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Abstract 

The phenomenon of home-sitters is increasing in scope and represents a current problem 

for research and those working in the school world. School counsellors are a professional 

group that works actively with students who are home-sitters. The purpose of this study is 

to increase the understanding of school counsellors work with home-based high school 

students. To investigate this, I conducted semi-structured interviews with four school 

counsellors in a for Sweden middle-sized city. The study's results are based on a thematic 

analysis and dealt with the following two themes and related sub-themes: Pupil-focused 

working methods and Varied work roles. In the thematic analysis, it was found that the 

interviewed school counsellors work in close contact with home-based students while they 

relate to the requirements and norms the school has. To understand this the results are 

analyzed using Lipsky's theory of grassroots bureaucracy. 
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Sammanfattning 

Fenomenet hemmasittare ökar i omfattning och utgör en aktuell problematik för forskning 

och de som arbetar inom skolans värld.  Skolkuratorer är en yrkesgrupp som arbetar aktivt 

med elever som är hemmasittare. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för 

skolkuratorers arbete med hemmasittande högstadieelever. För att undersöka detta har 

författaren genomfört semi-strukturerade intervjuer med fyra skolkuratorer i en medelstor 

stad i Sverige. Studiens resultat baseras på en tematisk analys och behandlades följande två 

teman och tillhörande underteman: Elev-fokuserat arbetssätt och Varierande arbetsroller. 

Resultatet av den tematiska analysen visar att de intervjuande skolkuratorerna arbetar i nära 

kontakt med hemmasittande elever samtidigt som de förhåller sig till de krav och normer 

som skolan har och för att förstå detta analyseras resultatet med hjälp av Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrati. 
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1. Inledning  

Fenomenet ”hemmasittare” växer allt mer i dagens samhälle samtidigt som det saknas 

forskning och kunskap kring ämnet. En hemmasittare är en elev som varit hemma utan 

giltiga skäl i mer än tre veckor, men där vårdnadshavarna har kännedom om den ogiltiga 

frånvaron (Skolverket, 2010). Vad är anledningen till att barn och unga väljer att stanna 

hemma istället för att närvara på skolan? Frågor som denna ligger till grund för både 

forskning och det arbete som utförs på skolor runt om i landet.  

Orsakerna till att en elev blir hemmasittare är många enligt forskningen. Sjödin och Gladh 

(2018) menar att det oftast är en väv av orsaker som exempelvis sociala nätverk, psykisk 

ohälsa och rutiner inom skolan som ligger bakom problematiken. Forskning har också 

belyst både kortsiktiga och långsiktiga negativa konsekvenser som riskerar att drabba den 

elev som blir hemmasittande (Virtanen, Kivimäki, Loupa, Vahtera, Elovainio, Kojela och 

Pietikäinens, 2009; Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010).  Ifall problematiken eskalerar anses 

den inte bara få konsekvenser för eleven själv utan även för samhället i stort (Thompson, 

2011).  

Enligt Skolverket (2010) pekar forskningen på att det primärt är samhällets och 

skolsystemets ansvar att öka barn och ungas närvaro i skolan. Rent konkret innebär detta 

att flera professioner inom skolan arbetar för att motverka elevers skolfrånvaro och för att 

hjälpa elever med hög frånvaro att närvara och delta i skolans verksamhet igen. Dessa 

professioner ingår i ett team, kallad för elevhälsan. Skolkuratorn är en del av elevhälsan 

och arbetar i nära kontakt med hemmasittande elever. I skolans arbete med hemmasittande 

elever är behovet av erfarenheter kring arbete med psykosociala problem hos elever stor. 

Skolkuratorns profession innefattar dessa efterfrågade erfarenheter. Med tanke på att 

skolkuratorer arbetar i nära kontakt med hemmasittande elever så besitter de viktig 

kunskap inom ämnet.  Forskning kring skolkuratorers arbete är däremot ett understuderat 

område idag (Thompson, 2011).  Den här studien baseras på intervjuer med skolkuratorer.  
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2. Syfte 

Med utgångspunkt i intervjuer med skolkuratorer är syftet att öka förståelsen för 

skolkuratorers arbete med hemmasittande högstadieelever. Studien kommer behandla 

följande frågor:   

• Vad beskriver skolkuratorer som centralt i skolans arbete med att förhindra och 

åtgärda elevers skolfrånvaro?  

• Vilka arbetsroller beskriver skolkuratorer att de intar i skolans arbete med elever 

med problematisk skolfrånvaro?    

  

3. Bakgrund  

I bakgrundsdelen kommer lagar och riktlinjer kring skolplikt att presenteras samt en 

definition av vad skolfrånvaro är. Senare i avsnittet beskrivs skolverkets syn och definition 

av hemmasittare och skolans ansvar för utbildning och skolfrånvaro.  

3.1 Skolplikt och rätt till utbildning   

Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från och med det kalenderår de fyller 

sex år till och med årskurs nio. Skolplikt innebär enligt skollagen (SFS 2010:800) att barn 

måste vara i skolan och delta i den verksamhet som erbjuds. Det finns dock giltiga skäl för 

när barn inte behöver delta i skolan. Giltiga skäl är till exempel sjukdom eller av skolan 

beviljad ledighet. De barn som omfattas av skolplikt har rätt till kostnadsfri utbildning. 

Asylsökande och papperslösa omfattas inte av skolplikten men har rätt till utbildning (SFS 

2010:800).   

3.2 Skolfrånvaro   

Enligt skolinspektionens (2016a) rapport från 2016 är den ogiltiga skolfrånvaron i 

grundskolan lika omfattande som för tio år sedan. När inga giltiga skäl, som bland annat 

kan vara beviljad ledighet eller sjukdom, anges blir skolfrånvaron ogiltig. Ogiltig skol-

frånvaro innebär att elever går miste om rätten till utbildning. I årkurs 1–6 handlar ogiltig 

frånvaro oftast om enstaka tillfällen, så kallade ströfrånvaro. Mer omfattande och samman-

hängande ogiltig skolfrånvaro återfinns främst bland elever i årskurserna 7–9. I 

skolinspektionens (2016a) rapport påtalas det att ogiltig frånvaro kan vara en signal på att 
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något inte står rätt till. Ogiltig frånvaro kan nämligen vara grundad i någon form av 

problematik för eleven, antingen i skolan eller i hemmet.  

3.3 Skolverkets definition och syn på fenomenet hemmasittare   

Skolverket (2010) har i rapporten ”Skolfrånvaro och vägen tillbaka” definierat 

hemmasittare som någon som har ogiltig frånvaro under en längre period än tre veckor 

och där vårdnadshavarna har kännedom om frånvaron. I rapporten beskrivs att elever 

sällan bli hemmasittare över en natt utan att det i de flesta fallen sker en så kallad 

”skolprocess”. Det kan påbörja med enstaka ströfrånvaro som sedan övergår till en så 

kallad “korridorhäng”, där eleverna befinner sig på skolan men inte närvarar på lektionerna 

eller i verksamheten som skolan erbjuder. Detta kan enligt Skolverkets (2010) rapport 

utmynna i hemmasittande, det vill säga att eleverna inte vistas eller närvarar på skolan alls.  

3.4 Skolans ansvar för utbildning och skolfrånvaro   

Enligt skollagen (SFS 2010:800) har kommunen yttersta ansvaret att se till att alla barn får 

den utbildning som de har rätt till. Det är sedan skolans ansvar att se till att eleverna får den 

utbildning som krävs. Kravet om allmän utbildning inbegriper att kraven skollagen ställer 

på kommunerna och i förlängningen skolan, har lett till att ett väl fungerande 

närvarosystem arbetats fram, samt att skolan arbetar aktivt med att åtgärda och undersöka 

bakomliggande orsaker kring skolfrånvaron (Skolinspektionen, 2016a).   

I skolinspektionens i rapport (2016b) om skolfrånvaro från 2016 ges förslag på hur 

kommunens och skolans arbete kan förbättras gällande den ogiltiga skolfrånvaron. Det 

har skrivits fram alternativ till att förbättra skolans och kommunens arbete med att få 

tillbaka elever med omfattande skolfrånvaro till skolan igen och därmed få sin rätt till 

utbildning.   

4. Forskningsgenomgång  

I detta avsnitt kommer en genomgång av tidigare forskning kring ämnet hemmasittare att 

redogöras för. Avsnittet påbörjas med definitioner av ämnet som följs upp av vad som 

orsakar det. Senare beskrivs konsekvenser hemmasittande kan leda till och slutligen vilka 

insatser som kan vara aktuella.  
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4.1 Definitioner kring fenomenet hemmasittare  

Hemmasittare är ett omdiskuterat fenomen och det förkommer en del oklarheter kring vad 

begreppet hemmasittande innebär. Konstenius och Schillaci (2010) påstår att begreppet 

hemmasittare hänvisar till en grupp av beteende, frånvarobeteenden, som illustrerades i ett 

kontinuum. Författarna beskriver hemmasittare som de elever som är helt hemma från 

skolan utan godkänd orsak under minst tre veckor i sträck. Med andra ord ses fenomenet 

som bestående av flera olika steg i form av frånvarobeteende som leder till ett beteende-

mönster som har etablerats väl. Konstenius och Schillaci (2010) illustrerar hemmasittande 

i form av en tidslinje/spektrum med hållpunkter som står för de olika frånvarobeteende 

som i sin tur kan resultera i hemmasittande. Processen börjar med oro eller ångest under 

skolnärvaron som sedan eskalerar till hemmasitteri. Alla stegen handlar om att eleven har 

ett problematiskt förhållande till att vara i skolan (Konstenius & Schillaci, 2010).    

För att förtydliga innebörden i begreppet har begreppet hemmasittare ställts mot 

begreppet skolkare (Gladh och Sjödin, 2014). Enligt Gladh och Sjödin (2014) är det barn 

eller den ungdom som skolkar oftast inte hemma under skoltiden. Medan en hemmasittare 

befinner sig oftast i hemmiljön under skoltid. En annan punkt som Gladh och Sjödin 

(2014) lyfter är skillnaden i känslor som förknippas med de två formerna av frånvaro, där 

skolkare inte fruktar närvaron i skolan medan hemmasittare har ett antal starka känslor och 

reaktioner kopplade till sin skolnärvaro så som ångest och vredesutbrott.    

4.2 Orsaker till hemmasittande  

Enligt Skolverkets rapport (2010) finns det flera orsaker bakom ogiltig, långvarig skol-

frånvaro och i vissa fall är det en kombination av orsaker. Forskare har identifierat olika 

bakomliggande orsaker till fenomenet hemmasittare. Orsakerna kan delas in i individuella, 

sociala, skolrelaterade och familjerelaterade faktorer (Friberg, Karlberg, Sundberg Lax & 

Palmer, 2015). Hemmasittande kan utlösas av en händelse, till exempel ett trauma, en 

familjehändelse eller en stadieövergång där eleven går igenom en övergång från exempelvis 

mellanstadiet till högstadiet. Kearney (2005) påstår att det ibland inte finns någon tyd-

lig förklaring bakom ogiltig, långvarig skolfrånvaro.  

4.2.1 Individuella faktorer  

Enligt Friberg et al. (2015) kan de individuella faktorerna vara både fysiska och psykiska 

sjukdomar. Astma eller trötthet är exempel på fysiska sjukdomar, och psykiska sjukdomar 

kan exempelvis vara depression, social fobi samt separationsångest. Enligt en 
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undersökning av Skolverket (2010) har många hemmasittare en diagnos inom 

autismspektrumet som har resulterat i isolering och utanförskap. Andra elever har försökt 

undvika situationer i skolan som triggar igång oro och obehag. Sådant som framkallar oro 

och obehag kan vara provsituationer, kränkningar, mobbning, missförhållanden eller olika 

former av upplevd utsatthet (Kearney & Albano, 2004).    

Friberg et al. (2015) behandlar att elevers skolprestation kan försvagas om de upplever 

inlärningssvårigheter i samband med skoluppgifter. Att inte våga lämna in och ifrån sig sina 

uppgifter kan leda till ogiltig frånvaro. Enligt Friberg et al. (2015) kan skolfrånvaro även 

kopplas till att elever inte finner skolan tillräckligt utmanande.  En del elever upplever en 

bristande stimulans i skolan och i brist på utmaningar går de inte till skolan. (Friberg et al., 

2015).  

4.2.2 Sociala faktorer  

En av orsakerna bakom att vissa elever väljer att inte gå till skolan är att de blir kränkta 

eller mobbade under skoltiden. Det är inte bara upplevelse av social utsatthet som kan 

påverka närvaron negativt. Skolfrånvaro kan också hänga samman med att en elev inte har 

några kamrater i skolan (Friberg et al., 2015; Skolverket, 2010). 

Det är inte bara bristen på kamrater eller utanförskap som kan leda till hemmasittande utan 

även grupptryck har visat sig påverka elevers skolfrånvara. Elever som har kamrater som 

inte går till skolan kan falla för grupptrycket och själv sluta gå till skolan och i förlängningen 

slutligen bli hemmasittande. Dessa elever flyr inte skolan utan de gör snarare som sina 

kamrater hävdar Friberg et al. (2015).  

4.2.3 Skolrelaterade faktorer  

Andra orsaker som är relaterade till skolan är när elever har lågt förtroende för skol-

personalen som gör att de inte söker efter deras stöd och hjälp i exempelvis skol-

uppgifterna. Elevers skolfrånvaro kan också bero på otydliga mål med undervisningen, få 

möjligheter till delaktighet i skolan, bristande individualisering och uteblivet särskilt stöd. 

Låga förväntningar från skolpersonalen som inte ser vikten av att se till att eleverna lär sig 

något eller ens stannar i skolan kan också göra att elever inte närvarar i skolan. För höga 

förväntningar och krav från skolpersonalens sida kan öka risken för hög frånvaro (Friberg 

et al., 2015; Skolverket, 2010; Virtanen et al., 2009).  
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Organisatoriska faktorer i form av otydlig ansvarsfördelning bland skolpersonalen kring 

exempelvis närvarokontroll och vem som bär ansvaret att leta efter och kontakta en 

frånvarande elev kan leda till elevers hemmasittande (Skolverket, 2010). De ovan nämnda 

skolrelaterade faktorerna är även hinder för skolpersonalen i deras arbete med att stödja 

och hjälpa elever som har på grund av missade prov vid frånvaro fått kunskapsluckor 

(Friberg et al., 2015).  

4.2.4 Familjerelaterade faktorer  

Skolverket (2010) lyfter fram familjerelaterade faktorer som en vanlig orsak till hemma-

sittande. Dessa faktorer har sin grund i att familjen inte förmår att stödja barnet eller 

ungdomen till att närvara på skolan (Friberg et al., 2015). Friberg et al. (2015) betonar 

att hemmasittande främst beror på bristande tillsyn från vårdnadshavarna eller missbruk 

inom familjen. Andra familjerelaterade faktorer är en dålig relation mellan barn och vård-

nadshavare och kriser i vårdnadshavarnas äktenskap. Det kan även vara fråga om andra på-

frestningar inom familjen så som sjukdom, arbetslöshet, migration eller misshandel som 

utsätter eleven för oro (Friberg et al., 2015).    

4.3 Konsekvenser för hemmasittare  

Individuella, sociala, skolrelaterade och familjerelaterade faktorer påverkar eleven på ett 

direkt eller indirekt sätt. Hemmasittande elever kan av de tidigare nämnda orsakerna hamna 

i depression samt andra psykiska och fysiska problem menar Virtanen et al. (2009). 

Elevernas skolfrånvaro påverkar deras möjligheter till att tränas socialt och utvecklas 

personligt, samt få ett ökat självförtroende (Konstenius & Schillaci. 2010). Eleverna missar 

även möjligheten att klara av sin skolgång. Friberg et al. (2015) poängterar vikten av 

avklarade kärnämnen i grundskolan och hur det kan påverka livet i stort. Barn och unga 

som inte klarar av sin skolgång löper ökad risk för framtida misslyckanden i livet 

(Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010). Misslyckanden kan exempelvis resultera i att ett 

antisocialt beteende utvecklas. Eleven kan även hamna i kriminalitet eller 

drogmissbruk. Även Thompson (2011) menar att när hemmasittare inte går klart en 

utbildning kommer de inte kunna komma ut i arbetslivet som i sin tur blir kostsamt för 

samhället.  

Konsekvensen av skolfrånvaro blir att barnet/ungdomen inte ges möjlighet att 

förberedas för vuxenlivet på samma premisser som de elever som går i skolan. 

De frånvarande eleverna missar den kunskapsinhämtning som är nödvändig 
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för fortsatta studier och bättre chanser på arbetsmarknaden, men också mycket 

i form av social träning, chans till personlig utveckling och ökat självförtroende 

(Konstenius & Schillaci. 2010, s. 25).     

4.4 Insatser för att hindra, förebygga och hantera hemmasittande   

Skolverket (2008) lyfter fram att ett gott samarbeta mellan elev, vårdnadshavare och skol-

an, och individanpassade insatser som är några grundläggande förutsättningar för att 

effektivisera insatserna vid hemmasittande. Vid behov kan även en specialutbildad 

behandlare, kon-takt med barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och socialtjänst vara 

nödvändigt. Gladh och Sjödin (2014) och Ekstrand (2015) betonar vikten av 

att tidigt uppmärksamma barn och unga som inte närvarar på skolan. Tidiga insatser har 

nämligen visat sig vara av stor vikt för att kunna påverka och förhindra att barn och unga 

blir hemmasittare. Schemaändringar, extra stöd på lektioner eller klassbyte är några 

exempel på tidiga insatser.   

När hemmasittande beror på sociala och skolrelaterade faktorer utgör insatser för att för-

stärka relationen mellan lärare och elever ett sätt att förhindra eller förebygga hemma-

sittande. En förbättrad relation gör det lättare för lärarna att kunna påverka eleven och 

underlättar för dem att ge rätt och individanpassat stöd (Friberg et al., 2015). I vissa fall 

kan det handla om att sätta in särskilt stöd eller sänka kraven till att klara av skolämnen så 

eleven klarar av prov och skoluppgifter för att uppleva känslan av att kunna lyckas. 

Stigsdotter Ekberg (2010) påtalar dock att det är viktigt att det inte ställs för låga 

krav heller. Författaren hävdar att lägre krav och förväntningar kan ge motsatt 

effekt genom att eleven inte får en stimulans som i sin tur ger ett tecken på att lärarna inte 

verkar inse vikten av att eleverna lär sig något eller stannar i skolan.    

Friberg et al. (2015) påpekar att hemmasittare inte är ensamma om behovet av stöd och 

insatser, utan även familjer kan vara i behov av stöd för att kunna stödja sina barn och 

unga. Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan är därför enligt Friberg et al. (2015) 

viktigt. Ett sätt att behålla samarbetet och underlätta insatsen är att behandlaren gör 

kontinuerliga hembesök för att kunna bryta negativa existerande mönster. Dessutom kan 

man skapa rutiner och tydliga regler i hemmiljön samt tydligare kommunikation mellan 

vårdnadshavare och eleven som ett sätt att ge stöd för familjen (Friberg et al., 2015). För 

att hjälpa elever som är hemmasittare och för att motverka att fler riskerar att bli hemma-
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sittare rekommenderas det att skolan arbetar både förebyggande och med individinriktat 

stöd.   

Kearney och Graczyk (2014) delar in insatserna för hemmasittare i tre nivåer: en universell 

intervention, en selektiv intervention och en indikerad intervention. Kortfattat berör 

insatser på universell nivå alla elever med fokus på skolklimatet, stöd från lärare och 

kamrater samt samarbete mellan hem och skola. På selektiv nivå berörs de elever som löper 

stor risk att bli hemmasittande. Fokus läggs då exempelvis på att öka elevens mot-

ivation, upptäcka exempelvis mobbning samt att stödja eleven i att uppnå målen i 

skolan. Öka elevens motivation sker genom att hitta strategier som är anpassade för den 

individuella eleven samt ha effektiva strategier i form av exempelvis uppföljning för att 

upptäcka mobbning och utanförskap. Ett stöd för att uppnå målen i skolan kan vara som 

tidigare nämnt minska kraven på att klara av skoluppgifter, men även ett intensivare 

samarbete med hemmet genom att vårdnadshavarna uppmanas till att ha en noggrannare 

kontroll på elevens frånvaro kan vara ett sätt att förebygga hemmasittandet på selektiv 

nivå.  

Insatser på indikerad nivå berör de elever som har stora problem med frånvaro. 

Fokus riktas då på mer koncentrerade insatser samt en tydlig uppföljning av varje 

framsteg som eleven gör (Kearney & Graczyk, 2014). På indikerad nivå är oftast 

elevhälsan inblandade där en person i teamet får i uppgift att ha kontroll över elevens 

frånvaro och skolgång. Vid denna nivå har man även lagt upp en skriftlig plan med insatser 

som kontinuerligt följs upp. Den skriftliga planen kan innehålla ett anpassat schema för 

eleven, en plan för hur eleven tar sig tillbaka till skolan och hur närvaron rapporteras till 

vårdnadshavarna (Friberg et al., 2015).   

Enligt Sjödin & Gladh (2018) består hemmasittarproblematik alltid av en väv av orsaker. 

Några exempel på orsaker författaren nämner är, rutiner inom skolan, kompisar, intressen, 

neuropsykiatrisk diagnos, sociala nätverk och psykisk ohälsa inom familjen. Det betyder 

att man i detta fall inte endast ska rikta fokusen på att lösa anledningen till hemmasittare, 

utan som professionell ta större del av ”väven” för att påverka. En hemmasittare har gått 

igenom en komplex långvarig frånvaro och därmed resulterar ett arbete med fokus av så 

stor del som möjligt av ”väven” i positiva utfall (Sjödin och Gladh, 2018). 
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5. Metod  

Denna del kommer innehålla en beskrivning av studiens metodologiska tillvägagångssätt 

så som val av metod, urval och kontaktetablering, samt genomförandet av semi 

strukturerade intervjuer.  I denna del kommer även databearbetning och analysförfarandet 

av intervjumaterialet material att presenteras, samt en beskrivning av studiens tillförlitlighet 

och de etiska aspekterna. 

5.1 Val av metod  

Med tanke på att den här studien har som ambition att öka förståelsen för hur skolkuratorer 

arbetar med problematiken hemmasittare valdes det att genomföra intervjuer med 

skolkuratorer.  Inom kvalitativ forskning är intervjuer den vanligaste forskningsmetoden 

och ett sätt att samla kunskaper kring ett fenomen. Genom att fråga erfarna människor om 

hur de upplever och ser på ett visst fenomen som i detta fall hemmasittare kunde 

information in hämtas kring den typ av kunskap som eftersöktes (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015).  

5.2 Urval och kontaktetablering 

Valet av intervjupersoner för denna studie begränsades till skolkuratorer för årskurs sju till 

nio som arbetar i en medelstor stad i Sverige. Valet att kontakta skolkuratorer på 

högstadieskolor beror främst på att där i årskurs sju till nio som hemmasittande 

problematiken är som mest utbredd. Författaren tog kontakt med nio skolkuratorer på 

högstadieskolor i en medelstor stad med tanke på den geografiska lättillgängligheten. 

Urvalet är såldes ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011).  Skolkuratorerna fick först ett 

mejl med information om studien och en förfrågan om deras intresse för att deltaga i 

studien. Författaren tog senare kontakt med de fyra skolkuratorer som gav sitt medgivande 

till deltagandet per telefon för att bestämma en lämplig tid och plats för att genomföra 

intervjuerna. 

5.3 Semi-strukturerade intervjuer 

Sammanlagt genomfördes fyra intervjuer och vardera intervjun varade ca 30 minuter. Alla 

intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats vid en tidpunkt som de själv fann 

lämplig. Innan intervjuerna förberedde författaren en intervjuguide (se intervjuguide Bilaga 

1) med frågor av öppen karaktär (Bryman, 2011).     
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Författaren valde att använda sig av semi-strukturerade intervjuer för att på så sätt kunna 

ställa de redan planerade frågorna i intervjuguiden. Denna form av intervjun är också 

flexibel och innebär att intervjuguiden inte behöver följas till punkt och pricka.  Under 

själva intervjun användes intervjuguiden som ett stöd. Uppföljningsfrågor användes för att 

få intervjupersonerna att förtydliga och ge utförliga beskrivningar av sådant som de tog 

upp (Bryman, 2011). Innan intervjun påbörjades informerades om de forskningsetiska 

principerna samt informerades skolkuratorerna återigen om studiens syfte och möjligheten 

att när som helst under studiens gång kunna avbryta sin medverkan (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Intervjuerna spelades sedan in på mobiltelefon, som tidigare hade 

förberetts för att säkerställa inspelningen, samt kvalitén på ljudupptagningen.     

5.4 Databearbetning och analys  

När intervjuerna var gjorda transkriberades och analyserades materialet. Då syftet har varit 

att samla in information om hemmasittande utifrån skolkuratorernas perspektiv har ingen 

vikt lagts vid betoningar, pauser eller tvekningar i transkriberingen. Av det insamlade 

intervjumaterialet valde författaren att genomföra en tematisk analys som enligt Bryman 

(2011) är den vanligaste metoden av dataanalys. Under en tematisk analys riktas fokusen 

på vad intervjupersonen säger och inte på hur de säger det. Själva grunden i analysen är att 

söka efter olika teman i datamaterialet. När materialet var färdig transkriberat läste 

författaren igenom hela materialet. Sedan genomfördes en närmare analys där 

meningsbärande enheter markerades med en penna. Dessa grupperades sedan i två teman 

med tillhörande underteman. Materialet fick analyseras ytterligare en gång tema för tema 

för att få fram så stor variation som möjligt och för att hitta väl valda citat som 

exemplifierade de valda temana. De identifierade huvudtemana är: elev-fokuserat arbetssätt 

(underteman undersöka och sätta in insatser, få med och lotsa eleven tillbaka och arbeta i små steg) 

och varierande arbetsroller (underteman arbeta med ärendet och arbeta med eleven).   

5.5 Tillförlitlighet 

Svensson och Ahrne (2015) visar att tillförlitlighet är det som all forskning ställs inför. 

Inom kvalitativ forskning finns inte en självfallen förklaring om vad tillförlitlighet är exakt. 

Tillförlitlighet är trots allt fortfarande ett grundläggande kriterium för granskning av 

kvalitativa undersökningar menar Bryman (2011). Kriteriet tillförlitlighet är uppdelad i fyra 

delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 

2011).  
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Inom kvalitativ forskning är trovärdigheten en viktig aspekt (Svensson & Ahrne, 2015). 

För att åstadkomma trovärdighet i studien har författaren på ett så transparent sätt som 

möjligt beskrivit processen med argumentation för sina val. Detta möjliggör i sin tur en 

kritisk diskussion (Ahrne & Svensson, 2015). En så detaljerad redogörelse har också gjorts 

för att författaren ska kunna garantera överbarhet med anledningen att möjliggöra för 

läsaren att själv avgöra om resultatet är överförbart till andra kontexter med liknande syfte 

(Bryman, 2011). Trots detta var inte intentionen att generalisera resultatet för alla 

skolkuratorer.  

För att åskådliggöra pålitlighet i studien har författaren beskrivit i detalj alla steg i studien. 

En möjlighet att styrka och konfirmera i studien handlade om att inte låta mig påverkas av 

författarens egna värderingar, samt kunna bibehålla en neutral ställning till syftet för 

studien. Författaren var under studiens gång medveten om försöket till neutralitet inte 

betydde per automatik att kraven uppfylldes fullt ut (Bryman, 2011).  

5.6 Forskningsetik 

Kring de etiska aspekterna finns det krav från Vetenskapsrådet som författaren behöver ta 

hänsyn till. Kraven omfattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjande-kravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innefattar den nödvändiga 

informationen författaren bör delge de deltagande intervjupersonerna. Genom att 

författaren mejlade information om studien och dess syfte samt meddelade att de har 

möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång har författaren 

kunnat uppfylla kravet (Bryman, 2011). författaren har även delgett deltagarna all 

information muntligt innan vardera intervju påbörjades.   

Samtyckeskravet handlar kortfattat om intervjupersonernas rätt till att själva bestämma sitt 

deltagande (Bryman, 2011). Kravet uppfylldes genom författaren fick ett muntligt 

samtycke för deltagande samtidigt som de informerades om deras rätt att avbryta sitt 

deltagande när de ville.  Konfidentialitetskravet handlar om hur information om 

intervjupersonernas identitet behandlas och förvaras. Intervjupersonerna informerades om 

hur deras personliga uppgifter kommer att behandlas och det genom att deras identitet har 

anonymiserats under hela studiens gång samt att materialet kommer bevaras säkert så att 

ingen kommer åt uppgifterna. Namnen avidentifierades och istället kommer det stå siffror. 

Författaren tydliggjorde även att författaren har tystnadsplikt för all sorts information som 

skulle kunna avslöja deras identitet, som till exempel skolans namn.  
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Nyttjandekravet innefattar användningsområdet av de uppgifter som samlas in om de 

enskilda intervjupersonerna (Bryman, 2011). Nyttjandekravet tog författaren hänsyn till 

genom att författaren informerade intervjupersonerna att materialet som samlas in 

kommer enbart användas i forskningssyfte. Det kommer med andra ord inte användas i 

andra syften eller lånas ut. För att kunna uppfylla kravet helt har författaren även 

informerat att studien kommer senare, efter godkännande, att publiceras på databasen 

DIVA.  

6. Teoretiskt raster   

Under analysarbetet blev det tydligt att skolkuratorn i sin yrkesroll arbetar i nära kontakt 

med hemmasittande elever. Förutom deras arbete med hemmasittande elever har 

skolkuratorerna en hel del krav och regler de behöver förhålla sig till. För att få en förståelse 

för skolkuratorns ställning kommer resultatet att analyseras med hjälp av Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrati.       

6.1 Gräsrotsbyråkrati 

Denna studie utgår från skolkuratorns syn på arbetet med hemmasittare. Skolkuratorn 

arbetar i nära kontakt med hemmasittande elever samtidigt som de förhåller sig till de krav 

och normer som skolan har. Att arbeta mellan den enskilde och organisationens krav och 

regler utgör en position kallad för gräsrotsbyråkrat enligt Michael Lipsky (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008). Gräsrotsbyråkraten har ett stort handlingsutrymme som 

skapas i organisationer med en stor arbetsbelastning och brist på intern kontroll. Med andra 

ord får gräsrotsbyråkraten en tolkning och handlingsutrymme som andra positioner inte 

har. Detta möjliggör en flexibilitet i besluttagande utifrån hur gräsrotsbyråkraten tolkar 

situationen och individen (Johansson, 2007). 

Även om handlingsutrymmet är stort i bedömande av insats, åtgärd eller beslut så är 

gräsrotsbyråkraten fortfarande styrd av lagar, överordnade och riktlinjer som minskar 

bredden av möjligheter (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme möjliggör ett individanpassat arbete. Det individanpassade arbetet 

utgör även en fara när arbetsbelastningen ökar av försöket till att hantera varje enskilt 

ärende på bästa möjliga sätt, och slutligen kan leda till sjukskrivningar eller uppsägningar. 

Detta kan även leda till andra dilemman. För att gräsrotsbyråkrater vill hantera varje klient 

individuellt, men samtidigt inte falla för arbetsbelastningen, kommer det gynna vissa 

klienter och en favorisering skapas (Lipsky, 2010).  
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En gräsrotsbyråkrats stora handlingsutrymme styrs frivilligt eller ofrivilligt av de krav och 

regler en organisation har. Krav och regler skapar ramar att förhålla sig till trots 

gräsrotbyråkratens rättighet till handlingsutrymme för att göra det bästa för klienten. 

Begränsningarna medför ett hinder till att arbeta upp till den ideala bilden personen har 

inom sin yrkesroll och sitt arbetssätt. Detta leder däremot till att gräsrotsbyråkraten hittar 

egna strategier och arbetssätt för att göra det bästa för klienten (Lipsky, 2010).  

7. Resultat 

Enligt de intervjuade skolkuratorerna bär klassföreståndaren på det yttersta ansvaret för 

att kontrollera elevers närvaro och följa upp när en elevs ogiltiga frånvaro har ökat. I 

intervjumaterialet beskrivs ett likartat tillvägagångssätt. I ett första skede tar 

klassföreståndaren kontakt med eleven och vid upprepad ogiltig frånvaro kontaktas 

vårdnadshavaren. Kontakten med vårdnadshavare görs för att undersöka orsakerna till 

frånvaron utöver det som eleven själv har nämnt. I vissa fall kan det visa sig handla om 

giltig frånvaro som vårdnadshavaren har missat att meddela skolan om men i andra fall kan 

det vara fråga om ogiltig frånvaro. Det är ifall av de senare slaget som elevens frånvaro 

uppmärksammas särskilt då det kan vara startpunkten för att en elev riskerar att utvecklas 

till att bli hemmasittande.   

I det följande presenteras de teman som har framkommit i analysen av intervjumaterialet. 

Fokus läggs vid skolans arbete med fenomenet hemmasittare samt skolkurators arbetsroll. 

Följande teman med tillhörande underteman kommer behandlas: elev-fokuserat arbetssätt 

och varierade arbetsroller.  

7.1 Elev-fokuserat arbetssätt 

En förutsättning för att skolkuratorer och andra professionella på skolan ska kunna arbete 

med hemmasittande och problematisk frånvaro är att eleven i fråga har viss närvaro och 

kontakt med skolan. En av de intervjuade kuratorerna beskrev detta på följande sätt: ”När 

det gäller 100% frånvaro så är ju det svårt att jobba för att eleven inte är här och då kan vi 

inte göra något. Det hjälper inte vad vi gör i skolan…” (IP3).  

När det är fråga om 100% skolfrånvaro så har skolkuratorerna inte kontakt med eleverna 

överhuvudtaget och det är därför som det ses som särskilt viktigt att hålla kontakter med 

elever med hög skolfrånvaro så att man inte tappar taget om eleven helt. Så länge eleven 

har kontakt med skolan kan kuratorer arbeta mer eller mindre aktivt med elevers frånvaro. 
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Det som karakteriserar skolans arbete med hemmasittande, i alla fall så som de intervjuade 

kuratorerna beskrev det, är arbetet med elevanpassade insatser. En kurator sa följande:   

Det är viktigt att vi kan anpassa det (skolans verksamhet) - för elever kommer 

inte stöpta i samma form utan vi behöver ha en flexibel skolan som kan möta 

många olika elever och det perspektivet försöker jag hela tiden föra in.  (IP1) 

Elevanpassade insatser är beroende av hur skolans verksamhet anpassas för de olika elever. 

Det betyder med andra ord att en flexibel skola gynnar de olika elever och deras behov 

mer. 

I det här avsnittet tas sådant som berör elev-fokuserade insatser upp. Följande underteman 

kommer behandlas; undersöka och sätta in insatser, få med och lotsa eleven tillbaka, samt 

arbeta i små steg.  

7.1.1 Undersöka och sätta in insatser  

Alla de intervjuade kuratorerna beskrev vikten av tidiga insatser. När en elevs ogiltiga 

frånvaro fortsätter trots den första kontakten med vårdnadshavare lyfter 

klassföreståndaren upp ärendet om ogiltig skolfrånvaro för elevhälsoteamet. Ett sådant 

team består av skolkurator, specialpedagoger, rektorn, skolsköterska, skolläkare och 

eventuellt psykologer. En av de intervjuade kuratorerna beskriver betydelsen av att fånga 

upp i tid på följande sätt:   

… man måste komma in tidigt och det är därför det är så bra att vi har, dels 

de här regelbundna träffarna när vi kollar upp närvaro hela tiden och att det 

finns en kurator som kan komma in direkt. Då kan man jobba med det redan 

när de har 20–25 % frånvaro istället för att man sätter in en insats när de har 

90% frånvaro. Det är mycket svårare att komma tillbaka sen. (IP4) 

Som framkommer i citatet ses tidiga insatser som en förutsättning för att underlätta hela 

arbetet med att hjälpa eleven att komma tillbaka till skolan. För att fånga upp eleven i tid 

sätts en plan igång där orsakerna bakom frånvaron undersöks närmare. Med utgångspunkt 

i egna erfarenheter av att arbete med elever med problematisk skolfrånvaro sa en 

intervjuperson så här om orsakerna bakom att elever inte går i skolan:  

det har varit ganska olika orsaker, skulle jag säga, ibland handlar det om att 

skolan är för svår eller att det blev för jobbigt kanske med det sociala eller att 
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man inte hänger med i skolan eller så, och ibland är det helt andra orsaker det 

kan var psykisk ohälsa på något sätt som inte direkt har med skolan att göra, 

men som gör att man inte klarar av att göra något alls, egentligen ångest och 

så. (IP3) 

Andra orsaker bakom mer långvarig skolfrånvaro som tas upp i intervjumaterialet är att 

eleven umgås med fel personer eller ”det kan också vara relaterat till hur man har det 

hemma” (IP3) eller ”i vissa fall är det föräldrar som har svårigheter …såsom brister i sin 

föräldraförmåga” (IP1) säger en intervjuperson och beskriver att det kan handla om att 

föräldrar har svårigheter i sin relation med varandra eller i deras relation till eleven. En 

annan orsak som togs upp var ensamhet:  

...det är ju jätteindividuellt, mycket av det vi ser nu är ju ensamheten. Att man 

inte känner någon tillhörigheten till sin klass. Man känner sig ensam i klassen 

man har inte några kompisar och då är det väldigt svårt att komma hit. (IP4)  

Enligt de intervjuade kuratorerna anpassas alla insatser efter vilka bakomliggande orsaker 

som har identifierats för den enskilda eleven. Det kan exempelvis handla om insatser så 

som schemaändringar, extra stöd på lektioner, klassbyte och så vidare. Men det kan även 

som en av intervjupersonerna förtydligade, handla om att minska på kraven och på tiden 

som eleven är i skolan under en period när eleven inte mår så bra:  

 Eleven kanske mår väldigt dåligt just nu och det kanske behöver lättas på 

trycket på eleven. Det kan vara att man behöver minska schemat, man 

behöver säga kanske du ska gå på en lektion varje dag, för att det inte ska 

kännas för mycket, så man minskar kraven lite och det är väldigt 

individanpassat. (IP3) 

Om elevens problematiska ogiltiga skolfrånvaro kvarstår trots de insatser skolan erbjudit 

tas ärendet vidare till nästa steg som innebär att en frånvaroutredning startas. Processen 

kan skilja sig åt beroende på skola men här följer en del citat som ger en bild av hur det 

kan gå till:  

... Allting blir individuellt beroende på vad det är för problematik. För hemmasittare 

är ju ett brett fenomen egentligen, det vi alltid gör är att när man märker att frånvaro 

överstiger 25% eller upp mot 30%, så gör vi anmälan till huvudman heter det, det är 

en anmälan till skolledningen om att nu har vi en elev som har hög frånvaro. (IP4)  
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Då hemmasittare är ett brett fenomen kan processen påbörjas med en anmälan till 

huvudmannen när elevens frånvaro börjar överstiga 25%. Det är elevhälsoteamet som gör 

anmälan till skolledningen när de märker en ökad frånvaro hos en elev. En 

frånvaroutredning sätts igång för att kunna få en helhetsbild av de bakomliggande 

orsakerna till den ökade skolfrånvaron. Första steget blir intervjuer med eleven, samtal 

med vårdnadshavarna, klassföreståndare och skolsköterskan. Sedan sätts olika insatser in 

beroende på vad utredningen visar. Exempel på insatserna kan vara ändrad schema, genom 

att ta bort några lektioner, eller sätta in en speciallärare för de elever som har behov av 

att klara vissa ämnen. Det finns många olika sätt som skolan kan arbeta med för att få 

hemmasittarna till skolan igen. Genomgående är dock arbetet med att matcha insatser till 

den enskilda elevens problematik.    

7.1.2 Få med och lotsa eleven tillbaka 

I intervjumaterialet framkommer det att de intervjuade kuratorerna menar att 

hemmasittande inte löses över en natt. De beskrev snarare elevens väg tillbaka från 

hemmasittande som en process. Grundförutsättningen är att skapa ett intresse hos eleven 

att gå tillbaka till skolan, för att på så vis arbeta de med att få med sig eleven så att även de 

själva vill lösa sitt hemmasittande. Ett sådant arbete bygger till stor del på att skapa en 

förståelse för hur eleven ser på saken:  

…jag tänker att det är viktigt att lyssna på vad eleven vill och vad den säger 

är det jobbiga. Även om jag själv inte tror på det riktigt så måste man gå på 

det annars får man inte eleven med. (IP3)   

Enligt de intervjuade skolkuratorerna är det a och o att få med sig eleven. Så att även de 

arbetar för att bryta hemmasittandet.  En intervjuperson beskrev vikten av att hålla 

kontakten som ett led i detta: ”... för det viktigaste är att eleven håller kontakten med skolan 

hela tiden så vi inte tappar eleven helt”(IP3). En av de intervjuande kuratorerna gav 

följande exempel på hur detta kan gå till i praktiken:  

Så jag har ibland på eget bevåg bara bestämt att… jag har åkt hem till exempel, 

jag har åkt hem till en av tjejerna som är hemmasittare, träffar henne varannan 

vecka och det har jag förstått att man inte ska göra som kurator, men det har 
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jag gjort för att behålla kontakten med skolan och vara den som är budbärare. 

(IP2) 

Som citatet antyder såg sig kuratorn som en budbärare av skolans tankar, men huvudsyftet 

var att bibehålla kontakten med eleven på ett sätt som gör att eleven känner sig bekväm, 

som i det här fallet i hemmet. Att skapa en form av personlig kontakt mellan eleven och 

lärare/kurator eller annan professionell på skolan är något som lyfts fram som särskilt 

centralt, och det som behövs för att man ska kunna få med sig eleven.  

Ytterligare en skolkurator berättade att hen och en resurslärare från resurscentrum i skolan 

har gått hem till en hemmasittande elev för att försöka få eleven att vilja komma till skolan. 

Hen ser detta arbetssätt som lyckosamt:  

…när man ser tendenser till att det börjar så har jag snabbt åkt hem till den 

eleven och tagit med lärare från resursen(resurscenter), då har vi åkt hem och 

vi har gått ut och fikat och vi har försökt lägga upp en plan så att man smider 

en plan direkt, vilket har varit ganska lyckat. Så det är väl lite tips. (IP2) 

Intervjupersonerna beskrev att resurscentrum fungerar som en mellanhand, eller en bro 

mellan hemmasittare och skolan. Resurscentrum arbetar med mindre grupper med högre 

personaltäthet, för att kunna möjliggöra en närmare kontakt mellan elev och en vuxen. På 

centrat strävar man efter att på ett förenklat sätt och på elevens villkor, skapa intresset för 

att gå i skolan igen. 

 ...vi vill ju inte att eleven bara ska gå på resurscentrum. För då blir det särskild 

undervisningsgrupp och det ska vi inte ha. Så målet är alltid att lotsa dem ut 

till klassen igen. (IP1) 

Under det elevanpassade arbetet på resurscentret hålls en nära kontakt med 

klassföreståndaren. Detta handlar i grund och botten om att få eleven att känna sig 

välkomnad tillbaka i gemenskapen som finns i klassrummet, med klassföreståndaren och 

gamla klasskamrater. En intervjuad skolkurator lyfter vikten av att ha en kontinuerlig 

samverkan och samarbete mellan resurscentrum och klassföreståndare. 

...sen är det superviktigt att det blir kopplingen mellan vårt resurscentrum och 

klasslärare. För vi vill att eleven ska tillbaks till klassen. Klassläraren får därför 
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inte släppa taget så att det blir att man hamnar utanför fast man är i skolan. 

(IP1) 

7.1.3 Arbeta i små steg 

Eftersom de intervjuade kuratorerna ser elevers väg tillbaka från hemmasittande som en 

process så beskrevs vikten av att inte ställa för höga krav på eleven. Det ställs därför inte 

krav i form att 100% närvaro på eleven utan det var snarare ett steg för steg arbete som 

beskrevs som det som gav bäst resultat. Ett sådant steg för steg arbete handlar om att börja 

med enklare, anpassade uppgifter för den enskilde eleven och sedan öka på kraven allt 

eftersom. Så här sa en intervjuperson ”man behöver ju ha små trappsteg för att eleven ska 

känna att den ska klara av att komma till skolan”(IP1). Samma skolkurator 

vidareutvecklade detta på följden sätt:  

Första steget kanske är att bara komma hit och var här en liten stund. För att 

se om vi sen kanske kan gå vidare och ha lite matte också. Och sen 

kanske utöka till två timmar så att man bygger på.  Här är vårat resurscentrum 

båda med lokalerna och med den personalen som jobbar där till jättestor hjälp 

(IP1) 

Under arbete i små trappstegen utvärderar elevhälsoteamet kontinuerligt insatserna som 

har planerats för den berörda eleven för att på så vis kunna förändra och anpassa den 

elevfokuserade insatsen vidare. Det söks även efter andra orsaker som kan ligga bakom 

hemmasittandet som inte har upptäckts tidigare. Allt för att kunna anpassa insatserna på 

bästa sätt. 

7.2 Varierande arbetsroller 

I detta avsnitt lyfts skolkurators roll både mer allmänt och specifikt när det gäller deras 

arbete med elever som är hemmasittare. En intervjuperson svarade ”väldigt olika faktiskt” 

(IP1) på frågan om vilken arbetsroll hen har i arbetet med hemmasittare.  Samma kurator 

sa följande för att förtydliga vad hen menade:  

så faktiskt senast idag när vi satt här innan (elevhälsoteamet) så hade vi uppe 

två elever.  Den ena eleven har jag i stort sett aldrig träffat mer än ute i klassen 

och i det fallet är jag liksom med som ett bollplank. Och den andra eleven 

har jag tät kontakt med både via sms och träffar och sen har jag kontakt med 

föräldrarna och så… (IP1)  
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Citatet belyser två ytterligheter när det gäller den roll en kurator kan inta i relation till eleven 

antingen som delaktig i ärendet på håll, eller som väldigt involverad i arbetet med den 

enskilda eleven. Samma kurator motiverar också varför kuratorns roll kan skilja sig åt: ”att 

det är väldigt olika beror på var man kommer in i ärendet, och litegrann utifrån just den 

specifika elevens behov, och vem eleven har en bra relation med för det är så himla viktigt 

(IP1). Här framkommer det att kuratorns roll i arbetet beror på den enskilda eleven och 

vad som anses underlätta arbetet på ett bra sätt. ”Jag blir oftast involverat på något sätt 

med det kan vara lite olika beror på vem det är” (IP3) sa en annan av de intervjuade 

kuratorerna. Detta uttalande speglar hur alla intervjupersoner beskrev sin arbetsroll. De är 

involverade fast på olika sätt.  

I intervjumaterialet framkom att kuratorn antingen jobbar väldigt nära eleven i fråga eller 

snarare arbetar med elevens frånvaro som ett ärende. För att spegla denna indelning är den 

följande analysen indelad i två underteman; arbete med ärendet och arbete med eleven. 

7.2.1 Arbeta med ärendet   

Enligt intervjupersoner intar kuratorer olika roller när de inte arbetar direkt gentemot 

eleven. När det är ett ärende som involverar en viss elev så kan kuratorers arbetsroll vara 

allt ifrån att vara ett bollplank gentemot kollegor som arbetar med ärendet, de kan också 

ha en mer aktiv roll och vara den som samordnar alla inblandade aktörer i ärendet. Den 

som intar rollen som bollplank behöver inte ens ha träffat eleven själv:  

Min roll i elevhälsoteamet är ju att föra in den psykosociala aspekten. Det kan 

ju vara så att jag inte ens har träffat eleven i fråga och där kan jag ändå var 

ett bollplank i det ärendet…jag finns med på så sätt att jag hela tiden är med 

i elevhälsoteamet och stöttar de som har kontakten med eleven (IP1) 

I citatet framkommer det att kuratorns roll kan vara att stötta kollegor på skolan som har 

kontakten med den elev som har hög skolfrånvaro. I andra fall kan det vara fråga om att 

ha en mer aktiv roll i själva ärendet:  

…jag har ju mycket kontakt med vårdnadshavare. Vi har uppföljningar 

varannan vecka. Med nästan alla elever som har hög frånvaro så sitter jag, 

vårdnadshavare, rektor och klassföreståndare tillsammans och pratar om hur 

det går och så att man följa upp närvaro regelbundet och hur det går i ämnena 

för att på så sätt öka närvaro och motivera de eleverna och komma hit. (IP4) 
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Här framkommer det att kurator samverkar med andra i ett aktuellt ärende. Främst med 

vårdnadshavare och kollegorna på skolan. I vissa fall är det kuratorns uppgift att hålla 

kontakten med aktörer utanför skolan: ”sen det kan också vara att jag håller kontakten med 

socialtjänsten och BUP och så” (IP3). En kurator beskrev varför professionella utanför 

skolan behöver kopplas in ibland:  

…Sen är det så att för de eleverna med väldigt hög problematisk skolfrånvaro 

är det sällan att det bara hänger på skolan utan det finns oftast en komplex 

problematik…. ofta knutet till en ångestproblematik av något slag… psykisk 

ohälsa och då behöver BUP på barn och ungdomshälsan hjälpa till också. 

(IP1) 

En elev med hög skolfrånvaro kan redan sedan tidigare ha kontakt med både BUP 

och socialtjänsten. Inte primärt på grund av skolfrånvaron utan av andra orsaker 

och i dessa fall kan kurator vara den som håller kontakten med andra som jobbar 

med ärenden kopplade till eleven ifråga: ”man måste ha möten med BUP och 

socialtjänst och liksom hitta vad gör ni och vad gör ni? (IP3). 

Samverkan och att reda ut hur olika instanser arbetar kan således också ingå i 

kuratorsarbete med ett särskilt frånvaroärende. 

7.2.2 Arbetar med eleven  

I intervjumaterialet beskrivs det att det inte alltid är just kuratorn som håller kontakten med 

eleven. Utan det beror snarare på vem på skolan som har etablerat den bästa kontakten 

med eleven. På så vis kan det vara både kurator, lärare, skolsköterska, speciallärare med 

mera, som är den som håller i den personliga kontakten med eleven.  

 Jag är oftast med på de här mötena vi har med vårdnadshavare.  och utifrån 

det… så på de här mötena så bestämmer man ju vem som ska ha kontakt 

med eleven och det kanske blir jag då … och då kan jag åka hem eller träffa 

eleven nån annanstans eller kanske ha smskontakt … för att kolla hur är det 

med dig? Ska du komma idag? Alltså lite så, behålla en kontakt. (IP3) 

I de fall när det blir kurator som håller i kontakten med eleven så arbetar de på att hålla en 

kontinuerlig kontakt på olika sätt. Citatet ovan exemplifierar det. ”Ibland har jag 

jättemycket tät kontakt med elever som har frånvaro både med samtal här och samtal via 
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sms.” (IP1) sa en annan av de intervjuade kuratorerna. En annan intervjuperson beskrev 

sin roll som motivatör:  

Jag träffar inte alla elever med hög problematiska skolfrånvaro, för vissa 

elever så är det mig de har knutit an till och då träffar jag dem … och det kan 

var okej att inte orkar komma till skolan och vara med i skolan idag, men kan 

du komma hit så kan vi prata litegrann om det… jag jobbar mycket med 

motiverande samtal till exempel och att inge hopp och kunna prata om... okej 

det är jobbigt just nu men det här funkar litegrann, och hur ser din tillvaro ut 

när det är bra? alltså man kan prata om det som är bra för att ändå skapa 

positiva målbilder...  och på så sätt orkar ta sig genom det jobbiga.”(IP1).  

Den motiverade rollen i kontakten med eleven var något som beskrivs som central. En 

kurator beskrev och utvecklade sina tankar kring detta på följande sätt: 

Min roll är att stärka och öka närvaron igen och jobba motiverande och vara 

den som skapar stabil relation. Jag är en närvarande vuxen i skolan som man 

kan prata med när som helst. Så jag är lite mer flexibel med mina tider än 

andra kuratorer är…om en elev som vi vet har hög frånvaro skickar ett sms 

så prata jag med den nästan direkt om jag kan då. (IP4) 

De intervjuade kuratorerna nämner att det kan vara jobbigt att överhuvudtaget ta sig till 

skolan för elever med hemmasittande problematik. Resvägen till skolan kan då vara ett 

kritiskt moment när den hemmasittande eleven ska ta sig till skolan. För att underlätta för 

eleven kan kurator ringa eleven när den sätter sig på bussen för att prata under vägen och 

förbereda den inför mottagningen på skolan.  

bara väl de kommer hit så brukar vi kunna fånga in dem åtminstone en timme 

per dag, att man möter upp dem eller att man ringer så man pratar med dem 

på bussen om det är jobbigt, ofta är det ju jobbigt att ta sig hit, vägen hit är 

också ett problem och då kan det vara så att någon ringer direkt den personen 

när den sätter sig på bussen så att man kan prata med nån under tiden och 

såhär. (IP2) 
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8. Diskussion  

Detta avsnitt börjar med en diskussion av resultatet följt av en metoddiskussion och ett 

avsnitt kring studiens betydelse för socialt arbete. Därefter lyfts förslag för vidare forskning 

och avsnittet avslutas med en slutsats.  

8.1 Resultatdiskussion  

Detta avsnitt är uppdelat efter de två teman som presenteras i resultatet. Den första delen, 

elev-fokuserat arbetssätt, kommer diskuteras i relation till tidigare forskning. Den andra 

delen, varierade arbetsroller, kommer att diskuteras i relation till den valda teorin om 

gräsrotsbyråkrati.  

 

8.1.1 Elev-fokuserat arbetssätt  

Att få tillbaka en elev till skolans verksamhet framställs om en process av de skolkuratorer 

som har intervjuats till den här studien.  I resultatet framkommer det att skolkuratorer och 

deras kollegor på skolan använder sig av ett elev-fokuserat arbetssätt och baseras på varje 

enskild elevs problematik och behov. En elevs väg tillbaka till skolan efter en längre tids 

frånvaro beskrivs som en process och ett arbete i små steg. Andra saker som beskrivs som 

betydelsefulla i det elev-fokuserade arbetssättet var att hålla kontakten med eleven och att 

aktivt arbete för att lotsa dem tillbaka till skolan på olika sätt.  

En förutsättning i en elevs process tillbaka till skolan lyfts fram är betydelsen av att inte 

ställa för höga krav på eleven samt att arbetet behöver ske i små steg för att kunna uppnå 

de bästa resultaten. Detta är något som intervjupersonerna tar upp och det ligger i linje 

med forskningen som också beskriver både vägen in i och ut ur hemmasittande som en 

process. Hemmasittande har exempelvis av Konstenius och Schillaci (2010) illustrerats i en 

tidslinje, ett kontinuum av frånvarobeteende som visar hur processen kan eskalera till ett 

hemmasitteri. Kontinuumet består av hållplatser som står för de olika stegen av 

frånvarobeteende som med tiden utvecklas till ett väl etablerat beteendemönster 

(Konstenius & Schillaci, 2010). Detta visar tydligt på att processen inte sker över en natt 

och därmed blir vägen tillbaka på samma sätt, att man behöver arbeta med ett steg i taget 

för att ta sig baklänges på tidslinjen.  

Alla stegen in i hemmasittandet består av ett problematiskt förhållande eleven har till 

skolan (Konstenius & Schillaci, 2010). Att få 100% frånvaro och bli hemmasittare är med 
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andra ord en lång process. Skolkuratorerna nämnde under intervjuerna att 100% frånvaro 

blir problematisk när det egentligen behöver finnas någon form av kontakt för att kunna 

arbeta med hemmasittandet. Det lyfts som särskilt viktigt att behålla någon form av kontakt 

för att inte tappa taget om eleven helt. Enligt de intervjuade skolkuratorerna ansågs det 

vara en förutsättning för att arbeta aktivt med elevens frånvarobeteende. Trots det har det 

under intervjun lyfts fram att 100% frånvaro existerar och att skolan har haft svårigheter i 

arbetet med att få tillbaka dessa elever.  

Ogiltig, långvarig skolfrånvaro utlöses av olika orsaker (Skolverkets, 2010).  Att det kan 

vara olika bakomliggande orsaker är något som även de intervjuade skolkuratorerna tog 

upp. Orsakerna som lyfts fram i resultat ligger i linje med den indelning som av Friberg et 

al. (2015) har gjort. Närmare bestämt individuella, sociala, skolrelaterade och 

familjerelaterade faktorer. När det gäller hur arbetet ska gå till så beskrivs vikten av att 

fånga upp i tid och hitta bakomliggande orsaker till skolfrånvaron Andra saker som 

berördes var att matcha insatserna till den enskilda elevens problematik. I resultatet 

framkommer det att de intervjuade skolkuratorernas arbete till stor del handlar om att välja 

insatserna noga för att kunna uppnå resultat, det vill säga att eleven börjar närvara i skolans 

verksamhet. Ett granskande arbetssätt som både forskningen och resultatdelen behandlade 

är den kontinuerliga uppföljningen av de insatta insatserna (Kearney & Graczyk, 2014).  

En insats som ett första steg för elever om har en tendens till hemmasittande är att minska 

kraven i skolans arbete, genom exempelvis schemaändringar och förenklade uppgifter. 

Minskningen av kraven kan enligt intervjupersonerna ge goda resultat och detta är även 

något som Stigsdotter Ekberg (2010) belyser i sin forskning. Genom att ge eleven en 

möjlighet att uppleva känslan av att lyckas kan det vara ett sätt att förebygga 

hemmasittande. I resultatet framkommer det att minskning av kraven bara ses som positivt. 

Stigsdotter Ekberg (2010) hävdar däremot att låga krav även kan ge motsatt effekt, att 

eleven inte upplever skolan som stimulerande. Genomgående för ett elev-fokuserat 

arbetssätt är att elevens behov står i centrum.  För att göra det bästa för den enskilda eleven 

behöver skolkuratorn ha de varierade arbetsrollerna.  

 

8.1.2 Varierande arbetsroller 

I resultatet framkommer det att skolkuratorerna lyfte fram en varierad arbetsroll med 

hemmasittande. Det elevfokuserade arbetssättet påverkar kuratorns varierade arbetsroll 

eftersom den person på skolan som har bäst kontakt med en elev blir den som har den 
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dagliga kontakten. Ibland är det en kurator, ibland någon annan som jobbar på skolan. Hur 

kuratorer arbetar med hemmasittande elever ter sig olika från fall till fall beroende på vad 

som är bäst för den enskilda eleven. I resultatet framkommer det att kuratorer både kan 

jobba mer på avstånd med ett elevärende eller väldigt nära eleven. Roller som beskrevs var 

bollplank, en budbärare, en motivatör eller att vara en samordnare.  

Det framgår även i analysen att skolkuratorer har ett stort handlingsutrymme. Deras 

arbetsroll ligger således väl i linje med vad Lipsky (2010) kallar för en gräsrotsbyråkrat. Ett 

tydligt exempel som visar på ett stort handlingsutrymme är när en kurator har åkt hem till 

en elev på egna initiativ för att behålla kontakten med eleven. Enligt någon intervjuperson 

var hembesök utanför ramarna, men på grund av det positiva utfallet tillät deras position 

att utföra denna handling. I likhet med det Johansson (2007) förklarar som den 

flexibiliteten som handlingsutrymmet möjliggör i besluttagande av hur skolkuratorn tolkar 

situationen och väljer att arbete gentemot eleven.  

Att gå utanför skolans riktlinjer och krav kan resultera i prioriteringar. Lipsky (2010) menar 

att en gräsrotsbyråkrat letar efter andra strategier för att göra det bästa av arbetsrollen. 

Detta kan samtidigt medföra en obalans som senare skapar favorisering och gynnar vissa 

elever, medan andra faller vid sidan om och inte får samma förutsättning att avbryta eller 

förebygga hemmasittande och komma tillbaka till skolan. Detta kan troligtvis bli aktuellt 

även i skolkuratorers arbete med hemmasittande elever men var inget som berördes i 

intervjumaterialet.  

8.2 Metoddiskussion  

Denna studie bygger på intervjuer med fyra skolkuratorer i en medelstor stad i Sverige och 

därmed kan materialet ses som knapphändigt. Det görs dock inga anspråk på att 

generalisera resultatet till majoriteten av skolkuratorer. Resultat ger däremot en inblick i 

och ökad förståelse för hur skolans arbete och skolkuratorers arbetsroll kan te sig.  

Som datainsamlingsmetod har semi-strukturerade intervjuer använts. Valet av 

datainsamlingsmetod har lämpat sig väl för att komma åt den kunskap som eftersöktes (se 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Metoden kan även föra med sig en del nackdelar, 

som främst hänger samman med hur materialet har samlats in.  En del av 

intervjupersonernas uttalanden har inte varit så detaljerade som hade önskats. Detta tänker 

författaren har att göra med att författaren har haft svårt att veta mer exakt vad analysen 

skulle får för fokus när intervjuerna genomfördes. Ett möjligt sätt att kringgå detta hade ju 



 

25 

varit att kontakta intervjupersonerna på nytt för att boka in och genomföra 

uppföljningsintervjuer. 

Om författaren hade haft med sig Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati som en utgångspunkt 

hade datainsamlingen kunnat göras mer inriktad på att förstå kuratorernas arbetsroll som 

ett dilemma mellan skolans krav och riktlinjer och arbetet att hjälpa eleverna på bästa sätt. 

Resultatet hade då troligtvis haft en helt annan inramning. Med tanke på att mig veterligen 

skolkuratorer själva inte har kommit till tals kring sitt arbete med hemmasittare tidigare 

valde författaren en mer öppen igång där de själv fick beskriva hur de arbetar. Detta har 

resulterat i en analys av mer beskrivande karaktär.  

8.3 Studiens relevans för socialt arbete 

Skolkuratorer, som i de flesta fall är socionomer och arbetar med socialt arbete i skolan, 

kommer i kontakt med hemmasittande elever av olika anledningar och i olika stadier av 

elevers process till att bli hemmasittande. En del elever med ogiltig skolfrånvaro är redan 

aktuella inom socialtjänsten på grund av exempelvis missbruksproblematik i familjen eller 

psykisk ohälsa. Andra kommer i kontakt med socialtjänsten i samband med att de har just 

hög skolfrånvaro och att ett elevärende lämnas över till socialtjänsten för vidare utredning 

och åtgärder. I båda fallen är det viktigt att socialarbetare har vetskap om hur arbetet ser 

ut i skolan när det gäller hemmasittande elever, samt har en förståelse om hur skolkuratorer 

hanterar och arbetar gentemot de barn och unga som inte går till skolan. När det gäller 

elever som har blivit helt hemmasittande behöver socialtjänst, kuratorer och skola 

samverka för att hjälpa eleven. Förståelse för varandras arbete är då en viktig del och detta 

arbete ger inblick i skolkuratorers arbete med hemmasittande elever.   

8.3 Vidare forskning 

Under studiens gång uppstod en del nya tankar och nyfikenhet kring hur socialtjänsten i 

en medelstor stad arbetar med fenomenet hemmasittare. Vilka stöd och insatser använder 

de för att motverka och förhindra problematiken hemmasittare? Med tanke på att eleverna 

håller sig i hemmiljön när de är hemmasittare väcks nyfikenheten även kring vilket stöd 

socialtjänsten erbjuder familjen. Ett möjligt uppslag till vidare forskning är att studera hur 

socialtjänsten arbetar med problematiken. Detta kan exempelvis studeras genom intervjuer 

med både chefer och socialarbetare. I sammanhanget är det också av intresse att låta elever 

själva få komma till tals i forskningssammanhang om hur de upplever sin situation och vad 

de ser som orsakerna bakom sitt hemmasittande.  
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8.4 Slutsats  

De slutsatser som kan dras av denna studie är att skolkuratorer och övrig personal på 

skolan arbetar tillsammans med problematiken hemmasittande elever och att arbetssättet 

är elev-fokuserat. Fenomenet hemmasittare beror på en unik väv av orsaker för varje elev 

och det är kurators och övrig skolpersonals uppgift att ta reda på vad som är orsaken 

bakom varje elevs skolfrånvaro. I relation till detta anpassas sedan skolans insatser för att 

på bästa sätt möta och hjälpa den enskilda eleven.  

Det går även att dra slutsatsen att skolkurator har en varierad arbetsroll och att det 

beroende på vad som är mest lämpligt i varje enskilt fall antingen jobbar väldigt nära eleven 

eller mer på avstånd genom att jobba gentemot sina kollegor istället. Det är även noterbart 

att skolkuratorer har ett stort handlingsutrymme i sitt arbete med hemmasittande elever.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide   

1. Vad har du för erfarenheter om fenomenet hemmasittare i skolan? Följdfrågor   

2. Hur arbetar du/ni för att upptäcka fenomenet i skolan? Följdfrågor   

3. Vilka åtgärdar använder ni för att hantera fenomenet? Riktlinjer, procedurer och 

insatser? Följdfrågor   

4. Vilka orsaker ser du bakomliggande för problematiken? Följdfrågor   

5. Vilka resurser är tillgängliga för att förebygga eller hantera problematiken? 

Följdfrågor  

 


