man inte blir begränsad hemma och att man spelar på 

nätterna och att man vänder på dygnet och den orsaken tycker jag också känns 

överrepresenterad så (Informant 6). 

 

Att spela datorspel med spelare på andra sidan jordklotet kan göra så att eleven vänder 

på dygnet och det blir svårt att komma upp på morgonen för att gå till skolan. Informant 1 

tycker sig erfara att det finns mycket teknik tillgängligt i hemmen idag, vilket gör det lättare 

för barn och unga att fastna framför sin dator eller sitt Tv-spel, vilket i vissa fall kan leda till 

sämre motivation till att närvara i skolan.   
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Informant- Nej men jag tänker ju att det är ju, det var ju barn som inte gick i skolan 

på det sättet förr också men allting är ju mycket, det är ju lite roligare att va hemma 

nu. Jamen alltså vi kan ju va uppkopplade, vi är ju inte så ensamma så, jag menar när 

vi var små så, jag menar tv:n började vid sex liksom... 

Intervjuare- Det fanns ingenting att göra när man va hemma och var sjuk.  

Informant- Nä det var ju så tråkigt.  

Intervjuare- Alla var i skolan. 

Informant- Så är det ju inte nu liksom. 

 

Några av informanterna upplever att tekniken kan utgöra en risk för elevens skolgång. 

Att tekniken har en inverkan på elevers skolgång, skulle kunna förstås utifrån att internet 

utgör en stor del i människors liv, då det både används som en informations- och 

kommunikationskanal (Johnson, 2010). Informanterna påtalar att problem kan uppstå när 

tekniken tar fokus och överhanden ifrån vad som de menar vara viktigare, nämligen skolan.  

 

Att få eleven tillbaka till skolnärvaro 

Under detta tema presenteras tillvägagångssätt och metoder som de professionella uppgett 

varit en del av processen för att återintegrera en elev till skolan. Frågor har ställts för att både 

belysa professionellas uppfattning vad som har varit framgångsfaktorer samt vad de anser 

skulle kunna förbättras.   

Kartläggning 

När en elev har hamnat i en långvarig frånvaro uppger informanterna att stödinsatserna 

behöver anpassas utefter elevens behov. Eftersom det ofta rör sig om många olika faktorer till 

varför eleven blivit långvarigt frånvarande kan en kartläggning av elevens hela livssituation 

inledningsvis hjälpa personalen att rikta insatserna åt rätt håll (SOU 2016:94). I denna 

inledande process behöver eleven göras delaktig till att själv kunna sätta ord på vad frånvaron 

i huvudsak föranletts utav.  

 

Och man kan väl säga att vårat sätt då, när vi, vi kartlägger ju våra elever, inte bara 

teoretiskt utan framförallt våran kartläggning går mycket ut på att eleven ska få ringa 

in skälen till varför den blev hemma (Informant 2). 
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Samverkan 

För att kunna tillgodose elevens behov och frigöra elevens resurser krävs ofta att ett team av 

olika professioner samverkar för att tillsammans bidra till den återintegrerande processen 

(Kearney & Bensaheb, 2006; Gren-Landell et al. 2015). Utifrån ett utvecklingsekologiskt 

perspektiv kan det vara av intresse att studera hur kopplingarna mellan nätverken fungerar då 

Bronfenbrenner (1994) påtalar att kvalitén på kommunikationen mellan systemen är av vikt 

då det hänger samman med hur en elev utvecklas i och med sin omgivning. Alla informanter 

som vi har talat med poängterar hur viktigt det är att ha med sig helhetsperspektivet. De 

professionella verkar samstämmigt mena att en tydlig framgångsfaktor är när hela nätverket 

kring eleven lyckas att samarbeta.  

 

När det lyckas är ju när alla samverkar och alla pratar alltså alla har samma mål 

(Informant 1). 

 

Att man har, att man gör gemensamma insatser som skolpersonal. Att det inte blir här 

är lärarna, här är fritidsledarna. Att man inte liksom är små öar. Utan att man 

försöker hitta ett gemensamt förhållningssätt (Informant 2). 

 

Flera av informanterna påtalar att samverkan är en av de delar man ser en 

förbättringspotential kring. Utifrån ett utvecklingsekologiskt (Bronfenbrenner 1979) sätt att 

se på samverkan kan graden och kvalitén på samverkan bero på vilka resurser de olika 

medverkande i samverkan har. Har till exempel barn- och ungdomspsykiatrin svårt att 

rekrytera personal till sin verksamhet kanske deras medverkan uteblir från samverkansmöten. 

Detta kan indirekt påverka hur elevens återintegrering går. Andersson (2015) menar att 

utifrån Bronfenbrenners teori är det möjligt att se att utveckling sker i ett sammanhang och att 

återintegreringens utveckling kan bli olika beroende på kontexten vari den sker. Möjligheten 

till återintegrering kan således vara beroende av möjligheten till kommunikation. Kvalitén på 

kommunikationen (mesosystemet) mellan de olika systemen kan utgöra ett medel för hur 

verksamt samverkan är. Kearney (2003) menar att det skulle finnas en vinning av att 

överbrygga de mellanrum som finns mellan olika professioners verksamhetsområden. 

Informanten nedan menar att konsensus är önskvärt för att underlätta samarbetet gentemot 

denna målgrupp.  

 



 

27 

 

Jag tänker ju att samarbetet mellan skola och soc skulle kunna vara bättre, de har 

man pratat om i alla år och jobbat med på olika sätt men det kan jag inte säga att det 

går så mycket bättre…på nått sätt så behöver man ju, när det är ett barn med 

problematisk frånvaro och det liksom även gäller hemmet, så behöver man ju ha en 

plan för hela livet så, inte bara skoltimmarna utan, man behöver ha en helhet där 

både soc och skolan kan liksom, tillsammans ha samma plan, där vi stöttar varann 

istället för att till och med kanske ibland motarbeta varandra (Informant 4). 

 

De olika delarna av barnets kringliggande system spelar olika men alla gemensamt 

betydelsefulla roller (Bronfenbrenner, 1994) vilket skulle kunna förklara varför de flesta 

informanter efterfrågar en fungerande samverkan, där professionerna tar ett samlat ansvar och 

grepp kring situationen.  

Förhållningssätt 

Att skapa en tillitsfull relation, benämns av de flesta informanterna som några av de allra 

viktigaste förhållningssätten som krävs för att kunna närma sig eleven. Att visa intresse för 

elevens situation och att visa att det inte är en enkel uppgift att återgå till skolan igen, utan att 

allt får ta den tid det tar är faktorer som flera informanter påtalar, vilket även Friberg et al. 

(2015) påpekar är viktigt för att skapa en allians.  

 

...Min erfarenhet är att många utav dom här eleverna "dom vuxna, nae det är inget 

som går att lita på" det kommer in en socialsekreterare, det kommer in nån mer, och 

dom kliver ut och så man får jobba ibland på att sälja in sig. Varför ska eleven träffa 

mig? Vilken nytta har eleven av att den lägger tid på att träffa mig. Jag har ju haft 

fördelen då genom att jag varit väldigt djurintresserad och haft flera tjejer som älskar 

djur, så då har vi ju jobbat på det, och skapa relation där. Och dom vet, kan jag säga, 

att det finns krav, önskemål från skolan, från föräldrarna att dom ska tillbaka till 

skolan men det är inget som vi pratar om det första (Informant 5).  

 

Att hitta knep för att inte tappa kontakten med en elev som länge varit frånvarande 

från skolan menar flera professionella kan vara en del i att få eleven att känna sig viktig och 

efterfrågad. Den kurator vi intervjuat menar att kontakten är viktig för att eleven inte ska 

glömmas bort av skolpersonal eller klasskamrater.   
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Aaa… och att man kanske,,, skickar meddelanden på olika sätt med klasskamrater 

och så också. Ibland sker ju det alldeles automatiskt att barnen själva sköter det men, 

om det inte finns det, så är det viktigt att personalen försöker hjälpa till där, kanske 

skicka hem meddelanden och uppgifter på vad vi har gjort och bilder på vad vi har 

varit med om eller skicka något kort (Informant 4).   

 

En informant som arbetar just riktat mot elever som har en svår bakgrund av 

problematisk frånvaro berättar att de har vidtagit en rutin av att alltid skicka sms till eleverna 

på morgonen, dels för att få kontakt och samtidigt visa omtanke för att personalen bryr sig.   

 

Vi skickar alltid gomorron-sms till alla våra elever (Informant 2). 

 

Individuella lösningar 

Anpassade scheman och långsiktighet, att det får ta tid, verkar vara oerhört viktigt i arbetet 

med att få elever tillbaka till skolan (Friberg et al. 2015). Detta benämner även flera av 

informanterna.  

 

Dom flesta kanske börjar bara med ett eller två ämnen och väldigt väldigt korta 

dagar. En del går en timme i veckan till o med. En del går två timmar om dan, nån 

klarar fullt schema från början bara man får stöd i att komma till skolan det ser 

väldigt väldigt olika ut, alla har ju individuella scheman så. Precis individuella 

scheman (Informant 2). 

 

För att det säger oss ganska mycket om hur vi ska börja jobba med den eleven och 

hur långsamt tempo man måste ha för att dom ska komma tillbaka. För att när vi 

pratar vuxna som blir utbrända eller att dom är hemma för stress. Så säger vi att det 

ska ta lång tid. Att vi inte får gå för fort. Men med våra ungdomar ska vi va där direkt 

och slå på en ny stress. Och det här blir ju sällan bra för hela familjen (Informant 1). 

 

Att främja skolnärvaro 

Under detta tema redovisas hur de professionellas olika tankar kring hur det förebyggande 

arbetet bedrivs inom dess verksamhet och hur de tror att de skulle kunna arbeta för att minska 

risken för att elever hamnar i problematisk frånvaro. 
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Att se tidiga tecken 

Personal behöver enligt informanterna finnas bland eleverna för att tidigt kunna upptäcka om 

något inte står rätt till men också att vara tillgänglig för eleverna om de behöver någon att 

prata med. Att bli sedd och uppmärksammad, att vara saknad när man inte är i skolan är 

exempel på sådant relationsbyggande som benämns som viktigt för att tidigt uppmärksamma 

tecken och därmed förebygga att elever hamnar i långvarig frånvaro (Skolverket, 2010; SOU 

2016:94). Att elever ska kunna känna tillgänglighet och närhet till skolpersonal är något som 

påtalas vara viktigt av flera deltagare för att kunna arbeta förebyggande. 

 

…och vår kurator jobbar extremt mycket liksom i, bland eleverna, det är inte en sån 

där kurator som sitter bakom en dörr liksom, någonstans där borta lite diffust. Det 

gör hon ju också naturligtvis att hon har enskilda samtal och så vidare, som vi 

försöker lägga in, innan efter skoldag. Så att det inte tar på skoltiden och att hon kan 

jobba mer proaktivt och liksom ha ögon och öron öppna liksom för vad som händer. 

Och att man är känslig för det (informant 6). 

 

Skolpersonalen kan vara en viktig första länk till att förebygga och både tidigt 

identifiera och åtgärda problematik som skulle kunna föranleda frånvaro (Havik et al. 2015). 

En informant berättar dock att arbetet som kurator innehåller varierande arbetsuppgifter och 

att det förebyggande arbetet är en prioritering och resursfråga som ibland hamnar lite i 

skymundan då akuta situationer behöver tas omhand.   

 

Vi ska framförallt jobba förebyggande, men det får man verkligen kämpa med för att 

inte hamna i bara åtgärdande (Informant 4). 

 

En av informanterna som arbetar som socialpedagog berättar närmare om ett projekt 

som hon för närvarande arbetar med där arbetet riktats mot tidiga insatser i förskolan. Syftet 

är där att finnas på plats med kunskap för att både främja kontakt med hemmet såväl som att 

bidra med kunskap och coacha personalen i team med en specialpedagog. Genom satsningen 

hoppas man därmed på att kunna komma in och ge familjer stöd i ett tidigt läge.   

 

Men vi kan ju liksom börja fånga upp dom här familjerna där vi ser att det finns risk 

för att dom hamnar i ett utanförskap och man ser att det är sköra familjeförhållanden 

och såna här saker som kan påverka längre fram (Informant 5).  
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Att se över skolmiljön 

För att elever ska trivas i skolan och att skolan ska vara en skyddsfaktor för eleven krävs det 

att skolan arbetar på ett övergripande plan. Detta kräver att skolpersonalen ser över att 

skolmiljön är fungerande, både utifrån elevens pedagogiska och sociala situation. En av 

informanterna som arbetar inom skolans verksamhet menar att skolan är en liten del, sett 

utifrån elevens hela livssituation, men att skolans miljö har en betydande roll i att arbeta 

förebyggande för att eleven ska trivas.  

 

Ja, när det kommer till skolfrånvaro så, så kan man väl tänka sig att om vi hade en 

tillgänglig lärmiljö för alla elever så skulle det vara färre som stannade hemma. Och 

i den meningen så jobbar vi lite förebyggande genom att vi jobbar, jag utbildar till 

exempel i skolverkets moduler då i specialpedagogik för alla lärare. Där det just 

handlar om att tillgängliggöra lärmiljön. Fysiskt, socialt och pedagogiskt. Och där 

handlar det mycket om förhållningssätt, att man liksom ser till att barnen kommer till 

skolan och trivs. Att dom är trygga (Informant 3). 

 

Havik et al. (2015) beskriver att ledarskapet i klassrummet är viktigt för att främja 

närvaron. Att läraren är tydlig och tillgänglig för eleverna är en framgångsfaktor. Läraren 

behöver kunna se alla elever och möta dem där de är, samt hjälpa till i relationerna mellan 

eleverna och mellan elever och personal. Detta påpekar även flera informanter.  

 

Bra tillåtande klimat i klassen, ett bra ledarskap i klassrummet är ju grunden på nått 

sätt, att klassen är ett välkomnande ställe att va på (Informant 4).   

 

Jag tror ju framförallt att det är tydlighet, tror jag är den viktigaste delen. Att vara 

tydlig. Att hela tiden ha med sig eleven. Anpassa språket och instruktioner (Informant 

2). 

 

Arbetet mot mobbning är ett viktigt förebyggande arbete (Havik et al. 2015; SOU 

2016:94). Genom att fler vuxna rör sig bland eleverna för att skapa relationer men också det 

praktiska arbetet med exempelvis kompisstödjare beskriver en kurator, att eleverna får en 

större medvetenhet kring att kunna hjälpa till att involvera alla i gemenskapen. 
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Sen jobbar man endel med grupper så, här på den här skolan jobbar jag ganska 

mycket med mobbningsarbete så, de vi kallade kompisstödjare här, som jag håller i 

lite grann med elever som får göra lite förebyggande arbete i klasserna med, att göra 

lekar och träna sig att alla är med i gemenskapen och så (Informant 4).  

 

Utifrån Bronfenbrenners teori kan de professionellas tillvägagångssätt beskrivas som 

att främja och arbeta förebyggande med de system som står nära individen. Som professionell 

behöver man undanröja hinder inom skolmiljön och främja elevhälsa mellan elever. 

Samtidigt benämns att samverkan även i det förebyggande arbetet kan främja skolnärvaro 

med anledning av att professioner kan bolla och ta tag i problem i ett tidigt stadium, då 

informanternas upplevelse är att det är svårare att bryta ett mönster i en elevs system när det 

pågått under en längre tid.  

Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka professionellas erfarenheter i mötet med elever 

som är långvarigt frånvarande från skolan. Vår huvudsakliga frågeställning utgick från 

professionellas erfarenhet gällande vilka inverkansfaktorer som kan anses ligga till grund för 

att elever hamnar i långvarig frånvaro, hur de arbetar för att återintegrera eleverna och vilka 

erfarenheter de har gällande främjande och förebyggande arbete. I den här uppsatsen valde vi 

inledningsvis att tala om “hemmasittare”. Ett begrepp som vi under studiens gång har kommit 

att ifrågasätta. Efter att ha tagit del av tidigare forskning och erfarenheter de professionella 

som arbetar gentemot målgruppen delgivit, har vår förförståelse förändrats vilket har föranlett 

vårt övervägande att istället använda oss utav begreppet problematisk skolfrånvaro. Detta då 

vi anser att begreppet hemmasittare skulle kunna ge en missvisande bild och öka 

stigmatiseringen, då det ofta inte är elevens vilja att vara hemma från skolan.  

De olika faktorer som de professionella ansåg bidrog till elevers problematiska 

skolfrånvaro besvarades relativt lika, såtillvida att alla informanternas erfarenheter var att det 

är oerhört skiftande orsaker till att en elev blir långvarigt frånvarande. Mest framträdande var 

dock att de professionella såg kopplingar till individuella svårigheter, familjerelaterade 

problem eller skolrelaterade orsaker. För att kunna återintegrera en elev till skolan hävdar 

flera av informanterna att förhållningssättet bland de professionella är centralt. Om man 

lyckas bygga en tillitsfull relation med eleven och dess nätverk, kan de professionella komma 

närmare förståelsen kring vad som krävs för att eleven ska lyckas ta sig tillbaka till skolans 
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arena. Om eleven känner att det finns trygga vuxna och bra relationer till dem, känner sig 

sedd och värdefull i skolan minskar risken, enligt informanterna, för att eleven ska bli 

långvarigt frånvarande. De professionella framhåller att det förebyggande arbetet är väldigt 

viktigt och de benämner olika sätt att främja närvaron i skolan. Att tyda tidiga tecken på att 

något inte står rätt till, kanske redan på låg- eller mellanstadiet, verkar vara ett sätt att kunna 

ta sig an ett antågande problem. Att skolpersonal har rätt utbildning och att de utbildas i att 

förstå hela elevens system är också något våra informanter pratar om. Tillgänglig skolmiljö 

och att alla elever får rätt anpassningar är återkommande förslag på förebyggande arbete. Att 

eleven upplever ett socialt stöd från sin omgivning upplevs som en stor skyddsfaktor. Det 

anses som en viktig del att skolan arbetar med det sociala relationerna mellan klasskamrater 

genom att exempelvis aktivt motverka mobbning. Att skolpersonalen bygger upp tillitsfulla 

relationer och visar tillgänglighet kan vara ett sätt att trygga skolmiljön.   

Övervägande del av informanterna i studien är representanter som arbetar utifrån 

skolans verksamhetsområde och endast en informant representerar individ och 

familjeomsorgen. Barn och ungdomspsykiatrins perspektiv uteblev helt eftersom vi inte 

lyckades etablera kontakt med dem. Det hade varit intressant att höra deras syn på och 

erfarenheter av elever som hamnat i problematisk frånvaro. Sammantaget skulle detta kunna 

göra att det blir en viss snedfördelning på perspektiven, då fler röster från skolans område 

hörs. 

Studiens innebörd för socialt arbete och socialpedagogik  

För att alla elever ska kunna ingå i gemenskapen och få ta del av sin grundläggande rätt till 

att gå i skolan, krävs ett samlat arbetssätt från professionella som tar tillvara på elevens röst. 

Professionella behöver inta ett helhetsperspektiv för att kunna utreda de faktorer som kan 

föranleda frånvaron och för att komma tillrätta kan stödjande insatser behöva riktas till flera 

delar av elevens nätverk. Då dessa omständigheter är individuella och behöver anpassas 

utefter varje elevs enskilda behov, finns ingen färdig eller exakt mall för hur arbetet ska 

bedrivas. Den utvecklingsekologiska modellen kan dock vara till hjälp för att belysa både risk 

och skyddsfaktorer som kan inverka på en elevs hälsa och utveckling.    

Förslag till fortsatt forskning 

Intressant för framtida studier kan vara att undersöka arbetet med problematisk frånvaro 

utifrån ett samverkansperspektiv. Intressant vore också att göra en jämförelse historiskt, hur 

har det sett ut tidigare? Har frånvaron ökat? Om den har gjort det, vad beror det på i så fall? 
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Modern nätverksteori visar att det finns mängder med möjligheter till utveckling av system 

och nätverk. På Västerviks gymnasium finns en robotprototyp kallad “Robbit”. Den är 

framtagen av RISE inom Vinnova-projektet IoT-Hubb skola (2019) som Västerviks 

Gymnasium tillsammans med flera andra skolhuvudmän är med i. Den kan hjälpa elever som 

av olika anledningar inte kan närvara i skolan. Denna robot är försedd med en smartphone 

som är kopplad till ett dataprogram som eleven kopplar upp sig mot. På så sätt kan eleven 

medverka i klassrummet, se vad som händer, räcka upp handen, svara på frågor och så vidare. 

Detta är ett väldigt intressant projekt att forska mer om eftersom det kan hjälpa elever som 

inte klarar av att vara i skolan. 

Slutligen hade det varit intressant att vidare undersöka hur elever som har eller haft 

problematisk skolfrånvaro själva beskriver omständigheterna kring sin situation och vad de 

ansett gjorts mer eller mindre bra och vad professionella skulle kunna göra för att förebygga 

frånvaro. Här anser vi även att föräldrarnas perspektiv skulle kunna vara en ytterligare del 

och upplevelse kring hur det är att vara förälder till ett barn med problematisk skolgång.    
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

De professionellas roll och definition av begreppet 

Vad har du för titel/specifika arbetsuppgifter? 

På vilket sätt kommer du i kontakt med hemmasittare i ditt yrke? 

I vår c-uppsats har vi valt att prata om hemmasittare, på vilket sätt väljer ni att definiera 

långvarig problematisk frånvaro? 

Är det skillnad på skolk och annan frånvaro till skillnad mot elever som är så kallade 

hemmasittare? 

-sjukfrånvaro 

-annan frånvaro 

Tror du att det finns specifika orsaker till att eleven uteblir långvarigt från skolan? 

Vad har du sett genom ditt yrke och din erfarenhet? 

 

Återintegrering 

Vilka arbetsmetoder/insatser sätts in när ett barn är långvarigt frånvarande från skolan? 

När lyckas det och när lyckas det inte? Kan du ge exempel? 

Ser du några specifika faktorer för framgång i ert arbete med hemmasittare? 

Hur arbetar ni med elevens system/nätverk? (Exempelvis, familj, vänner, klasskompisar, 

andra viktiga personer). 

Vilka aktörer samverkar ni med gällande barn med problematisk frånvaro och hur ser denna 

samverkan ut? 

  

Förebyggande insatser 

Hur arbetar ni förebyggande för att främja elevernas närvaro? Att en elev inte hamnar i 

problematisk frånvaro? 

Ibland pratar man och skyddsfaktorer, vad tänker du skulle kunna vara en skyddsfaktor för att 

ett barn inte ska hamna i problematisk frånvaro? 

Finns det särskilda tidiga tecken på att en elev är i riskzonen? Hur uppmärksammar och 

agerar ni i så fall på dessa? 

Vad i arbetet med barn med problematisk frånvaro anser du kan förbättras? 

 

Är det något du vill tillägga? 

 

  



 

 

 

Bilaga 2  Informationsbrev  

Hej! 

Vi är två socialpedagog studenter från Högskolan Väst som under våren kommer skriva vår 

C-uppsats. Ämnet är ”Hemmasittare”, elever med problematisk, långvarig skolfrånvaro. 

Vi är därmed intresserade av att komma i kontakt och intervjua professionella som arbetar 

med denna målgrupp, hur det arbetas kring att förebygga och för att få eleverna tillbaka till 

skolan. Intervjun beräknas att ta max 1 timma och kommer att spelas in om samtycke ges från 

informanten. 

Deltagande är frivilligt. Om man väljer att medverka i studien har man även rätt att när som 

helst avbryta sitt deltagande om man så önskar utan några negativa konsekvenser. 

Informationen ni lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. Det är endast vi studenter som 

går kursen samt vår lärare som kommer att hantera informationen ni deltagare lämnar. 

Enskilda informanternas svar kommer inte kunna härledas till person då intervjuerna kommer 

att anonymiseras. 

Informationen ni som deltagare lämnar kommer enbart att användas för denna kursuppgift 

och inte i något annat sammanhang. 

Är detta något som skulle kunna vara av intresse för er verksamhet? Vår förhoppning är att 

kunna hålla våra intervjuer under främst v.15,16,17. Om inte något datum dessa veckor 

passar får vi anpassa oss och försöka hitta en annan lämplig tid. 

 

Om ni har några frågor om undersökningen eller vill boka in en tid för intervju så kontakta 

oss gärna vi kontaktuppgifterna nedan. 

 

Madeleine Wretman  

Tel: 07x-xxxxxx Mail: madeleine.wretman@student.hv.se 

Linnéa Stenberg Johnsen  

Tel: 07x-xxxxxx Mail: linnea.stenberg-johnsen@student.hv.se 

Handledare: Jonas Hallberg Mail: jonas.hallberg@hv.se 

 

  



 

 

 

Bilaga 3  Missivbrev  

 

Informationsbrev och förfrågan om medverkande i studie 

- gällande barn och unga med problematisk frånvaro 

  

Du tillfrågas härmed att delta i ett examensarbete på Högskolan Väst där studien syftar till att 

undersöka professionellas erfarenheter av att arbeta med barn som är långvarigt frånvarande 

från skolan, så kallade hemmasittare. Materialet kommer att samlas in genom intervjuer med 

professionella inom olika verksamhetsfält som arbetar gentemot denna målgrupp.   

Deltagande är frivilligt. Om man väljer att medverka i studien har man även rätt att när som 

helst avbryta sitt deltagande om man så önskar utan några negativa konsekvenser. 

Intervjun kommer att spelas in via en diktafon om samtycke ges från informanten. Det 

inspelade materialet kommer att transkriberas för att därefter raderas från enheten.   

Informationen ni lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. Vilket innebär att det endast är 

vi studenter som går kursen samt vår lärare som kommer att hantera informationen ni deltagare 

lämnar. Enskilda informanternas svar kommer inte kunna härledas till person då intervjuerna 

kommer att anonymiseras. 

Informationen ni som deltagare lämnar kommer enbart att användas för denna kursuppgift och 

inte i något annat sammanhang. 

  

Om ni har några frågor om undersökningen så får ni gärna kontakta oss. 

Madeleine Wretman 

Tel: 07x-xxxxxx Mail: madeleine.wretman@student.hv.se 

Linnéa Stenberg Johnsen 

Tel: 07x-xxxxxx Mail: linnea.stenberg-johnsen@student.hv.se 

Handledare: Jonas Hallberg Mail: jonas.hallberg@hv.se 

 

 


