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Sammanfattning 

Frånvaro i grundskolan både ogiltig och giltig kan leda till hemmasittarproblematik. 

Frånvaron kan på kort sikt leda till att eleven inte når kunskapsmålen i ämnena och blir 

då inte behörig för gymnasiestudier. På lång sikt kan eleven hamna i ett livslångt 

utanförskap när hen inte kommer in på arbetsmarknaden och skapa möjligheter att 

bygga upp ett eget liv och kommer då att kosta samhället miljoner. Syftet med uppsatsen 

är att skapa en djupare förståelse och ökad kunskap om hemmasittarproblematik i den 

svenska skolan. Utifrån syftet så formade jag tre frågeställningar: Vilka anledningar är 

det till att vi i dagens skola har ett växande antal elever som blir hemmasittare?, 

vems problem är hemmasittare? och vilka framgångsfaktorer anser forskning finns för 

att skapa närvaro för eleven/eleverna till skolan?  

För att få svar på mina frågor valde jag att använda mig av den kvalitativa metoden, där 

dokument/litteraturstudie var huvudspåret men att jag skulle komplettera med 

enkätstudier från huvudmännen på grundskolorna i kommunerna i Västernorrlands län. 

Tyvärr så ansåg kommunerna i Västernorrland att problemet inte var tillräckligt stort 

och besvarade inte enkäten.  

Några av resultaten som framkommit i studien är att problematiken med hemmasittare 

är en problematik som har skapats utifrån oändligt många orsaker, hade varit lättare att 

berätta om de orsaker som inte skapade frånvaroproblematik. Ett stort problem i det 

förebyggande arbetet är relationen mellan skola och elev/vårdnadshavare, att främja 

närvaro istället för frånvaro. Att skapa ett främjande arbetssätt går inte över en dag och 

man måste vara tålmodig och använda sig av täta kontakter med hemmet och visa att 

man bryr sig och vill hjälpa till, man får inte glömma att det bara är eleven som drabbas i 

den här situationen utan föräldrar sliter ont och behöver stöd i deras föräldraskap.  
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Förord 

Detta arbete har varit oerhört lärorikt. Jag har läst ett x antal böcker där min största 

utmaning har varit all litteratur på engelska. Jag har säkert dragit på mig ett antal gråa 

hårstrån, samtidigt som jag har gråtit av frustration. Min glöd och drivkraft har varit 

“ Anna” som hjälpt mig att förstå hur det är att vara hemmasittare. Hemmasittare, 

spökena som inte någon myndighet verkar vilja ta ansvar för vilket gör mig oerhört 

frustrerad samtidigt som det ger  mig en enorm drivkraft. 
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1. Inledning 

“Hej jag heter “Anna” jag är hemmasittare som ni kallar det. Jag vet inte om jag tycker att 

det är ett rättvis benämning på mig. Det är inte så att jag inte vill gå i skola egentligen, att 

jag bara sitter hemma. Jag skulle önska att jag hade orken att ens kliva upp varje dag, att 

slippa gråta mig till sömns för att jag i många fall funderar på vad som händer efter döden, 

om det skulle vara skönt att dö, att ta mig utanför vår ytterdörr, att orka gå till skolan och 

göra mina föräldrar nöjda och glada.  

Jag tyckte om skolan och var som vilken 12 åring som helst då jag gick i årskurs 6. Sedan 

började jag årskurs 7 i en ny skola med nya klasskamrater och cirka 600 elever fler än vad 

jag var van vid. Första dagen jag gick till skolan kände jag en oroskänsla i magen som jag 

sedan fick det berättat för mig att jag hade ångest. Jag kände mig annorlunda, jag oroade 

mig för saker som hur min familj hade det, mina kompisar med mera. Jag var och rätt tyst 

så ingen såg mig alla trodde jag var duktiga Anna, men det ingen visste var att jag satt där 

och förstod ingenting. 

Jag vill gå till skolan, jag vill inte sitta hemma hela dagarna och vara orolig för att någon 

ska komma och hälsa på mig, att när jag följer mamma till affären känna känslan att alla 

kollar på mig som jag kommer från en annan planet. Mitt hem är mitt fängelse och det jag 

upplever varje dag önskar jag inte min värsta fiende. Jag har nyss gjort mitt gymnasieval 

men till vilken nytta, jag har inte varit i skolan på hela årskurs nio och jag lovar dig det är 

inte för att jag inte vill, jag förmår inte att ta mig dit. “ 

Enligt Skolinspektionens resultat av en granskning år 2016 att hösten år 2015 var det 

nästan 1700 elever som har ogiltig sammanhängande frånvaro som minst pågått i en 

månad. Den ogiltiga upprepade frånvaron uppgick vid samma tidpunkt till cirka 18 000 

elever under minst två månader (Skolinspektionen 2016). 

Sjödin & Gladh förmedlar att skolan blir allt mer viktig i samhället idag, elever ska 

fostras in till att en dag kunna klara av de stora sammanhangen som finns där ute. 

Skolan har ett stort ansvar och elevernas självförtroende behöver stärkas för att tron på 
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deras egen roll och betydelse i barns liv ska bli en självklarhet. De har under de senaste 

åren skett en del förändringar i styrdokumenten för skolan som har haft en negativ 

påverkan på vissa elevgrupper, exempelvis barn med autismspektrumstörningar som 

inte längre har rätt att gå i särskolan. De nya styrdokumenten visar möjliggörandet av en 

skola för alla!  Men samhället i sig speglar en bild där media visar en annan sida av 

skolan som leder till att det blir allt mer vanligt att föräldrar ser skolan som en skadlig 

plats för sitt barn (Sjödin & Gladh, 2018). 

Historiskt sett har begreppen som skolk, skolfobi, separationsångest, skolvägran och 

problematisk frånvaro använts genom åren. Skolfrånvaro är ett globalt och akut 

problem, forskning menar att de elever som har skolfrånvarobeteenden som lett till 

ofullständig grundskola leder till kriminellt beteende, samt äktenskapliga och 

yrkesmässiga svårigheter i vuxen ålder (Konstenius & Schillaci, 2010). Själva problemet 

är inte något nytt utan har funnits sedan man införde allmän skolgång (skolplikt) i 

Sverige  år 1842 (Sjödin & Gladh, 2018). 

Arbetets syfte och frågeställningar 

1:1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att öka förståelse och fördjupa kunskaper om 

hemmasittarproblematiken i den svenska skolan. Vilka orsaker som bidrar till 

hemmasittarproblematiken och hur man ska främja närvaro. 

1:2 Frågeställningar 

Vilka anledningar finns det till att vi i dagens skola har ett växande antal elever som blir 

hemmasittare? 

Vilka framgångsfaktorer anser forskning finns för att skapa närvaro för eleven/eleverna 

i skolan? 
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2. Centrala begrepp 

Hemmasittare beskriver vad en person gör och berättar inte så mycket om vad orsaken 

är, begreppet är nytt och har används inom flera användesområden och betyder 

densamma som skolvägran, frånvaroproblematik, skolk och skolfobi som använts under 

årens gång. Men oavsett vilket begrepp man använt under åren så har problematiken 

varit detsamma, att eleven är hemma under dagtid (Sjödin & Glad, 2018). Problematiken 

med hemmasittare menar universitetslektor vid Uppsala universitet Martin Karlberg är 

följderna av hemmasittarproblematiken ute i samhället. I grunden handlar 

problematiken att man hamnat i ett utanförskap vilket leder till sämre skolresultat (inga 

betyg) det leder till att man har svårt att få ett jobb för att man får problem med 

relationer man blir asocial (Dokumentär UR Hemmasittare- Varför blir vissa elever 

hemmasittare?, 2016). 

Karlberg förklarar att hemmasittare kommer att kosta samhället enorma summor 

pengar, om vi inte agerar. Man räknar på att kostnaden för elever som varit borta från 

skolan och hamnat i ett utanförskap kostar cirka 11.5 miljoner/elev och elever som 

hamnat i kriminalitet kostar samhället cirka 20 miljoner/elev. Sammanlagt så kostar 

utanförskapet samhället cirka 200 miljarder per årskull. Hur många är dessa elever 5% 

av eleverna på högstadiet och gymnasiet en vecka på en tio veckors period. Cirka 1 i 

varje klass. De elever som är hemmasittare är betydligt färre mindre än 1% men en 

grupp som är lätt att identifiera (Dokumentär UR Hemmasittare- Varför blir vissa elever 

hemmasittare?, 2016). 

Skolplikt är en lagstadgad skyldighet och rättighet för barn bosatta i Sverige. Skolplikten 

träder i kraft höstterminen det år barnet fyller 6 år. Då börjar barnet förskoleklass och 

ska då delta i den verksamhet som ordnas i den obligatoriska skolan (Skollagen, 

2010:800).  

Giltig frånvaro  kan bland annat vara sjukdom, kortare beviljad ledighet för enskilda 

angelägenheter och befrielse från undervisningen (Skollagen, 2010:800).  
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Ogiltig frånvaro  är när eleven utan anledning inte deltar i undervisningen. Det kan vara 

enstaka lektioner eller dagar. Rektorn ansvarar för att meddela vårdnadshavare samma 

dag då eleven uteblir från lektioner utan giltig anledning (Skollagen, 2010:800).  

De tre begreppen ovan är tydliga i sin karaktär dock måste man vara uppmärksam på 

den giltiga frånvaron  som ibland kan bli väldigt upprepande och skapa ett 

vanemönster hos en elev där bakgrunden kan vara svårigheter i skolan som inte 

kommer fram då sjukdom är ett giltigt skäl till frånvaro. Frånvaro i olika former kan få 

stora konsekvenser för eleven (Skollagen, 2010:800).  
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

Här nedan kommer ni att ta del av en kort bakgrundshistoria och där ingår tidigare 

forskning då den är högst relevant till bakgrunden till problemet hemmasittare. Ni 

kommer ta del av forskning utanför Sverige, i Sverige, resiliensforskning och tidigare 

undersökningar gjord av Skolverket.  

3:1 Forskning från Japan(Hikikomoris)  

Hemmasittare är inte bara ett fenomen i den svenska skolan, det finns andra länder som 

tidigare uppmärksammat problematiken. Japan var tidigt ute redan på 1990- talet så 

märkte man en ökning av personer som inte kom till skolan, dessa barn kallade man 

hikikomoris. Krieg och Dickie skriver i forskningsrapporten “ Attachment and hikikomori: 

a psychosocial developmental model” att hikikomoris betyder på japanska 

tillbakadragande. Betydelsen hikikomoris innebär människor som isolerar sig i hemmet 

bort från skolan i minst sex månader. Det som kännetecknar är att frånvaron ökar 

gradvis och man kan se att de drabbade ungdomarna tappar kontakt med sina vänner, 

blir mer osäker, utvecklar en blyghet, de drar sig från andra och visar tydligt att man inte 

är lycklig. Den japanska skolan skiljer sig från den svenska skolan, ungdomarna går i 

skolan fem till sex dagar i veckan och pressen från föräldrar och samhället i sig är stor. 

då höga betyg och en lång utbildning är nyckeln till en bra position i arbetslivet. Att 

utbildning har en stark position i det Japanska samhället är en lång tradition i Japan, 

redan under 1900-talet så var i princip hela den japanska befolkningen läskunnig. Så 

konkurrensen om skolplatsen är stor. När upptäckterna om att hemmasittare ökar så 

var det japanska skolministeriet tvungen att göra förändringar, utbildning är väldigt 

viktigt för samhällsutvecklingen i Japan. År 1996 beslutade man i Japan att skolveckan 

skulle vara fem dagar, men den sjätte dagen läser fortfarande ett större antal elever 

skola då deras föräldrar har köpt privat utbildning. Man har även förändrat 

kursplanerna och tagit bort två akademiska ämnen och ersatt dem med två praktiska 

ämnen. Det japanska skolsystemet skiljer sig stort mot det svenska, det är inte bara 

fokus på att lära barn teoretisk kunskap, de ska även bli ansvarstagande vuxna och det 

innebär att under skoldagen så ingår det praktisk kunskap som att städa skolan då 
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skolan inte har några städare, man fokuserar på uppförande redan på i tidig ålder, gott 

uppförande och respekt för djur och människor . Japanska elever går i skolan cirka 243 

dagar/år. I det japanska samhället så ser man tydligt att de flesta hikikomoris befinner 

sig i medelklassen då de har föräldrar som kan försörja dem (Attachment and 

hikikomori: a psychosocial developmental model, 2011).  

I Japan beräknas det finnas över en miljon hikikomoris och några av dem har varit det i 

över 40 år, man har aldrigt slutfört skolan och sedan aldrig kommit ut i arbetslivet. De 

första man ser är de som är född på 1970-talet. Vad menar forskare att det finns för 

faktorer som är bidragande till hikikomoris. Det är delade meningar om 

bakgrundsfaktorer som är bidragande till fenomenet, forskarna Krieg och Dicki Jr har 

undersökt hikikomoris utifrån anknytningsteori, av ungdomarna i gruppen visar den 

större delen på ambivalent anknytning dvs. att man är mer känslostyrda än tankestyrda 

de visade på en mer bundenhet till sina föräldrar och att man bör jobba med detta 

beteende redan i tidig ålder. Krieg och Dickie hävdar att om man drar paralleller med 

västvärlden så skulle hikikomoris få neuropsykiatriska diagnoser. Exempelvis 

tillbakadragenhet skulle man koppla ihop med autistiska drag. De är även orolig för hur 

det mediala påverkar det växande problemet i Japan, många influenser är hikikomoris 

och förmedlar den kulturen i media samtidigt som många mangaserier bygger på 

personer som är hikikomoris och de är orolig att det håller på att utvecklas till en 

kultursjukdom. Krieg och Dicki Jr har dragit paralleller med hur länder ser på syndromet 

som biopsykosocial, kulturell och miljöbetingat fenomen (Attachment and hikikomori: a 

psychosocial developmental model, 2011) .  

3:2 Forskning från Sverige 

Ur Skolverkets rapport från 2010 har man försökt kartlägga frånvarons spridning och 

orsaker till den samt att försöka hitta framgångsrika metoder för att arbeta med 

frånvaron. Studien bygger på intervjuer med skolpersonal, föräldrar och elever. Studien 

visar på att det inte finns någon skillnad mellan könen samt om de gick i kommunal- 

eller friskola men den visar på att fenomenet är koncentrerad till de senare årskurserna. 

Orsakerna till frånvaro kan både bero på både hem och skola och är olika från fall till fall. 
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Det kan vara att en elev inte förstår ämnet och blir stämplad som dum och då tappar 

självförtroendet till att en elev tycker att ämnena är obegripliga samtidigt som den har 

en umgängeskrets som inte går på några lektioner. Andra kombinationer till frånvaro 

kan vara en otrygg hemmiljö med bristfällig undervisning och ett socialt utanförskap. 

Som jag nämnt ovan så delar man in orsaker i tre kategorier: pedagogiska, 

organisatoriska och sociala faktorer. Denna rapport från Skolverket fokuserar på 

skolfaktorer som har påverkat en elevs ogiltiga frånvaro. Rapporten visar inte ett tydligt 

svar på att det är denna typ av kategori som är hemmasittare utan att orsaksfaktorerna 

är många. Pedagoger såg ofta orsaker i familjesituationen eller att eleven hade en 

psykiatrisk diagnos medan intervjuade elever upplevde det som skolsvårigheter, där de 

beskrev deras skoltid som tråkig och hopplöst då de halkat efter i skolarbeten. Man 

påpekar även att det inte är inlärningssvårigheter som är grunden till problemet utan 

lärarens sätt att undervisa som är det problematiska för dessa elever. Några i skolan 

menar att frånvaron är högre hos elever som har svensk bakgrund än utländsk 

bakgrund. Det förekommer även att elever med social fobi, panikångest eller autistiska 

drag är frånvarande (Skolverket rapport 341, 2014). 

 Att främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro är inte ett “snabbjobb” utan 

något man måste se över tid, man är överens om att undervisningen måste utformas så 

den passar elevens särskilda behov. De ät viktigt att det finns någon/några i 

skolpersonalen på skolan som bemöter och ser och förstår eleven med den trassliga 

bakgrunden. Ett positivt samarbete och goda kontakter med hemmet. Det är inte skolans 

jobb att lösa alla problem med det är skolans ansvar att upptäcka de tidiga signalerna att 

eleven behöver hjälp och inte mår bra, det man behöver vara uppmärksam på är 

ströfrånvaro på morgnar och eftermiddagar. Sjukskrivningar som infaller oftare och 

under längre perioder än vad som är vanligt. Det kan även finnas omvälvande 

livshändelser som kan ha betydelse för frånvaro som ex. få ett syskon, skilsmässa, 

många skolbyten, dödsfall i familjen, mental ohälsa hos närstående. Obalans mellan 

elevens förmåga och krav som ställs på eleven, ovilja till studiebesök och gruppresor, 
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svårigheter med förändringar i skolan, schemabrytande aktiviteter och 

stadieövergångar (Skolverket rapport 341, 2014). 

3:3 Resiliensforskning 

Resiliens betyder återupprätta, förbättra eller upprätthålla. Resiliensforskning handlar 

om att titta på nya sätt när vi bedriver arbetet att få hemmasittare tillbaka till skolan 

med olika metoder. Resiliens betyder god psykosocial funktion hos barn trots upplevelse 

av risk, det handlar om normal funktion under onormala förhållanden. Forskningen ska 

bidra med förebyggande åtgärder åtgärder för att förebygga hemmasittare bland annat. 

Forskningen väljer inte att fokusera på det som går dåligt för dessa barn som blir 

hemmasittare utan väljer att studera de barn som utsätts för stress och risker men inte 

utvecklar allvarliga problem. Vad är det hos dessa barn som gör att de klarar sig, man 

fokuserar på att förstå friskhetsfaktorer. Forskningen har kommit fram till att man 

behöver fokusera på både en elevs miljö men även att stärka elevens resiliens. I tidigare 

forskning har man påvisat att fattigdom missbruk och dåliga familjefunktioner har varit 

riskfaktorer för att öka beteendeproblem och känslomässiga störningar hos barn, med 

resiliensforskningen menar att det inte är risken i sig som bör utredas utan vilken 

betydelse det får för det enskilda barnet. Ex. Blyga barn löper större risk att utveckla 

depression, men det är inte blygheten i sig som är risken utan faran ligger i saknaden av 

samvaro med jämnåriga (Inger & Borge, 2011).  

Resiliensforskningen försöker svara på två frågor: 1) Hur kan vi hjälpa riskbarn tidigare 

och på ett bättre sätt så att de får ett tillfredsställande livsförlopp. 2) Hur kan vi få insikt 

i hur barn generellt utvecklar motståndskraft mot påfrestningar som hotar deras 

psykiska ohälsa. När Inger och Borge talar om hemmasittarproblematiken så är det 

viktigt att både jobba med lärmiljö, anpassningar i skola men även på ett psykosocialt 

plan med eleven och familjen (Inger & Borge, 2011). 
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3:4 Tidigare undersökningar 

Skolverket har under 2000-talet genomfört tre mätningar i landets kommuner gällande 

ogiltig frånvaro (Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor, 2016).  

Antal och andel skolpliktiga elever i grund- och grundsärskola med ogiltig 

sammanhängande frånvaro uppdelat i årskurser 

Åk 2015 2009 2007 

 Antal Andel 

( ‰) 

Antal Andel 

( ‰) 

Antal Andel 

( ‰) 

1-6 455 0,7 302 0,5 275x1 - 

7-9 1219 3,9 1345 3,9 1312 3,5 

1-9 1675 1,7 1647 1,8 1587 1,6 

x1 I åk 1-6 endast kommunala skolor (Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor, 

2016 s.17 ) 

Ansvaret för att skolplikten efterföljs är delat mellan flera parter, vårdnadshavaren har 

ansvaret för att barnet kommer till skolan och huvudmannen för den skola som eleven 

går i har ansvaret för att eleven fullgör sin skolgång (Skollagen kapitel 7).  

Sjödin och Glad (2018) förklarar att i tidigare forskning har elever med problematisk 

frånvaro beskrivits som en homogen grupp, diskussionen om elever med skolfobi eller 

skolvägran endast existerar i relation till skolan medan hemmasittarproblematiken har 

en mer svåröverskådlig helhetssyn. Tidigare forskning kring skolfrånvaro existerar och 

behandlar olika orsaker till frånvaroproblematiken både i Sverige, Europa och 

resterande del av världen (Sjödin & Gladh, 2018). 

Anna Lagerblad journalist hos Svenska dagbladet belyser hemmasittarproblematiken 

som inget västerländskt fenomen utan det är ett växande samhällsproblem runt om i 
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världen. I Japan 2013 räknade man att man hade cirka en miljon Hikikomoris 

(hemmasittare), personer som isolerar sig i hemmet och knappt lämnar sina rum. I 

offentliga debatter beskyller man problemet ur flera perspektiv; Överbeskyddande 

föräldrar, mobbning och tv-spel. Andy Furlong Sociolog vid university of Glasgow med 

fokus på ungdomsstudier säger i en artikel i Svenska dagbladet år 2013 att Japan skiljer 

sig mycket från väst, deras skola är mer disciplinär och barnen har högre krav på sig att 

slutföra sina studier, när de är på väg att bli klara med sina studier så blir de 

tillbakadragna och isolerar sig i hemmen. Psykologer i Japan stötte på för två decennier 

på denna tillbakadragande problematiken hos ungdomar därav namnet hikikomoris. 

Furlong menar att detta är en problematik som kommer att öka under de kommande 

decenniet (Lagerblad, 2013).  

Pojkar var klart överrepresenterade i Japan och den genomsnittliga tiden för 

hemmasittare var 39 månader och genomsnittsåldern låg på 15 år. På grund av att man 

misslyckats i barnafostran så tog det lång tid innan man sökte professionell hjälp för 

frånvaro och man såg tydligt att de som var hemma kom från medelklassfamiljer där 

föräldrarna fortfarande var gifta (Lagerblad, 2013). 

King och Bernstein (2001) framför i deras studie School Refusal in Children and 

Adolescents: A Review of the Past 10 Years att de flesta barn går frivilligt till skolan och 

deltar i undervisningen medan vissa barn har svårt att gå till skolan, ett problem som 

ofta resulterar i längre frånvaro. Skolfrånvaro skapar en stress hos både barn, 

ungdomar, föräldrar och skolpersonal. En mängd metoder har prövats under de senaste 

åren och utvecklingen har gått framåt tack vare den vetenskapliga framfarten. 

Definitionen av frånvaroproblematiken skiftar från skolfobi, skolvägran, school refusal 

refusal till den amerikanska forskare Kearneys definition “child-motivated refusal to 

attend school or difficulties remaining in school for an entire day” förklaringar som 

skolvägran, depressioner, ångest och sociala är orsaker till att barn/ungdomar stannar 

hemma. Forskningen visar att ungdomar som stannar hemma påverkar barnens sociala 

och pedagogiska utveckling både på kort och lång sikt. Man lyckas inte hantera 

problemet framgångsrikt i samhället utan många barn hamnar i ett livslångt utanförskap 
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med risk för att inte kunna arbeta och få psykiska följder som påverkar dem hela livet 

enligt Kearney. En snabb beräkning är att cirka 5% av alla barn/ungdomar i skolåldern 

har ett frånvaro beteende, antalet frånvarande  kan vara högre i vissa städer men det 

skiljer sig inte åt i antal mellan könen men att frånvaron oftast inträffar i ålder 5-6 eller 

10-11 (King & Bernstein, 2001).  

3:5 Skollagen 

Enligt Skollagen i  Sverige så träder skolplikten in höstterminen dte år barnet fyller sex 

år. En elev i grundskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den 

utbildning, om inte giltiga skäl finns. Om en elev uteblir från den obligatoriska 

verksamheten utan giltiga skäl ska elevens vårdandshavare informeras samma dag, de ä 

rektorns ansvar att det görs. Elever med upprepad eller längre frånvaro från 

verksamheten ska utredas, utredningen ska ske i samråd med eleven, elevens 

vårdnadshavare och elevhälsan. Skollagen säger att det är vårdnadshavarens ansvar att 

se till att barnet fullgör sin skolplikt och det är hemkommunens ansvar att se tilla att 

skolpliktiga barn som inte fullgör sin skolplikt får en föreskriven utbildning, det handlar 

om att samordna insatser med alla som berörs även samhällsorgan och organisationer 

utanför skolan (Skollagen 7:e kapitlet). 

Om hemkommunen anser att vårdnadshavarna inte har gjort vad de är skyldig till så kan 

man besluta om att vårdnadshavare ska betala ett vite till kommunen (Skollagen 7:e 

kapitlet).  
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4. Metod 
Nedan följer en presentation av tillvägagångssättet i mitt arbete, det är uppdelat i 

rubrikerna val av metod, urval, genomförande,  sökord och sökmotorer  och litteratur . 

4:1 Val av metod 

Detta examensarbete bygger på metoden, kvalitativ systematisk litteraturstudie. Det 

innebär att jag söker systematiskt data baserat på empiriska studier, kritiskt granskar 

och värderar vetenskapligt innehåll, samt att jag sammanställer aktuell forskning inom 

området. Metoden anses vara relevant då syftet är att sammanställa aktuell forskning 

inom hemmasittarproblematiken(Forsberg och Wengström, 2008). 

 

Till en början var tanken att bearbeta och analysera litteratur som behandlar området 

hemmasittarproblematik. För att synliggöra problematiken så skulle en enkät göras och 

skickas ut till kommunerna i ett län i Sverige för att se om den bilden stämde överens 

med resultatet som jag kommit fram till i studien. För att göra en kvalitativ forskning 

enligt Widerberg så kräver det av mig tre viktiga pelare lust, kunskap och kreativitet 

genom hela studien (Widerberg 2011).  

En enkät tillsammans med ett brev där jag motiverade studiens syfte sattes ihop för att 

skickas ut till huvudmännen i alla kommuner i ett län i Sverige.  

Enkäten som gick ut till huvudmän för grundskolans kommuner i ett län i Sverige 

innehöll frågeställningarna:  

● Vilka anledningar finns det till att vi i dagens skola har ett växande antal elever 

som blir hemmasittare? 

● Vilka framgångsfaktorer anser forskning finns för att skapa närvaro för 

eleven/eleverna till skolan? 

Jag fick ingen återkoppling så jag skickade ut en påminnelse men även där utan resultat. 

Jag tog kontakt med två huvudmän på två kommuner och presenterade mig och 

förklarade mitt syfte med enkäten och varför ämnet intresserar mig. Jag fick två svar 

tillbaka för det första så hade dessa kommuner inte något problem med hemmasittare 

och för det andra så tyckte de att det fanns viktigare frågor att diskutera i skolan.  
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4:2 Urvalsprocess 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att avgränsa litteratursökningen används inklusionskriterier, det betyder att jag som 

författare väljer ut kriterier som överensstämmer med syftet. Detta för att definiera 

sökningen och hitta relevanta artiklar, litteratur om hemmasittarproblematiken som är 

lämpliga för granskning. Inklusionskriterier begränsas till litteratur och vetenskapliga 

artiklar från år 2010-2019 då det är den senaste forskningen som är relevant för 

studien. Artiklar och litteratur var både skrivna på svenska och engelska. Artiklarna 

skulle handla om hemmasittarproblematik, skolfobi i både Sverige och utrikes, orsaker 

till problematiken och förebyggande arbete. Jag använde mig av exklusionskriterier för 

att begränsa till artiklar som behandlar problematiken i grundskolan (Forsberg och 

Wengström, 2008).  

 

Urvalet av län som skulle få ta del av enkäten fick jag hjälp av min handledare att komma 

fram till. Därefter besökte jag alla hemsidor i länets kommuner och tog reda på 

kontaktuppgifter till alla huvudmän över skolorna. Jag sammanställde en lista med 

mailadresser och telefonnummer och ringde därefter respektive kommuns växel för att 

kolla att kontaktuppgifterna jag hade tagit reda på var aktuella, när jag fått besked att 

alla stämde överens så mailade jag ut ett informationsbrev tillsammans med en länk till 

ett googleformulär ett formulär som kan fyllas i digitalt och besparar då kommunerna 

tid. Jag kunde givetvis ha skrivit ut och postat frågorna men jag kände att tiden var 

begränsad.  

4:3 Litteratur 

Litteraturen jag valt för min studie har jag fått tag på genom att söka på problematisk 

frånvaro, hemmasittare, saknad i skolan, skolfobi och school refusal. Nedan följer en 

genomgång av litteraturen. 

Barajas, Eriksson Katarina, Forsberg, Christina & Wengström Yvonne (2013). 

Systematisk litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid examensarbeten och 

vetenskapliga artiklar , 1:a upplagan. Natur & Kultur. 
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Ekstrand, Britten (2015). What it takes to keep children in school: a resarch review. 

Friberg Peter, Karlberg Martin, Lax Sundberg Ia & Palmér Robert (2015) Hemmasittare 

och vägen tillbaka Insatser vid långvarig skolfrånvaro. Magelungen och Columbusförlag. 

Inger, Anne & Helmen, Borge (2011), Resiliens: risk och sund utveckling . 2:a upplagan. 

Studentlitteratur AB 

 Kato RA, Tateno ;, Shinfuku N, Fujisava D, Teo AR, Sartorius N, Akiyama T, Ishida T, Choi 

TY. (2012) Does the “hikkimori” syndrome of social withdravel exist outside Japan? A 

preliminary international investigation. Social psychiatry and psychiatriv epidermiology 

Journal 47(7) 1061-1075.doi:10.1007/s00127-011-0411-7 

 

Konstenius Viktoria & Schillaci Maria (2010) Skolfrånvaro- KBT baserat kartläggnings- 

och åtgärdsarbete. 1:3 Upplaga. Lund: Studentlitteratur. 

Krieg Alexander & Dickie R. Jane (2011), Attachment and hikikomori: a psychosocial 

developmental model, Holland 

 Maynard R Brandy, Heyne, David, Brendel Esposito Kristen, Buland J. Jeffrey, Thompson 

M. Aaron & Pigott D. Therese (2015) Treatment for School Refusal Among Children and 

Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis . USA  

Neville J. King, PH.D. & Gaila A. Bernstein, M.D. (2001) School Refusal in Children and 

Adolcents: A Review of the past 10 years. 

Sjödin Krysmyntha & Marie Gladh (2018) Saknad i skolan en vägledning för lärare att 

arbeta tvärprofessionellt med hemmasittare. Stockholm: Gothia fortbildning.  

Statens offentliga utredningar (2016) Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och 

agera. Stockholm: Wolters Kluwers, Elanders Sverige AB 

Skolinspektionen (2016) Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor . Göteborg: 

Skolinspektionen Helen Ängemo Genrealdirektör skolinspektionen 
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Vadrucci, Serena, Tagliante Vigna, Van der Kreeft, Pierre, Vassara Maro med flera (2015) 

reviderad (2016) . The theoretical model of the school-based prevention programme 

Unplugged. Torino  

Skolverket, regler och ansvar 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-ratt-til

l-utbildning  2019-03-28 

Lagerblad, Anna. Svenska dagbladet (2013) 

https://www.svd.se/hemmasittare-stort-problem-i-japan 2019-05-09 

Skolverket 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5c
dfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2356.pdf?k=2356 
2019-04-01  
 

4:4 Genomförande 

Analys av information har varit utgångspunkten i detta arbete, där jag valt ett ämne som 

behandlar temat hemmasittare. Behandling av litteratur, dokumentärer och podcasts 

har sorterats utifrån de frågeställningar jag valt för min studie . Det insamlade 

materialet har gåtts igenom i sin helhet fler än en gång för att hitta teman, mönster och 

kategorier en sådan kallad induktiv analys (Forsberg & Wengström, 2008). Innan 

arbetets gång lyssnade jag på podcats och såg dokumentärer på Ur och Kalla fakta för att 

få en uppfattning av problematiken utifrån flera psykologer och hemmasittares syn 

därefter började jag söka reda på litteratur och vetenskapliga artiklar som behandlade 

området. Första steget var att läsa igenom all litteratur och vetenskapliga artiklar var för 

sig för att markera med hjälp av två olika färger markera delar som behandlade vilken 

fråga och annat intressant material markerades med en färg. Rosa färg markerade 

orsaker till hemmasittarproblematiken och blå färg förebyggande arbete till 

hemmasittare, frågorna är väsentliga för litteraturstudiens syfte. Steg två så diskuterade 

jag igenom artiklarna var för sig med ämneskollegor på jobbet. för att säkerställa att det 

fanns tydliga mönster i den valda litteraturen. Steg tre läses litteratur och artiklar om 

igen med fokus på markering av relevant information kopplad till mina frågeställningar. 
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Fjärde steget så diskuterade jag igen med mina ämneskollegor som resulterade i steg 

fem där informationen ska publiceras under resultatdelen. 

4:5 Sökord och sökmotorer 

De sökord som användes var; “ Hemmasittare ”, “Problematisk frånvaro”, “Skolfobi ” och 

“ School refusal”. Sökorden valdes då de var relevanta för studiens syfte. Jag använde mig 

av booleska operatorerna AND och OR som hjälper till att avgränsa sökningen till det 

som efterfrågas. AND använts till att begränsa sökningen med hjälp av att alla termer ska 

finnas med i sökresultatet och OR används till att täcka in synonymer i sökningen och att 

bredda sökningen.  

 

Jag har använt mig av sökmotorerna google och Cinahl. Sökningen av hemmasittare och 

problematisk frånvaro i Cinahl gav inga resultat, Sökningen på “School refusal” gav 397 

träffar, då begränsade jag sökningen till 13-18 år då var sökningen på 194 st, jag 

begränsade ytterligare och valde då att endast visa de som gjorts efter 2000-talet, med 

språk engelska och i Europa, kvar var då 40 st. Av de 40 stycken som var kvar var det 

endast tio stycken som kunde vara relevant de andra handlade om allt om ryska 

sjuksköterskestudenters kunskapsnivå till allt med ungdomar i relation till missbruk av 

olika slag. Av dem så kom jag åt alla uppsatser utom två.  

 

4:6 Kvalitetsgranskning 

En systematisk litteraturstudiens trovärdighet beror på hur väl de som publicerat den 

har värderat och identifierat de artiklar som de valt att inkludera i studien. Granskning 

bör ske i flera olika steg som jag presenterade ovan. Frågor att undersöka för att 

kontrollera källans relevans är syfte, resultat och frågeställningar. Även ta i beaktande 

källans publiceringsår så att resultaten i forskningen inte är inaktuella (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

I litteraturstudien så är det viktigt i granskningen av källor att man har etiska 

övervägande i baktanken. Ett etiskt övervägande är att en författare bör göra är att 

inkludera studier som en etisk kommitté har godkänt. Alla artiklar som ingår i 
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litteraturstudien ska redovisas och allt resultat presenteras, både de som stödjer och 

inte stödjer forskarens hypotes (Forsberg & Wengström, 2008) 

 

4:7 Resultat  

I samtliga litteraturer och artiklar kom man fram till hemmasittare är ingen homogen 

grupp utan att orsakerna skiljs åt från fall till fall. Konstenius & Schillaci förklarar att 

man i nutid talar om beteenden som orsaken till frånvaroproblematiken (Konstenius & 

Schillaci, 2010). 

Gladh & Sjödin menar också att elever som triggats av någon händelse som flytt, trauma, 

stadieövergång, familjehändelser också kan bli hemmasittare och att i många fall finns 

det ingen tydlig orsak till varför elever blir hemma (Gladh & Sjödin, 2018). 

I Kalla fakta dokumentären på tv 4 pratar man om orsaker som bristande undervisning, 

för stora undervisningsgrupper, stor omsättning av lärare, delade meningar i lärarkåren 

och bristen på pengar för att tillsätta resurser att man i många fall lyfter över problemet 

på föräldrarna när man drar diagnos ortet som anledning (Kalla fakta, 2018) 
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5. Resultat 

Här nedan kommer jag att presentera resultatet i min litteraturstudie, frågorna i 

frågeställningarna kommer att presenteras en efter en följt av de svar jag kommit fram 

till. 

5:1 Vilka anledningar finns det till att vi i dagens skola har ett växande antal elever som 

blir hemmasittare? 

Nedan kommer en sammanfattning av dokumentären Hemmasittare-Varför blir vissa 

elever hemmasittare? på Ur av Peter Friberg. 

Friberg tydliggör i ur dokumentären att forskning visar  “ Att lyckas i skolan är den 

största friskfaktorn och att misslyckas i skolan är den största riskfaktorn ” detta är en 

studie som gjorts av Bosse Vinnerljung år 2010 i Social rapport berättar Friberg. En bred 

studie där man undersökt 600 000 deltagare där man fokuserat på hur det går för barn 

och ungdomar efter skolan. För att göra ett bra arbete som lärare och nå ut till elever så 

är en viktig förutsättning ät att eleverna faktiskt är där (Dokumentär UR Hemmasittare- 

Varför blir vissa elever hemmasittare?, 2016). 

Friberg menar att problematiken med hemmasittande elever ofta förknippar skolan med 

ett obehag, många elever lider av ångest och oro. Att man i många fall kan se tendenser 

hos elever redan från förskoleklass. Många elever upplever att skolan är meningslös och 

att man inte kan motiveras varför man ska gå i skolan, vanligast är det elever i 

högstadiet. Anledning att man blir hemmasittare på högstadiet är enligt Friberg  att när 

man börjar på högstadiet så är man i ett större sammanhang än tidigare, större skola, 

fler klasskamrater, svårare sociala koder, skåp och ett flertal klassrum man ska gå till 

(Dokumentär UR Hemmasittare- Varför blir vissa elever hemmasittare?, 2016).  

Friberg talar om svårigheterna att peka ut en orsak till att elevantalet är växande är 

svårt de är flera orsaker som samspelar med varandra. En orsak är psykisk ohälsa, en 

rädsla hos många att berätta att man mår dåligt för det är något fult. En annan orsak som 
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man pratar om som är lite turbulent är spelmissbruk (dataspel och tvspel), socialt 

utanförskap (mobbning) med flera (Dokumentär UR Hemmasittare- Varför blir vissa 

elever hemmasittare?, 2016). 

King och Bernstein (2001) anser att man bör granska familjefunktioner lite djupare när 

man tittar på orsaker till frånvaroproblematik. Enligt Kearney så finns det olika typer av 

familjer som har svårigheter med att deras barn inte kommer till skolan. Ensamstående 

mödrar pekas ut att ha svårare att få sina barn till skolan enligt en undersökning som 

gjorts (Kern & Bernstein, 2001). 

Sjödin och Gladh uttrycker i deras litteratur Saknad i skolan, en vägledning för lärare att 

forskning visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat kraftigt i Sverige 

de senaste åren, och att i den gruppen hittar vi även våra hemmasittande elever. Sverige 

sticker ut i den statistiken om man jämför med resterande Europa. Sverige 

diagnostiserar även i högre grad än andra länder i Europa och världen. Om man ser till 

medicinering för adhd har det mellan åren 2010-2016 ökat med 830 % i gruppen unga 

tjejer 10-17 år och killar 460% enligt socialstyrelsens rapport 2017. Vad detta beror på 

vet man inte kanske vår kunskap om diagnoser och medicinering har ökat, men om så är 

fallet varför mår då våra unga allt sämre nu när vi har denna kunskap (Sjödin & Gladh 

2018).  

Sjödin och Gladh talar även om skärmtidens betydelse för utanförskap, att man som 

föräldrar och personal inte tar striden om begränsningar. I Sverige använder våra barn 

sociala medier mer än andra länder. Digitaliseringen kryper allt längre ned i åldrarna 

och den stora frågan är om det är något våra barn klarar av? Vad gör vi mot våra barn? 

Steve Jobs tillät inte sina barn att använda ipads under deras uppväxt men vi i skolan 

bygger undervisningen på den digitalisering som kommer dominera deras liv då de är 

vuxna (Sjödin & Gladh 2018). 

I dokumentären Kalla fakta-De osynliga barnen från 2018 så stöter man på olika barn 

där problematikerna skiftar från, adhd, autism, ångest, depressioner trötthet, mobbning 

men problemet är detsamma de tar sig inte till skolan och deras föräldrar får de inte 
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heller till skolan. Orsakerna är många och man talar inte som förälder att det är 

problematikerna som ligger till grund för problemet utan saker som bristande 

undervisning, för stora grupper stimmigt i klassrummen, stort byte av lärare, delade 

meningar i lärarkårén, bristande kunskap om hemmasittare, brist på pengar för att 

kunna sätta in resurser med flera. I alla fall är föräldrarna uppgivna och har i många fall 

inte kunnat arbeta, de känns som att man i många fall vill lägga över problemet på 

föräldrarna från skolans håll samtidigt som de menar på att i några fall kanske föräldrar 

är delaktig i problematiken men att ingen förälder vill se sitt barn stigmatiseras (Kalla 

fakta, 2018).  

Enligt Sjödin och Gladh så presenterar forskaren Kearney en internationell forskning om 

varför elever inte går till skolan som visar att skolfrånvaro triggas av någon händelse 

(flytt, trauma, stadieövergång, familjehändelser) samtidigt som det i många fall inte 

finns någon tydlig orsaksförklaring. I de flesta fall finns det inte heller någon medicinsk 

eller psykiatrisk diagnos som förklaring till skolfrånvaro (Sjödin & Gladh 2018). 

Kearney menar att många av de elever som är hemma har olika medicinska eller 

psykologiska diagnoser men forskningen kan inte påvisa om de är orsaksfaktorer till 

skolfrånvaroproblematiken. Det betyder att i många fall så innebär det att det inte ligger 

en diagnos till grund för skolfrånvaron och i de flesta fall handlar det inte heller om 

inlärningssvårigheter. Kearney menar att svaren till problemet måste sökas på andra 

håll. I tabellen nedan har Kearney fastställt olika problem som har uppkommit i 

samband med forskning om hemmasittare;   
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(Konstenius & Schillaci, 2010)  

Skolfrånvaro 

Psykiatriska problem Medicinska problem 

Separationsångest 

Generaliserad ångest 

Trotssyndrom 

Depression 

Specifik fobi 

Social fobi 

uppförandestörning 

ADHD 

Panikångest 

Ofrivillig urinavgång (sängvätning ) 

Post.traumatisk stress syndrom 

Agorafobi (torgskräck) 

Nattskräck 

Astma 

Cancer 

Kroniskt trötthetssyndrom 

Kronisk smärta 

Epilepsi 

Huvudvärk 

Löss 

Blödarsjuka 

Hiv/aids 

Influensa 

Magproblem 

Menstruationsproblem 

Mindre skada 

Fetma 

Tandbesvär 

Ortopedisk skada 

Reumatism 

Blodsjukdom 

Sömnproblem 

Diabetes typ 1 

Komorbiditet med skolfrånvaro. Förekomst i fallande skala enligt internationell forskning 

(Workshop: School Refusal Behavior, december 2008, Christopher Kearney) 

I Konstenius och Schillacis litteratur skolfrånvaro har de då valt att fokusera på 

beteenden, de menar att när det inte är självklart att sambanden med skolfrånvaro finns 

med psykologiska och medicinska orsaker så måste man fokusera på det som finns där 
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och det är beteendet. De menar att det man behöver jobba med är en förändring oavsett 

orsaker som finns där så finns alltid beteenden som behöver förstås och är föränderliga 

(Konstenius & Schillaci, 2010). 

5:1:1 Normbrytande beteende 

Andershed skriver i litteraturen Normbrytande beteende i barndomen  att skolk beror på 

ett kovert-icke-destruktivt normbrytande beteende. Barn som inte presterar bra i skolan 

löper större risk än andra barn att uppvisa ett normbrytande beteende, de är också till 

stor del elever som ofta har inlärningsproblem dock så handlar inte alltid problemen om 

att ha lägre intelligens. Enligt undersökningar så visar de mellan 11-61% av alla barn 

med normbrytande beteende har någon typ av inlärningssvårighet de presterar dåligt på 

prov, har dåliga betyg eller går i specialklasser.  25% av de barn med normbrytande 

beteende underpresterar i skolan, så elever som är fria från inlärningsproblem och har 

god intelligensnivå, men ändå inte kan prestera bra, det beror på ett ointresse eller 

bristfällig motivation. Sambandet mellan normbrytande beteende och bristfälliga 

skolprestationer kan bero på olika faktorer och delas i minst två delar. 1. Hos vissa barn 

kan ett normbrytande beteende och inlärningssvårigheter tydligt ses i tidig ålder hos 

barn i grundskolan, dessa problem är ofta relaterad till ADHD. 2. Elever med 

inlärningssvårigheter under tidigare skolåren utvecklar ett normbrytande beteende i 

tonåren. Man har tydligt sett att ett nederlag i skolan utvecklar ett normbrytande 

beteende som leder till ett utanförskap, man tenderar att utveckla brister i den sociala 

förmågan som bland annat innebär att läsa av andra människor, tolka olika situationer i 

olika sociala konstruktioner. De barn som visar ett normbrytande beteende löper större 

risk att hamna utanför samhället. Anledningar till varför man hamnar i ett 

normbrytande beteende kan vara missbruk inom familjen, våld i hemmet, låg 

socioekonomisk faktor, unga föräldrar, stor familj, skilsmässor med flera. Barn med ett 

normbrytande beteende riskerar att hamna, utan att misstolkas, utanför den normala 

kamratgruppen och dras till barn som är som en själv. Barnen risker då att inte utveckla 

förmågan hur man samspelar med andra jämnåriga barn.  Forskning tyder även på att, 

som jag skrev ovan om prestationen i skolan, så finns det andra faktorer i skolan som 
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speglar en viktig roll i barnens liv och det är känslan för skolan, låg ambitionsnivå och 

dålig motivation. Självklart så kommer elever som inte har en positiv känsla för skolan 

inte att prestera bra och då sjunker motivationen till att lyckas. Det är också viktigt att 

relationen mellan lärare och barn fungerar och att det finns en tillit, samt att skolan är 

väl organiserad och att det finns ett tätt samarbete mellan lärare, tydliga regler och 

värderingar som arbetar mot normbrytande beteende (Konstenius & Schillaci, 2010). 

Barn med ett normbrytande beteende i barndomen löper större risk än andra att hamna 

i ett utanförskap, de löper större risk för lägre utbildning, missbruk och brister i det 

sociala nätverket, oavslutade studier och arbetslöshet. I studien visar det tydligt att 

pojkar löper större risk att utveckla ett normbrytande beteende än flickor (Konstenius & 

Schillaci, 2010). 

5:1:2 Varför är skolfrånvaro ett problem?  

Sjödin och Gladh lyfter problemet med skolfrånvaro att det kan ses ur olika 

tidsperspektiv, om man ser det utifrån här och nu så går eleven miste om rätten till 

utbildning. Skolan har många syften:  

● Skolans första syftet ska leda till lusten till ett livslångt lärande. 

● Skolans andra uppdrag i grundskolan och gymnasiet handlar om att uppnå 

specifika kunskapskrav som i sin tur ska leda till betyg. När gymnasiet är avklarat 

så är eleverna redo för vad vuxenvärlden har att erbjuda, fortsatta studier eller 

arbetslivet. 

● Skolans tredje uppdrag handlar om något som är mer varaktigt än betyg. Det 

sociala kapitalet (Sjödin & Gladh, 2018).  

I dokumentären Kalla fakta-De osynliga barnen (2018) ser man kritiskt på den svenska 

skolan då det inte finns några exakta siffror på de elever som inte går  skolan, de så 

kallade hemmasittarna. Dessa elever riskerar ett livslångt utanförskap och att kosta 

samhället miljarder. Ingen myndighet vet hur många de är och vems ansvaret är. Av 24 

bänkar i klassrummet står minst en bänk tom, över hela Sverige står bänkar tomma. 

Vissa elever har varit borta så länge så att inte klasskamraterna frågar efter dem. Alla 
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barn har rätt att gå i skola, skolan ger eleverna sociala färdigheter, kunskaper och 

förberedelse inför framtiden något har hänt i den svenska skolan då ett efter ett barn 

slås ut, men vart hittar man de osynliga barnen som inte kommer till skolan. Kalla fakta 

kommer i kontakt med föräldrar till barn som är hemma med hjälp av en facebookgrupp. 

Skolan är skyldig att sätta in allt stöd som en elev behöver, det kan vara allt från en 

mindre studiegrupp, pedagoger med kunskap om elevernas behov till resurs som följer 

eleven (Kalla fakta - De osynliga barnen 2018). 

I en intervju i Kalla fakta - De osynliga barnen så berättar föräldrar till hemmasittande 

barn hur deras barn successivt stigmatiseras då de inte kommer till skolan, i första hand 

påverkar det individen själv men föräldrar, syskon och andra som är nära till familjen 

påverkas negativt med tiden. Frågan kvarstår hur många är dessa barn, 

Skolinspektionen och Skolverket har inte gjort någon ny undersökningen av problemet i 

Sverige. Skolverket menar att man inte blir hjälpt av att skapa statistik på nationell nivå 

eftersom statistik synliggör inte problematiken men det är snabb med att påpeka att det 

inte finns några nackdelar med en undersökning. Man lägger över ansvaret på enskilda 

skolor, att det är deras ansvar att använda alla resurser och hjälpmedel för att hjälpa 

elever tillbaka till skolan. Kalla fakta börja själv ringa runt till rektorer runt om i Sverige, 

många rektorer var snabba med att säga att de inte hade några hemmasittande elever, 

men allt efter samtal som ringdes så blir siffran högre och högre. Problemet är större än 

vad man trott tidigare, ida 2018 är det cirka 5500 barn i Sverige som inte får någon 

utbildning (Kalla fakta - De osynliga barnen 2018).  

5:2 Vilka framgångsfaktorer anser forskning finns för att skapa närvaro för 

eleven/eleverna till skolan? 

När det handlar om att få en hemmasittande elev tillbaka till skolan så innebär det ett 

enormt arbete som kräver både flexibilitet och uthållighet. Nedan presenteras några 

metoder, ha i baktanken att alla metoder passar inte på alla elever utan att man kommer 

få pröva sig fram från fall till fall. 
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5:2:1 Förslag på hur ett främjande arbete kan se ut för att frånvaro inte ska uppstå? 

Statens offentliga utredningar har gjort en utredning 2016 som heter Saknad! Den 

handlar om att uppmärksamma elevers frånvaro och agera. I den presenteras olika 

aspekter av skolmiljön som kan främja närvaro och förebygga frånvaro. Utredningen 

poängterar den viktiga betydelsen av goda relationer mellan elever, lärare och elever 

samt elevernas delaktighet och inflytande för att främja skolnärvaro (Statens offentliga 

utredningar, 2016).  

Statens offentliga utredningar lyfter vikten av relationer i det främjande arbetet och det 

handlar i begynnelsen om att alla människor vill uppleva tillhörighet och känna sig 

inkluderad. I tonåren när man pratar om psykisk ohälsa så är goda relationer mellan 

elever och skolpersonal oerhört viktigt. Lärare som engagerar sig i eleverna och visar att 

de bryr sig är viktiga för elevernas närvaro, den läraren kan även vara mentor. Att man 

på skolor byter ut patrullerande rastvakter till de som kan sätta sig i cafeterian och 

jobba en stund under sin planeringstid eller bara sätta sig ned och samtala med elever 

skapar en känsla av lugn och trygghet hos eleverna. Utredningen visar att lyckade 

arbetssätt är att man ger mentor möjlighet att träffa sina elever varje dag för att stärka 

dem och skapa goda relationer (Statens offentliga utredningar, 2016).  

Sjödin och Gladh uttrycker i deras litteratur Saknad i skolan, en vägledning för lärare att 

lärandemiljön i skolan är viktig i en närvarofrämjande skola. De har ett tjugotal 

ledstjärnor till arbetet, nedan följer ett utplock av dem. Den första är att man alltid ska 

säkerställa med eleven att den känner till svaren på sju frågor: Vad ska jag göra?Var ska 

jag vara? Vem ska jag vara med? Hur länge ska det hålla på? Vad ska hända sedan? Vad 

behöver jag med mig till lektionen?Varför ska jag göra det? Detta för att underlätta 

elevers skoldagar och skapa trygghet i varför de är på skolan (Sjödin & Gladh, 2018). 

Sjödin och Gladh menar att den andra är att se till att eleven får träna sina sociala och 

kommunikativa färdigheter som att förstå regler, sociala relationer och signaler. En 

tredje handlar om att kommunicera och repetera regler och rutiner tydligt. En fjärde är 

att erbjuda eleven hjälp med att påbörja och avsluta arbeten samt ge dem möjlighet att 
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redogöra kunskaper på varierande sätt som muntligt eller skriftligt. En femte är att 

erbjuda organisationshjälpmedel som enkla post it lappar, kalendrar, checklistor med 

flera (Sjödin & Gladh, 2018).  

5:2:2Kartläggning av elev 

Friberg med flera skriver i deras litteratur att kartläggning av en elev med 

frånvaroproblematik är oerhört viktigt, det är den som redogör för hur eleven fungerar i 

olika situationer för att skapa antagande om vad som orsakar och vidmakthåller 

frånvaron. I kartläggningsarbete är det viktigt att man samlar in information från alla 

som har en koppling till eleven, familj, skola och andra aktörer som BUP, SOC, 

Öppenvård med flera. Detta för att få en sådan heltäckande bild som möjligt. I slutet av 

en kartläggning går man igenom med eleven och föräldrarna det som kommit fram och 

redigerar om något har misstolkats eller varit fel för att till slut kunna lägga fram ett 

utkast på en behandlingsfas (Friberg, Karlberg, Sundberg & Palmer, (2015). Det är lätt 

att man tar genvägar i kartläggningsfasen och lägger fram förslag till behandling utan att 

kartlagt eleven grundligt, detta kan bero på att man haft elever med problematik förut 

och att föräldrarna är desperata och menar att hemmasittare är inte något skolan inte 

har stött på tidigare så ni måste veta vad man ska göra. De handlar om att föräldrarna 

vill se snabba resultat. Om man som skolorganisation är för snabb att sätta in olika 

behandlingar så kan man riskera att eleven och föräldrarna tappar förtroendet för 

skolan. Problemet med snabba lösningar utan en gedigen kartläggning kan riskera att 

falla ut i att man sätter in behandlingsmetoder utan att förstå orsaksfaktorerna och då 

påvisar behandlingen att den inte ger några resultat eller väldigt små resultat (Friberg, 

Karlberg, Sundberg & Palmer, 2015). 

Friberg med flera beskriver arbetsprocessen i kartläggningsarbetet som följande: Först 

bör man utreda om det finns några tydliga orsaker till skolfrånvaro hos eleven. Går det 

att förstå varför eleven stannar hemma? Är det någon specifik omständighet eller 

händelse som utlöst problematiken? Författarna delar in orsaksfaktorerna i fyra 
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huvudgrupper 1. Skolrelaterade, 2. Individrelaterade, 3 Familjerelaterade och 4. 

Ytterligare faktorer. 

1. Skolrelaterade faktorer vid frånvaro  

Här fokuserar man på mobbning, sociala klimatet, fysiska arbetsmiljön, elevens egen 

uppfattning, pedagogisk situation, behov av stöd och anpassning och åtgärder i skolan 

(Friberg, Karlberg, Sundberg & Palmer, 2015).  

Situationen i skolan är avgörande om eleven kommer bli hemmasittare, information om 

elevens skolgång får man genom dialog med mentor, undervisande lärare, 

elevhälsovård, skolledning, resurser med flera. Viktigaste skolfaktorn är att kontrollera 

om eleven är utsatt för mobbning eller kränkningar (Friberg, Karlberg, Sundberg & 

Palmer, 2015).  

Hur är det sociala klimatet på skolan, om klimatet är inkluderande och varmt eller kallt, 

hårt och bestraffande, det är viktigt att eleven känner sig välkommen då hen återvänder 

till skolan (Friberg, Karlberg, Sundberg & Palmer, 2015).  

Fysiska arbetsmiljön handlar om hur klassrummen är uppbyggda, att eleven har vetskap 

om var hen har sin arbetsplats, bänk och skåp. Elever med perceptionsavvikelser 

upplever att vissa saker i miljön är svårt för koncentrationen, det kan vara för 

utsmyckade klassrum, högljudda stolar och bord med mera. Men det kan samtidigt vara 

skolmiljön som elever har svårt med raster eller matsalsituation (Friberg, Karlberg, 

Sundberg & Palmer, 2015).  

Elevens egen uppfattning är den bild eleven har på skolan och situationen där som ska 

jämföras med den bild man skaffar sig i kartläggningen, dessa två bilder skiljer sig åt i de 

flesta fallen. I många intervjuer framkommer det att elever vid flertal tillfällen ex får 

skulden för något de inte gjort eller att man har gjort upp att man får lyssna på musik 

under lektionen men när man gör det så får man en utskällning, men att i dialog med 

lärare så ger de inte samma bild av situationen. Det är viktigt att inte bortse från elevens 

upplevelse, för det är något de känner (Friberg, Karlberg, Sundberg & Palmer, 2015).  
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Pedagogisk situation är en bild av hur eleven presterar i respektive ämne och vilka typer 

av uppgifter gynnas eleven av. Hur är elevens koncentrationsförmåga under lektionstid? 

Finns det ämnen som intresserar eleven mer eller mindre? Vilka ämnen har eleven det 

svårt i och vad gör eleven då hen möter motstånd? Att jämföra elevens schema med 

frånvaro och elevens delaktighet i ämnena kan man få en bild av varför eleven uteblir 

från vissa lektioner. Har skolan inte gjort en pedagogisk kartläggning så ska skolan göra 

en, detta för att se vilka åtgärder och anpassningar man kan göra för eleven (Friberg, 

Karlberg, Sundberg & Palmer, 2015).  

Behov av stöd och anpassning utifrån vad som framkommit i den pedagogiska 

kartläggningen och elevens pedagogiska situation görs bedömningar om anpassningar 

och stöd ska ges till eleven och i vilken form. Det kan vara anpassningar som skriftliga 

tydliga lektionsinstruktioner, vad jag ska göra just nu. hörselkåpor om man är 

ljudkänslig samt arbete på beting (Friberg, Karlberg, Sundberg & Palmer, 2015).  

Åtgärder i skolan, ett åtgärdsprogram är ett verktyg som ska stödja möjligheterna för en 

elev att nå sina mål. Åtgärdsprogrammet ska innehålla vad som ska göras på individ, 

grupp och organisationsnivå. Man upprättar ett åtgärdsprogram då kunskapskraven inte 

nås trots att eleven fått stöd och man har anpassat undervisningen inom klassens ram 

samt om man tror i förväg att klassens ram inte kommer att vara tillräcklig (Friberg, 

Karlberg, Sundberg & Palmer, 2015). 

2. Individrelaterade faktorer vid frånvaro 

Elevens egna uppfattningar, tidigare historia och miljö är faktorer som påverkar dem i 

skolan. Faktorer man kartlägger är följande: Ångestproblematik, neuropsykiatriska 

funktionshinder och depression/nedstämdhet  (Friberg, Karlberg, Sundberg & Palmer, 

2015). 

Ångestproblematik, hos elever med skolfrånvaro har man ofta sett en känslighet för 

ångest och oro. Hantera förändringar som att byta skola, lärare, föräldrar separerar kan 

vara extremt jobbigt så svårigheten att komma till skolan blev för stor. Tydliga åkommor 

hos elever som har ångestproblematik är magont, huvudvärk och trötthet. Föräldrar 
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sjukanmäler sitt barn som har huvudvärk vilket är en lättnad för barnet som slipper 

bemöta det som känns obehagligt i skolan. Ångest ses ofta som ett skydd vid farliga 

situationer och det ligger i människans natur att fly eller undvika det som väcker obehag 

eller rädsla hos en. Dock så växer problemet då man som individ misstolkar en situation 

felaktigt då det egentligen inte finns någon fara. En elev som upplever att skolan är 

obehaglig använder strategin att vara hemma, att slippa bemöta det som väcker olust 

hos en själv. Elevens metod för att hantera sitt obehag ger konsekvenser på kort och 

lång sikt. Eleven behöver tidig hjälp med att få utveckla strategier för att inte fly från det 

som upplevs obehagligt (Friberg, Karlberg, Sundberg & Palmer, (2015). 

Neuropsykiatriska funktionshinder kan ge elever svårigheter i skolan om de inte får rätt 

hjälp med anpassning och möjlighet att öva upp färdigheter.  Friberg med flera anser 

utifrån deras erfarenhet att elever inom autismspektrumet och ADD  löper större risk att 

bli hemmasittare om man jämför med ADHD. De är noga med att poängtera att ADHD i 

sig kan ge andra skolsvårigheter men att de sällan väljer att isolera sig. Elever inom 

autismspektrumet är väldigt olika så åtgärder och anpassningar sker från individ till 

individ så kartläggningen om deras färdigheter är viktig i arbetet att skapa rätt 

förutsättningar i skolan. Det gäller att tydliggöra konkreta beteende termer för att kunna 

få en fungerande skolgång. Beroende på elevens färdigheter görs bedömningen och 

planen för hur och vilka förmågor som är möjliga att träna upp och hur det ska göras 

(Friberg, Karlberg, Sundberg & Palmer, 2015).  

Depression/nedstämdhet  är vanligt att elever utvecklat som varit frånvarande från 

skolan under en längre period. Även fast inte depression är den primära orsaken till 

frånvaron så blir det en följd och därav en sekundär orsak som istället bidrar till att 

eleven vidmakthåller frånvaron. När man arbetar med depressionen så är det viktigt att 

jobba med de faktorer som tidigare varit förstärkande för eleven såsom närvaro i skolan, 

träffa skolkamrater samt delta i fritidsaktiviteter. I de flesta fall så minskar den 

depressiva symptomen (Friberg, Karlberg, Sundberg & Palmer, 2015). 
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3. Familjerelaterade faktorer vid frånvaro  

Att vara förälder i dessa fall är långt ifrån lätt, det är svårt att veta hur man kan hjälpa 

sitt barn med det som upplevs av samhället som en grundläggande färdighet, att ha 

regelbunden och hög närvaro i skolan. Som förälder provar man olika saker med 

varierande utfall. Det är svårt som förälder att alltid hålla sig till det man har planerat så 

det är väldigt viktigt att föräldrarna får stöd i sin roll för att orka och veta hur man går 

vidare. Ofta får föräldrar råd från BUP eller andra instanser vad man ska göra, det kan 

handla om att ta begränsa spelandet eller plocka mobilen vid läggdags, detta är lättare 

sagt än gjort. I flertalet ggr så misslyckas man för man vet inte hur man ska hantera ens 

barns agerande, man är slut efter jobbet och orkar inte ta konflikten. Det hade varit 

lättare för föräldrarna om det visste hur deras barn agerade när föräldrarna gav ut 

konsekvenser så kunde de få stöd i vilka metoder som de ska använda för att slippa 

konflikter (Friberg, Karlberg, Sundberg & Palmer, 2015).  

När  Friberg med flera diskuterar i litteraturen så är föräldrarnas egen skolerfarenhet 

viktig, vad de själva har varit med om och vad de förmedlar till sina barn “Jag förstår 

Kalle att du tycker de är jobbigt, pappa var inte heller i skolan när han var liten för jag 

blev mobbad” detta är ofta något man förmedlar till sina barn samt vilket förtroende 

man har som förälder för skolan samt vilka förväntningar de har på sina barn att klara 

skolan. Som förälder ska man förmedla till sina barn att skolan är viktig och att framföra 

bra budskap om skolan. Att tänka på som lärare är hur och när man förmedlar 

information till föräldrar, många föräldrar upplever att information från skolan präglas 

av negativt innehåll där fokus ligger på vad som inte fungerar. Friberg med flera 

poängterar som andra författare hur viktigt samarbetet och relationen till 

vårdnadshavare är för skolnärvaro. Föräldrar vill bara sina barn väl, men den omsorgen 

de ger sina barn riskerar att vidmakthålla barnens problematik så kartläggningen ska 

bidra till att föräldrar får hjälpmedel till att förändra ett återkommande beteende 

(Friberg, Karlberg, Sundberg & Palmer, 2015).  

Det kan även finnas mer känsliga faktorer som missbruk, psykisk sjukdom eller 

våldsinslag i familjer som kan bidra till att elever blir hemma. I dessa fall behöver 
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föräldrarna stöttning i den problematik de lever i och eleven stöttning hur den ska 

hantera det som sker i familjen mer än vad hen behöver stöttning i att komma tillbaka 

till undervisningen. I många fall blir det ett glapp mellan hem och skola i och med att 

lagen säger att föräldrarna ansvarar för att barnet kommer till skolan, när barnet 

kommer till skolan så tar skolan vid för att ge dem den utbildning de har rätt till. När 

detta inte fungerar uppstår ett missnöje hos både föräldrar och skola som tenderar att 

skapa en större spricka mellan hem och skola än tidigare då kontakten som sker mellan 

hemmet och skolan då genererar att handla om endast misslyckande både hos elev som 

förälder. Självförtroendet hos föräldrar riskerar att försämras och att de känner sig som 

de mest misslyckade i hela världen. Kommunikation i förändringsarbetet är viktigt. När 

ett barn i en familj inte kommer sig iväg till skolan så skapas en stress hos hela familjen, 

förälder som syskon, mor- och farföräldrar. Det är viktigt i kartläggningen att utreda hur 

samspelsmönstren ser ut i familjen, är det positiv samvaro eller handlar samvaron om 

konflikter? I arbetet att få tillbaka eleverna till skolan efter en tid av lång period av 

frånvaro kräver att många olika faktorer samverkar, något som författarna poängterar 

är hjälpen till föräldrarna i dera föräldraskap. Det kan handla om att hjälpa föräldrar att 

ta kontakt med försäkringskassan så att de kan få stöd och stöttning i att kunna ansöka 

om anpassade arbetstider på sitt arbete för att kunna vara hemma och få iväg sina barn 

till skolan. Att man får ett intyg som styrker föräldrarnas situation, det kan även vara 

syskon inblandade som också kräver tid och engagemang och då få hjälp att göra en 

planering som är möjlig att genomföra utifrån allas behov (Friberg, Karlberg, Sundberg 

& Palmer, 2015).  

4. Ytterligare faktorer att kartlägga 

Genom att undersöka ytterligare faktorer ger lärarna en djupare bild av eleven. Det kan 

vara mycket information så att man måste prioritera och sortera, det kan vara fall då 

problemet funnits ur en längre tid. Exempel på ytterligare faktorer kan vara för att förstå 

frånvaron undersöka elevens kamrater, hur  hens sociala nätverk och kamratrelationer 

ser ut. Man kartlägger tidigare insatser hos eleven och familjen, vilka insatser har gjorts 

och vilket utfall de har fått, vad har fungerat och vad har varit svårt i arbetet med eleven 

 
35 



 
 
 
 

 

tidigare. Finns det tidigare utredningar som kan ha betydelse i nutid. Om eleven varit 

frånvarande under en längre tid och missat kontroller hos elevhälsan är det viktigt att 

eleven får en undersökning för att utesluta medicinska orsaker. Författarna poängterar 

ett flertal gånger i litteraturen att det är lätt att fastna i fällan att endast undersöka det 

som är problematiskt och det som inte har fungerat istället för det som faktiskt fungerar, 

även om det är det lilla. De kan vara viktigt för kartläggningen att veta varför “Kalle” 

endast deltar på SO-lektionen på onsdagar och torsdagar men inte under resten av 

veckan. Om man vid kartläggningar glömmer att lyfta styrkor riskerar man att endast 

hitta fel hos familjen och det kan leda till bristande förtroende hos både elev och 

föräldrar. Till sist i kartläggningen så undersöker man vilka vidmaktförhållandefaktorer 

som finns, varför fortsätter problemet över tid? Vilka vidmaktförhållandefaktorer finns 

hos föräldrar och elever? Samtalet med eleven och föräldrarna måste vara ett 

motiverande samtal så att det inte mynnar ut i att eleven känner ett obehag och isolerar 

sig mer i hemmet. Gör en tydlig modell så eleven själv ser fördelar och nackdelar med 

förändring samt fördelar och nackdelar med nuvarande situation. Med en ökad 

förståelse av problemet och med stöd så går det att nå förändring menar författarna 

(Friberg, Karlberg, Sundberg & Palmer, 2015). 

5:2:3 Förebyggande programmet “Unplugged” 

Den här studien tog jag med av den anledningen att den hade en del kloka ordval och en 

teori som kan appliceras på de beteendet som elever utvecklat som inte kommer till 

skolan. Forskningen handlar om att ta elever ur ett missbruk med hjälp av en teori som 

arbetar med ungdomars beteende och kunskap om sig själva.  

Författarna Vadrucci med flera presenterar en modell som de kallar Unplugged som har 

ett syfte att förebygga drogmissbruk i grunden. Jag ansåg efter att läst igenom studien 

att den fokuserar mycket på ett beroende och även ett beteende och många forskare och 

författare menar att hemmasittare är ett missbruk där det i stor utsträckning handlar 

om att bryta ett beteende eller förändra ett beteende.  Modellen grundar sig på 12 olika 

delar där elever mellan 12-24 år får arbeta med personliga och sociala färdigheter hos 

sig själva och sig själv i grupp. Man utbildar i social inlärning, normer, ohälsa, 
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problembeteende med flera. I slutet ska eleven/eleverna ha utvecklat färdigheter i det 

här fallet kritiskt och kreativt tänkande, relationsskapande, hur man kommunicerar och 

ens egen attityd och beteende(Vadrucci med flera, 2015).  

Modellen de använder sig av: 

 

Teorin som Vadrucci använder sig av är 

gammal, från 1960 talet och skapad av 

Bandura socialpsykolog och mest känd 

för sitt arbete med social inlärning, 

social kognitiv teori och self-efficacy. 

Det handlar om samverkan mellan 

miljö, beteende och sociala processer. 

Man har arbetat i åratal med att beteenden kan förändras med  trial and error process, 

det vill säga gör om gör rätt som det menas i svenska termer. Det handlar kort om att 

man kan lära sig genom ett belöningssystem, teorin är indelad i olika block där 

ungdomar tränas i olika färdigheter för att kunna utveckla dem själva och använda dem i 

sin praktik (Vadrucci med flera, 2015). 

Blocken delas in där man börjar med klassrumsaktiviteter och över sin kreativa och 

kritiskt tänkande förmåga. Därefter övas elever i hur man ska hantera olika relationer, 

det gör man genom att ge en förståelse i hur och varför gruppkonstellationer 

uppkommer och ser ut, man pratar om anledningar till utanförskap. Nästa del handlar 

om att få eleverna att förstå och hantera sina känslor som man inte känner sig bekväm 

med och att få eleverna att våga berätta om obekväma situationer för att kunna jobba 

med strategier för att inte hamna i dessa situationer igen och hur du ska hantera dem 

om du hamnar i dessa situationer. När man fått elevgruppen att öppna sig, att förstå 

olika situationer man hamnar i och hur de hanterar dem är det dags att prata om det 

“missbruk” de hamnat i och hur de ska tänka kritiskt till det för att arbeta sig ur det. I 

slutskedet så jämför man eleverna med varandra och deras förväntningar och tro på det 
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de gör och deras missbruk (i det här fallet droger eller narkotika) men även 

problematisk frånvaro. Arbetar med ungdomars självförtroende och hur det ska 

använda det då de kommer i olika situationer. Man behöver utveckla förmåga att 

kommunicera effektivt och hantera deras känslor och hur de ska kunna upprätthålla och 

komma tillbaka till en miljö där man inte hamnar i ett missbruk (Vadrucci med flera, 

2015).  

Arbetet sker i olika scenarion och  de får möjlighet att jobba i workshops där syftet är att 

synliggöra för eleverna vilka följder missbruket får och göra dem införstådd med deras 

attityd till missbruket och dess följder missbruket kan få (Vadrucci med flera, 2015). 

5:2:4 Nyckelmetoden 

Sjödin och Gladh presenterar nyckelmetoden som är ett arbetssätt att jobba tillbaka 

elever till skolan. Syftet med metoden är att underlätta för skolan att tillgodose elevens 

rätt till utbildning. Den är uppbyggd på kunskaper från det psykosociala och 

pedagogiska fältet. Metoden är både ett arbetssätt och förhållningssätt som bygger på 

att man har täta möten där eleven befinner sig och med ett intressestyrt lärande som 

grund, det krävs ett nära samarbete med föräldrarna och att man använder digital 

kommunikation i den mån det är aktuellt (Sjödin & Gladh, 2018).  

Sjödin och Gladh använder sig av ledstjärnor som utgör basen i arbetet, de är aspekter 

som kopplar ihop vår inre värdegrund med de yttre ramar vi har att förhålla oss till i val 

av insatser, upplägg och möte med andra: 

★ Vuxna behöver hitta lämpliga vägar för barn och ungdomar att skaffa sig 

kunskap, de är deras rättighet oavsett färdighetsnivå.  

★ För den personliga utvecklingen och den psykosociala hälsan bidrar inte isolering 

från omvärlden arbetet framåt.  

★ För att en person ska växa i sig själv så ger man respekt och känslan av att ta 

ansvar.  

★ Delaktighet är nyckeln till framgång. Fungerar inte de insatser som är planerad så 

behöver vi göra om och då är en viktig del i det arbetet att be den unga om råd. 
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★ Det är den ungas behov som ska styra vår arbetsprocess och inte våra egna 

ambitioner och önskemål. “ All hjälp är bra hjälp, men bara om den kommer vid 

rätt tillfälle. ” (Sjödin & Gladh, 2018). 

Arbetets gång  

Sjödin och Gladh förklarar arbetsprocessen kring den grupp som vi kallar 

“hemmasittare” är inte ett “ snabbjobb ” det krävs en stor arbetsinsats med både 

flexibilitet och tålamod. Det är viktigt att varje verksamhet utgår från de resurser som 

man har att tillhandahålla, Sjödin & Gladh påpekar också vikten att ha en arbetsgrupp 

som arbetar med “eleverna med omfattande frånvaro” i samarbete med övrig 

skolpersonal.  Steg ett är att göra en preliminär bedömning  om eleven faktiskt är en 

hemmasittare alltså vilken frånvaro det handlar om och orsaker till den. Det kan orsaka 

stor skada om man förstärker en problematik hos en elev som egentligen inte finns där 

och då orsakar att en elev får problem att ta sig från hemmet (Sjödin & Gladh, 2018).  

Steg två är tre täta fysiska träffar .  En fördel är om man träffas med en veckas 

mellanrum, detta för att bygga upp relationen hos eleven samtidigt som det inbringar ett 

förtroende hos föräldrarna. Det är viktigt med kommunikation mellan eleven och 

föräldrarna, är man tydlig och personlig så stärker man sin profession och inbringar en 

trygghet hos föräldrarna. Bestäm tid för mötena, håll strikt på tiden för att inte skrämma 

bort eleven (Sjödin & Gladh, 2018).  

Första mötet handlar om att ta in information  om elevens nuläge. Det görs tillsammans 

med elev, föräldrar och de som ska arbeta nära eleven. Det är viktigt att eleven får känna 

sig delaktig, involvera hen i arbetet. Nödvändigtvis är det aktuellt att mötet hålls utanför 

skolan, ett grupprum på biblioteket alternativt i hemmet. Det är viktigt att visa en 

tydlighet mot föräldrarna att skolan är skyldig att ge eleven utbildning och en social 

utveckling mot självständighet. Arbetet mot integrering är en stor förändring hos både 

den enskilda eleven men även hos föräldrarna så låt dem känna sig delaktiga och inte 

komma med ett färdigt upplägg (Sjödin & Gladh, 2018).  
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Andra mötet har man information om eleven, vårdnadshavare och dess önskemål, då 

påbörjar man kartläggningen. Det handlar om de psykosociala aspekterna, elevens 

historia, ambitioner och intressen, de tidigare pedagogiska erfarenheterna dåliga som 

bra (vad har fungerat och vad har inte fungerat?). Tänk på att ha öppna frågor vid 

samtalet som tex vad gillar du? Finns det något skolämne du tycker om?, När under 

dygnet är du som piggast? Har du någon dröm om vad du vill bli? Vid det första samtalet 

så kan informationen vara knapphändig men det kan hjälpa till att göra ett preliminärt 

skolschema. När eleven varit hemma ett tag kan den vara ivrig att komma igång och det 

kan vara aktuellt med olika tester som ex. läs- och skrivdiagnoser som kan ligga till 

grund för en personlig kartläggning (Sjödin & Gladh, 2018). 

Inför tredje mötet så bör träffen vara en och en halv timme. Nu ska det ha gjorts en 

sammanställning av den information som tagits in av eleven under träffarna, en analys 

över samtliga områden som är aktuella i elevens liv ska presenteras utifrån den 

pedagogiska, fysiska och det psykiska måendet. Mötet ska delas upp i tre delar: 

Schemagenomgång , den fortsatta pedagogiska kartläggningen och uppföljning av 

måendet och situation i hemmet (Sjödin & Gladh, 2018).  

Schemat ska göras för en vecka i taget, det ska innehålla lektionsträffar med lärare 

(fysiska, chattsamtal och lektioner via skype), självständiga arbetspass, samt övriga tider 

för samtal och tider hos ex. skolkurator och tandläkare. Schema utformas efter 

utformningen av ämnesval (Sjödin & Gladh, 2018). 

Ex. Schema som jag utformat efter vad som rekommenderas när man individanpassar 

och ska förbereda elever för att komma tillbaka, med syfte att skapa och följa rutiner. 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Kl. 11 

Lång promenad, 

minst 30 minuter. 

Kl. 10 

Läraren kommer. 

Diskutera 

dokumentären om 

Avicci. 

 

Kl. 11 

Valfri träning:  

Gymmet, 

promenad eller 

träning hemma 

med öppet 

Kl.12 

Senast ha skickat 

in recensionen på 

filmen “Troja” 

referat ⅔ sida egna 

psikter ⅓  . 

Kl. 10  

Senast ha mailat 

läraren låttexten 

med Avicci. 

 

Se första delen av 
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Vi påbörjar 

mattediagnosen. 

 

Vi går igenom 

instruktionen till 

uppgiften efter 

lunch. 

fönster. Viktigt 

med frisk luft! 

valfri dokumentär 

på 

kunskapskanalen. 

Förslag Bitcoin - 

Framtidens 

valuta.  

(Behöver inte 

redovisas 

skriftligt) 

Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

13:00 

Medicinsk 

uppföljning BUP 

Se dokumentären 

“Avicci” 

Ha frågorna från 

läraren framme. 

Kl. 13 

Skriva fem 

meningar om 

begreppet 

“självförtroende” 

Läraren finns 

tillgänglig på 

Skype om det 

behövs. 

Kl. 13 

Gå till kuratorn på 

BUP och prata om 

konflikter som 

uppkommer i 

vänskapsrelatione

r 

Kl. 13 

Översätta texten 

till Hey Brother 

med Avicci 

Kl. 13 

Veckouppföljning 

Lärare och 

kurator kommer. 

Ska prata om 

veckan som gått 

och göra ett nytt 

schema för 

kommande vecka. 

 

Steg tre är extra anpassningar, pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram. 

Kartläggningen ska framförallt styras utifrån elevens behov, vad är det som väcker 

lusten till lärande hos eleven? Det ska utmynna i att under den första tiden ska elevens 

arbetsuppgifter styras utifrån elevens intresse. Detta kommer över tid förändras, när 

eleven är mogen kommer andra uppgifter att tillföras. När relationen är etablerad med 

eleven börjar arbetet att kartlägga dennes kunskaper, hens styrkor, vilka skoluppgifter 

och ämnen känns meningsfulla? Därefter upprättas ett åtgärdsprogram som man 

arbetar utefter i fyra veckor för att sedan tillsammans utvärdera. Det är viktigt att eleven 

deltar i att utvärdera åtgärdsprogrammet. Därefter håller man utvärderingar varje vecka 

för att det pedagogiska fokuset ska växa sig starkare. När insatsen lider mot sitt slut är 

det väldigt viktigt med utvärdering (Sjödin & Gladh, 2018). 
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5:2:5 Projektet “Skolan som arena” Älvkarleby och Enköping 

I kommunerna Älvkarleby och Enköping flaggade man rejält för det ökande antalet 

elever som hade för låg närvaro i skolan. Tre orsaker till frånvaron var skolfobi, 

kränkningar från kamrater och dataspel på nätterna. Forskningsprojektet bedrivs än 

idag men började år 2015 och heter Skolan som arena. Ett av  syftena var att hjälpa 

elever med låg närvaro att inte fastna i hemmet och bli så kallade hemmasittare. Det 

handlar om att förbättra skolans hantering av psykisk ohälsa. Målen med projektet var: 

1. Genomföra förbättringar i skolan avseende psykisk hälsa. 

2. Få förslag på förbättringar från elever till elevhälsoteam 

3. Träna elever att presentera och argumentera för sina initiativ. 

4. Förbättra skolnärvaro och skolresultat genom förbättrade förutsättningar för 

psykisk hälsa. 

5. Ta fram arbetsgång för att utnyttja av elevers synpunkter. 

6. Ta med eleverna som sakkunniga i elevhälsans kontinuerliga förbättringsarbete. 

Målgruppen var elever, elevhälsan samt föräldrar och arbetet skedde individuellt men 

även i familjer och hela skolklasser. Uppsala läns kommuner och ungdomspsykiatrin 

bedrev projektet tillsammans med pengar från bland annat arvsfonden som de använde 

till att anställa en specialpedagogisk resurs som är ett stöd hos eleverna som ska tillbaka 

till skolan. Utvärderingen av projektet visar på att elever kommer tillbaka till skolan 

med hjälp av ett specialpedagogiskt team. Ett stort arbete var att man utbildade alla på 

skolorna i NPF och NPF anpassade skolorna, syftet var att skapa struktur och tydlighet i 

undervisningen, ta fram anpassningar för elever med behov, stärka elevers egenmakt i 

skolan och tillsammans skapa och hitta strategier som främjar både mående och lärande 

hos eleverna. Projektet är framgångsrikt och hjälper många elever med 

frånvaroproblematik (Skola som arena, 2019).  
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5:.2:6 Förebyggande faktorer  

Ett främjande arbete är något som syftar till att skolan ska undvika att frånvaro uppstår 

från första stund. Enligt forskning bidrar en bra skolgång till att elevernas självkänsla 

och tillit till den egna förmågan stärks. Skolmiljön ska kännetecknas av bra relationer, 

delaktighet och meningsfullhet, att eleven får känna sig sedd och bli bekräftad i sin 

lärandeprocess (Skolverkets rapport 341,). 

I en rapport från Skolverket så är en av framgångsfaktorerna för att förhindra att 

frånvaro uppstår relationer och engagemang. Relationen mellan elev, vårdnadshavare, 

undervisande lärare och rektor är viktig för att skapa de rätta förutsättningarna för 

eleven/eleverna. Regelbunden kontakt med vårdnadshavare som mentor och som det 

ska ske både vid problem och regelbunden basis. Kritik som ofta framkommer om 

skolan är att man som huvudman ofta tar föräldrakontakt när det är problem och att 

man mer än sällan tar kontakt för att berätta om framsteg. Rektorn behöver skapa en 

känsla av delaktighet i skolan och lärandet hos eleven och vårdnadshavare så att de 

känner sig som en del i processen, att skolan gör det bästa för eleven. Undervisande 

lärares roll är av stor betydelse för eleven det handlar om att skapa bra och 

förtroendeingivande relationer, som lärare behöver man möta eleverna med respekt och 

förstärka det som är positivt istället för att hänga upp dig på det negativa. I forskningen 

som gjorts har det framkommit i elevintervjuer att det i många fall handlar om att som 

elev bli sedd, bekräftad, att någon ställer rimliga krav och tror på eleven (Skolverket 

rapport 341). 

I en studie av Brandy med flera belyser starkt problematiken med hemmasittare där det 

riskerar att få andra följder ju längre eleven är hemma. Studien som är i åtta delar som 

författarna har gjort inkluderar 435 ungdomar från länderna Australien, Kanada, 

England, Kuwait och Kina. De hade en medelålder på 11.9 år. Det man undersökt hur 

hemmasittares närvaro har förbättrats med hjälp av psykosociala insatser. Kort visar 

studien att elever som har hög frånvaro förbättrar sin närvaro med behandling 

(Maynard med flera, 2015).  
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Elever som inte kommer till skolan av olika anledningar så har man sett att 50% av dem 

har ångestproblematik samtidigt som de påvisar social fobi, andra fobier, 

separationsstörningar med flera. Det finns två delar i hemmasittarproblematiken den 

ena är den här just nu och den andra är på lång sikt. En tredjedel av urvalsgruppen visar 

att man tappar sitt sociala kontaktnät över tid, när man sedan gör en uppföljning efter 

sju år så ser man tydligt en trend på att ett flertal elever hamnar i sämre 

socioekonomiska förhållanden, man talar till och med om fattigdom samt psykiska 

problem även i vuxen ålder. Att behandla hemmasittarproblematiken med kognitiv 

beteendeterapi har en lång historia (1987). Syftet med behandlingen är att tillföra 

verktyg för att synliggöra det positiva beteendet hos eleven. Behandlingen görs i olika 

delar individuellt, med föräldrar, tillsammans med lärare. Man fokuserar mycket på 

problemlösning, kommunikation där man som elever får öva sig i att tala om sina 

rädslor och därefter få hjälp med hur man ska handskas med sin rädsla. Man har även 

behandlat ett flertal elever med läkemedel i samband med den kognitiva 

beteendeterapin. Att fånga upp eleverna tidigt ökar chanserna för att eleverna får mer 

positiva upplevelser utanför skolan som kan leda till att de blir mer frånvarande och 

därmed minska riskerna till ett livslångt utanförskap. Man ser tydliga skillnader över tid 

då det till en början har mycket att göra med ångest, att man hamnat efter i skolan till 

det sociala nätets betydelse i elevers närvaro, att inte vara ensam (Maynard med flera, 

2015). 

5:2:7 Vad krävs för att hålla barn kvar i skolan? 

Ekstrand som är forskare och lärare i pedagogik, har ett särskilt intresse för områden 

som berör närvaro, frånvaro och avhopp i högre som lägre stadier under 

utbildningssystemet. Ekstrand bekräftar i sin forskning att hemmasittarproblematiken 

har stigit under de senaste åren i Sverige och det får konsekvenser för flera olika parter 

inte bara skolan. Det är inte bara skolan som uppmärksammat problemet utan även 

landstingen och media, Ekstrand är även noga med att tydliggöra att det inte är något 

unikt för Sverige utan aktuellt för ett flertal länder inom EU och i världen. Skolan ses 

som en förutsättning för individens framtid, välfärd och arbetssituation samtidigt som 
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man socialt och ekonomiskt ska bidra till samhällsutvecklingen. Hon är tydlig med 

bilden av verkligheten som elever som inte kommer till skolan löper större risk att 

hoppa av skolan, hamna i utanförskap, missbruk, tonårsgraviditeter, sämre hälsa, 

gängbildningar med flera. Som ni alla vet är skolan i media ofta kraftigt ifrågasatt och 

Ekstrand är noga med att synliggöra att skolan och samhällsutvecklingen inte går hand i 

hand. Man pratar om att skolan ska vara likvärdig, alla elever har rätt att bli sedda för 

den dom är, men sanningen är att skolan ökar segregationen, ojämlikheten och 

klasskillnader. De som arbetar i skolan jobbar efter att skolan är en viktig förutsättning 

för demokrati och individens förmåga att läsa och skriva (Ekstrand, 2015).  

Ekstrand hävdar att man kan dela in eleverna som inte deltar i undervisning i två stora 

grupper; grupp 1 är de som kommer till skolan men inte deltar i undervisningen och 

grupp 2 är de som är hemma men inte kommer till skolan. En översyn av ämnet bygger 

på flera forskningsartiklar från olika delar av världen. En stor del av artiklarna handlar 

om att orsakerna till hemmasittarproblematiken kommer både från psykiska och sociala 

faktorer. Skolsystem skiljer sig länder emellan och stadier, men man kan se samband 

dem emellan, ambitionen med studien säger Ekstrand har varit att fokusera på 

förebyggande arbete som främjar närvaro. Studien innehåller material från 155 artiklar 

världen över, 72 av dem är av forskare från USA som ex. Kearney medan andra kommer 

från Filippinerna, Italien, Finland, Nederländerna, Tyskland, Schweiz med flera. Trots att 

forskningen visar på stora skillnader inom de sociala, kulturella, geografiska och 

demografiska områdena i länderna så överväger likheterna mellan länderna (Ekstrand 

2015). 

Ekstrands forskningsresultat visar utifrån ett historiskt perspektiv att sedan tidigt 

1900-tal i USA har man bedrivit forskning om frånvarande elever. Utgångspunkten var 

att varje medborgare ska ges möjlighet att få den bästa tänkbara utbildningen och därför 

bör man hitta medel att motverka och förebygga frånvaro i skolan. Men vem är det som 

avgör vad den bästa utbildningen är och vilka förebyggande åtgärder som ska främja 

närvaro. En Forskningsrapport som skrivits av Husen och Carlson under 1970 - talet 

“School and Dicipline” visar att frånvaroproblematiken härrör från bland annat 
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motivation, släktskap, individen. Jönsson, forskare i Sverige under mitten av 1900-talet 

menar att frånvaro i skolan var en ringklocka för ett känslomässigt problem hos främst 

pojkar och de viktigaste faktorerna till att man uteblir från lektioner är att man upplever 

skolarbetet som tråkigt, ointressant och meningslöst. Han ser även spår då man närmar 

sig slutet på terminen när skolarbeten minskar och lektionerna innehåller mindre 

viktiga saker enligt eleverna att det är mer legitimt att stanna hemma, han visar även att 

elever stannar hemma för att undvika olika examinationer. Har man frånvaro leder det 

till ökande frånvaro som det gäller att vara uppmärksam på. Elever uttrycker också att 

det är jobbigt att komma tillbaka till skolan då de känner sig negativt bemött av 

klasskamrater. Jönsson beskriver den ideala skolan som en arena där elever och 

pedagoger är snälla och visar varandra respekt, där lokaler och arbete bjuder in till ett 

lugn. Jönssons studie som hon presenterar får stöd i andra delar av världen, man ska 

inte utsätta barn för risker eller bryta cykler vilket innebär som jag tolkat henne är 

schemabrytande aktivitet när man gör annat än att ha lektioner, det är viktigt att jobba 

med självkänsla och självbedömning hos eleverna. Mindre lyckade åtgärder i skolan är 

när man tar till disciplinära åtgärder (Ekstrand, 2015).  

Ekstrand menar i sin forskning att det finns fyra orsaker till varför eleven inte kommer 

till skolan, individen själv, familjerelaterade, skolrelaterade och samhällsrelaterade. Om 

man är pojke eller flicka har ingen betydelse i om du blir hemma från skolan, det är 

svårare att upptäcka flickor, flickor har en tendens att bli mer osynliga. Man kan även 

genom forskningen påvisa att kopplingen mellan betyg och frånvaro inte heller ses som 

en orsak till att bli hemma, på lång sikt kan frånvaro påverka betygen. Ekstrand menar 

att i alla ungdomar någon gång väljer att vara frånvarande från någon lektion. I Vissa 

delar av världen är den socioekonomiska bakgrunden en orsak som i Afrika där man ser 

tydligt att fattigdom, avstånd till skolan, arbete i tidig ålder och tiggeri gör att eleverna 

stannar hemma (Ekstrand, 2015). 

Trots att flera forskningsrapporter har visat på orsaker till den växande frånvaron så har 

man fortfarande inte hittat några lösningar till problematiken. Man har använt sig av 

olika metoder under årens lopp allt från straff och belöningssystem till avstängning.  Det 
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man kan säga är att inget av dessa har hjälp då problemet fortfarande växer och 

dessutom verkar bidra till högre frånvaro. I Sverige har man bland annat rättsliga 

åtgärder. Ma kan föreläggas med vite, föräldrar får böter då deras barn inte genomför 

sin utbildning då Sverige har skolplikt, rätten till utbildning (Ekstrand, 2015). 

Framgångsfaktorer som belyses i forskningsstudien av Ekstrand är 

mentorsprogrammet, gränsöverskridande samarbete, den unika läraren, stödjande 

vuxna och positivt skolklimat (Ekstrand, 2015). 

Mentorprogrammet är en metod som fått stor betydelse hos elever med 

hemmasittarproblematik, sammanfattningsvis bygger den på relationen mellan elev, 

vårdnadshavare och lärare. Som mentor behöver man vara vaksam på minsta avvikelser 

hos eleven som går utanför det normala. För att man ska kunna ha den uppsikten över 

eleven är grunden en bra dokumentation över eleven. Vid vårdnadshavarekontakt så 

lyfter man bara fram det negativa och inte det positiva (Ekstrand, 2015).  

Gränsöverskridande samarbete handlar om samverkan mellan familj och andra viktiga 

instanser i samhället som har ett arbete med den hemmasittande eleven. En studie visar 

en stor betydelse av samarbete att skolhälsovården är delaktig i undervisning och 

elevers arbetsprocesser, elever har uttryckt önskemål om mer kunskap om droger, 

sexualitet, ohälsa, jämlikhet och kärleksrelationer (Ekstrand, 2015). 

Organisatoriska förändringar som till exempel mindre klasstorlekar har ingen betydelse 

om inte förändringar sker i andra viktiga delar som läroplaner, strukturer, 

organisationer, relationer och det allmänna skolklimatet. Det traditionella lärandet 

konkurrerar med det sociala nätbaserade lärandet. Unga människor kommunicerar på 

ett annat sätt än för 30 år sedan, man har ett flertal forum att kommunicera, samtidigt 

som kunskapen ligger en sökning bort och informationsflödet uppdateras konstant. 

Skolor som fördömer den digitala utvecklingen bidrar till frånvaro och utanförskap. 

Finland ligger i framkant då det handlar om ett pedagogiskt tillvägagångssätt där man 

arbetar med att synliggöra olika arbetssätt och jobba med elevernas tilltro till sig själva 

(Ekstrand, 2015).  
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Den unika läraren som finns där för eleven och möter eleven där den är just nu. I 

Skottland visar undersökningar att elever som har dålig relation till lärare riskerar i 

högre grad hamna i drogmissbruk. Läraren är viktig när eleverna bildar sig 

uppfattningar om skolan, dåliga upplevelser av läraren sprider sig till elevens 

uppfattningar om skolan (Ekstrand, 2015). 

Avgörande för elevens förtroende och tillit till skolan är ett positivt skolklimat, det 

bidrar alla yrkesverksamma vuxna på skolan oavsett vilket yrke du har (Ekstrand, 

2015).  
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6. Diskussion 

Diskussionen nedan kommer följa en röd tråd där arbetets frågor används som rubriker 

och diskussionerna följt under efter varje fråga. Men först en sammanfattning: När man 

söker och tar del av kunskap och  information om ämnet så kommer ofta begreppen 

skolk och skolvägran (hemmasittare) eller den engelska termen school refusal upp. Dock 

är det väldigt viktigt att man skiljer på skolk och hemmasittare, problematiken med dem 

bägge är svår och väldigt olik varandra. Man förklarar att skolk mer kopplas ihop med 

problematiken inlärningssvårigheter och normbrytande beteende och skolk är inte känt 

för föräldrarna i lika hög grad. Skolvägran är känt hos föräldrarna och man är ofta 

hemma i perioder om fyra veckor eller längre, problematiken kopplas ofta ihop med 

psykologiska faktorer som oro, ångest, social fobi och depressioner. 

 

Skollagen är tydlig att ansvaret över problematiken är skolans, oavsett om 

vårdnadshavare har ansvaret att ta sitt barn till skolan. Kommer inte barnet till skolan 

så är det hemkommunens ansvar att ordna med utbildning (Skollagen kapitel 7). 

Studien visar tydligt att orsakerna till att elever blir hemma är många, att plocka ut en 

orsak som har större betydelse än andra är svårt. Vissa av forskarna pratar om att barn 

med ADHD och autism löper större risk för att hamna hemma, men att det inte är dem 

som är överrepresenterad i statistiken. Det är svårt med statistik då man inte säkert vet 

hur många elever som är hemma och inte fullgör sin grundskoleutbildning i kalla fakta 

dokumentären pratar man om en bänk i varje skola. Men det finns ingen statistik då 

Skolverket tycker att statistiken inte hjälper problematiken. 

 

6:1 Vilka anledningar är det till att vi i dagens skola har ett växande antal elever som blir 

hemmasittare? 

Det hade varit lättare att plocka fram orsaker som inte bidrog till att elever blir 

hemmasittare idag. Samtidigt som digitaliseringen har tagit över samhället och vi träffas 

i molnbaserade tjänster online, där kravet på att vara tillgänglig dygnet runt ligger som 

en börda över axlarna. Eleverna avskärmas från den verkliga världen och 
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konsekvenserna kommer att bli förödande, forskning på konsekvenserna är inte aktuell 

än då fenomenet är en relativ ny teori. 

Samtidigt som den digitala världen och pressen att ständigt vara tillgänglig 24-7 i både 

sociala medier men även i olika onlinespel finns det både psykosociala och medicinska 

faktorer som kan vara bidragande. Men det unika är att det inte går att säga att det är 

just är ADHD, autism, astma, cancer, panikångest  eller blödarsjuka som kännetecknar 

gruppen “hemmasittare” Det man säkert kan säga är att det är ett växande problem som 

i längden kommer kosta samhället många miljarder kronor och är högst aktuell att ta itu 

med både för individens skull men även för samhället om man ser ur ett långt 

perspektiv.  

Friberg menar att problematiken med hemmasittande elever ofta förknippar skolan med 

ett obehag, många elever lider av ångest och oro. Att man i många fall kan se tendenser 

hos elever redan från förskoleklass. Många elever upplever att skolan är meningslös och 

att man inte kan motiveras varför man ska gå i skolan, vanligast är det elever i 

högstadiet. Anledning att man blir hemmasittare på högstadiet är enligt Friberg att när 

man börjar på högstadiet så är man i ett större sammanhang än tidigare, större skola, 

fler klasskamrater, svårare sociala koder, skåp och ett flertal klassrum man ska gå till 

(Dokumentär UR Hemmasittare- Varför blir vissa elever hemmasittare?, 2016). Flera 

källor har pekat på att framförallt så tycker många elever att övergången från årskurs 

sex till sju är oerhört jobbigt, skulle det vara svårt att justera de små förändringar som 

det innebär ex. att ha ett hemklassrum. Det är främst de teoretiska ämnena och det 

innebär att lärarna måste byta klassrum istället för eleverna. Ett annat ex. är att man i 

största mån inte ska försöka göra om klasserna utan behålla dem intakta i den mån det 

går.  

Sjödin och Gladh talar även om skärmtidens betydelse för utanförskap, att man 

som föräldrar och personal inte tar striden om begränsningar. I Sverige använder våra 

barn sociala medier mer än andra länder. Digitaliseringen kryper allt längre ned i 

åldrarna och den stora frågan är om det är något våra barn klarar av? Vad gör vi mot 

våra barn? Steve Jobs tillät inte sina barn att använda ipads under deras uppväxt men vi 

i skolan bygger undervisningen på den digitalisering som kommer dominera deras liv då 
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de är vuxna (Sjödin & Gladh 2018). När Skolverket för in mer digitalisering i skolan är 

det upp till oss pedagoger att prata om hur man använder det i en sund omfattning, men 

även tala om risker med digitaliseringen. 

6:2 Vilka framgångsfaktorer anser forskning finns för att skapa närvaro för 

eleven/eleverna till skolan? 

Av egen erfarenhet har man ofta i ett kollegium lätt att hänga upp sig på det negativa, att 

man glömmer att förstärka det lilla positiva. Ofta förekommer det diskussioner om hur 

man ska förändra det negativa, vilka anpassningar och möjligheter det finns för eleven. 

Man ska försöka tänka tvärtom, att arbeta mot det som är positivt och försöka stärka det 

så att eleven får upp självkänslan och kan börja delta i det sociala samspelet i samhället. 

Ta reda på vad eleven uppfattar som negativt och vad som är positivt så att man sedan 

kan arbeta med att skapa en lärandemiljö som passar eleven, vilket även Friberg med 

flera poängterar i deras litteratur.  

 

Flertalet forskare poängterar vikten av goda relationer mentor → elev/vårdnadshavare, 

skola → elev och vuxna på skolan → elev, spelar ingen roll om eleven är i matsalen är 

under lektioner så måste den få bli bemött med respekt.  

När eleven är hemma så behöver man vara snabb med att kartlägga de faktorer som gör 

att eleven blir hemma, man behöver vara lyhörd till de saker som inte fungerar men 

även uppmärksam på de positiva faktorerna i skolan för att kunna bygga vidare på dem. 

När kartläggningen genomförs så är det viktig att man har täta möten med 

vårdnadshavare och elev för att de ska känna att de är delaktig i processen och att 

eleven själv ska känna att det är något som hen kommer att genomföra. Om skolan 

skulle bestämma och sedan köra över hemmet och eleven så riskerar man relationen och 

arbetet med att skapa närvaro minskas. Friberg med flera pratar om vikten av 

kartläggning av de elever som under längre tid blir hemma, desto tidigare 

problematiken upptäcks ju tidigare kan man sätta in åtgärder för att främja närvaro.  

Åtgärder som ges som förslag är individanpassat schema där fokuset inte behöver ligga 

på måluppfyllelse till en början. Försök finna det saker som har varit positivt för eleven i 
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skolan. När eleven varit hemma en längre tid kan det handla om hemundervisning eller 

undervisning utanför skolan. 

Gladh och Sjödin menar att medicinering också kan vara framgångsfaktorer, 

elever som lider av depressioner och ångest kan med hjälp av medicinering och 

behandling nå högre närvaro och att de behöver inte vara den primära orsaken till 

frånvaro (Gladh & Sjödin, 2018). 

Några andra faktorer som diskuteras mycket i media är hur man ska underlätta 

stadieövergångar på ett mindre dramatiskt sätt, många hemmasittare upplever att 

övergångar mellan stadier är något jobbigt, i många fall byter man skola, men man kan 

även komma i den situation att under en skoldag så kan du som elev behöva byta 

undervisningsmiljö fem till sex gånger, man pratar om vikten att skapa trygga miljöer 

och ett lätt sätt är att ge eleverna ett hemklassrum dit vi lärare går och undervisare i 

olika ämnen men eleverna har samma klassrum. 

Som lärare har du en viktig roll i det främjande arbetssättet och det är din 

relation, det kan handla om att man bygger en relation där eleven känner sig trygg och 

att du visar att du faktiskt bryr dig om elevens skolgång och resultat. Att du är delaktig i 

att skapa positiva erfarenheter av skolan och att sedan bygga vidare på dem (Ekstrand, 

2015). Den unika läraren har stor betydelse för elever som ska tillbaka till skolan, men 

även övrig verksamma yrkesgrupper inom skolan har också stor betydelse, det kan 

handla om ett hej när man möter eleverna i korridoren när man städar eller ett leende 

när du är i matsalen och ska ta för dig mat.  

 

Rapporter från Skolverket och Litteratur av Friberg pratar om vikten med ett bra 

närvarosystem och arbetssätt som främjar och skapar närvaro. Ex på det är ett 

tillförlitligt närvarosystem av skolan som för det lätt att ha en översikt över eleverna 

man ansvarar för som mentor. Ett annat sätt är trygga lärmiljöer och ett gott bemötande. 

Elever som varit hemma har behov av att bli sedd, allas ansvar.  

 

Skola som arena som var ett projekt i Älvkarleby och Enköping då man upptäckt ett 

växande antal elever med hög frånvaroproblematik arbetade först med hela 
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organisationen med att NPF anpassa skolorna i kommunerna. Det handlar om att utbilda 

personal i NPF samt hur man ska arbeta med eleverna. Det är viktigt att man pratar om 

psykisk ohälsa och att man kan riskera att bli hemma i många fall. Tillsammans så ska 

man skapa en skola som både främjar lärande men även ohälsa. Man sökte pengar för att 

anställa fler specialpedagoger som haft stor betydelse för eleverna med problematiken. 

Specialpedagogerna i skolorna är idag för få till antal i relation till elever som behöver 

hjälp och de kan vi nog alla identifiera oss med (Skolasomarena, 2018). Ett väldigt lyckat 

projekt i södra delarna av landet som innebar en stor ekonomisk satsning för att försöka 

förebygga det livslånga utanförskap som hemmasittarproblematiken kan medföra. På 

kort sikt så är det att man riskerar sina betyg, men på längre sikt blir det att har du inte 

gått i skolan så har du allt svårare att kunna skaffa dig ett jobb.  

 

7. Egna reflektioner 

Utanförskap, stress och psykisk ohälsa är samhällsproblem som är den främsta orsaken 

till sjukskrivning och att allt fler inte klarar av att arbeta idag. Nu har problemet flyttats 

långt ned i åldrarna och vi ser det även i grundskolan, från tidig ålder. Samhället har 

misslyckats med att förstå allvaret i den digitalisering som sker i omvärlden. En 

utveckling där unga människor isoleras från omvärlden och umgås i molnbaserade 

forum där man kan vara precis vem man vill när man vill. Elever med 

frånvaroproblematik eller hemmasittare som man även väljer att kalla dem har inte 

varit i diskussion under så många år då problemet inte har funnits tidigare. Elever som 

har hög frånvaro och är hemma i stor utsträckning tillhör olika grupper men är av bägge 

könen.  

 

Det är internationellt problem och känt över hela världen, i Sverige går det cirka en 

miljon elever i grundskolan, av dem så är det cirka 18 000 elever som har upprepad 

ströfrånvaro och 5500 elever som inte har orken att gå till skolan, som har längre 

frånvaro än en månad. Att gå i skolan är del i utvecklingen mot att bli en demokratisk 

medborgare. Skolan ska förbereda elever för vad som komma skall i livet och ge en 

grund till ett livslångt lärande. Vi i skolan bör kanske rannsaka oss själva och funder på 
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varför blir det som det blir när vi gör som vi gör. Vi måste tänka utanför boxen, det 

kanske inte är skola många av dessa elever behöver i första hand.  

Begreppet hemmasittare är ett komplext begrepp som har olika betydelser i olika 

sammanhang och i olika källor. Anna som jag pratade om i inledningen hon tycker att 

det är en förskönad bild av problematiken, det låter snarare som jag ha mys och bullbak 

varje dag istället för den problematik jag verkligen har så möjligen så behöver man 

kanske byta namn på problematiken och definiera vad som gäller för problematiken. 
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8. Framtida forskningsstudier  

Framtida forskningsstudier skulle ligga på att kartlägga de elever som är hemmasittare 

och göra en intervjustudie för att komma fram till varför de är hemma? Och vilka 

åtgärder som satts in? Har de hjälpt eller inte? Om inte varför? Och hur går gick man 

vidare? 
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