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Sammanfattning 
 

I Sverige finns ett stort antal barn och unga som av olika anledningar inte i går skolan. Det 
är oroväckande både ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. Denna studie ämnar 
att beskriva och analysera hur de professionella på en högstadieskola i en mindre 
norrländsk kommun arbetar med hemmasittande elever samt att undersöka vilka 
förklaringar till hemmasittande som framförs av dessa professionella. Studiens empiriska 
material härrör från kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex personer som är 
yrkesverksamma inom en högstadieskola i Norrland. Det empiriska datamaterialet har 
analyserats genom kvalitativ konventionell innehållsanalys. Resultaten visar att de 
professionella har erfarenheter av att det ofta är en sammansättning av olika orsaker som 
gör att en elev blir hemmasittande, vilket också bekräftar tidigare forskning på fältet. 
Hemmasittande är ett komplext och mångfacetterat problem. De professionella tillämpar 
ett individanpassat arbetssätt i vilket de utgår ifrån eleven och dennes önskemål. Det är 
viktigt att skapa och bibehålla en allians med eleven och dennes föräldrar för att lyckas få 
eleven tillbaka till skolan. En stor del av forskningen på området är producerad i USA 
eller Storbritannien. Det svenska välfärdssamhället med tillhörande samhällsstrukturer och 
skolsystem ser annorlunda ut i jämförelse. Det finns således möjligheter till och ett behov 
av vidare och fördjupad forskning i Sverige.  
 
 
 
Nyckelord: problematisk frånvaro, skolfrånvaro, elevhälsan, systemteori, allians  
  



 

 

Förord 
 

Det har varit en rolig, intressant och lärorik tid. Men vi ska inte sticka under stol med att 
det även har varit en intensiv period som har fordrat x antal kaffekoppar. 
 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka våra intervjupersoner som delat med sig av sin tid och sina 
erfarenheter av arbetet med hemmasittande elever. Utan er hade vår studie inte varit 
möjlig.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Sara för hennes värdefulla råd, nyttiga feedback och 
givande diskussioner under arbetsprocessen. Du har med din vägledning och uppmuntran 
drivit oss framåt i arbetet.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett fint samarbete och en minnesvärd period i 
livet.  
 
 
Piteå den 16 april 2019 

Isabelle Öhman & Lina Sandström Holst 
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1. Inledning 
 

När TV4:s samhällsprogram Kalla fakta i december 2018 sände avsnittet De osynliga 
barnen återuppstod en intensiv debatt i media kring barn och unga som är hemmasittande 
från skolan. Barn och unga som av olika anledningar inte går i skolan är oroväckande både 
ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv eftersom hemmasittande medför en ökad 
risk för såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser på en individuell och samhällelig 
nivå. Hemmasittande kan leda till ofullständiga skolbetyg, vilket riskerar att försämra 
individens möjligheter på arbetsmarknaden, något som i sin tur ökar risken för 
arbetslöshet och socialt och/eller ekonomiskt utanförskap (Konstenius & Schillaci, 2010). 
Det är allmänt känt att en slutförd grundskoleutbildning är mer eller mindre avgörande för 
en individs möjligheter till vidare studier och ett framtida arbetsliv. Tidigare forskning 
visar dessutom att det är viktigt för barn och unga att fullfölja grundskolan för att 
förebygga psykisk ohälsa (Konstenius & Schillaci, 2010). 
 
Långvarigt utanförskap medför stora samhällskostnader i form av insatser vid exempelvis 
missbruk eller kriminalitet. Barn och unga som inte fullföljer sin skolgång beräknas kosta 
samhället mellan 10-15 miljoner kronor i genomsnitt i ett livstidsperspektiv (Nilsson & 
Wadeskog, 2008). Hemmasittande barn och unga är idag ett fenomen som det talas om i 
termer av ett nationellt problem. Att sitta hemma från skolan under en lång tid kan bli 
problematiskt, inte bara för den enskilde individen, utan även för dennes familj, skolan 
och samhället i stort, om eleven inte får rätt stöd och hjälp i rätt tid. För att förebygga och 
minska antalet elever med ogiltig sammanhängande frånvaro betonar Skolinspektionen 
(2016) vikten av samverkan med såväl externa aktörer som elevens familj. Vidare anser 
Skolinspektionen att tidiga insatser är av största vikt. 
 
Begreppet hemmasittande är omtvistat och många gånger beror detta på att det är oklart 
vad som egentligen avses när begreppet används, huruvida det är formen av frånvaro eller 
mängden frånvaro eller både och. I denna studie syftar hemmasittande barn och unga till 
elever med sammanhängande frånvaro under minst tre veckor utan giltigt skäl (Gladh & 
Sjödin, 2014; Konstenius & Schillaci, 2010; Skolverket, 2010). Skolinspektionens (2016) 
senaste nationella kartläggning av skolfrånvaro visar att nästan 1700 elever hade ogiltig 
sammanhängande frånvaro i minst en månad under hösten 2015. Av dessa hade mer än 
hälften varit borta från skolan i en månad till en termin och cirka 200 elever under mer än 
ett läsår. Hemmasittande barn och unga finns i alla åldrar. Den ogiltiga sammanhängande 
frånvaron är emellertid högst bland högstadieelever i åldrarna 13-15 år och mer vanligt 
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förekommande i storstäder och glesbygdskommuner i jämförelse med riket i övrigt 
(Skolinspektionen 2016). 

1.1 Problemformulering 
 

Långvarig skolfrånvaro har ägnats stor uppmärksamhet på samhällsnivå de senaste åren. 
Det pekar på att det råder en brist på kunskap kring hemmasittande elever och de metoder 
och strategier som används av de professioner som arbetar med dessa elever. I regeringens 
utredning Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) kritiseras 
skolan för att upptäcka frånvaro för sent, att inte kartlägga skälen för frånvaron samt att 
inte arbeta tillräckligt för att förhindra att barn och unga blir hemmasittande. Med 
anledning av den kritik som riktas mot skolans verksamhet behövs studier som närmare 
undersöker hur skolan arbetar med hemmasittande elever och hur de professionella förstår 
fenomenet. Studier som fokuserar på detta är avgörande om vi vill ha ökad kunskap om 
hur stöd till hemmasittande elever kan utvecklas och förbättras. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur de professionella på en högstadieskola 
i en mindre norrländsk kommun arbetar med hemmasittande elever samt att undersöka 
vilka förklaringar till hemmasittande som framförs av dessa professionella. Mer specifikt 
utgår studien ifrån följande frågeställningar: 
 

● Vad är de professionellas förståelse av orsaker till hemmasittande? 
● Vad är de professionellas erfarenheter av hinder och möjliggörare i arbetet med 

hemmasittande? 
● Vad är de professionellas erfarenheter av samverkan med andra samhällsaktörer i 

arbetet med hemmasittande? 

1.3 Centrala begrepp 
 

Skolk, skolvägran, föräldrastödd frånvaro och skolexkludering är exempel på olika 
begrepp för skolfrånvaro som används inom nationell forskning liksom i samhället i stort 
(Gren Landell, 2018). I likhet med Gladh och Sjödin (2014) anser vi att skolk och 
skolvägran insinuerar att elevens svårigheter endast existerar i relation till skolan och att 
begreppet hemmasittande fångar viktiga sociala aspekter av sammanhängande, långvarig 
och problematisk frånvaro. Skolk och skolvägran kopplas dessutom ofta ihop med 
utagerande beteenden och ett aktivt socialt liv utanför hemmet, vilket sällan stämmer 
överens med hemmasittande barn och unga (Gladh & Sjödin, 2014). 



 

 3 

Begreppet hemmasittande är omdiskuterat och det finns egentligen ingen etablerad 
definition, vilket fordrar ett förtydligande. När vi talar om hemmasittande elever menar vi 
elever med sammanhängande frånvaro under minst tre veckor utan giltigt skäl, vilket är en 
definition som även Skolverket (2010) har använt sig av i rapporten Skolfrånvaro och 
vägen tillbaka (se även Gladh & Sjödin, 2014; Konstenius & Schillaci, 2010; Ljungdahl, 
2018). Då vi bedömer att begreppet hemmasittare kan verka stigmatiserande för de barn 
och unga som av olika anledningar inte går i skolan, har vi medvetet valt att istället skriva 
om hemmasittande elever. Vi förstår hemmasittande som en handling och inte som något 
statiskt eller oföränderligt. 

1.4 Arbetsfördelning 
 

Arbetet med studien har skett i en anda av gemenskap. Största tiden spenderad med 
studien har bestått av fysiska träffar i syfte att möjliggöra konversation och samarbete. 
Uppdelning av arbete har kompletterats med kontinuerlig avstämning. Transkribering av 
intervjuer har delats upp och genomförts på var sitt håll innan en gemensam kodning och 
kategorisering ägde rum. Gällande den skrivna texten har uppdelning av arbete skett 
utifrån såväl intresse som praktisk och tidsmässig vinning. Kunskapsöversikten har till 
stor del producerats tillsammans. Efterforskning gällande risk- och skyddsfaktorer blev 
Linas huvudansvar medan Isabelle ansvarade för att undersöka och beskriva skolans 
ansvar vid frånvaro.  
 
Inläsning av studiens teoretiska föreståelseram gjordes av oss båda och lade grund för 
gemensamma avslutande diskussioner beträffande det resultat vi sammanställt 
tillsammans. Diskussioner om resultatets betydelse framkom under samtal inför och i 
samband med skrivandet av diskussion och slutsatser. Merparten av diskussionsavsnittet 
så väl som metoddiskussion författades av Isabelle i samförstånd med Lina och omfattades 
av ett ömsesidigt resonemang kring innehåll. Samtal kring diverse beslut avseende arbetet 
har varit aktuella längs vägen och resulterat i enighet kring utformningen av arbetet. Alla 
delar av studien är således korrekturlästa och noggrant genomarbetade tillsammans. 

2. Kunskapsöversikt 
 

Både internationell och nationell forskning som på något sätt berör hemmasittande barn 
och unga utgår ofta ifrån ett pedagogiskt eller psykologiskt perspektiv. Intentionen med 
detta avsnitt är att presentera ett urval av vetenskapliga publikationer från forskningsfältet 
som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Fokus riktas därför mot forskning 
som på olika sätt har mer eller mindre direkta beröringspunkter med hemmasittande barn 
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och unga. Utöver vetenskapliga artiklar presenteras även kunskap och fakta som härrör 
från rapporter och litteratur på området. Kunskapsöversikten inleds med en orientering i 
det kontextuella sammanhang som omgärdar kommunernas skolverksamhet och övergår 
sedan till en översikt av aktuellt vetenskapligt kunskapsläge. 

2.1  Skolans ansvar vid frånvaro 
 

Det finns en mängd lagar, förordningar, föreskrifter och policytexter som är av betydelse i 
arbetet med hemmasittande elever. Skollagen (SklL, 2010:800), skolförordningen 
(2011:185), Skolverkets författningssamling (SKOLFS), läroplanen samt de olika 
kursplanerna med betygskriterier utgör skolans nationella styrdokument (Lärarnas 
Riksförbund, 2018). Det finns även lokalt utarbetade styrdokument i form av skolplaner 
samt kommunspecifika mål och riktlinjer, vilka skolans personal behöver förhålla sig till. 
Skolans verksamhet kan således sägas påverkas i hög grad av politiska beslut som fattas 
på lokal nivå, men även av riktlinjer och direktiv som utformas av myndigheter, som 
exempelvis Skolverket, på nationell nivå (Morén, Perlinski & Blom, 2015). Samtliga 
ovanstående styrdokument utgör tillsammans skolans yttre organisatoriska och juridiska 
ramar. 
 
I SklL 1 kap. 4 § fastställs syftet med utbildningen inom skolväsendet. Av paragrafens 
andra och tredje stycke framgår följande: 
 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. 
  
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. 

 
Alla barn som är folkbokförda i Sverige omfattas av skolplikt. Skolplikten inträder under 
höstterminen det år då barnet fyller sex år och upphör när barnet har avslutat årskurs 9 
(Skolverket, 2019). Undantaget från skolplikten är “barn som varaktigt befinner sig 
utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att 
barnet ska gå i skola” (SklL 7 kap. 2 §). 
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I SklL 7 kap. 20 § stadgas att elevens vårdnadshavare har ansvar för att barnet kommer till 
skolan. Det åligger sedan kommunen att se till att eleven fullgör sin skolplikt (SklL 7 kap. 
21 §). Eleven ska delta i den undervisning som anordnas av skolan, om inte eleven har 
giltiga skäl att vara frånvarande. Om eleven är frånvarande utan giltig anledning ska 
skolans rektor informera elevens vårdnadshavare om detta samma dag (SklL 7 kap. 17 §). 
Om eleven har återkommande eller långvarig frånvaro ska rektorn se till att frånvaron 
skyndsamt utreds, detta oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig. Utredningen ska 
genomföras i samråd med eleven, elevens vårdnadshavare samt elevhälsan (SklL 7 kap. 19 
a §). 

2.1.1 Extra anpassningar och särskilt stöd 
 

Extra anpassningar ges vanligtvis inom ramen för ordinarie undervisning och är mindre 
omfattande insatser som en lärare kan tillhandahålla utan ett formellt beslut medan särskilt 
stöd är mer genomgripande insatser som föregås av en utredning och dokumenteras i ett 
åtgärdsprogram (Skolverket, 2019). Särskilt stöd ska tillämpas om det framkommer 
misstanke om att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen, trots att stöd har getts i form 
av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen (SklL 3 kap. 8 §). En 
sådan kännedom ska anmälas till rektorn som ska se till att: 
 

[...] elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även 
utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med 
elevhälsan, [...]. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller 
hon ges sådant stöd. Stödet ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, 
[...] (SklL 3 kap. 8 §). 

 
Det särskilda stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska 
ha möjlighet att nå kunskapsmålen (SklL 3 kap. 10 §). Om det särskilda stödet inte kan 
anpassas efter elevens behov och förutsättningar på ett tillfredsställande sätt, får ett beslut 
om särskilt stöd innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars 
gäller för utbildningen. Eleven ges i sådana fall en så kallad anpassad studiegång. En 
anpassad studiegång ska formas så att eleven så långt det är möjligt får förutsättningar att 
nå behörighet till gymnasieskolans nationella program (SklL 3 kap. 12 §). En elev som ska 
ges särskilt stöd har även rätt till ett åtgärdsprogram, vari behovet av särskilt stöd och hur 
det ska tillgodoses ska framgå. När åtgärdsprogrammet utformas ska eleven och dennes 
vårdnadshavare ges möjlighet att delta. Det är skolans rektor som är beslutsfattare i fråga 
om åtgärdsprogram (SklL 3 kap. 9 §). 
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2.1.2 Elevhälsan 
 

Enligt skollagen (2010:800) 2 kap. 25 § ska elevhälsan innefatta medicinska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. För dessa insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med sådan kompetens att elevernas 
behov av specialpedagogiska insatser kan tillfredsställas. Det står skolhuvudmannen fritt 
att organisera elevhälsan på det sätt som passar lokala förhållanden. En del skolor väljer 
att organisera elevhälsan i egen regi genom anställningar på skolan medan andra köper 
tjänster. Skolan kan också välja att lägga ut elevhälsan på entreprenad (Socialstyrelsen & 
Skolverket, 2016). 
 
Enligt förarbetet till skollagen ska elevhälsans generellt riktade arbete “[...] bidra till att 
skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa” (Prop. 2009/10:165 s. 
656) och elevhälsan ska särskilt ansvara “[...] för att bevaka att skolan bidrar till att skapa 
goda och trygga uppväxtvillkor” (Prop. 2009/10:165, s. 276). I elevhälsans individuellt 
riktade arbete har elevhälsan “[...] ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild 
elevs lärande och utveckling” (Prop. 2009/10:165, s. 276). Det ingår även i elevhälsans 
individuellt riktade arbete att: “[...] uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda 
orsaker till inlärningsproblem”, “[...] uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa” samt 
att ”[...] bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd” 
(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

2.1.3 Samverkan 
 

Danermark (2005) definierar samverkan enligt följande: 
 

Medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad 
grupp avseende ett definierat problem och syfte (s. 15). 

  
Danermark (2005) menar att det finns tre grundläggande faktorer som är avgörande för 
hur samverkan gestaltar sig. Den första är kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer. 
Med det menas att de som samverkar tillhör olika kategorier av yrkesverksamma. De har 
olika utbildning, olika synsätt och förklaringsmodeller och därmed ibland olika lösningar 
på problemet. De olika kategorierna av yrkesverksamma har också ofta skilda regelverk 
och styrande dokument att följa och förhålla sig till i sitt arbete. Denna faktor kallar 
Danermark för formella och informella regler. Den tredje och sista faktorn handlar om 
organisationen och de yrkesverksammas organisatoriska situation. Trots att samtliga är 
verksamma inom en och samma organisation ser de organisatoriska förhållandena olika ut 
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för de inblandade. De möter samverkansobjektet utifrån skilda organisatoriska positioner 
som inbegriper olika mycket makt. 
 
Skolpersonal är enligt socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) 5 kap. 1 a § skyldig att på 
socialnämndens initiativ samverka med andra samhällsaktörer, organisationer och andra 
som berörs i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Socialtjänsten har 
alltså ett övergripande ansvar att initiera samverkan även om skolan också kan föreslå 
samverkan. Vidare har skolpersonal även en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de 
befarar att ett barn far illa (SoL 14 kap. 1 §). Samverkan vid hemmasittande kan ske både 
på en strukturell och individuell nivå. På en strukturell nivå kan samverkan innebära att 
främja närvaro och förebygga frånvaro. Vid problematisk frånvaro kan samverkan ske på 
individnivå och då finns det ofta ett behov av samverkan mellan skola och exempelvis 
socialtjänst, hälso- och sjukvård och barn- och ungdomspsykiatri (Wallström & Dyne, 
2016). 
 
De barn och unga som är aktuella för samverkan har ofta sammansatta behov och 
svårigheter på många olika plan. Widmark (2015) menar att eftersom omsorgen om barn 
och unga inom välfärdssektorn till stor del är organiserad genom specialisering behöver 
behoven tillgodoses med resurser från flera olika aktörer och ofta samtidigt. Det gör att det 
är ofrånkomligt att samverka och ställer samtidigt höga krav på att de olika 
yrkeskategorierna kan arbeta tillsammans på ett sätt som är till nytta för barnen och 
ungdomarna (Widmark, 2015). Enligt Skolverkets (2012) allmänna råd för arbetet med 
att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan bör 
rektorn på skolan ha rutiner för samarbete med elevhälsan och vid behov samverkan med 
andra samhällsaktörer. Skolverket rekommenderar även att kommunernas grundskolor 
arbetar fram en strategi för samverkan med socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri.  

2.2 Omfattningen av hemmasittande 
 

Skolverket (2008) har tidigare konstaterat att kommunerna brister i skolpliktsbevakningen, 
trots att alla kommunala skolor har ansvar för att bevaka att de elever som ingår i skolans 
skolbevakningsområde får skolgång. Skolor rapporterar inte alltid in elevers frånvaro och 
har ofta olika frånvarosystem, vilket försvårar möjligheten att fastslå hur stort antalet 
frånvarande elever är (Gladh & Sjödin, 2014). Det förekommer även att vårdnadshavare 
sjukanmäler sina hemmasittande barn, vilket ger eleven en giltig frånvaro. Denna form av 
frånvaro kallas för föräldrastödd frånvaro och ingår inte i Skolinspektionens senaste 
mätning från 2016. Gladh och Sjödin (2014) menar att tidigare frånvarostatistik med stor 
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sannolikhet ligger i underkant och att det finns anledning att tro att mörkertalet är stort 
samt att antalet långvarigt frånvarande elever ökar. 
 
Skolverkets (2008) enkätundersökning Rätten till utbildning var den första nationella 
studien av ogiltig frånvaro i grundskolan. Undersökningen följdes av studien Skolfrånvaro 
och vägen tillbaka (Skolverket, 2010). Från 2008 till 2010 hade antalet elever med 
upprepad ogiltig ströfrånvaro under minst två månader mer än fördubblats. Sex år senare 
rapporterades 18 000 elever ha upprepad ogiltig ströfrånvaro, vilket innebär en stor ökning 
sedan 2010 då siffran låg på 12 000 (Skolinspektionen, 2016). Ljungdahl (2018) menar att 
ökningen delvis kan bero på att skolorna sköter redovisningen av skolpliktsbevakningen 
mer noggrant. Även i regeringens utredning Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro 
och agera (SOU 2016:94) framhålls osäkerheten i jämförelserna av skolfrånvaro över tid. 
Utredningen framhåller en rutiniserad och utvecklad bevakning av frånvaro i skolorna, en 
ny definition av begreppet ströfrånvaro samt ändrad datainsamlingsmetod som skäl till 
denna osäkerhet. Enligt Skolinspektionen (2016) är de data som publicerades senast de 
mest tillförlitliga. 
 
Den senaste nationella kartläggningen av ogiltig frånvaro i grundskolan publicerades av 
Skolinspektionen 2016. Kartläggningen mätte både ogiltig upprepad ströfrånvaro och 
ogiltig sammanhängande frånvaro. Den sammanhängande frånvaron avser sådan ogiltig 
frånvaro när eleven varit helt frånvarande i minst en månad. Resultaten visar att nästan 1 
700 elever hade ogiltig sammanhängande frånvaro i minst en månad under hösten 2015. 
Av dessa hade 1 220 elever varit borta från skolan i en månad till en termin och cirka 200 
elever under mer än ett läsår. Ogiltig sammanhängande frånvaro är mer vanligt 
förekommande i årskurs 7 till 9 än i lägre årskurser, något mer utbredd i kommunala 
skolor än i fristående skolor och i stort sett lika vanligt bland pojkar som flickor. Vidare 
visar kartläggningen att andelen elever med ogiltig sammanhängande frånvaro är något 
högre i storstäder och glesbygdskommuner i jämförelse med riket i övrigt 
(Skolinspektionen, 2016).  

2.3 Risk- och skyddsfaktorer för hemmasittande 
 

Tidigare har elevers skolfrånvaro förståtts utifrån ett medicinskt-biologiskt perspektiv med 
en förklaringsmodell som har fokuserat på faktorer inom eleven, så kallade individfaktorer 
(Gregory & Purcell, 2014). Gregory och Purcell poängterar att långvarig skolfrånvaro inte 
enbart kan studeras utifrån ett medicinskt-biologiskt perspektiv eftersom perspektivet 
begränsar möjligheten att se de psykosociala och kontextuella faktorer som också påverkar 
en elevs skolfrånvaro. 
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I likhet med Gladh och Sjödin (2014) menar Ljungdahl (2018) att det finns lika många 
orsaker till hemmasittande som det finns elever med omfattande frånvaro. Gladh och 
Sjödin (2014) menar att det i nästan samtliga fall handlar om kombinationer av olika typer 
av svårigheter i flera delar av den unges liv. Det handlar om komplexa samband mellan ett 
flertal samtidigt närvarande faktorer (Konstenius & Schillaci, 2010). Genom 
semistrukturerade intervjuer med elever och elevernas vårdnadshavare visar Gregory och 
Purcell (2014) att orsaker till långvarig frånvaro är olika från fall till fall och att orsakerna 
är sammansatta enligt en komplex väv av faktorer som påverkar varandra ömsesidigt. 
Gregory och Purcell poängterar att långvarig frånvaro behöver förstås utifrån en holistisk 
förklaringsmodell där familjefaktorer, sociala faktorer, skolfaktorer och individfaktorer 
sammanflätas och beaktas. 
 
I en svensk rapport har Sundell, El-Khouri och Månsson (2005) genom tidigare 
internationell forskning kartlagt faktorer som ökar respektive minskar risken för skolk och 
avhopp från skolan. Totalt 36 olika risk- och skyddsfaktorer identifierades och många 
faktorer återkom i flera studier. Dessa faktorer kunde sorteras in i fyra olika grupper; 
skola, kamrat, familj och individ. I andra studier delas risk- och skyddsfaktorer för 
frånvaro istället in i tre grupper; skolfaktorer, sociala faktorer och individfaktorer (Gladh 
& Sjödin, 2014; Skolverket, 2010; SOU 2016:94), vilka kommer att beskrivas närmare i 
det följande. 

2.3.1 Skolfaktorer 
 

Det finns ett samband mellan skolklimat och problematisk frånvaro (Kearney, 2008). 
Hendron och Kearney (2016) var bland de första att undersöka hur skolklimat relaterar till 
problematisk frånvaro. För undersökningen har Hendron och Kearney använt sig av 
enkäter med Likerts-skalor som de skickat ut till 398 elever. Variablerna för skolklimat 
var elevens möjlighet att ta del av skolans resurser, ordning och disciplin, föräldrars 
engagemang, elevens familje- och vänskapsrelationer samt relationer mellan elev och 
lärare. Dessa variabler kopplades sedan till skolfrånvaro och skolvägran. Studien visar att 
skolklimat är relaterat till graden av frånvaro, särskilt för äldre ungdomar. Vidare visar 
studien att det finns en relation mellan skolklimat och ångest, depression och trotsigt 
beteende (Hendron & Kearney, 2016).  
 
Mer ingående visar resultaten av studien (Hendron & Kearney, 2016) att skolans lärmiljö 
samt relationer på skolan, exempelvis mellan en elev och lärare, relaterar till graden av 
frånvaro. Frånvaro kan öka om det finns en rädsla hos eleven för konflikt till lärare eller 
om eleven inte bemöts med respekt och omsorg. Att klasskamrater uppvisar störande 
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beteende, alternativt hånfullt beteende och mobbning påverkar lärmiljön och kan innebära 
störningsmoment som leder till frustration och ointresse för undervisningen. När elever av 
olika anledningar inte upplever att de gynnas av att delta på lektioner riskerar de att missa 
lektioner eller hela dagar av skola. Det kan vara så att eleven vill undvika obehagliga 
möten och minska stress samt att eleven undviker att närvara på lektioner på grund av 
rädsla. Att skolan stimulerar till engagemang och positiva samarbeten mellan elever bidrar 
enligt Hendron och Kearney till att minska spänning och negativ kommunikation eleverna 
emellan. För att minska risken för frånvaro krävs möjlighet till delaktighet i skolan och 
möjlighet att vara självständig i skolarbetet. Eleven behöver känna att deras närvaro 
bekräftas och att de respekteras genom lika möjligheter (Hendron & Kearney, 2016). 

2.3.2 Sociala faktorer 
 

Sociala faktorer omfattar relationer till familj och vänner samt samhällsfaktorer. 
Forskningen på sambandet mellan samhällsfaktorer och frånvaro är inte helt tydlig. Det 
finns studier som visar att skolfrånvaro är mer frekvent förekommande i bostadsområden 
där det finns en socioekonomisk utsatthet (Lyon & Cotler, 2007). Vidare visar 
Skolinspektionens (2016) kartläggning av ogiltig frånvaro i grundskolan att ogiltig 
sammanhängande frånvaro är vanligare i storstäder och glesbygdskommuner i jämförelse 
med riket i övrigt. Annan forskning visar tvärtemot att skolfrånvaro kan förekomma i alla 
familjer, oavsett socioekonomisk situation (SOU 2016:94). 
 
Familjesituationen har stor betydelse för ett barns skolgång. Om ett barns föräldrar 
omfattas av någon form av svårighet, som exempelvis psykisk ohälsa, missbruk, våld, 
kriminalitet eller funktionsnedsättning, riskerar detta att påverka skolgången negativt. I 
sådana fall kan skolfrånvaro orsakas av att barnet stannar hemma för att ta hand om sina 
föräldrar och/eller att barnet stannar hemma på grund av att denne inte fått tillräckligt 
mycket rutiner i vardagen och/eller stöd och hjälp av föräldrarna med sin skolgång (SOU 
2016:94). En studie gjord av Kearney (2008) visar att föräldrars engagemang i sitt barns 
skolgång kan utgöra en risk- och skyddsfaktor för skolfrånvaro. Att föräldrar är 
engagerade i sitt barns utbildningsmässiga utveckling är enligt Kearney kopplad till 
akademisk prestation och närvaro. Det finns dock ingen etablerad definition av vad 
engagerade föräldrar innebär, men the National Education Association fokuserar på 
beteenden som att läsa för sitt barn, närvara vid föräldramöten, kontrollera hemläxor, 
begränsa skärmanvändning och att konkret övervaka barnets skolnärvaro. Vidare visar 
Kearneys (2008) studie att stora konflikter i hemmet och separerade familjer utgör en 
riskfaktor för skolfrånvaro. Andra riskfaktorer som Kearney kopplar till frånvaro är 
skilsmässa, barn som tar stort ansvar för sig själv och hemmet samt misshandel. 
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Stockholms stads (2014) undersökning Risker med skolk visar att skolkande elever i högre 
grad visar ett normbrytande beteende och riskfaktorer för frånvaro än elever som inte 
skolkar. Skolk  kan många gånger kopplas ihop med elevens sociala kontext och kan även 
förekomma parallellt med depression, inlärningssvårigheter och skolrelaterade faktorer 
(Egger, Costello & Angold, 2003). Elevens umgänge med vänner kan under högstadiet 
upplevas viktigare för denne än samhällets normer och regler. En elev som har tendens till 
normbrytande beteende kan lättare påverkas av vänner än elever som inte uppvisar sådant 
beteende. Påverkan från vänner kan leda till ströfrånvaro som i längden riskerar att 
utvecklas till långvarig frånvaro. Ett normbrytande beteende kan, precis som andra 
riskfaktorer för skolfrånvaro, vara såväl en orsak till frånvaro som en konsekvens av det 
(SOU 2016:94). 

2.3.3 Individfaktorer 
 

Psykisk ohälsa, somatiska besvär, funktionsnedsättningar samt låg självkänsla och lågt 
självförtroende är exempel på individuella faktorer som har inverkan på skolfrånvaro. 
Dessa förekommer sällan ensamt och har ofta samband med skolfaktorer och sociala 
faktorer (SOU 2016:94). Besvär med den somatiska hälsan, såsom smärta i form av 
huvudvärk eller magont, leder ofta till tillfällig frånvaro (Gorodzinsky, Hainsworth & 
Weisman, 2011). Även om tillfällig frånvaro på grund av somatiska besvär är giltig, 
riskerar den att leda till ogiltig sammanhängande frånvaro eftersom all frånvaro, inklusive 
giltig sådan, kan komma att påverka elevens möjligheter att uppnå skolans mål och 
således leda till fler svårigheter såväl som ökad frånvaro (SOU 2016:94). Den somatiska 
hälsan har visat sig ha en stark koppling till psykiska besvär, vilka kan både vara en orsak 
till frånvaro samt en konsekvens av det (Jones, Hoare, Elton, Dunhill & Sharpe, 2009).  
 
Oro, rädsla, ångestbesvär och depression är de vanligaste orsakerna till skolfrånvaro inom 
kategorin psykisk ohälsa (Egger, Costello & Angold, 2003). Rädslan kan vara social och 
innebära att individen är rädd att “göra fel” inför andra, vilket gör skolan till en plats som 
relateras till rädsla. Rädslan kan även vara knuten till föräldrarna. Eleven kan vara rädd att 
något ska hända föräldrarna och att eleven inte får träffa dem igen, vilket kan leda till 
problematisk frånvaro. Depressioner och/eller nedstämdhet är inte helt ovanligt hos äldre 
barn med frånvaro och kan leda till koncentrationssvårigheter, inaktivitet, isolering och låg 
självkänsla (Egger, Costello & Angold, 2003). 
 
Kearney och Albanos (2004) undersökning av 143 skolvägrande barn avseende primära 
psykiatriska diagnoser visar att 32,9 % inte hade någon diagnos. Resultaten visar på en 
stor spridning av olika psykiatriska diagnoser. Drygt 20 % av separationsångest, 10,5 % 
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led av generell ångest och 4,9 % av depression. Sammanfattningsvis visar resultaten att en 
stor andel skolvägrande barn inte har någon psykiatrisk diagnos. Kearney och Albano 
poängterar att skolvägran är ett heterogent fenomen som omfattar ett flertal olika symtom. 
De ger exempel på ångest, social fobi, somatiska besvär, depression, rädsla och isolering. 
Vidare poängterar Kearney och Albano att det är svårt att som professionell enbart luta sig 
mot en diagnos för att stötta och hjälpa eleven då skolfrånvaroproblematik är av högst 
subjektiv natur. 
 

3. Teoretisk förståelseram 
 

Vår ambition har hela tiden varit att ha ett lyhört och öppet förhållningssätt inför 
materialet och intervjupersonernas utsagor. Studiens teoretiska utgångspunkter har således 
inte varit förutbestämda utan har eftersökts parallellt med att det empiriska datamaterialet 
har bearbetats.  
 
Vid den studerade högstadieskolan framkommer att relationer är essentiellt i arbetet med 
hemmasittande elever. Alliansbegreppet skulle således kunna ge ökade möjligheter till 
förståelse av fenomenet och de professionellas arbete med hemmasittande elever. Vidare 
framkommer att många olika faktorer påverkar de professionellas arbete med 
hemmasittande elever samt de hemmasittande eleverna i sig. En generell systemteori har 
således valts som övergripande teoretisk utgångspunkt i syfte att synliggöra denna 
komplexitet och lyfta fram det system som skolan utgör, de system som eleven ingår i 
samt vad olika system kan ha för betydelse för skolan och eleven. Analysen kommer 
därför att ta sin utgångspunkt i systemteori och alliansbegreppet. 

3.1 Generell systemteori 
 

På 1960-talet utvecklade Ludvig von Bertalanffy en generell systemteori innehållandes 
vissa generella grundprinciper som gör det möjligt att tillämpa teorin på olika sociala 
system som exempelvis familjer, skolor, arbetsplatser eller hela samhällen. Enligt modern 
systemteori är allt levande olika system som inbegriper undersystem. Systemen utgör 
tillsammans en del av överordnade system (Payne, 2008). Ett system består av en inre och 
yttre styrning. Den inre styrningen sker i samspel mellan människor och den yttre handlar 
om att systemet anpassar sig till omgivningen och vice versa (Gjems, 1997). Annorlunda 
uttryckt kan sägas att alla människor utgör delar i ett eller flera system vari systemet 
påverkar de människor som ingår i systemet och människorna påverkar systemet (Öquist, 
2008).  
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Det systemteoretiska tänkandet inbegriper ett antal nyckelbegrepp. Ett systemteoretiskt 
perspektiv innebär att se till helheten istället för att fokusera på de olika delarna. Helheten 
förstås inom systemteorin som större än summan av delarna. Systemteorin betonar även 
process. De olika delarna i ett system ingår i en pågående process där delarna hänger 
samman och påverkar varandra ömsesidigt. Vidare kännetecknas ett systemteoretiskt 
tänkande av ett skifte från rationellt orsak-verkantänkande till ett cirkulärt resonerande. 
Teorin individualiserar inte problem eller lösningar. En människa ska således förstås i 
relation till andra människor (Payne, 2008). 
 
Ett systemteoretiskt perspektiv på socialt arbete innebär en vid syn på individuella 
problem och flerdimensionella lösningar. Om det sker förändringar i någon del av 
systemet, påverkar detta alla delar av systemet och tvärtom. En till synes liten förändring i 
ett system kan skapa en stor effekt på delarna i systemet och små ändringar på ett ställe i 
systemet kan ha en långtgående påverkan på andra delar av systemet. En förändring i ett 
system eller hos en människa kan inträffa som en konsekvens av ett samspel mellan delar 
inom ett system eller som en konsekvens av samspel mellan system (Green & McDermott, 
2010).  
 
Människan är beroende av olika system för att kunna leva ett tillfredsställande liv (Payne, 
2008). Enligt Pincus och Minahans (1973) existerar det tre olika typer av mänskliga 
stödsystem; informella, formella och sociala eller samhälleliga system. Det förstnämnda 
systemet utgörs av exempelvis familj, vänner eller grannar medan det formella systemet 
består av exempelvis myndigheter och föreningar. Det tredje systemet, sociala eller 
samhälleliga system, inbegriper exempelvis skolor och sjukhus. Människor som är i behov 
av stöd kan vara hindrade från att använda sig av dessa stödsystem. Det kanske inte 
existerar sådana system eller så lämpar sig inte systemet som stöd. Det kan även vara så 
att kunskap saknas om att vissa stödsystem finns eller att det finns en ovilja använda sig 
av dem (Payne, 2008). Ett systemteoretiskt perspektiv på socialt arbete kan således bidra 
till att förstå och beskriva olika relationer i ett system och hur de olika systemen påverkar 
och påverkas av varandra i en pågående process. 

3.2 Allians 
 

Inom många professioner handlar relationer om att skapa förutsättningar för någon form 
av förändring hos andra människor (Røkenes, 2016). Det kan handla om att förändra 
personens tankesätt, känslor, åsikter eller beteenden. Den professionellas uppgift blir att 
förhålla sig på ett sådant sätt att denne främjar den andres förmåga att lära om, utvecklas, 
komma till insikt och att hantera olika situationer. Det innebär att kvaliteten i relationen 
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mellan den professionella och klienten är avgörande. Røkenes menar att relationen är mer 
betydelsefull än de metoder som den professionella använder sig utav. 
 
Bernler, Johnsson och Skårner (1993) betonar vikten av att klienten känner sig förstådd 
och tagen på allvar samt att den professionella tror på dem. Författarna menar att hjälp i 
form av råd måste ges inom ramen för en så kallad bärande relation, vilken är en relation 
som kan bära den hjälp som ges så väl som den i sig är en hjälp. Allians kan även 
diskuteras genom exempel ur psykoterapin. Det har diskuterats i facklitteraturen om 
alliansen är en förutsättning för terapi utan att vara terapeutisk eller om alliansen i sig kan 
vara läkande (Gaston, Goldfried, Greenberg, Horvath, Raue, Watson & Arkowitz, 1995; 
Ryum & Stiles, 2005; Norcross, 2001). Främst de psykodynamiska modellerna framhäver 
allians som en i sig läkande faktor (Ryum & Stiles, 2005). Hubble, Duncan och Miller 
(1999) beskriver med stöd i empiriska undersökningar fyra olika huvudfaktorer som kan 
förklara förändringar hos människor som går i psykoterapi. Faktorerna omfattar till 40 % 
klienten själv och faktorer utanför terapin, 30 % relationen, 15 % hopp och förväntningar 
samt 15 % metod eller terapimodell. Att låta metod överskugga relation i arbetet med en 
klient kan riskera att klienten endast känner sig som ett föremål för den professionellas 
expertis (Wilson, 1996). Att klienten istället blir bemött som ett subjekt och en människa 
har genom psykologisk forskning visat sig vara avgörande för klientens självkänsla, 
självrespekt och upplevelse av människovärde (Røkenes, 2016).  
 
Røkenes (2016) betonar relationens betydelse inom andra yrkesområden såsom socialt 
arbete och pedagogisk verksamhet. Här handlar det om en relationskompetens som 
omfattar förmågan att anpassa handlingar efter relation och situation, snarare än just 
personliga och relationella kvaliteter. Røkenes betonar att det är viktigt att utgå från de 
individuella och unika omständigheterna från fall till fall även om en utför ett manualstyrt 
arbete. Vidare är det viktigt att handlingarna står i proportion till den relation som parterna 
besitter. Forskning inom socialt arbete har funnit två olika amtalsmönster som benämnts 
regelfokusering och klientorientering (Ranger, 1993). Genom Rangers observationsstudie 
uppmärksammas att syftet med den klientorienterade kommunikationen är att utforska och 
förstå vad som ligger bakom den andre personens beteende. Røkenes (2016) menar att 
relationen är avgörande för om klienten berättar om sina erfarenheter, tankar, åsikter och 
känslor. Relationen kan också bidra till en större överensstämmelse mellan klientens och 
yrkesutövarens förväntningar på hjälpprocessen. Den professionellas sätt att bemöta 
klienten har stor inverkan på dennes inställning till yrkesutövarens råd eller agerande i 
form av åtgärder (Røkenes, 2016).  
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Røkenes (2016) refererar till en studie gjord av Aldgate, Bradley och Hawley (1997) som 
visar att brukare som tar emot hjälp från socialtjänsten uppskattade socialarbetarnas 
personliga stöd lika mycket som de sociala insatserna de tog emot. Inom pedagogisk 
forskning har Hattie (2014) funnit att kommunikationen och relationen lärare och elever 
emellan är av största vikt för elevens inlärning. Kontakten och interaktionen mellan lärare 
och elev är de klart mest betydelsefulla beståndsdelarna. Först och främst handlar det om 
lärarens förmåga att ge eleverna respons och skapa en stämning som är präglad av tillit. I 
den typ av arbete med människor som är inriktat på inlärning, utveckling, förändring, 
omsorg eller bättre livskvalitet är det särskilt viktigt att skapa förutsättningar som kan leda 
till en god hjälprelation. Relationen, menar Røkenes (2016), är en följd av samverkan 
mellan den professionella och klienten, där byggstenarna är tillit, trygghet och en känsla 
av trovärdighet och anknytning. Dessa känslor kan ta form efter handlingar som 
yrkesutövaren har förankrat i förståelse för den andre parten. Dessa känslor är av största 
relevans för att en förändring ska komma till stånd (Røkenes, 2016). 

 

4. Metod och material 
 

I följande avsnitt kommer studiens design att presenteras och motiveras närmare. Mer 
konkret behandlar avsnittet studiens urval, datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt, 
databearbetning och analysmetod samt etiska överväganden. Avslutningsvis förs en 
diskussion kring studiens metod och metodval.  
 
Med utgångspunkt i studiens syfte och intresset för de professionellas erfarenheter av 
arbetet med hemmasittande elever bedömdes en kvalitativ ansats rimlig för att besvara 
studiens frågeställningar. Då intentionen var att ge läsaren en bild av de professionellas 
erfarenheter har vi haft ett öppet förhållningssätt vad gäller förhållandet mellan teori och 
empiri. Studien kan beskrivas som främst abduktiv eftersom vi har pendlat mellan empiri 
och teori under själva analysprocessen. 

4.1 Urval 
 

Studiens urval består av sex informanter i yrkesrollerna biträdande rektor, socialpedagog, 
skolkurator, specialpedagog, specialpedagog/speciallärare och skolsköterska. 
Informanterna är yrkesverksamma inom en och samma kommun och högstadieskola. 
Kommunen är en mindre kommun i Norrland med drygt 8 000 invånare. Sett till 
tätortsgrad och invånare per kvadratkilometer är kommunen nära att definieras som 
glesbygdskommun. Den studerade högstadieskolan är en skola med nästan 300 elever i 
årskurs 7-9. Informanterna är handplockade av oss författare på basis av den kunskap och 
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erfarenhet som de besitter om studiens ämne. I termer av metodik innebär detta att 
studiens urvalsmetod är målstyrd eftersom urvalet varken bygger på slump eller 
tillfälligheter (Bryman, 2018). Studiens urval kan med fördel vara litet och väl avgränsat 
eftersom vårt anspråk och intresse inte ligger i att åstadkomma ett representativt urval eller 
att presentera resultat som är generaliserbara i statistisk bemärkelse. Intentionen är snarare 
att försöka nå en djupare förståelse av arbetet med hemmasittande elever i en mindre 
norrländsk kommun och kunskap om de professionellas förklaringar till hemmasittande. 

4.2 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 
 

Eftersom intentionen med studien var att beskriva och analysera hur de professionella på 
en högstadieskola arbetar med hemmasittande elever samt undersöka de professionellas 
förklaringar till hemmasittande var det naturligt att låta det empiriska materialet bestå av 
information inhämtad genom kvalitativa intervjuer, närmare bestämt semistrukturerade 
intervjuer. Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod då denna form 
av kvalitativ intervju är anpassbar och ger intervjuaren möjlighet att utveckla och fördjupa 
den information som ges vid intervjutillfället (Bryman, 2018). 
 
Högstadieskolan och respektive intervjuperson besöktes personligen av en av författarna 
till denna studie. Under besöket fick respektive intervjuperson först muntlig information 
om studien och sedan undersöktes intervjupersonens intresse av att delta i studien. I 
samband med besöket fick intervjupersonerna även ett missivbrev (bilaga 1) med skriftlig 
information om studien. En av de sex tilltänkta intervjupersonerna var inte på plats den 
aktuella dagen, varför denna kontakt togs via mail med bifogat missivbrev och en 
förfrågan om deltagande. Parallellt med detta konstruerades en intervjuguide (bilaga 2) 
som omfattar fyra övergripande teman med tillhörande frågor. 
 
Samtliga intervjuer har ägt rum på skolan och i ett rum som intervjupersonen valt. Platsen 
för intervjuerna har medvetet och med insikt om det asymmetriska maktförhållande som 
råder mellan intervjuare och intervjuperson lämnats åt intervjupersonerna att välja. 
Tidsåtgången för intervjuerna har varierat, den kortaste intervjun var cirka 45 minuter och 
den längsta cirka 90 minuter. Alla intervjuer spelades in. 

4.3  Databearbetning och analysmetod 
 

Intervjuerna transkriberades ordagrant med stöd av www.otranscribe.com. Otranscribe är 
ett gratis onlineprogram som gjorde det möjligt att reglera taltempot och således underlätta 
transkriberingen. När transkriberingen var färdig mailades respektive transkribering ut till 
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respektive intervjuperson för kommentarer. Ingen av intervjupersonerna ville lägga till 
eller ta tillbaka något som sagts i intervjuerna. 
 
Det empiriska materialet bearbetades med kvalitativ konventionell innehållsanalys. Den 
konventionella innehållsanalysen bedöms lämplig att använda när forskningen kring det 
studerade fenomenet är relativt begränsad (Hsieh & Shannon, 2005), vilket motiverar valet 
av analysmetod för denna studie. Databearbetningen inleddes med att transkriberingarna 
skrevs ut på papper och lästes igenom från första till sista sida i enlighet med metoden. 
Genomläsningen syftade till att få en helhetsbild av det materialet. Efter genomläsningen 
identifierades och markerades textstycken i transkriberingarna som innehöll relevant 
information i relation till studiens ämne. Detta är i enlighet med den konventionella 
innehållsanalysens andra steg (Hsieh & Shannon, 2005). Därefter gavs textstyckena ett 
eller flera kodord som beskrev och sammanfattade styckets innehåll. Koderna antecknades 
i marginalen och fördes sedan över till ett datadokument. För att få en överblick av 
materialet sorterades koderna först utifrån dess innehåll. Därefter grupperades koder som 
sade någonting om samma sak i olika kategorier. Ett kodningsschema användes när 
kategorierna framträtt (se bilaga 3 för exempel). 

4.4 Etiska överväganden 
 

Hela processen, från empiriinsamling till bearbetning av empiriskt material, har 
genomsyrats av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer om information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2017). En studie ska generera ny kunskap 
och en forskare får aldrig utsätta informanter för psykisk eller fysisk skada. Det är därför 
viktigt som forskare att göra en noggrann avvägning mellan kunskapsvinster och möjliga 
risker för informanterna i studien (Svedmark, 2012). Vårt mål har hela tiden varit att 
sträva efter att hitta en lämplig balans mellan kunskapsintresset och intervjupersonernas 
integritet och anonymitet. Den studerade högstadieskolan och intervjupersonerna har 
således anonymiserats då risken för igenkänning är stor i och med att kommunen är liten. 
 
Vetenskapsrådets (2017) föreskrift och etikprövningslagen (2003:469) 16-17 §§ stadgar 
att en intervjustudie alltid ska föregås av ett informerat samtycke. Personalen vid 
högstadieskolan har informerats om studien och muntliga samtycken från respektive 
intervjuperson har inhämtats i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
informationskravet och samtyckeskravet. För att försäkra oss om att intervjupersonerna 
skulle ha möjlighet att tillägna sig all information om studien delgavs informationen även 
skriftligen (se bilaga 1). Intervjupersonernas utsagor och personuppgifter har vårdats i 
enlighet med Vetenskapsrådets (2017) konfidentialitetsprincip. Ingen obehörig person har 
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haft möjlighet att komma över transkriberingarna eller information om intervjupersonerna 
eftersom dessa uppgifter har förvarats lösenordsskyddat eller på annat sätt oåtkomligt för 
andra. 

4.5 Metoddiskussion 
 

Val av övergripande ansats för studien grundar sig i vad studien ämnade undersöka. I 
överensstämmelse med studiens frågeställningar valdes en datainsamlingsmetod som 
skulle kunna ge svar på frågeställningarna. Det var för studien eftersträvansvärt att erhålla 
information som var relativt obunden, vilket underbygger studiens datainsamlingsmetod. 
Valda metoder kommer med både styrkor och begränsningar, fördelar och nackdelar. En 
del begränsningar är enligt kritiker förgivettagna medan andra kan visa sig som ett resultat 
av kunskapsbrister vad gäller själva tillämpningen av metoderna. 
 
En studies pålitlighet grundar sig på forskarens redogörelse för forskningsprocessen. En 
kvalitativ forskningsprocess är generellt svår att redogöra för i detalj (Bryman, 2018). 
Således har vi lagt fokus på tydlighet och transparens i redogörelsen för arbetsprocessens 
olika faser och helhet. Vi har strävat efter genomskinlighet vad gäller tillvägagångssättet 
för att ge läsaren möjlighet att bedöma kvaliteten på de metodval som gjorts och dess 
tillämpning i praktiken. Hsieh och Shannon (2005) menar att en potentiell svaghet med 
kvalitativ konventionell innehållsanalys är att kodningen har en tendens att fragmentera 
det empiriska datamaterialet. Eftersom vi var medvetna om risken att sammanhanget går 
förlorat under arbetet med att koda empirin valde vi att låta meningsbärande enheter, 
koder och kategorier hänga ihop som en röd tråd under hela analysprocessen. 
 
En statistisk generalisering är förstås inte möjlig på grund av studiens urvalsmetod och 
vissa andra givna omständigheter. Studien är genomförd med ett begränsat, litet urval och 
i en specifik kontext. Att generalisera i statistisk bemärkelse har emellertid aldrig varit vår 
intention eller legat i vårt intresse. När det gäller kvalitativ forskning är det brukligt att 
istället diskutera situerad generalisering eller begreppet överförbarhet som båda 
förutsätter en noggrann återgivelse av studiens kontext. En fyllig eller tät redogörelse för 
studiens kontext ökar möjligheterna för läsaren att avgöra huruvida tolkningarna är 
möjliga att tillämpa i andra liknande sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 
öka graden av överförbarhet har vi strävat efter att ge en fyllig redogörelse för studiens 
kontext. Vissa beskrivningar av kontexten har dock varit tvungna att uteslutas eftersom vi 
har värnat om intervjupersonernas och kommunens integritet. 
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5. Resultat 
 

I detta avsnitt följer en redogörelse för studiens resultat. Avsnittet riktar fokus mot de 
professionellas erfarenheter av arbetet med hemmasittande elever och de förklaringar till 
hemmasittande som har framförts av dessa professionella. I tabellen nedan presenteras de 
sex professionella som har intervjuats för denna studie. Namnen är fingerade. 
 
Namn  Yrkesroll   År i yrkesrollen 
Sofia  Specialpedagog/speciallärare 3,5 år 
Marita  Speciallärare   33 år 
Elisabet  Socialpedagog  4 år 
Sara  Skolkurator   2 år 
Jeanette  Biträdande rektor  4,5 år 
Elin  Skolsköterska  3,5 år  
 
De kategorier som framträdde under bearbetningen av det empiriska materialet var 
mångfacetterat problem, en nedåtgående spiral, allians, individanpassat arbetssätt, 
samsyn samt organisatoriska och juridiska barriärer. 

5.1 Mångfacetterat problem 
 

En central och gemensam utgångspunkt för de professionella vid högstadieskolan var att 
hemmasittande är ett nyanserat och komplext fenomen. Samtliga i personalen beskrev att 
orsaker till att en elev blir hemmasittande varierar och att inget fall är det andra likt. De 
betonade att orsaker till hemmasittande är högst individuellt. Intervjupersonerna beskrev 
orsaker till hemmasittande med ett flertal olika begrepp som kan grupperas enligt följande: 
föräldrasvikt, psykisk ohälsa, konkurrerande intressen, kontextuella faktorer och 
individuella faktorer.  
 

Dom är så himla olika dom här hemmasittarna kan man ju säga. En del sitter hemma 
därför att dom sitter uppe på natten och spelar med människor från USA och då måste 
man vända på dygnet och så orkar man inte gå till skolan. Å andra kan det vara ångest och 
andra orsaker som gör att dom inte kommer till skolan. Så att det är så väldigt mycket 
olika orsaker till varför dom är hemmasittare. – Marita 

 
Jag tänker att det finns så många olika anledningar till varför man, varför det blir så. Jag 
tänker ju också såklart att det påverkar alltså vad man har för miljö i hemmet, har man en 
bra familj, en stöttande familj, har man en familj som aldrig är där, har man en elak familj, 
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det kan ju också påverka hur självkänslan är och självförtroendet är till att kunna våga gå 
tillbaka. – Elin 

 
En majoritet av personalen uppehöll sig vid föräldrasvikt som en orsak till hemmasittande. 
De beskrev ett föräldraskap som sviktar och föräldrar som är trötta, utslitna och inte orkar 
eller har förmåga att ta konflikten med sina barn. Ett annat exempel berörde huruvida 
föräldrarna är stöttande eller frånvarande i relationen till sitt barn. 
 

I 9 fall av 10 skulle jag vilja säga elever där det är föräldrasvikt. Det låter hårt. Jag tycker 
det. Det är föräldrar som låter barnen sitta dygnet runt framför datorerna och så dom inte 
orkar gå till skolan. Orkar inte och vill inte och fixar inte att ta konflikter. Så att jag skulle 
säga väldigt mycket föräldrasvikt är det kring hemmasittare. - Marita 

 
Andra förklaringar till hemmasittande som majoriteten angav kan mest adekvat beskrivas 
som kontextuella faktorer innefattande hemmiljö, skolmiljö och andra sociala 
sammanhang. En intervjuperson angav familjer som omfattas av drog- och/eller 
spelproblematik, svårt sjuka och psykiskt sjuka föräldrar eller föräldrar som svävar i 
ovisshet i väntan på uppehållstillstånd som exempel på bidragande orsaker till 
hemmasittande. Gällande skolmiljö och andra sociala sammanhang varierade de 
beskrivningar som intervjupersonerna gav. Som förklaringar till hemmasittande angav 
intervjupersonerna mobbning, misstrivsel i skolan, ambivalenta relationer till kompisar, 
ensamhet och brist på bekräftelse från skolans vuxna. En intervjuperson utmärkte sig från 
övriga då hon betonade skolmiljön som förklaring till att en elev blir hemmasittande. 
Intervjupersonen upplevde att det ofta är skolmiljön i sig som “triggar” hemmasittande. 
När denna intervjuperson tillfrågades om sina erfarenheter av orsaker till hemmasittande 
beskrev hon följande: 
 

Det beror dels på att, att skolan inte är till för alla. Det är inte alla som trivs i den här 
miljön. – Jeanette 

 
Alla elever mår inte bra i den här stora miljön, stort, bullrigt, mycket ljud, intryck.  
– Jeanette 

 
Vidare beskrev intervjupersonen att det är mycket som förändras för eleverna när de 
kommer till högstadiet. Eleverna har inte längre en klasslärare eller ett hemklassrum med 
fasta regler.  
 
Ett flertal i personalen beskrev även konkurrerande intressen i form av datorspelande som 
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en bidragande orsak till hemmasittande. Intervjupersonerna beskrev att de erfarit elever 
som spelat datorspel online med personer bosatta i USA, vilket enligt intervjupersonerna 
tvingade eleverna att sitta uppe på nätterna och att eleverna därigenom fick en dålig 
dygnsrytm och inte orkade komma till skolan. Ett flertal intervjupersoner beskrev att 
internet och spelsidor utgör ett socialt nätverk för eleverna som kan konkurrera med 
graden av trivsel i skolan. 
 

Det här med detta dataspelandet är ju, jag tänker det är ju ett beroende dom hamnar i, dom 
får ju dom här kickarna att det går bra, och dom får ju dom här direkta belöningarna till 
hjärnans belöningssystem, då är det svårt för skolan att konkurrera med det. – Marita 

 
Samtliga intervjupersoner angav psykisk ohälsa och den unges mående som en bidragande 
orsak till att en elev blir hemmasittande. Med ett spann från “periodvis dåligt mående” till 
“en svår psykisk ohälsa” beskrev intervjupersonerna depressioner, ångest, diagnoser, 
ätstörningar och sociala fobier.  
 

Man ser kanske inte helheten i det alltså det här är ju en psykisk ohälsa, som gör att det 
går så här pass långt. – Sara  

 
Att det är absolut barn då som i perioder som har mått dåligt och har fått nån diagnos 
kanske eller dom har haft någon depression. – Elisabet 

 
Vidare hade ett flertal intervjupersoner erfarenheter av hemmasittande elever med låg 
självkänsla och dåligt självförtroende. När intervjupersonerna beskrev detta berättade de 
om elevernas egna tankar som de uttryckt, vilka tyder på att de uppfattar sig själv som 
mindre kompetenta än sina jämnåriga. Eleverna hade beskrivit att de uppfattar sin 
förståelse för skolarbetet som låg i jämförelse med andra klasskamrater. För eleven utgör 
det här, enligt intervjupersonerna, en negativ bild av skolgången. Vidare beskrev en av 
intervjupersonerna att vissa elever stämplar sig själva som “socialfall” och menar på att 
det inte är meningsfullt att anstränga sig gällande skolarbetet. 
 

Jag tänker att det här är elever med generellt ganska dålig självkänsla, man känner nog att 
alla andra kan, det är bara jag som inte förstår. – Jeanette  

 
Ett fåtal intervjupersoner beskrev olika individuella faktorer som en bidragande orsak till 
hemmasittande. När dessa beskrevs var det neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF) som autismspektrumstörningar och ADHD som kom på tal.  
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Skulle vi nu utreda så tror jag ändå att ganska många av dom har någon form av diagnos. 
Dom flesta är ju inte utredda, men jag tänker mig litegrann åt, med autistiska drag.  
– Marita 

 
En intervjuperson berättade att hon har uppmärksammat vissa karaktärsdrag hos de 
hemmasittande eleverna, exempelvis brister i impulskontroll. Hon berättade att det 
förekommer att hemmasittande elever har inlärningssvårigheter men betonade att långt 
ifrån alla hemmasittande elever har sådana svårigheter. Intervjupersonerna hade olika 
uppfattningar om fysiska åkommor som förklaring till hemmasittande. Någon uteslöt dem 
helt, en annan såg dem som sällan förekommande medan en tredje intervjuperson beskrev 
att de förekommer.  

5.2 En nedåtgående spiral  
 

När hemmasittande har blivit elevens vardag beskrev ett flertal intervjupersoner ett 
förankrat och normaliserat beteende hos eleven i kombination med en rädsla att komma 
tillbaka till skolan. Många intervjupersoner beskrev mängden skolarbete som ett hinder för 
de elever som sitter hemma. När eleverna har börjat sitta hemma missar de undervisning 
som sedan upplevs som ett berg av uppgifter att ta sig an för att komma i fas med 
skolarbetet och utbildningen. Även om eleverna kommit till den punkt att de vill tillbaka 
till skolan beskrevs de kunna avskräckas av de skolarbetsrelarade konsekvenserna som 
tycks hägra.  
 

[...] för det är ju mångas fasa, komma tillbaka och känna och gud det är oceaner, jag ska ju 
över det, det är hur mycket jobb som helst. – Elisabet  

 
Vidare beskrev samma intervjupersoner att eleverna ofta upplever det svårt att återvända 
till skolan och möta klasskompisar efter en tid av frånvaro. Eleven tvingas överväga 
alternativet att gå tillbaka till skolan med tillhörande mängd missat skolarbete och för dem 
skrämmande sociala interaktioner med klasskamrater eller alternativet att stanna hemma 
där de känner sig trygga. Motivationen till att komma tillbaka till skolan tycks konkurrera 
med en rädsla för att återgå enligt intervjupersonerna. En av de professionella beskrev det 
på följande vis: 
 

[...] när saker och ting har fått vara för länge. Det är ju då det blir problem. Det här 
beteendet att vara hemma är liksom så förankrat och naturligt av alla runt omkring.  
– Elisabet  
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Medan en annan intervjuperson berättade att: 
 

[...] det blir bara värre och svårare, eller svårare och svårare för dom att komma tillbaka 
till skolan även om dom skulle ha ambitionen att göra det. – Marita 

5.3 Individanpassat arbetssätt 
 

Intervjupersonerna beskrev ett flexibelt arbetssätt där de anpassar sitt arbetssätt kring den 
hemmasittande eleven. Individens behov och önskemål står i centrum och målet är att 
eleven ska komma tillbaka till skolan. Återgången till skolan sker i elevens egen takt, 
huvudsaken ansåg intervjupersonerna är att den sker. Extra anpassningar och särskilt stöd 
såväl som anpassad studiegång är lösningar som med hjälp av personliga åtgärdsprogram 
används. Eleven får möjlighet att genomföra kortare skoldagar i ett sammanhang av 
mindre grupper.  
 

Vi gör anpassningar och lyssnar på eleven utifrån vad den säger. Vad ska vi göra för att du 
ska komma till skolan? Det är mycket det som det handlar om, och vi är nästan så vi 
vänder ut och in på oss själva för att eleven ska komma till skolan. Så vi är med på nästan 
vad som helst, bara dom kommer. – Sofia 

 
Några intervjupersoner beskrev att det är en utmaning att implementera de extra 
anpassningarna eftersom eleven inte kommer till skolan eller är anträffbar via 
telefonsamtal eller sms.  
 

[...] det finns ju vissa elever som är riktigt hemmasittare, dom kommer inte och vad än vi 
gör för anpassningar så får vi inte hit dom. – Sofia 

 
Vikten av att gå utanför uppdraget, att vara öppen för olika metoder och annorlunda 
lösningar betonades av ett flertal intervjupersoner. En intervjuperson beskrev vadhållning 
med en elev som skett i syfte att motivera ungdomen att minska sin frånvaro. Detta utefter 
ungdomens egen önskan om belöning vid ökad närvaro. En annan intervjuperson berättade 
om denna lösning: 
 

Jag vet vi hade NNs sparkservice här en vinter. Ungen hatade ju att åka spark så då gick 
NN hellre till skolan slapp NN åka på NNs spark. Och jag har åkt hem och hämtat nån 
unge ett par gånger, då räcker det. – Jeanette 

 
Att arbeta gränsöverskridande nämndes också under intervjuerna. Att göra det som krävs, 
utan att låta sig begränsas av föreställningar om vilka arbetsuppgifter som hör uppdraget 
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till, för att möta elevens önskemål beskrevs vara en del av arbetet för att få eleven att 
komma till skolan. Intervjupersonerna framhåller vikten av att ha en dialog med eleven. 
De beskrev att de samtalar med eleven när denne är på plats på skolan för att ta reda på 
vad denne anser om sin situation och vilka tankar denne har kring hur de vill att 
skolsituationen ska se ut framöver. En intervjuperson beskrev att de utgår ifrån sådant som 
de har sett fungerar och gör mer av det. 

5.4 Allians 
 

Intervjupersonerna beskrev relationen som en central faktor i arbetet med hemmasittande 
elever, föräldrar och andra aktörer i samverkan. Vikten av att som professionell arbeta 
relationellt och att skapa och bibehålla en relation till den hemmasittande eleven beskrevs 
i majoriteten av intervjuerna. 
 

Jag tänker så här att allt utgår ifrån en bra relation, [...] man bryr sig på riktigt.  
– Jeanette  

 
Ibland handlar det ju om att få kontakt, jag menar det är inte nå nya elever oftast för oss, 
utan det är elever som vi har jobbat med, som vi känner, som har det tungt, och då får vi 
den där kontakten, den betyder väldigt, relationerna man bygger upp är det viktigaste man 
har nästan här i skolan. – Sofia  

 
Intervjupersonerna beskrev att arbetet med hemmasittande elever underlättas om den 
professionella besitter en relation till eleven. Samtidigt beskrev personalen att det är svårt 
att bibehålla en relation till eleven då denne inte befinner sig i skolan och ofta är svår att 
nå genom sms eller telefonsamtal. Utöver svårigheten att bibehålla en relation till den 
hemmasittande eleven beskrev en intervjuperson att det även är svårt att motivera eleven 
till att delta på träffar och möten i skolan. 
 

Största utmaningen är att få en relation. För det är ju mycket det som det bygger på. Får 
jag ingen bra ingång, får jag ingen bra relation, då lyckas jag ju aldrig på något sätt med 
något. Så det är den stora utmaningen. För dom är oftast ganska innesluten i sig själv, när 
det har gått så långt, dom är inte så mycket för sociala relationer helt enkelt. – Sara 

 
En intervjuperson beskrev relationsbyggandet som den största utmaningen i arbetet med 
hemmasittande elever. En annan intervjuperson framhöll att det är en fördel att besitta en 
relation till eleven sedan tidigare då relationen kan medföra att eleven är mer öppen med 
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sin problematik. Vidare beskrev intervjupersonen att det är lättare att bibehålla en relation 
till eleven i jämförelse med att bygga upp en relation om eleven sitter hemma. 
 

Ja, relationer tänker jag. Att på nått sätt skapa nån relation till eleven. Det bästa, när det 
verkligen fungerar kanske hyfsat bra, det är ju om man har en relation innan dom blir 
hemmasittare som man då kan ta tag i och försöka, och inte tappa kontakten med dom när 
dom då börjar stanna hemma mycket. – Marita 

 
En intervjuperson beskrev att det är viktigt att eleven och dennes föräldrar känner att det 
är “vi tillsammans” och inte “vi och dom”. En annan intervjuperson beskrev att det är 
angeläget att föräldrarna känner att skolan är på samma sida som föräldrarna. En 
intervjuperson berättade att det är jätteviktigt och samtidigt jättesvårt att nå fram till 
föräldrarna och vidare att bibehålla relationen när “bollen ligger hos föräldrarna”. En 
annan intervjuperson beskrev att det förekommer att elevens föräldrar instämmer med 
personalen om att en förändring krävs och att eleven behöver komma tillbaka till skolan 
samt att föräldrarna behöver vara en del i detta och stötta sitt barn men att detta fallerar i 
praktiken. Några intervjupersoner beskrev att de har erfarenheter av att vårdnadshavare 
försvårar arbetet med att få eleven tillbaka till skolan. En intervjuperson beskrev att det 
händer att föräldrar sjukanmäler sitt barn trots att det inte är sjukt på grund av att de har 
blivit medberoende till sina barn. En annan intervjuperson berättade att det förekommer att 
vårdnadshavare sätter stopp eller bromsar personalens samarbete i elevhälsan och/eller 
kontakt med externa aktörer.  
 
Intervjupersonerna beskrev relationen som en viktig faktor även i samverkan med andra 
aktörer. De betonade vikten av att som professionell arbeta relationellt i förhållande till 
socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. Relationer i samverkan beskrevs både 
som en möjliggörare och en faktor som underlättar samverkansarbetet. 
 

Att man känner varandra, för det är ju också tänker jag jätteviktigt om man ska samverka. 
Att man känner varandra, att man har en relation till den här människan på socialtjänsten, 
att jag har en relation till terapeuten på BUP. – Elisabet 

 
Intervjupersonerna upplevde att det är lättare att kommunicera i samverkan om det finns 
en relation i botten. De beskrev även att själva arbetet underlättas, är enklare och går 
snabbare när aktörer i samverkan har en relation till varandra. 
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5.5 Organisatoriska och juridiska barriärer 
 

Intervjupersonerna beskrev ett flertal olika faktorer som skapar hinder i arbetet med 
hemmasittande elever. Dessa faktorer relaterar både till organisatoriska förutsättningar och 
till juridik. Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att sekretess och tystnadsplikt 
ibland står i vägen för både intern och extern samverkan. En intervjuperson uttryckte en 
frustration över detta och önskade att dialogen mellan skolan och externa aktörer kunde 
vara mer öppen. Ett flertal intervjupersoner berättade att det är en envägskommunikation 
mellan skola och socialtjänst på grund av den sekretess som råder. De beskrev att 
socialtjänsten har rätt till information från skolan men att skolan inte får någonting tillbaka 
av socialtjänsten. 
 

Sekretessen är ju som den är, jag har ju också den och ibland är det frustrerande för att jag 
får inte berätta vidare till andra. Så att jag förstår ju att den finns och varför den finns. 
Men ibland så, man vet ju också att ju mer man vet runt en sak, ju mer fakta man har, så 
kan man ju jobba på ett annat sätt runt för att få dom tillbaka. Så jag tänker nog att 
egentligen kanske det är hindret. – Elin 

 
En intervjuperson beskrev att det är ovisst huruvida eleven och dennes familj får den hjälp 
de behöver i och med att skolan skickar ärendet vidare och inte får någon återkoppling 
från socialtjänsten, mer än att de meddelar att en utredning är startad. En annan 
intervjuperson beskrev att skolan har sitt ansvarsområde och socialtjänsten sitt och att 
ansvarsfördelningen sinsemellan kan upplevas oklar. Vidare beskrev intervjupersonen att 
detta resulterar i att det kan upplevas svårt att veta hur skolan ska gå vidare i arbetet med 
den hemmasittande eleven. När skolan inte vet vad socialtjänsten gör blir det svårare för 
de professionella på skolan att veta vad som saknas i stödet till eleven. 
 

Dom kanske gör saker men vi vet bara inte vad dom gör men vi får inte veta det, och då 
kanske dom agerar och gör jättemycket och så vet vi inte bara om det, så det är ju svårt att 
säga vissa gånger, har dom gjort det dom kan, eller har vi gjort det vi kan, så får man ju 
som rannsaka sig och kan vi göra något mer. – Sofia 

 
Majoriteten av intervjupersonerna beskrev även olika organisatoriska faktorer som skapar 
hinder i arbetet med hemmasittande elever, vilka handlade om prioriteringar, rutiner och 
tid. Brist på tid var en återkommande försvårande faktor i arbetet med hemmasittande 
elever som beskrevs av ett flertal intervjupersoner. En intervjuperson berättade att hon 
skulle vilja lägga mer tid på att arbeta mot hemmasittande och med hemmasittande elever 



 

 27 

men att tiden inte räcker till. Intervjupersonen beskrev vidare att det är svårt att veta vad 
hon ska prioritera.   
 

Men det handlar väl också om... Vad ska man prioritera? Och det är klart jag skulle vilja 
lägga mera tid, men det finns ju inte. [...]. Men det är väl så med allting att man skulle 
vilja att man hade mer tid. Så är det ju. – Elisabet 

 
Vidare beskrev en intervjuperson att det är svårt att hinna med och att räcka till och vidare 
att många har fullt upp, vilket innebär att de professionella tvingas omprioritera. Att alla 
aktörer lyckas planera in och genomföra möten där samtliga har möjlighet att närvara är 
svårt på grund av organisatoriska faktorer såsom resurser i form av tid. En intervjuperson 
beskrev att de många aktörer brottas mot klockan. 
 
En annan intervjuperson beskrev att hon saknar bra och enkla rutiner i arbetet kring de 
hemmasittande eleverna. Intervjupersonerna berättade att kommunen arbetar med att 
utarbeta och implementera nya rutiner kring hemmasittande elever. De professionella 
efterfrågar ett mer manualstyrt arbetssätt. De berättade att de nya rutinerna ska innebära en 
ökad tydlighet och ett mer konsekvent förhållningssätt kring åtgärder för hemmasittande 
elever i kommunen. 

5.6 Samsyn 
 

När intervjupersonerna beskrev sina erfarenheter av samverkan framträdde kategorin 
samsyn. Majoriteten av intervjupersonerna framhöll vikten av att se på fenomenet 
hemmasittande på samma sätt i samverkan. En intervjuperson beskrev att det är viktigt att 
“prata samma språk”. En annan berättade att en samstämmighet kring fenomenet är 
särskilt viktigt eftersom den problematiska frånvaron ofta börjar redan i förskolan. 
 

Jag tänker att alla, först och främst måste vi ha samma grundsyn. Alltså, vi måste ju vara 
överens om vad det handlar om. Att alla vill. Men man kan inte. – Jeanette 

 
Några intervjupersoner beskrev en avsaknad av samsyn som en utmaning i arbetet med 
hemmasittande elever. En intervjuperson beskrev de professionellas skilda bakgrund som 
en försvårande faktor i arbetet med hemmasittande elever. Intervjupersonen beskrev att 
arbetet med hemmasittande försvåras om involverade professioner ser på fenomenet 
hemmasittande på olika sätt. En intervjuperson beskrev att arbetet underlättas och ger bra 
resultat när skolan och skolans samverkanspartners är överens, drar åt samma håll och 
“håller i och håller ut”. 
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Det underlättar ju [...] om det är lätt att kommunicera med vederbörande, alltså allt 
handlar om mänskliga kontakter, det handlar om kommunikation och relationer. Och kan 
man kommunicera på ett bra sätt och känner att den som man pratar med förstår det man 
säger och tar det som man har tänkt, [...]. Känner man att [...] hon fattar precis eller han 
fattar precis vad jag säger och tolkar det rätt [...] då är det ju inga problem. – Marita  

5.7 Sammanfattning av studiens resultat 
 

Sammanfattningsvis visar resultaten att hemmasittande är ett mångfacetterat problem. 
Intervjupersonerna beskrev orsaker till hemmasittande som kan knytas till föräldrasvikt, 
psykisk ohälsa, konkurrerande intressen samt kontextuella och individuella faktorer. De 
professionella har erfarenheter av att hemmasittande blir ett normaliserat beteende som 
innebär en nedåtgående spiral. Desto längre eleven sitter hemma från skolan ju svårare blir 
det för denne att komma tillbaka. De professionella beskrev ett individanpassat arbetssätt i 
vilket de i stor utsträckning försöker möta elevens behov och önskemål vad gäller dennes 
skolgång. Resultaten visar att relationer och allians är två grundläggande element i arbetet 
med hemmasittande elever och att en allians med eleven och dennes familj är viktigt för 
att få eleven att närma sig skolan och till sist komma tillbaka. Resultaten visar att det finns 
organisatoriska och juridiska barriärer i arbetet med dessa elever, vilka främst relaterar till 
tid och sekretess. För att det ska vara framkomligt att arbeta med hemmasittande elever är 
det enligt intervjupersonerna angeläget att skolan och andra aktörer i samverkan har en 
samsyn kring fenomenet. 
 

6. Diskussion 
 

Studiens syfte har varit att beskriva och analysera hur de professionella på en 
högstadieskola i en mindre norrländsk kommun arbetar med hemmasittande elever samt 
att undersöka vilka förklaringar till hemmasittande som framförs av dessa professionella. I 
detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till studiens teoretiska ramverk och 
tidigare forskning och kunskap på området. 

6.1 De professionellas förståelse av orsaker till hemmasittande 
 

De förklaringar till hemmasittande som framfördes av de professionella handlade främst 
om föräldrasvikt och brister relaterade till rådande skolmiljö. Individuella riskfaktorer 
berördes också men inte i lika stor utsträckning som ovan nämnda faktorer. I det stora hela 
överensstämmer de professionellas förståelse av orsaker till hemmasittande med den 
tidigare forskning som redovisats i kunskapsöversikten om risk- och skyddsfaktorer för 
skolfrånvaro (Egger, Costello & Angold, 2003; Hendron & Kearney, 2016; Kearney, 
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2008; Sundell, El-Khouri & Månsson, 2005). Resultaten visar att de professionella på 
högstadieskolan uppfattar hemmasittande som ett fenomen orsakat av ett flertal olika och 
sammanlänkade faktorer. Resultaten bekräftar således inte att hemmasittande har en 
ensam förklaringsfaktor, snarare att hemmasittande är ett mångfacetterat problem med 
förklaringsfaktorer på många olika plan i elevens liv. Detta överensstämmer med Gregory 
och Purcell (2014) som argumenterar för att ett medicinskt-biologiskt förståelseperspektiv 
inte ensamt kan förklara långvarig frånvaro utan att fenomenet behöver förstås utifrån en 
holistisk förklaringsmodell där faktorer relaterade till familjen, det sociala sammanhanget 
och skolan sammanflätas.  
 
Det finns likheter mellan det holistiska synsätt (Gregory & Purcell, 2014) som de 
professionella på skolan applicerar på hemmasittande och ett systemteoretiskt tänkande. 
Enligt ett systemteoretiskt synsätt ingår allt levande i system beståendes av olika delar 
som hänger ihop och påverkar varandra ömsesidigt, vilket innebär ett cirkulärt tänkande 
kring orsak och verkan (Payne, 2008). Orsaker till att en elev är hemmasittande kan 
förstås utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, vilket innebär att den hemmasittande eleven 
ska förstås i relation till det system som skolan utgör. I systemet skolan finns ett flertal 
olika delar som hänger ihop och påverkar eleven i positiv och/eller negativ bemärkelse 
vad gäller dennes skolfrånvaro. Relationer mellan eleven och skolpersonal kan förstås som 
en del i systemet skolan, vilken ingår i en process där andra delar i systemet, som 
exempelvis familj och kompisar, också påverkar eleven i en positiv och/eller negativ 
bemärkelse vad gäller dennes skolfrånvaro. Det är inte någon/något som ensam/ensamt 
bär “skulden” för att en elev blir och/eller är hemmasittande, utan alla delar i systemet 
inverkar på eleven i en ständigt pågående process. Ingen/inget pekas ut som skyldig enligt 
ett systemteoretiskt tänkande (Payne, 2008). 
 
Resultaten visar att de professionella har erfarenheter av att ju längre en hemmasittande 
elev har varit borta från skolan desto svårare blir det för eleven att komma tillbaka. Den 
nedåtgående spiralen som intervjupersonerna beskrev är ett exempel på hur olika delar i 
systemet skolan, exempelvis det sociala (vänner, klasskompisar) och det miljömässiga 
(skolklimatet, lärmiljöer), hänger ihop och påverkar elevens motivation till att komma 
tillbaka till skolan. Skolrelaterade faktorers inverkan på problematisk frånvaro får stort 
stöd i tidigare forskning av exempelvis Hendron och Kearney (2016). 

6.2 Hinder och möjliggörare i arbetet med hemmasittande 
 

Resultaten visar att relationer är grundläggande i arbetet med hemmasittande elever. 
Tidigare forskning om vikten av relationer och en allians med den hemmasittande eleven 
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och dennes familj (Hendron & Kearney, 2016; Rokenes, 2016) går stick i stäv med de 
professionellas erfarenheter av relationens betydelse i arbetet med hemmasittande elever. 
Relationer skapar förutsättningar för ett förändringsarbete hos individen. Inom psykoterapi 
finns det klara belägg för alliansens betydelse för utfallet av terapi. En allians kan förstås 
både som ett medel för att uppnå ett mål och som ett mål i sig (Ryum & Stiles, 2005) 
eftersom en allians är önskvärd för att skapa en vilja till förändring hos individen. Detta 
kan jämföras med relationen mellan den hemmasittande eleven och den professionella, där 
en allians kan gynna elevens självrespekt, självkänsla och mellanmänskliga relationer och 
därmed ligga till grund för att eleven ska bli motiverad till att återgå till skolan (Rokenes, 
2016; Ryum & Stiles, 2005). I en bärande relation tål klienten att den professionella ger 
det råd och stöd som krävs för ett lyckat förändrings- och motivationsarbete (Bernler, 
Johnsson & Skårner, 1993). Om en liknar klienten vid eleven kan det här appliceras på 
den relation som de professionella på skolan har till den hemmasittande eleven. Om 
relationen är av denna sort kan eleven vara mottaglig för den hjälp denne behöver för att 
komma tillbaka till skolan. 
 
Ett flertal riskfaktorer för skolfrånvaro som redovisats i kunskapsöversikten handlar om 
och/eller relaterar på olika sätt till sköra relationer, mellan elev och skolpersonal, mellan 
elev och klasskompisar samt mellan elev och familj (Hendron & Kearney, 2016; Kearney, 
2008; SOU 2016:94). De professionella beskrev att relationsbyggandet är svårt i och med 
att eleven inte befinner sig på skolan och att föräldrar inte alltid samarbetar. Forskning 
visar att bärande relationer och/eller en allians är viktigt och att det rentav kan vara 
avgörande för ett lyckat utfall (Wilson, 1996), varför det är angeläget att få eleven att 
närma sig skolan. Eleven behöver vilja delta på träffar och i möten för att en sådan relation 
ska kunna skapas och/eller bibehållas. De professionella beskrev att dessa elever ibland 
inte verkar vilja vara delaktiga, vilket hindrar skapandet av sådana relationer.  
 
Resultaten visar även att arbetet med hemmasittande elever ofta kan försvåras av elevens 
föräldrar. Föräldrastödd frånvaro är ett begrepp som förekommer i tidigare forskning och 
som omnämns av intervjupersonerna som förekommande. Föräldrastödd frånvaro innebär 
att föräldrar sjukanmäler sitt barn trots att barnet inte är sjukt. Det kan exempelvis göras i 
god tro eller för att barnet behövs hemma. En intervjuperson liknande den föräldrastödda 
frånvaron med att vara medberoende. Föräldrarna lider med sitt barn och tror att de gör 
gott när de sjukanmäler sitt barn eftersom barnet mår dåligt av att gå till skolan. I längden 
innebär detta dock ett socialt utanförskap från skolan som inte gynnar barnets framtid. 
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Vidare visar resultaten att även om elevens föräldrar instämmer med skolpersonal om att 
en förändring krävs och att eleven behöver komma tillbaka till skolan kan samarbetet med 
föräldrarna te sig funktionellt i teorin men inte i praktiken. Resultaten visar att det 
förekommer att föräldrarna vägrar att delge information samt att lämna samtycke till 
informationsöverföring, något som skulle ha underlättat samverkan mellan familjen och 
skolan såväl som mellan skolan och externa aktörer. Enligt föräldrabalken (1949:381) 6 
kap. 2 § har vårdnadshavare ansvar för barnets personliga förhållanden fram tills dess att 
barnet fyller 18 år, vilket i sak betyder att föräldrabalken reglerar den rättsliga relationen 
mellan barn och föräldrar. Barnets föräldrar har således rätt att bestämma över barnet i 
frågor som rör barnets personliga angelägenheter, vilket i praktiken innebär att föräldrar 
har en stark ställning gentemot sina barn. Föräldrarnas bestämmanderätt gentemot sina 
barn kan innebära att eleven inte får det stöd eller den hjälp som denne egentligen behöver 
på grund av att barnets föräldrar bromsar eller sätter stopp för samverkan. Resultaten visar 
att det här problemet kan minska om det finns en bärande relation eller allians mellan de 
professionella på skolan och elevens föräldrar då en sådan relation innebär ett minskat 
motstånd från föräldrarna. 

6.3 Erfarenheter av samverkan med andra samhällsaktörer 
 

Eftersom hemmasittande elever ofta har svårigheter på olika plan i livet är det oundvikligt 
att samverka i arbetet med dessa barn och unga. Samtidigt ställer det krav på att de olika 
yrkeskategorierna kan samarbeta med varandra (Widmark, 2015). Resultaten visar att det 
finns hinder och barriärer för samverkan med externa aktörer i arbetet med hemmasittande 
elever. Enligt de professionellas erfarenheter relaterar dessa hinder och barriärer främst till 
de professionellas skilda bakgrunder och olika arbetskulturer, de professionellas förståelse 
av fenomenet samt rådande lagstiftning. 
 
Enligt tidigare forskning (Danermark, 2005) är kunskaps- och förklaringsmässiga 
faktorer, formella och informella regler samt de yrkesverksammas organisatoriska 
situation centrala och avgörande faktorer för hur samverkan ter sig. Med kunskaps- och 
förklaringsmässiga faktorer menas att de som samverkar tillhör olika yrkeskategorier och 
att de kan ha olika utbildning, synsätt och förklaringsmodeller och därmed ibland olika 
lösningar på problemet. Resultaten visar att de professionella på högstadieskolan har 
erfarenheter av att det inte finns någon enhetlig förståelse av fenomenet hemmasittande 
och att sådana kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer innebär svårigheter i samverkan 
kring de hemmasittande eleverna. 
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Vidare visar resultaten att skilda bakgrunder och olika arbetskulturer är en försvårande 
faktor i arbetet med hemmasittande elever, vilket också kan relateras till kunskaps- och 
förklaringsmässiga faktorer (Danermark, 2005) då exempelvis olika utbildningsbakgrund 
ofta har betydelse för hur ett fenomen förstås och vilka lösningar som föreslås. Resultaten 
visar att de professionella har erfarenheter av att samverkan med externa aktörer i arbetet 
med hemmasittande elever underlättas och ger lyckade resultat när det existerar en samsyn 
gällande hur fenomenet förstås, förklaras och bör hanteras.  
 
Resultaten visar även att gällande lagstiftning kan vara ett hinder i samverkan kring dessa 
elever, vilket kan knytas till Danermarks (2005) faktor formella och informella regler. 
Skolans personal och aktörer i samverkan lyder under olika lagar och paragrafer med olika 
bestämmelser för sekretess. Resultaten visar att de professionella har erfarenheter av att 
detta är en försvårande faktor i samverkan med andra aktörer eftersom det innebär att 
information från och kommunikation med exempelvis socialtjänsten begränsas eller 
uteblir, något som samtidigt skapar en känsla av ovisshet hos skolpersonalen. 

6.4 Avslutande diskussion 
 

Ingen av oss författare har någon betydande erfarenhet av hemmasittande elever eller av 
att arbeta med dem i en skolverksamhet. Vi menar att detta kan förstås både som en fördel 
och nackdel i relation till hela arbetsprocessen. Vår begränsade förförståelse var en fördel 
eftersom den innebar att vi kunde vara mer öppna och mottagliga för intervjupersonernas 
utsagor. Risken att empirin selekteras på förhand, vid själva intervjutillfället eller under 
genomläsningen av det empiriska materialet på grund av förförståelse minskade därmed. 
En gedigen förförståelse kan innebära att tolkningar färgas av forskarens egna erfarenheter 
eller värderingar, vilket begränsar analysprocessen och kan medföra missvisande resultat. 
Detta är viktigt att understryka då analysprocessen är en tolkningsakt och vi som författare 
är medskapare till den kunskap som skapas (Westlund, 2015). Samtidigt kan en begränsad 
förförståelse uppfattas som en nackdel då den kan innebära att materialet mest skrapar på 
ytan på grund av en avsaknad av kunskaper som eventuellt hade kunnat bidra under själva 
intervjutillfällena. Vi menar att vår begränsade förförståelse till stora delar har varit till 
studiens fördel och att det är en faktor som ökar studiens tillika resultatens trovärdighet då 
vi är väl medvetna om våra egna erfarenheter och värderingar och aktivt har arbetat för att 
lägga dessa åt sidan. 
 
Intervjupersonernas utsagor är kontextberoende, vilket innebär att det finns svårigheter att 
replikera studien. Studiens presenterade resultat och analys är avhängiga oss författare, de 
utvalda intervjupersonerna samt tid och rum. Om vi hade genomfört samma intervjuer ett 
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halvår senare så hade personalen på högstadieskolan eventuellt hunnit implementera de 
rutiner för hemmasittande som utarbetades vid tillfället för intervjuerna, vilket mest troligt 
hade medfört annorlunda svar tillika resultat. Detta är bara ett exempel på tidens betydelse 
för denna studies resultat. Vidare innebär själva intervjusituationen ett samspel mellan 
intervjuare och intervjuperson där relationen mellan parterna är en faktor som påverkar 
intervjutillfället och vidare studiens empiriska material. Relationen mellan intervjuare och 
intervjuperson påverkas i sin tur av exempelvis köns-, ålders- och socialgruppskillnader. 
Ovanstående företeelser brukar hänföras till den så kallade intervjuareffekten som uppstår 
vid intervjutillfället (Anderson, 1958). För att minimera intervjuareffekten valde vi att 
ställa intervjufrågorna på ett likartat sätt till de professionella, utan omformuleringar och 
enligt ordningen och ordalydelsen i intervjuguiden. Detta eftersom de frågor som ställs 
(och inte ställs), på vilket sätt de ställs och hur svaren följs upp också påverkar studiens 
resultat. 
 
Det är sannolikt att vi hade underlättat för oss själva genom att tillägna vår intervjuguide 
mer tid. Att transkribera är en tidskrävande aktivitet och en del av den empiri vi har samlat 
in visade sig vara ”skräp” eftersom det inte relaterade till studiens problemområde. Ett 
möjligt alternativ hade varit att genomföra en eller två pilotintervjuer för att säkerställa att 
de intervjufrågor vi hade förberett var formulerade på ett sådant sätt att de var tillräckligt 
tydliga, utan att vara för styrande. 
 
Då vårt intresse riktas mot de professionellas perspektiv på hemmasittande och deras 
erfarenheter av att arbeta med hemmasittande elever finner vi studiens metodval lämpliga 
och att inget annat sätt att undersöka saken på hade varit mer passande. Vi eftersökte djup 
och finner det lämpligt att intervjupersonerna är i olika åldrar och att de har arbetat olika 
lång tid på högstadieskolan. Samtliga intervjupersoner hade vid intervjutillfället dessutom 
olika roller i arbetet med hemmasittande elever och deras utbildningsbakgrund varierade. 
Samtliga nämna aspekter har påverkat studiens resultat positivt eftersom det har inneburit 
att vi har fått ta del av olika yrkesrollers erfarenheter av hemmasittande. Det hade förstås 
varit av vikt och intresse att göra de hemmasittande elevernas och deras föräldrars röster 
hörda i denna studie. Det har dock varit nödvändigt att begränsa antalet intervjupersoner 
eftersom vi har haft en tidsram att förhålla oss till. Nu vet vi att ett ännu större empiriskt 
material hade varit svårt för oss som nybörjare att hantera inom den givna tidsramen. Det 
är viktigt att komma ihåg att vår studie speglar de professionellas perspektiv och att de 
hemmasittande elevernas, deras familjers och samverkansaktörers erfarenheter av skolans 
arbete inte har fått göra sin röst hörd i denna studie. Det finns alltid två sidor av ett mynt. 
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7. Slutsatser 
 

Det råder inga tvivel om ämnets aktualitet eller samhällsrelevans. Att rikta fokus mot att 
förebygga och/eller förhindra hemmasittande är en brännande fråga eftersom våra barn 
och unga utgör vår framtid. Skolan blir därigenom en viktig arena och arbetet mot 
hemmasittande blir sålunda en fråga av stor relevans. Vår studie visar att de professionella 
förstår orsaker till hemmasittande som mångfacetterade, komplexa och multifaktoriella. 
De professionella på högstadieskolan tillämpar därför ett individanpassat och flexibelt 
arbetssätt.  
 
En majoritet av den forskning som finns på området är internationell och utförd i USA 
eller Storbritannien (se exempelvis Hendron & Kearney, 2016; Kearney, 2008), där andra 
skolsystem och samhällsstrukturer råder, vilket bör beaktas. Det finns således möjligheter 
till och behov av vidare och fördjupad forskning i Sverige. Den komplexitet som finns 
underbyggd i arbetet med hemmasittande elever ger upphov till vidare studier som 
undersöker hemmasittande elevers erfarenheter av skolmiljö.  
 
I den studerade kommunen pågår en satsning kring problematiken med hemmasittande 
barn och unga, men vi önskar en tydligare linje på nationell nivå, då vi tror att det behövs 
en mer omfattande förändring för att förhindra att barn och unga blir hemmasittande. I den 
bästa av världar skulle grundskolan besitta mer ekonomiska resurser. I sådana fall skulle 
åtminstone en person kunna projektanställas på varje grundskola i syfte att arbeta specifikt 
mot hemmasittande och med hemmasittande elever.  
 
Vi är optimistiska och hoppas att vår studie inte bara kan bidra med att visa på 
komplexiteten i arbetet med barn och unga som sitter hemma, utan att studien även kan 
fungera som en väckarklocka och ett underlag till förändring. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 

Hej, 
 
Vi är två socionomstudenter, Lina och Isabelle, som läser termin 6 vid Umeå universitet 
och ska skriva vårt examensarbete om hemmasittande. Syftet med studien är att beskriva 
hur arbetet mot hemmasittande och med hemmasittande ungdomar kan se ut. Studien 
vänder sig till er som arbetar på högstadiet. 
  
Just nu fördjupar vi oss i forskning och litteratur kring ämnet. Utöver det önskar vi oss en 
inblick i det arbete som dagligen genomförs med ungdomar på högstadiet. Därför skulle vi 
gärna vilja träffa er som har kunskap, erfarenhet och daglig kontakt med ungdomarna. 
  
Studien kommer att genomföras med intervjuer på en plats som Du bestämmer. Den 
intervju vi har förberett beräknas ta ca 1-2 timmar. Intervjun kommer att spelas in och 
sedan skrivas ut i text. Din information kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras 
så att ingen obehörig kan ta del av dem. Resultatet kommer enbart att användas i 
forskningsändamål. 
  
Redovisningen av resultaten kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Vi 
kommer att nämna vilka yrkesgrupper som har deltagit i studien samt att det berör 
högstadiet men namn såväl som kommun kommer att uteslutas från uppsatsen. All data 
kommer att raderas efter genomförd studie. Resultaten kommer att presenteras i en 
kandidatuppsats vid Umeå Universitet när uppsatsen är godkänd. 
  
Det är frivilligt att delta och tillåtet att när som helst avbryta utan närmare motivering. 
Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta någon av oss. 
 
Vänliga hälsningar, 
 

Lina Sandström Holst   Isabelle Öhman 
XXXX@hotmail.com    XXXX@hotmail.com  
070-XXX XX XX   070-XXX XX XX 
 
Handledare 
Sara.lilliehorn@umu.se  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
  
Bakgrund 

● Först och främst, är du bekant med begreppet hemmasittande? 
● Vilken profession tillhör du? 
● Kan du kortfattat berätta vilka dina huvudsakliga arbetsuppgifter är? 

 
Arbetet med hemmasittande 

● Kan du beskriva för oss hur du, tillsammans med dina kollegor, arbetar med 
hemmasittande elever? 

● I ditt arbete med hemmasittande elever, vad har du upplevt för utmaningar?  
(Kan du ge ett eller flera konkreta exempel på situationer som har varit särskilt 
utmanande…?) 

● Har du upplevt något som försvårar arbetet med hemmasittande?  
(Kan du ge ett eller flera konkreta exempel på situationer som har varit särskilt 
försvårande…?) 

● Vad har du upplevt möjliggör arbetet med hemmasittande?  
(Kan du ge ett eller flera konkreta exempel vad som möjliggör...?) 

● Hur kan din kontakt med en hemmasittande elev se ut? 
● Hur kan din kontakt med elevens familj se ut? 
● Arbetar ni förebyggande mot hemmasittande?  

 
Samverkan 

● Vilka andra aktörer samverkar ni med i arbetet med hemmasittande elever?  
● Kan du berätta om dina erfarenheter av samverkan? 
● Hur ser ansvarsfördelningen ut (exempelvis vem följer upp/utvärderar)? 
● I samverkan med andra samhällsaktörer, vad har du upplevt för utmaningar? 
● I samverkan med andra samhällsaktörer, har du upplevt hinder för samverkan?  
● Vilka faktorer har du upplevt underlättar samverkan? 

 
Förklaringar till hemmasittande 

● Enligt din uppfattning, vilka är de hemmasittande eleverna? 
● Enligt din uppfattning, vilka är de bakomliggande orsakerna till hemmasittande? 
● Enligt din uppfattning, vilka svårigheter brottas hemmasittande elever med?  
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Bilaga 3 

Exempel på kodningsschema 
 

Meningsbärande enheter Koder Kategori 

Vi gör anpassningar och lyssnar på 
eleven utifrån vad den säger. Vad ska vi 
göra för att du ska komma till skolan? 
Det är mycket det som det handlar om, 
och vi är nästan så vi vänder ut och in 
på oss själva för att eleven ska komma 
till skolan. Så vi är med på nästan vad 
som helst, bara dom kommer. 
 

Vi försöker hitta ett sätt att få dom 
tillbaka till skolan. Vi anpassar 
scheman, nu den senaste som är ganska 
aktuell, gjorde vi så att hen fick säga 
hur, vad skulle krävas att du skulle 
komma till skolan då? [...]. Ja, men vi 
anpassar. Vi försöker allt för att få dom 
till skolan. 
 

Ja, eleven måste få vara med och säga 
vad dom tycker. Och ibland faller det 
jättebra. 
 

Och gärna när vi gör lite oortodoxa lösningar, 
lite annorlunda. [...]. Och pratar med, om 
eleven är i skolan någon dag, så pratas det 
med eleven om frånvaron och hur vi ska lösa 
det tillsammans och hur de tänker själv. 
 

Egentligen utgår vi från det som fungerar och 
så försöker vi göra mer av det som funkar. 

Lyssnar till eleven 
Tillfrågar eleven om 
önskemål 
Möter önskemål 
Hitta sätt 
Anpassar scheman 
Försöker allt 
Pratar med eleven 
Eleven måste få vara 
med och tycka 
Utanför uppdraget 
Oortodoxa lösningar 
Annorlunda lösningar 
Lösa det tillsammans 
Vadslagning 
Mer av det som funkar 
Speciallösningar 
 

Individanpassat 
arbetssätt 

 


