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Abstract

“Building bridges!”

About the work of schools and social services with drop out students.

Written by: Belinda Hammar and Manja Wever Rombo

The purpose of this study was to examine what approach schools and social services adopt

towards students who are absent from middle- and high school under long periods, to examine

the distribution of responsibilities between them and to assess the collaboration between the

agencies. Semi-structured interviews were conducted with five personnel from school health

teams, and one from social services. The theories that were used was systems theory, labelling

theory and empowerment. We found that both schools and social services provided

counselling opportunities and sought to establish communication between the student and

parent(s). However, while part of the schools response was to adjust the schooling plan, social

services focused on mapping the individual’s network and presented alternatives such as

temporary foster placement. The cooperation between schools and social services is perceived

differently between respondents. We conclude that a working method is needed to facilitate

cooperation between schools and social services to ensure efficient deployment of their

assistance for students and parents.

 

Keywords: School absence, drop out, truancy, social exclusion.



Sammanfattning

Syftet med denna studie var att undersöka vilka insatser som görs från skolans och

socialtjänstens sida när det gäller arbetet med hemmasittande elever i årskurs 7-9, samt

ansvarsfördelningen dem emellan. Syftet var även att undersöka hur skola och socialtjänst

samverkar. Den metod som användes var semistrukturerade intervjuer, fem med personal ur

skolans elevhälsoteam och en med socialtjänsten. De teorier som användes var systemteori,

stämplingsteori och empowerment. Vi har funnit att skola och socialtjänst erbjuder

samtalsstöd och eftersträvar en god kommunikation mellan elev och föräldrar. Från skolans

sida var det viktigt att påbörja insatserna tidigt, följa upp all skolfrånvaro och att anpassa

skolgången. Socialtjänstens insatser var kartläggning av individens nätverk och orsaker till

hemmasittandet, samt erbjuda insatser som exempelvis hemterapeut, kontaktperson och

familjehem. Hur skola och socialtjänst samverkar upplevdes olika mellan respondenterna. Vår

slutsats var att det behövs en arbetsmetod, där skola och socialtjänst kan samverka och som

möjliggör snabba insatser för både elev och föräldrar.

 

Nyckelord: Hemmasittare, skolfrånvaro, skolk, utanförskap.



Förord

Det har varit lärorikt och intressant att göra den här studien. Det har gett oss kunskaper om

hur vi som framtida socionomer kan arbeta med hemmasittande elever. Vi som författat denna

studie tar gemensamt ansvar för samtliga av uppsatsens delar. Vi vill rikta ett stort tack till vår

handledare Sven Trygged, som genom sina kommentarer har hjälpt oss att föra arbetet med

uppsatsen framåt. Vi vill även tacka alla respondenter som tagit sig tid att ställa upp i

intervjuer med oss. Utan er hade det inte blivit någon uppsats!

Högskolan i Gävle, maj 2017

Belinda Hammar

Manja Wever Rombo
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1. Inledning

Långvarig skolfrånvaro kan innebära stora svårigheter för den enskilde eleven, även på längre

sikt. En elev som inte fullgör grundskolan har små möjligheter på arbetsmarknaden och

riskerar därför att hamna i utanförskap och lidande. Insatserna för att hjälpa denna individ kan

leda till stora kostnader för samhället (Kearney & Graczyk, 2014; Skolinspektionen, 2016;

Skolverket, 2010). Frånvaron är en stark signal om att eleven inte mår bra och att skolan

misslyckats med att ge eleven det stöd den skulle behövt. Orsakerna till frånvaron skiljer sig

åt, men ofta handlar det om en kombination av faktorer både i och utanför skolan. Skolan har

därför stora utmaningar med att anpassa utbildningen för att passa de elever som har särskilda

behov. I intervjuer med skolpersonal framkommer det att bemötandet och engagemanget från

lärare och annan skolpersonal är den viktigaste faktorn för att få tillbaka eleven till skolan,

även undervisningens innehåll och arbetsmiljön i skolan är viktig för att undvika frånvaro

(Skolverket, 2010). 

Alla barn i Sverige har skolplikt och lagstadgad rätt till undervisning. Skolplikten innebär

närvaroplikt i den undervisning som erbjuds, om inte eleven är sjuk eller har annan giltig

anledning till frånvaro (Skollagen, SFS 2010:800, kap. 7, 2 §, 7 § och 17 §). Ansvaret för att

en elev går i skolan är delat. Dels har eleven själv, genom skolplikten, ett ansvar att närvara

(Skollagen, SFS 2010:800, kap. 7, 2 § och 20 §). Dels har både elevens vårdnadshavare och

skolans huvudman ett ansvar att skolplikten fullgörs. Skolverket (2012) skriver: 

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska enligt skollagen se till att barnet

fullgör sin skolplikt. Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess

grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning.

Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin

skolgång .... När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola eller

utan giltig orsak är frånvarande i betydande utsträckning från obligatoriska inslag,

ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen (s. 17).

Man har i tidigare forskning sett att skolfrånvaro har ett starkt samband med elevers hälsa.

Trygged, Backlund och Elofsson (2017) visar att skolsituationen har mycket stor betydelse för

hälsan hos elever. Deras studie gjordes under flera år på högstadie- och gymnasieelever över

hela landet. De fann i sin studie att både skolk och dåliga betyg hörde ihop med elevers
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självskattade hälsa, ju högre frånvaro desto lägre självskattad hälsa. Dåliga betyg sätter vidare

stor stress på eleverna eftersom det är nödvändigt att få godkända betyg i tillräckligt många

ämnen för att kunna söka in till gymnasiet. Dessa resultat finns i många studier, vilket

bekräftar detta samband och hur det kan bli till en ond cirkel (Trygged et al. 2017).

1.1. Bakgrund och problemformulering

På uppdrag av Skolverket har nationalekonomer räknat ut kostnaden för samhället att inte

arbeta förebyggande mot hög skolfrånvaro. Det handlar i genomsnitt om 12-15 miljoner

kronor per borttappad elev. Nationalekonomen Ingvar Nilsson menar att risken är att många

av de elever som redan i mellan- och högstadiet börjat glida ur skolan, faller ur livslångt.

Detta ger två kostnadseffekter, dels går samhället miste om den personens

produktionsförmåga, dels måste personen försörjas av densamma. Utgångspunkten är att i

varje årskull på cirka 100 000 barn kommer mellan 10 000 och 13 000 att hamna i ett mer

eller mindre livslångt utanförskap. Kostnaden för samhället är mellan 300 000 och 400 000

kronor på årsbasis för en person som inte kan försörja sig på grund av missbruk eller sjukdom

(Hanson, 2009). 

Den sammanhängande ogiltiga frånvaron i Sverige har inte ökat mellan 2009 och 2016.

Däremot har den osammanhängande ströfrånvaron ökat, men det kan även bero på en ökad

frånvarorapportering från skolan. Hösten 2015 hade 1700 elever en sammanhängande ogiltig

frånvaro i en månad eller mer, och drygt 18 000 elever hade osammanhängande ogiltig

ströfrånvaro. Ogiltig frånvaro var störst i årskurserna 7-9 och upprepad ströfrånvaro var

vanligare i kommunala skolor än i friskolor och något vanligare bland pojkar än bland flickor

(Skolinspektionen, 2016).

Orsakerna till frånvaron beskrivs som olika, vilket visar hur komplext arbetet med

hemmasittande elever är. Därför är det viktigt att utreda bakomliggande faktorer till

hemmasittande, för att på så vis kunna sätta in rätt åtgärder (Skolverket, 2008; Skolverket,

2010). Kearney och Graczyk (2014) kommer i sin studie fram till att långvarig frånvaro (>10

%) är vanligare bland elever som kommer från ett hem med låg inkomst (ibid.). I Skolverkets

rapport (2008) kommer man fram till att de vanligaste orsakerna till långvarig ogiltig frånvaro

är psykosociala eller sociala problem, eller att eleven har svagt stöd från hemmet. Föräldrarna
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till eleverna har ibland en motsatt bild, att det görs för få ansträngningar och anpassningar

från skolans håll. För att komma till rätta med problematiken har man i Skolverkets rapport

(2008) kommit fram till att tät kontakt med vårdnadshavarna samt tidiga och tydliga insatser

är viktiga. Den kunskap som föräldrarna har om sina barns särskilda behov tas allt för sällan

till vara. Detta är något som skolan behöver bli bättre på (ibid.). Skolverket (2012) skriver att

en orsak till att eleven stannar hemma kan vara att hemförhållandena är svåra och att

föräldrarna av sociala skäl inte klarar av att se till att deras barn kommer iväg till skolan

(ibid.).

Skolverkets rapport (2010) pekar på att det finns organisatoriska faktorer som kan påverka

elevers skolfrånvaro. En otydlig ansvarsfördelning hos personalen med bristfällig

närvarokontroll och få lärarledda lektioner ökar risken för ströfrånvaro. Ströfrånvaron i sin tur

riskerar att utvecklas till mer omfattande frånvaro (Skolverket, 2010). Därför är det viktigt att

se all ogiltig frånvaro som ett varningstecken (Gladh & Sjödin, 2014; Skolinspektionen, 2016;

Skolverket, 2008; Skolverket, 2012). Friberg et al. (2015) menar att det finns en risk för

frånvaro om inte elever känner sig sedda i skolan, går i stora klasser och har alltför mycket tid

för eget arbete. Orsakerna till hemmasittande kan vara mycket komplexa men det är viktigt att

skolpersonal inser att de ofta har en viss del i detta även om skolan långt ifrån alltid är enda

orsaken (ibid.). Eftersom orsakerna till det hemmasittande beteendet ofta kan härledas till

både skolan och hemmet, är eleven och dess familj i behov av stöd både från skola och

socialtjänst (Skolverket, 2010). Skolverket beskriver att skola och socialtjänst måste ha en

samsyn på varandras kompetenser och ansvarsområden. Denna samsyn måste underhållas

över tid för att samverkan ska fungera optimalt när gemensamma insatser är nödvändiga

(ibid.). 

Hemkommunen har ansvar för att de barn som inte går i kommunens egna skolor ändå får sin

utbildning tillgodosedd (Skollagen, SFS 2010:800, kap. 7, 21 § och 22 §). Det största ansvaret

faller på skolan och hemkommunen. Att en elev inte kommer till skolan betyder att det

uppstått svårigheter för den enskilde individen och då är det skolan tillsammans med

hemkommunen som har ansvaret för att utreda orsakerna bakom problemen

(Skolinspektionen, 2016). Rutiner för frånvarorapportering samt uppföljning av

hemmasittande beteende är viktigt för att ett bra arbete ska vara möjligt. År 2015 visade det

sig att 30 kommuner fortfarande saknade rutiner för arbete med frånvaro (Skolinspektionen,

2016, Skolverket, 2012).
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Vi har funnit två modeller för arbetet med hemmasittande elever som finns beskrivna i svensk

litteratur. Den första är det som Gladh och Sjödin (2014) kallar för “nyckelmetoden” och det

som Friberg, Karlberg, Sundberg Lax och Palmér (2015) kallar för HSP, som står för

“hemmasittarprogram”. Det som båda dessa modeller har gemensamt, och som

överensstämmer med den övriga forskningen som vi har läst, är att en väl fungerande

samverkan mellan skola och socialtjänst, samt tidiga interventioner, är viktiga. Därför har vi

valt att göra en studie om hur skola och socialtjänst arbetar med hemmasittande elever och hur

de samverkar med varandra. Denna studie har relevans för socialt arbete eftersom den kan

bidra till att skapa en samsyn och förståelse för de insatser som görs från skolan och från

socialtjänsten.

1.2. Syfte

Syftet är att beskriva hur socialtjänst och elevhälsoteam i skolan arbetar med hemmasittande

elever i skolår 7-9 samt hur ansvarsfördelningen ser ut dem emellan. Studien syftar även till

att undersöka samverkan mellan socialtjänst och elevhälsoteam samt effekter av samverkan.

1.3. Frågeställningar

 Vilka insatser gör elevhälsoteamet i skolan för att hjälpa elever med hemmasittande

beteende att fullfölja sin skolgång?

 Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan skola, föräldrar och socialtjänst?

 Hur arbetar socialtjänsten för att hjälpa hemmasittande elever att fullfölja sin

skolgång?

 Hur samverkar skolan och socialtjänsten i arbetet med de hemmasittande eleverna?

1.4. Uppsatsens disposition

Uppsatsen består av sex kapitel och inleds med bakgrund och problemformulering, syfte,

frågeställningar och begreppsförklaringar. Andra kapitlet börjar med att beskriva

sökprocessen bakom den tidigare forskningen som används i uppsatsen och presenterar sedan

tidigare forskning samt annan relevant kunskap. Detta kapitel avslutas med en tematisering av

den tidigare forskningen. Kapitel tre beskriver de teorier och perspektiv som används i
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studien. Dessa är systemteori, stämplingsteori och empowerment och kapitlet avslutas med en

förklaring till hur teorierna används i uppsatsen. I följande kapitel, forskningsmetod, förklaras

vår förförståelse, sedan metodval, analysmetod, genomförande, etiskt förhållningssätt samt

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Kapitel fem, resultat, beskriver den insamlade

empirin i förhållande till syfte och frågeställningar. Kapitel sex, analys, skrivs fram genom

följande teman - ansvarsfördelning, utanförskap samt arbetsmetod. Detta kapitel avslutas med

att koppla empirin till den tidigare forskningen. Därefter följer kapitel sju, som är en

sammanfattning av studiens centrala resultat. Slutligen, diskussionskapitlet, beskriver

metoddiskussion, resultatdiskussion, jämförelse med tidigare forskning, det hermeneutiska

perspektivet och avslutas med förslag till fortsatt forskning.

1.5. Begreppsförklaringar

Här beskrivs centrala begrepp som tas upp i denna rapport och som är av särskild vikt för

läsarens förståelse. Enklare begrepp beskrivs även löpande i texten i samband med att de

omnämns första gången. 

Skolfrånvaro: Frånvaro från skolan utan giltiga skäl.

Hemmasittare: Ett begrepp som ofta används för att beskriva en elev som stannat hemma

från skolan under en längre tid (Gladh & Sjödin, 2014). Enligt respondenten Mats i denna

studie räknas en elev som hemmasittare vid en frånvaro under minst tre veckor. Begreppen

”hemmasittande elev” och ”hemmasittade beteende” skrivs synonymt med ”hemmasittare”.

Elevhälsoteam: En grupp på skolan som arbetar med elevhälsofrågor. Teamet består av

rektor, biträdande rektor, kurator/skolterapeut, speciallärare, studie- och yrkesvägledare,

skolsköterska och skolpsykolog. Skolverket (2012) skriver: “I skollagen anges att det ska

finnas elevhälsa för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,

specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska,

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara

förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas”

(s. 10).

Ströfrånvaro: Återkommande frånvaro under enstaka dagar eller från enstaka lektioner.

Långvarig frånvaro: Enligt Skolinspektionen (2016) frånvaro under minst en månad.

Ogiltig frånvaro: “Ogiltig frånvaro är sådan frånvaro som vårdnadshavaren inte meddelat

eller bekräftat när det gäller t.ex. sjukdom eller läkarbesök .… Om en elev som inte blivit



6

beviljad ansökt ledighet ändå uteblir från undervisningen är det ogiltig frånvaro”

(Skolverket, 2012, s. 15). 

Samverkan: När flera olika insatser arbetar tillsammans. Skolverket (2010) definierar

samverkan som ”att någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller

kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra” (s. 85).

2. Tidigare forskning och annan relevant kunskap

Den tidigare forskningen inleds med ett stycke om sökprocessen och sedan följer en

redogörelse över vilka insatser som finns för hemmasittare. Här presenteras även de två

modeller som vi funnit i svensk litteratur och som beskriver metoder för att arbeta med

hemmasittare. Dessa modeller utgår ifrån aktuell forskning och är beprövade med goda

resultat. Eftersom skolsystemen ser olika ut i olika länder har vi fokuserat på den information

vi funnit om hemmasittare som berör den svenska skolan. Då denna uppsats syftar till att

redogöra för insatser med hemmasittare är denna litteratur lämplig att ha med, även om den

inte är regelrätt forskning. Dessa båda metodböcker kompletterar den övriga forskning som

presenteras, på så vis att den beskriver aktuella handfasta metoder i arbetet med

hemmasittande elever. Detta kapitel avslutas med en tematisering av den tidigare forskningen.

2.1. Sökprocessen

I vår sökprocess har vi använt oss av ett flertal olika sökord, som vi har sökt med i olika

databaser, som till exempel DiVA, Discovery, ERIC, Google Scholar och LIBRIS. Ofta har

flera hundra träffar kommit upp, på de engelska sökorden till och med flera tusen, så vi har

avgränsat oss genom mer specifika sökningar. Vi har även använt oss av Google, där vi hittat

rapporter från svenska myndigheter. Där har vi också hittat ett flertal c-uppsatser som hjälp till

att sätta oss in i ämnet. Till att börja med använde vi sökord som till exempel “hemmasittare,

hemmasittande, drop out from high school and middle school”. Längre fram i sökprocessen

sökte vi med mer specifika sökord för att matcha syfte och frågeställningar, som till exempel

“insatser skolfrånvaro, school absence, school attendence, truancy, skolk”. Urvalet har skett

genom att sökningarna via databaserna har avgränsats till att endast visa artiklar i fulltext och

som är peer reviewed. Eftersom skolsystemen skiljer sig mellan olika länder har vi valt den

litteratur som går att anpassa till svenska förhållanden. Vi har även utgått ifrån rapporter,
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föreläsningar och artiklar som vi läst/lyssnat på och sedan sökt vidare utifrån dessa. Vi har

sökt efter litteratur som författarna ofta återkommer till och sökt upp denna. På så vis har vi

kommit i kontakt med de böcker som beskriver metoder för arbetet med hemmasittande

elever, som vi har använt oss av.

Skolverket och Skolinspektionen har gjort ett flertal undersökningar och rapporter om

hemmasittande elever. Det är till stor del dessa som vi utgår ifrån, eftersom de berör den

svenska skolan och är gjorda inom det senaste decenniet. Det finns även ett flertal

internationella artiklar från tidskrifter som handlar om hemmasittande elever och orsaker till

varför eleverna väljer att stanna hemma. Skolverket gjorde den första kartläggningen av

ogiltig frånvaro i skolan 2008. Denna följdes upp 2010, även den av Skolverket. Sedan följde

Skolinspektionen upp frånvaron med en rapport 2016.

2.2. Insatser för hemmasittande elever

Bra samarbete mellan skola, elev och vårdnadshavare samt med andra institutioner, är

effektiva insatser i arbetet med hemmasittande elever (Skolinspektionen, 2016; Skolverket,

2008; Skolverket 2012). Det gäller både i förebyggande syfte, när eleven är hemmasittande

och när eleven ska komma tillbaka till skolan. En annan framgångsfaktor, enligt flera rektorer,

är att frånvaron upptäcks tidigt. Vad de menar med tidigt verkar dock skilja sig åt från skola

till skola, eftersom de har olika rutiner för uppföljning av frånvaro (Skolinspektionen, 2016). 

Skolverkets (2008) undersökning visar att flera kommuner har dålig uppfattning om

omfattningen av den ogiltiga frånvaron och att skolan sällan får hjälp från den kommunala

nivån i de svåra tillsynsbesluten, utan rektorn och skolan står ofta ensamma med att lösa

problemen (ibid.). Samverkan med hemkommunen är viktig för att rektorn ska få stöd. Det är

hemkommunen som är ytterst ansvarig för att en elev ska gå till skolan (Skolinspektionen,

2016). I en del skolor görs inga åtgärdsprogram eller utredningar alls vid långvarig frånvaro,

men i de flesta fall kopplas elevvårdsteam in. Andra exempel på åtgärder är utökad

undervisning, att skolan skickar hem böcker, enskild undervisning, erbjuda eller ta kontakt

med socialtjänsten, kalla vårdnadshavare till möten med mera. Många skolor verkar vara

osäkra på var gränsen för deras ansvar går och när de ska koppla in socialtjänsten. Det

förefaller vanligt att skolorna inte vet hur problemen ska hanteras (Skolverket, 2008).
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Trots att kommunen är ytterst ansvarig för att skolplikten fullgörs, tas ibland inte detta ansvar

fullt ut (Skolverket, 2008). Hur kommunens socialtjänst är uppbyggd ser olika ut, därav även

en varierad grad av samverkan mellan skola och hemkommun. Det är även kommunens

ansvar att se till att samverkan sker med andra samhällsorgan och organisationer

(Skolinspektionen, 2016). En förutsättning för att barn och unga ska växa upp i trygghet är att

berörda myndigheter och andra samhällsorgan tar ett gemensamt ansvar när en

samhällsmedborgare är i behov av stöd. Detta gäller i synnerhet barn och unga. Samverkan

inom skolan mellan elevhälsan och lärare, samt samverkan med yttre instanser såsom

socialtjänsten, primärvård, barn- och ungdomspsykiatrin och polisen anses vara en

förutsättning för ett fungerande arbete med en hemmasittande elev. En förutsättning för denna

samverkan är att elevens föräldrar (i de fall eleven är minderårig) lämnar sitt samtycke

(Skolverket, 2012).

I en amerikansk artikel av Wilkins och Williams Bost (2016) beskrivs skolbaserade

interventioner som fungerat bra bland funktionsnedsatta elever för att öka antalet individer

som tar examen, dessa rekommendationer har blivit till riktlinjer för landets skolor för att få

fler elever att fullfölja sin skolgång. De beskriver något som kallas EWS (Early Warning

System) där tidiga interventioner är viktiga, att redan när eleven börjar ha ökad frånvaro är det

viktigt att ingripa omedelbart. De beskriver även ett program där man genom olika

belöningssystem belönar elever för veckovis och månadsvis närvaro med till exempel

pizzakvällar. De elever som trots detta inte har tillräcklig närvaro får egna interventioner där

eleven får skriva närvarokontrakt och ett team kliver in med kurator med flera. Om skolan

inte har egen personal till detta kan teamet ta hjälp av socialtjänst för att hjälpa eleven

och/eller dess familj. Vidare beskrivs hur mentorer till dessa elever noga väljs ut för sitt

engagemang för eleverna. Man hjälper familjer med barn med dålig skolnärvaro och stöttar

dem med olika insatser, som exempelvis hur de kan arbeta med läxor och på andra sätt stötta

sitt barn. De beskriver också hur man kan hjälpa eleverna med lärare som ger

extraundervisning, sommarskola och hemundervisning. Även program där andra elever

hjälper till med extra undervisning och läxläsning kan fungera förebyggande. Elever som

saknar eller har dåliga sociala färdigheter är också en grupp som har en hög risk att bli

relegerade från skolan och därmed inte tar studenten. Att lära dessa elever sociala färdigheter

är både till nytta för att få dem att ta studenten men också nödvändigt för att senare fungera

bra i samhället och på en arbetsplats, därför har många skolor kurser i sociala färdigheter

(Wilkins & Williams Bost, 2016).
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I en annan amerikansk artikel, skriven av Kearney och Graczyk (2014), beskrivs Response to

Intervention (RtI), som är ett system i tre nivåer för att arbeta med elever och deras skolgång.

Första nivån (universal intervention) riktar sig till alla elever och består av strategier för att

identifiera och kunna ge stödinsatser för elever med lässvårigheter. En välfungerande första

nivå ska täcka behovet av stöd för 80-90 % av eleverna. Andra nivån (targeted interventions)

riktar sig mot elever i riskzonen att inte klara sig, trots insatserna i första nivån. Här finns

insatser som att ge instruktioner i mindre grupper och intensifierad uppföljning av akademisk

utveckling 1-2 gånger per månad. Tredje nivån (intensive intervention) riktar sig mot elever

med allvarliga eller mer komplexa problem som kräver ännu mer individanpassade insatser

och tillvägagångssätt, exempelvis enskilda instruktioner. Här sker uppföljning av insatser och

utveckling veckovis. Metoden betonar vikten av att identifiera signaler tidigt istället för att

vänta tills eleven når en viss gräns, att bedöma och hantera oönskat beteende. RtI håller fokus

på att få grundläggande och tillräcklig kunskap i att läsa och skriva samt i matematik. Vidare

är den kompatibel med andra fler-nivå-modeller och slutligen är det en modell som menar att

arbete i team behövs för att uppnå bästa effekt (ibid.). 

Man har i tidigare forskning sett att skolfrånvaro har ett starkt samband med elevers hälsa.

Trygged et al. (2017) visar att skolsituationen har mycket stor betydelse för hälsan hos elever.

Deras studie gjordes under flera år på högstadie- och gymnasieelever över hela landet. De

fann i sin studie att både skolk och dåliga betyg hörde ihop med elevers självskattade hälsa, ju

högre frånvaro desto lägre självskattad hälsa. Dåliga betyg sätter vidare stor stress på eleverna

eftersom det är nödvändigt att få godkända betyg i tillräckligt många ämnen för att kunna

söka in till gymnasiet. Dessa resultat finns i många studier, vilket bekräftar detta samband och

hur det kan bli till en ond cirkel (Trygged et al., 2017).

2.2.1. Nyckelmetoden

Under denna samt följande rubrik beskrivs två fungerande metoder för arbete med

hemmasittare som används i Sverige. Dessa beskrivs ingående med syftet att visa exempel på

vilka insatser elevhälsoteam i skolan kan göra. Båda dessa metoder bygger på forskning och

är därför relevanta under detta avsnitt i uppsatsen.

I Gladh och Sjödin (2014) beskrivs en metod som kallas nyckelmetoden. Den inleds med en

omsorgsfull psykosocial kartläggning av eleven som startar med ett samtycke från
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föräldrarna. Kartläggningen ska i första hand handla om de delar som kan hindra elevens

personliga utveckling och skolgång. Vidare undersöker man barnets självbild och dess sociala

nätverk och en pedagogisk kartläggning görs. Där kartläggs elevens syn på skolan och vad

som väcker elevens motivation, den formella kompetensen (betyg och så vidare) och den

informella kompetensen. Elevens styrkor, svagheter, svårigheter samt stressorer kartläggs,

som till exempel vad eleven är bra på och vad som intresserar eleven. En viktig del i

nyckelmetoden är också att föra loggbok (Gladh & Sjödin, 2014). 

Till en början förs det mesta av samspelet digitalt och uppgifter kan mailas eller läggas på

lärplattformen och de består av de uppgifter som eleven tycker är lättast eller i det ämne som

upplevs roligast. Lektionstimmarna ges till en början på Skype eller i chattsamtal beroende på

vad eleven föredrar. Även eventuella kuratorssamtal kan hållas på Skype och handlar i

grunden om insikt, kognitiva utmaningar och motivation (Gladh & Sjödin, 2014). 

En annan viktig del är att stötta föräldrarna. De är ofta utmattade i sin roll och kan behöva

egen samtalshjälp. Familjen kan också behöva lära sig nya samtalsmönster och gemensam

problemlösning. Vissa föräldrar behöver påminnas att knuffa på sina barn och andra behöver

veta när de ska lämna över lite mer till barnen. Det kan vara lättare att genomföra förändringar

när man tillsammans diskuterat fram lösningarna med stöd från utomstående som hjälper till

att se, stötta och följa upp. Uppföljningar görs fortlöpande och familjen och elevens

synpunkter får vägleda arbetet vidare. Den här typen av insatser behövs ofta under en mycket

lång tid. Det är viktigt att inte avsluta insatser för tidigt för då blir de del i ännu ett

skolmisslyckande. Att få mindre bakslag är dock en del i att komma framåt och ett sätt att

förebygga bakslag är att prata om dem i förväg, exempelvis är de vanliga efter lov och andra

ledigheter (Gladh & Sjödin, 2014).

Det är viktigt att ge eleven tid till att lyckas i sin egen takt. Även när eleven kommit tillbaka

till en fungerande skolgång, anpassad eller inte, så är förändringar en riskfaktor. Att börja

gymnasiet eller en ny klass kan göra att eleven faller tillbaka i hemmasittarbeteende. Därför är

det viktigt att en överlämning till nya lärare sker varsamt och att alla inblandade får så mycket

information som möjligt kring eleven och dess svårigheter. Det är skolans uppdrag att erbjuda

så bra stöd som det är möjligt, så att eleven kan komma ur sin svåra situation och få utbilda

sig på det sätt som den har rätt till (Gladh & Sjödin, 2014). 
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2.2.2. HSP (hemmasittarprogram)

Friberg et al. (2015) beskriver i sin bok hur man kan arbeta för att få tillbaka en

hemmasittande elev till skolan. Deras metod utgår från KBT (kognitiv beteendeterapi), som

fokuserar på elevens beteenden och hur ett negativt beteende kan brytas. Den första fasen är

kartläggningen. Här undersöks orsakerna bakom det hemmasittande beteendet. Det första

mötet hålls utan eleven för att föräldrarna ska kunna prata öppet om sitt barn. Slutsatserna

dokumenteras och kommuniceras till eleven och föräldrarna, för att säkerställa att man har

uppfattat situationen rätt. I slutet av kartläggningen ges förslag till fortsatta insatser (ibid.).

Sedan görs en beteendeanalys, som går ut på att man skriver en lista över de problem som

finns. De sorteras sedan som överskotts- eller underskottsbeteenden. Överskottsbeteenden är

beteenden som är problematiska, som till exempel negativa tankar om skolan, oro och ångest

eller konflikter i hemmet. Det kan även handla om beteenden som är användbara men som

förekommer för ofta eller i fel sammanhang. Underskottsbeteenden är beteenden som är

användbara men som saknas eller förekommer för lite, som exempelvis att göra roliga saker

utanför hemmet, att träffa kompisar eller sköta sin hygien. När listan över överskotts- och

underskottsbeteenden är gjord, genomförs funktionella analyser genom att använda sig av en

‘Situation- Beteende- Konsekvensmodell’. Den går ut på att kartlägga en problematisk

situation och sedan ta reda på vad eleven vinner eller förlorar på att ha ett visst beteende, det

vill säga uppleva positiv eller negativ förstärkning. Positiv förstärkning innebär att man tillför

något som är önskvärt och negativ förstärkning innebär att man tar bort något som personen

tycker är obehagligt (Friberg et al., 2015).

Därefter kommer förändringsfasen, som präglas av en god kontakt mellan föräldrar och elev.

Nu tas förslag till individuella insatser fram. Viktigt att beakta i allt arbete med

hemmasittande elever är att insatserna ska genomföras med hög intensitet och kontinuitet.

Upprepade kontakter med både föräldrar och elev är nödvändiga. Det är även viktigt att

insatserna bör pågå under en längre tid. Vid varje kontakt med eleven eller föräldrarna ska

man ha en tydlig plan för vad man vill ha ut av mötet. Man bör hela tiden ha i beaktande att

allt man gör ska ha som mål att öka elevens närvaro i skolan (Friberg et al., 2015).

Slutligen kommer vidmakthållandefasen, som fokuserar på att behålla nya beteenden och

strategier. Nu får alla inblandade parter, elev, skola och föräldrar, öva på sina nya roller
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samtidigt som behandlaren finns kvar som stöd. Eleven får fundera kring vilka mål som satts

och vilka svårigheter som fanns från början, vad behandlingen har innehållit, risksituationer

för framtiden och vad man kan göra om man märker att problemen börjar komma tillbaka. I

den här fasen förmedlas även att de problem som funnits från början kan återkomma, att det är

naturligt och inte betyder att behandlingen varit misslyckad eller måste förändras (Friberg et

al., 2015).

2.3. Tematisering av tidigare forskning

Den tidigare forskning som gåtts igenom visar på tre teman. Dels ett organisatoriskt

perspektiv, som handlar om på vilket sätt skolan arbetar med hemmasittare, vilka resurser de

lägger in och hur arbetsgrupp och elevhälsoteam är uppbyggda. Dels ett strukturellt

perspektiv, som handlar om hur skolsystemet är uppbyggt och på vilket sätt det kan påverka

individen. Inom detta perspektiv ryms även frågor om hur bakgrund och klass kan påverka på

vilket sätt en individ kan och vill ta till sig utbildning. Slutligen har vi funnit ett individuellt

perspektiv, som handlar om vilket stöd en elev har hemifrån, samt vilken syn familjen har på

skola och utbildning. Psykiska funktionshinder, som till exempel ADHD och

autismspektrumtillstånd, är inte ovanliga hos elever med hemmasittande beteende, och går

också in under det individuella perspektivet. Samtliga tre teman knyter väl an till valda teorier

för vår studie, då de kan kopplas till systemteori. Systemteorin (Payne, 2010) är ett

huvudperspektiv inom familjeterapin eftersom den beskriver hur alla personer i en familj

påverkas av varandra (ibid.). Det individuella perspektivet kan även kopplas till både

stämplingsteori och empowerment, eftersom empowerment syftar till att stärka individen och

stämplingsteori handlar om att en individ känner sig utanför och på så sätt blir stämplad.

3. Teorier och perspektiv i vår studie
Utifrån studiens syfte och frågeställningar, samt den tidigare forskningen har vi valt att

analysera den inhämtade empirin utifrån systemteori, stämplingsteori och empowerment.

Dessa tre teorier beskrivs här.
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3.1. Systemperspektiv och systemteori

Systemteori passar denna studie, eftersom skolan i den tidigare forskningen beskrivs som

uppbyggd av olika system, där individen är en del i det hela. De organisatoriska, strukturella

och individuella teman vi funnit i den tidigare forskningen utgör även de delar av de system

som finns runt om eleven. Det hemmasittande beteendet kan vara en följd av att inte passa in i

skolsystemet, och det är därför viktigt att ha med detta perspektiv i vår studie. 

Payne (2010) beskriver att socialt arbete är inriktat på människors sociala nätverk och sociala

relationer, social förändring och på sociala mål (såsom social rättvisa). Detta synsätt

representeras av systemperspektiven och ser socialt arbete som inriktat mot att bidra till en

effektivare social ordning snarare än till en omvälvande social förändring. Systemteorin

kräver dock att vi i varje social situation uppmärksammar de sociala och personliga

aspekterna samtidigt som det är viktigt hur dessa aspekter samverkar och på så sätt integreras

till en helhet (ibid.).

Systemteorin fokuserar på individer som inbegriper och är en del av andra system. På detta

sätt integrerar systemteorin psykologiska och sociala aspekter av praktiken. En beskrivning av

de komplexa sätt som olika system samverkar med varandra bidrar till en förståelse av hur

samspelet mellan individer i familjer och i övriga samhället fungerar. En viktig följd av

systemidéerna är stöd och utveckling genom sociala nätverk (Payne, 2010).

Några av fördelarna med systemperspektiv: fokus läggs på förändring av omgivningen i

stället för på psykologiska synsätt. Det är inriktat på hur en individ påverkar en annan (inte på

inre känslor och tankar). Socialarbetaren medvetandegörs om andra möjligheter och

alternativa sätt att nå samma mål, vilket minskar risken för stigmatisering när annars alltför

mycket fokus läggs på individens eventuellt avvikande beteende. Systemperspektiv har ett

helhetsinriktat sätt som visar hur alla nivåer påverkar olika system och hur olika teorier kan

förklara denna helhet (Payne, 2010).

3.2. Stämplingsteori

För att visa kopplingen till ämnet hemmasittare, kan sägas att ett barn som av olika orsaker

inte upplever sig klara av att gå i skolan snart börjar se att det inte beter sig så som förväntas
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av det. Detta ger ofta en sämre självkänsla som gör att det blir svårare att klara av att ta sig

tillbaka till skolan. Stämplingsteorin förklarar hur individens självkänsla påverkas av att vara

annorlunda, att inte höra till. Den beskriver också vad som kan hända om vi inte fångar upp

dessa individer i tid och hur de på grund av detta riskerar att hamna i ett utanförskap som kan

påverka hela livet. 

Goldberg (2010a) menar att självbilden är det begrepp som beskriver den enskildes

uppfattning om hur väl det egna beteendet och dennes personliga egenskaper stämmer

överens med samhällets ideal. Man skulle kunna tro utifrån ordets sammansättning att

självbilden är något som man själv väljer men den utvecklas och grundas genom relationer till

andra människor. En viktig del i att skapa sin självbild startar redan hos det lilla barnet med

dess signifikanta andra, alltså dess föräldrar. Senare i livet utvecklas självbilden i förhållande

till andra personer i dess omgivning, exempelvis klasskamrater, lärare och andra

samhällsindivider. Alltså kommer den första stämplingen från föräldrarna och den andra

kommer från samhället. Man kan se hos personer med dålig självbild att de har lärt sig av sina

signifikanta andra att deras personliga egenskaper passar dåligt ihop med samhällets ideal av

hur man bör vara och hur man bör bete sig (ibid.).

När barn kommer ut i samhället lär de sig vad som är passande genom andras reaktioner. I

början gör alla barn ”fel” men beroende på reaktionerna de får lär de sig att beteendet är fel

eller att de själva är de som är fel, till stor del beror detta på hur de tidigare stämplats av sina

föräldrar. När en individs beteende inte stämmer överens med hennes egen självbild inträffar

så kallad beteendeinkongruens. Det kommer då att göra så att individen försöker minska

denna inkongruens med att antingen förändra sin egen självbild eller sitt beteende (Goldberg,

2010b).

3.3. Empowerment

Hur eleven klarar av sin vardag har att göra med vilka strategier individen har för att förändra

sin situation. I arbetet med de hemmasittande eleverna skulle ett empowerment-inriktat

arbetssätt kunna hjälpa individerna att hitta sin inre styrka och motivation att komma tillbaka

till skolan och fungera bättre i vardagen.
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Askheim och Starrin (2007) skriver att empowerment är ett begrepp som har blivit mycket

populärt på senare tid, trots att det är diffust. Dess popularitet skulle kunna förklaras av att

delen ’power’ i ordet tilltalar människor eftersom det betyder både makt, styrka och kraft. Vi

vill gärna ha kontroll och makt över våra liv och känna oss kraftfulla och starka. I denna

kontext betyder empowerment att de personer eller grupper som är i en maktlös position ska

få styrkan och kraften att ta makten över sina egna liv. Begreppet används numera i samband

med flera av de grupper som anses svaga i samhället, exempelvis drogmissbrukare,

funktionshindrade, invandrare, personer med psykiska sjukdomar och så vidare (ibid.).

Starrin (2007) beskriver begreppen emotionell energi, skam och stolthet som viktiga för att

förstå vad som hämmar eller främjar empowerment. Emotionell energi är en känsla som vi får

när vi befinner oss i ett socialt sammanhang där vi kommer till vår rätt på ett positivt sätt.

Detta gör att vi fylls av emotionell energi som ger oss handlingskraft, självtillit och entusiasm.

Men ett sådant sammanhang kan också tömma oss på energi och göra så att vi känner oss

maktlösa och missmodiga. Detta visar att känslor och makt har med varandra att göra.

Känslor av vad som är rätt eller fel innefattas också av emotionell energi. Personer som är

fulla av emotionell energi upplever sig vara goda och att det de gör är rätt och riktigt.

Individer som har låg emotionell energi däremot, känner sig ofta misslyckade och är osäkra på

om vad de gör är det rätta. Människor som känner skam och rädsla för att bli kränkta blir

räddhågsna och handlingsförlamade, detta beskriver motsatsen till empowerment. Stolthet

däremot ökar människors handlingsbenägenhet och initiativrikedom (ibid.).

3.4. Teorianknytning

För att analysera empirin om insatserna för de hemmasittande eleverna används

systemperspektivet i uppsatsen. Insatserna från elevhälsoteam och socialtjänst grundar sig i

politiska beslut gällande bland annat resursfördelning och det är därför viktigt att ha med

systemperspektivets helhetssyn i denna uppsats. Systemperspektivet har använts i uppsatsen

för att visa samhällets, skolans och gruppens påverkan på elevers skol- och hemmiljö. Det har

även använts för att förklara att orsaker till en individs beteende kan bero på faktorer utanför

den egna personen. De strukturer som samhället skapar, som exempelvis skolsystemet, är

ibland orsaken till att en elev stannar hemma. Även de system som ligger bakom hur skola
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och socialtjänst är uppbyggda, och därmed deras förmåga att samverka, kan förstås med

systemperspektivet. 

Stämplingsteorin har använts i studien för att beskriva hur insatserna från skola och

socialtjänst kan upplevas av hemmasittaren och även vad det kan ge för effekter för individen

vidare i livet. Empowerment har använts för att förstå hur man genom insatser från

elevhälsoteam och socialtjänst kan hjälpa de hemmasittande eleverna att själva finna styrkan

att komma tillbaka till skolan. I de metodböcker som lästs i den tidigare forskningen finns

empowerment till viss del med och därför är det adekvat att använda den teorin i vår studie.

4. Forskningsmetod

Under detta avsnitt beskrivs den forskningsmetod som använts i studien. Inledningsvis

beskrivs den förförståelse och de förväntningar som vi hade i skrivprocessens början.

4.1. Förförståelse

Vi har båda blivit intresserade av ämnet hemmasittare genom våra tidigare erfarenheter. Den

ena av oss fick extra stor insyn i skolans arbete för hemmasittande elever genom kursen

verksamhetsförlagd utbildning som var hos en kurator på ett gymnasium. Arbetet med dessa

elever var på den skolan högt prioriterat och många möten handlade om just dessa individer.

Den andra av oss har erfarenhet av att ha arbetat inom förskoleverksamhet och har där

kommit i kontakt med barn med psykisk ohälsa. Dessa erfarenheter har fått oss att vilja

undersöka vidare hur skolor och socialtjänst arbetar med hemmasittande elever och vad de gör

för att samarbeta kring dessa svåra elevärenden. De artiklar, uppsatser och böcker som lästs

har ökat vårt engagemang för den här frågan och studien har därmed blivit mer och mer

intressant för oss vart efter våra kunskaper, genom intervjuer och vidare inläsning, har ökat.

Inför studien var våra förväntningar på arbetet med hemmasittande elever att man i skolorna

och på socialtjänsten arbetar på ett systematiserat sätt, eftersom det handlar om en grupp

utsatta barn och ungdomar, och för att forskningen visar hur viktigt det är att de här barnen

kommer tillbaka till skolan.
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4.2. Metodval

Kvalitativ metod med intervjuer kan användas för många olika syften och genom ett flertal

intervjuer inom samma område kan information samlas in (Eriksson-Zetterquist & Ahrne,

2015). Eftersom syftet med denna studie varit att undersöka vilka insatser skolan och

socialtjänsten gör för att hjälpa de hemmasittande barnen, samt se hur samverkan ser ut

mellan dem, valdes kvalitativa intervjuer som metod. Genom intervjuer kunde information om

det område vi valt att undersöka samlas in. Dessa intervjuer förbereddes noggrant för att

svaren skulle ge den information som var relevant för undersökningen. Under intervjun avsåg

vi att undvika så kallad intervjuareffekt, som handlar om att forskaren påverkar respondenten

till exempel genom formulering av frågor, responser och följdfrågor. Om forskaren påverkar

respondenten anses svaren som mindre objektiva, och detta ska förstås undvikas (Ahrne &

Svensson, 2015).

4.3. Analysmetod

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att abduktivt angreppssätt innebär att man väljer ut

några teorier i studiens inledning, som man sedan utgår ifrån. Samtidigt är det viktigt att vara

öppen för att både ta in andra teorier, och kanske till och med förkasta de teorier som man

utgick ifrån i början (ibid.). Detta tillvägagångssätt passar vår studie och vi har därför valt ett

abduktivt angreppssätt.

I bearbetningen av empirin har vi valt ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik handlar om

läran om tolkning. Både hur vi som uppsatsförfattare, genom vår förförståelse, påverkas av

hur vi uppfattar det som respondenterna säger och hur respondenterna i sin tur påverkas av sin

egen förförståelse. Hermeneutiken passar vår undersökning, eftersom den utgår från helheten

samtidigt som den pendlar mellan att se delarna och helheten tillsammans. Detta sätt att gå

fram och tillbaka mellan det nya man lär sig och sin förförståelse kallas för den hermeneutiska

cirkeln. Inom hermeneutiken menar man att det inte går att se delarna utan helheten och vice

versa (Johansson, 2005). Detta liknar det systemteoretiska perspektivet, som vi också har valt

att använda oss av. Att se på helheten kallas även att ha ett holistiskt perspektiv (Sohlberg &

Sohlberg, 2013). Vi tolkar hermeneutiken som att delarna i våra intervjuer exempelvis kan

utgöras av vilket tonläge och kroppsspråk som respondenten har, vilka frågor som han eller

hon väljer att gå in djupare på och när han eller hon skämtar eller är seriös. Dessa delar kan
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vara meningsskapande i sig själva och bidrar till vår tolkning av vad som sagts. Inom

hermeneutiken är det viktigt att se delarna för att kunna tolka helheten (Johansson, 2005).

Vi har bearbetat vår förförståelse under skrivandets gång genom att använda oss av den

hermeneutiska cirkeln. Vi har återgått till vilka kunskaper och förväntningar vi hade i studiens

start och reflekterat över dessa i förhållande till de nya kunskaper vi fått allt eftersom vi tagit

till oss av empirin och läst på om ämnet. Genom att vår förförståelse har ändrats allt eftersom

arbetet med uppsatsen fortskridit, har även våra tolkningar av intervjuerna förändrats mellan

den första och den sista intervjun.

4.4. Genomförande

Genomförandet av studien inleds med en urvalsbeskrivning, sedan följer intervjumetod och

avslutningsvis bearbetningsmetod.

4.4.1. Urval

Vi har genomfört sex intervjuer, fem med personer inom elevhälsoteam från olika

högstadieskolor och en från socialtjänsten. Vi har valt respondenter utifrån att de arbetar med

elever som är så kallade hemmasittare och vi har undersökt hur de arbetar med eleverna på

deras respektive arbetsplats, och hur skolan och socialtjänsten samverkar. Till en början

bokade vi intervjuer med endast ett par av kuratorerna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015)

beskriver att i kvalitativ forskning är en av fördelarna att man kan prova sig fram med hur

många informanter man behöver intervjua. De beskriver att det är en bra strategi att varva

intervjuer och analys för att på så sätt se vem man behöver intervjua härnäst (ibid.).  Eftersom

vårt fokus ligger på hur skolorna arbetar och den största delen av arbetet sker i skolan har vi

valt att intervjua fler kuratorer och endast en handläggare på socialtjänsten.

Intervjupersonerna har valts utifrån deras kompetens inom området och deras intresse för att

vara med i studien. 

4.4.2. Intervjumetod

Vi har ringt till skolor och socialtjänst i den kommun där vi valt att genomföra vår studie. De

som velat delta har själva fått bestämma platsen för intervjun för att de skulle känna sig så

bekväma som möjligt, vilket är vad Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förordar. En
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intervjuguide har arbetats fram i samråd med handledaren innan intervjuerna genomförts.

Semistrukturerade intervjuer med både fasta frågeformuleringar och mer öppna frågor har

passat undersökningen bäst. Fasta frågor har gett svar på exempelvis hur länge respondenten

har arbetat på sin arbetsplats och genom öppna frågeformuleringar har respondenten fått

möjlighet att svara på frågorna utifrån sitt eget perspektiv. Det har även getts utrymme för

följdfrågor. Frågorna har varit utformade för att ge svar på våra frågeställningar.

Respondenterna har genom sina skilda personligheter och sina varierade sätt att arbeta gett oss

olika mycket material i intervjuerna. Tiden för respektive intervju har varit satt till 45-60

minuter. Detta dels på grund av respondenternas dyrbara arbetstid och dels på grund av att vi

behövt hålla oss inom tidsramen för uppsatsen.

I de fall det har varit nödvändigt att specificera frågorna utifrån exempel har vi haft tre fiktiva

fallbeskrivningar att utgå ifrån. Detta för att respondenten inte ska behöva ge egna exempel

från sin verksamhet. Dessa fallbeskrivningar har funnits med i vår intervjuguide (bilaga 2),

men har inte visats för de personer vi intervjuat. Detta för att vi inte velat att fallexemplen

skulle styra intervjun, utan endast funnits med för vår egen skull om vi märkt att det varit ett

sätt att lättare få respondenten att svara på våra frågor.

4.4.3. Bearbetningsmetod

Efter intervjuerna har de noggrant transkriberats, och sedan har innehållet tematiserats utifrån

frågeställningarna. Därefter har de transkriberade intervjuerna tematiserats ännu en gång, nu

utifrån valda teorier och perspektiv. Detta har gjorts genom att i gemensamma dokument

markera de delar av texten som hör till respektive frågeställning och senare respektive teori

eller perspektiv. På så vis har det blivit lättare att hitta i den transkriberade texten. Det

tematiserade materialet har sedan analyserats i förhållande till valda teorier och perspektiv.

4.5. Etiskt förhållningssätt

De vanligaste etiska riktlinjerna i kvalitativ forskning är: informerat samtycke,

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2014). CODEX -

regler och riktlinjer för forskning skriver om informerat samtycke. Respondenterna ska innan

studiens genomförande ha fått information om forskningen, samtycket ska vara frivilligt, det

ska dokumenteras och det ska gälla för en preciserad studie. De som ställer upp i studien ska
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när som helst kunna avbryta sin medverkan (http://www.codex.vr.se). För att följa dessa

riktlinjer har respondenterna innan intervjun informerats om studiens syfte och upplägg i ett

missivbrev (bilaga 1), samt att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Ett

skriftligt informerat samtycke har inte betraktats som nödvändigt i denna studie.

Konfidentialitet har uppnåtts genom att vi och respondenterna kommit överens om vad som

ska göras med de data som uppkommit i intervjun. Konsekvenserna har beaktats genom den

etiska principen att forskningen ska leda till något gott. Sådan information som kan ledas till

respondenten har inte redovisats i uppsatsen. Slutligen är vår roll som forskare och vår

integritet av stor betydelse för vilka resultat som framkommit under intervjuerna, vilket vi har

haft i åtanke under studiens gång.

4.6. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Reliabilitet handlar om ifall forskningsresultaten kan upprepas om någon utför samma studie

vid ett annat tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom intervjun påverkas av forskarens

roll och förkunskaper kan intervjun få ett annat utfall med en annan intervjuare. Vi har därför

återgått till vår förförståelse och den tidigare forskningen under skrivprocessen och reflekterat

kring dessa. När vi kommit längre i uppsatsarbetet har även våra kunskaper inom ämnet ökat.

Det har med stor sannolikhet haft inflytande över vilka följdfrågor vi ställt i intervjuerna och

även påverkat intervjuernas resultat. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att validitet handlar om ifall forskningen mäter det

den är avsedd att mäta. Hög validitet uppnås om studiens resultat svarar på undersökningens

syfte och frågeställningar. För att beakta detta har vi gjort en väl genomarbetad intervjuguide,

vilket är viktigt för att få fram den önskvärda informationen från intervjuerna. Forskningens

generaliserbarhet handlar om ifall resultatet kan överföras i ett annat sammanhang (ibid.).

Detta kan vara svårt att mäta vid kvalitativa studier, eftersom de oftast inte är så omfattande.

Ett sätt att öka generaliserbarheten i en kvalitativ studie är att jämföra den med liknande

studier gjorda på andra orter (ibid.).



21

5. Resultat

Resultatet skrivs fram utifrån studiens syfte och frågeställningar och bygger på den empiri

som samlats in. Inledningsvis presenteras respondenterna kortfattat, sedan beskrivs

elevhälsoteamets arbete och insatser med hemmasittare och därefter följer ett avsnitt om

samverkan mellan skola och socialtjänst. I resultatdelen görs kopplingar till den tidigare

forskning och annan relevant kunskap, som presenterats i kapitel två, för att visa på skillnader

och likheter mellan det inhämtade kunskapsunderlaget och den inhämtade empirin. 

5.1. Beskrivning av respondenterna

Alla respondenternas namn är fingerade. Samtliga intervjupersoner arbetar inom samma

kommun. Här följer en kort presentation av våra respondenter.

Mats har arbetat som kurator på samma skola i drygt 15 år. Är inte socionom men har läst

sociologi och psykologi. Han har i flera år arbetat på ungdomsinstitution och har även

erfarenhet av att själv ha drivit en egen ungdomsinstitution. 

Daniel har socionomexamen. Han har arbetat många år som skolkurator och har varit på

samma skola i ungefär 15 år. Tidigare har han varit fältassistent samt arbetat med elever på

individuella program.

Karin har socionomexamen. Hon har varit skolkurator i drygt 15 år och har varit på samma

skola de senaste 12 åren. Hon har dessförinnan jobbat en kort tid på socialtjänsten.

Eva är beteendevetare och har varit skolkurator i ungefär 15 år. Tidigare har hon arbetat inom

skolans ledningsgrupp.

Sven är fritidspedagog och har tidigare arbetat med elever med särskild problematik och med

deras familjer. Han har flera vidareutbildningar inom området. Han har arbetat som kurator i

ungefär 15 år på samma skola.

Caroline har socionomexamen. Hon har arbetat på socialtjänsten i ett par år med bland annat

elever med hemmasittande beteende.

5.2. Elevhälsoteamets insatser

Elevhälsoteamen på de skolor vi gjort intervjuer består av skolkurator, skolsköterska,

skolpsykolog, rektorer, studie- och yrkesvägledare och samtliga speciallärare. När ett nytt
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ärende väcks bestämmer man vem som ska göra vad och vilka som ska vara inblandade. Det

kan till exempel vara skolkurator och psykolog som tar hand om ett ärende, och skolsköterska

och specialpedagog som tar hand om ett annat. Föräldrar, mentor och de som ska vara med i

ärendet kallas till ett möte där man ser hur man ska gå vidare. Det finns olika synsätt hos

respondenterna på om den hemmasittande eleven bör närvara på dessa möten. Mats säger att

eleven oftast inte är med inledningsvis, medan Eva och Sven anser att det är viktigt att eleven

själv närvarar. Skolverket (2012) skriver angående detta: “det är väsentligt att låta eleven

komma till tals och ge sin syn på orsaken till frånvaron” (s. 22). På elevhälsoteamsmötet

försöker man sätta upp mål för skolgången. Flera anpassningar är möjliga, som exempelvis

anpassat schema med i vissa fall närvaro endast på en del lektioner, redovisningar i mindre

grupp, eller möjlighet att skriva prov enskilt med en lärare. I särskilda fall kan det vara

aktuellt med hemundervisning. Ofta kommer eleven till skolan för samtal med någon inom

elevhälsoteamet. Det kan vara den enda kontakten med skolan under en viss tid. Mats berättar

att han har en flicka där det är precis så. 

Jag har ju en elev som går i nian, en tjej, det enda hon gör är att hon kommer till mig.

Det är det enda hon gör i skolan (Mats).

Utöver samtalen med honom gör flickan skoluppgifter hemifrån och hon har inga problem att

klara undervisningen. Mats säger att det viktigaste för honom i arbetet med de hemmasittande

eleverna är att förmedla hopp. I fallet med flickan handlar det om att hon får panikångest över

att befinna sig i skolmiljön och väljer därför att stanna hemma. Mats strävan är då att

förmedla hopp till flickan att inte ge upp och att det kommer att bli bättre. I enstaka fall, när

en elev inte klarar att vara i skolmiljön alls, har det förekommit hemundervisning, men Mats

och Karin förklarar att det är av yttersta vikt att eleven kommer ut ur sitt hus och därför sker

undervisningen i de fallen hellre på exempelvis ett bibliotek eller ett fik.

Sven säger att det ofta kan vara ett energikrävande arbete att stötta dessa elever, då man på ett

möte bestämt hur man ska jobba, eleven är med på det, men sedan ändå inte gör det man

kommit överens om. Då får man sätta sig igen och prova något annat sätt. Eva säger: “Vi kan

anpassa oss på skolan och göra vad som helst, men om eleven inte är här så hjälper inte det”.

Mats upplever en svår balansgång när det gäller vilka insatser som hjälper eleven och vilka

insatser som kanske till och med stjälper. 
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Å så vad är press? Å vad är inte press? Å vad är krav? Å vad är inte krav? Asså det

här är skitsvårt! (Mats).

Daniel berättar att elever i slutet av högstadiet ibland stannar hemma för att de är skoltrötta.

Det handlar ofta om elever som uppträder med ett negativt beteende i skolmiljön. Skolan har

då haft möjlighet att köpa in en tjänst, där eleven får göra praktik under handledning. Man får

även en lärare som kommer och har undervisning. Daniel berättar att personalen inom den här

tjänsten har särskild kompetens för att bemöta just struliga och skoltrötta elever och han har

sett att insatserna leder till att närvaron ökar.

Samtliga respondenter från skolan säger att de inte ser någon skillnad när det gäller de

hemmasittande elevernas bakgrund. De menar att det finns lika många från familjer med hög

inkomst som från låg inkomst. I en amerikansk rapport av Kearney och Graczyk (2014)

redovisas resultaten av en studie, där man kan se en högre andel hemmasittande elever från

familjer med låg socioekonomisk bakgrund (ibid.). 

Sven talar om vikten av att inte avbryta kontakten med den hemmasittande eleven även om

den kommer tillbaka till skolan. Han menar att det ofta finns anledning till insatser och

särskilt stöd under hela elevens skolgång. En mycket viktig faktor, som samtliga respondenter

poängterar, är att snabbt sätta igång arbetet när de märker att en elev har hög frånvaro. Detta

gäller oavsett vilken anledning som finns till frånvaron. Ju längre tid en elev har varit hemma,

desto svårare är det att få eleven tillbaka till skolan. Flera respondenter beskriver att det är

viktigt med ett välfungerande system för frånvarorapportering.

5.2.1. Frånvarorapportering

Skolverket (2010) skriver att skolorna har blivit allt bättre på att rapportera in elevfrånvaro.

Mats berättar om frånvarosystemet på hans skola och anser att de har bra kontroll på elevers

frånvaro och närvaro med hjälp av plattformen skola24. Där upptäcks frånvaro mycket tidigt

och ett sms eller ett mail skickas omedelbart till föräldrarna redan vid enstaka lektionsbortfall.

Det går ut SMS och mail. Man kan välja. Det är inte så att föräldrar kan säga att de

inte vet (Mats).
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På Mats skola kontrolleras frånvaron varje månad, all frånvaro över 20 % tittar man

noggrannare på, man letar mönster och undersöker vad detta kan bero på. Frånvaron

diskuteras i arbetslaget där alla mentorer för årskursen deltar och om de kommer fram till att

här ser det ut som att något inte riktigt stämmer, här är det något man behöver gå djupare ner i

så tas ärendet vidare till elevhälsoteamet. Karin beskriver ett liknande tillvägagångssätt men

att redan vid en frånvaro från tio procent ringer mentorn upp elevens föräldrar och frågar hur

det är och om anledning till frånvaron. Om frånvaron ändå fortsätter att vara hög har mentorn

och någon ur elevhälsoteamet ett möte med föräldrarna, där man försöker komma fram till

vad problemet består av. Flera av våra respondenter anser att hemmasittande elever är ett

ökande problem.

5.2.2. Föräldrarnas roll

Föräldrarna har ett ansvar att se till att deras barn kommer iväg till skolan, men ibland har

föräldrarna själva problem, eller förmår av andra orsaker inte få iväg sitt barn till skolan. I de

fallen kan de få hjälp av socialtjänsten, vilket de flesta är tacksamma för. Mats har dock haft

fall där föräldrarna inte tycker att det är bra att blanda in myndigheterna. Han beskriver att det

finns familjer där man är misstänksam och inte vill släppa in andra i familjen. Det försvårar

arbetet avsevärt. Samtliga våra respondenter poängterar att det är av yttersta vikt att ha med

sig föräldrarna i arbetet. 

    Det är ju de som gör jobbet. Det är de som är länken till alltihop (Karin).

Karin betonar samarbetet med föräldrarna och menar att det är det viktigaste i hennes arbete

med de hemmasittande eleverna. Hon ser sig själv som ett verktyg mellan skolan, eleven och

föräldrarna. Genom den relation som hon bygger upp med dem, tror hon att de inte ser henne

som bara en “skolkurator”, utan som en person som är lätt att kontakta och som man kan få

hjälp ifrån.

Jag jobbar jättemycket med föräldrarna. Hela tiden, hela tiden. Jag försöker få in

föräldrar så snabbt som möjligt… För mig är det viktigaste föräldrakontakten i

jobbet. Bygga broar, för utan det går det inte att jobba (Karin).

Friberg et al. (2015) beskriver i sin bok metoder för att arbeta med hemmasittare. De menar

att föräldrar till barn med beteendeproblematik ofta har en ansträngd relation till skolan. Detta
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är vanligt, även när både föräldrar och skola har ansträngt sig mycket för att försöka få

tillbaka eleven till skolan. Ofta beror detta på att föräldrarna fått en hel del negativ

återkoppling från skolan när eleven gått hem, har sociala svårigheter eller inte arbetar på

lektionerna. Sådan negativ kontakt påverkar relationen mellan skola och föräldrar och

föräldrarna får en känsla av att de är misslyckade och att skolans åsikt är densamma. Det är

mycket viktigt att denna negativa spiral vänder så att samarbetet mellan skola och föräldrar

kan fungera bra. För att lyckas vända detta är det mycket viktigt att återkopplingen blir positiv

och berätta om vad som gått bra under dagen och att begränsa mängden negativa fakta

(Friberg et al., 2015).

5.3. Samverkan mellan skola och socialtjänst

Inledningsvis beskrivs här socialtjänstens ansvar och arbete med hemmasittare. Sedan följer

ett avsnitt om samverkan mellan skola och socialtjänst.

5.3.1. Socialtjänsten

Caroline berättar att socialtjänsten inte ska se till att en elev får sin skolgång tillgodosedd,

utan att det är skolans ansvar. “... dom [skolan] är ansvariga för en skolgång, socialtjänsten

ska naturligtvis underlätta men vi ska inte tillse, det är inte vi som ansvarar för att dom har

en skolgång” (Caroline). Socialtjänsten blir inkopplade då en elev har en omfattande

frånvaro, eftersom det kan betraktas som ett “nedbrytande beteende” (Caroline). Efter att en

orosanmälan har kommit in och den anses tillräckligt allvarlig inleds utredning om

barnet/ungdomen. Socialtjänsten undersöker vilket stöd som finns i nätverket runt eleven och

vilka insatser som görs från skolan. I de fall där det inte redan är gjort, kan de föreslå

anpassad skolgång. Även kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin kan initieras.

Utredningshem eller familjehemsplacering kan i särskilda fall bli aktuella för att få mer

kunskap om vad eleven behöver för struktur och rutiner i vardagen för att kunna återvända till

skolan. Caroline berättar att det kan vara svårt att få den hemmasittande eleven att komma till

avtalade möten och att de kan få hjälp att få kontakt med eleven av personer i elevens nätverk,

som till exempel vänner och familj. Ofta sker kontakten med elevens föräldrar istället för med

eleven själv, eftersom den har svårt att ta sig till möten.
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Caroline berättar att i de fall då föräldrarna brister i sin förmåga att få eleven till skolan och

när föräldrarna själva är i behov av hjälp på grund av den svåra situationen med ett

hemmasittande barn, kan riktade insatser till föräldrarna bli aktuella. Caroline säger att

föräldrarna ofta är hjälpsökande. Föräldrarna kan få stöd i föräldrarollen och hjälp med att

stärka sin roll att förmedla gränser till barnet/ungdomen. De kan få stöd i och strategier för att

hantera den frustration, som ofta finns över att inte lyckas få sitt barn till skolan. De kan även

få samtalsstöd. I en del fall kan det bli aktuellt med ett så kallat miljöterapeutiskt arbete, där

en hemterapeut kommer till familjen och stöttar i de situationer där problemen finns, som till

exempel att få eleven att kliva upp ur sängen. Hemterapeuten kan hjälpa föräldrarna med att

hitta en välfungerande kommunikation. Både elev och föräldrar kan även beviljas en

kontaktperson, som har i uppdrag att stötta. Det kan för ungdomen vara verkningsfullt att

genom en kontaktperson få en vuxen utanför sitt nätverk att vända sig till. Mats har haft en

hemmasittare, som var hemma från årskurs 6-9. I första året i gymnasiet beviljades den eleven

en kontaktperson, som helt lyckades bryta det hemmasittande beteendet och få tillbaka eleven

till skolan. Caroline poängterar att hemmasittare är en komplex målgrupp och att det är svårt

att veta vad en enskild elev behöver. Hon säger:

Det finns liksom inga färdiga lösningar, eller paketerade lösningar, och socialtjänsten

kan ju bidra så gott det går men i slutänden handlar det väldigt väldigt mycket om

skolans möjligheter till att ta emot eleven, utifrån dens villkor, skulle jag säga. Men

också för samhället över lag att möta upp föräldrar, som har barn som är

hemmasittare, för det är en problematisk roll tänker jag att som förälder känna att jag

är inte tillräcklig i mitt föräldraskap, för jag får inte iväg mitt barn till skolan

(Caroline).

5.3.2. Samverkan

Då frånvaron blir hög, i skolan där Karin arbetar är det vid 40 %, görs en orosanmälan till

socialtjänsten. Orosanmälan kan ske redan vid 20 % på samma skola, om det i samband med

frånvaron även finns misstankar om droger eller kriminalitet. Både Daniel och Karin berättar

att de aldrig gör en orosanmälan utan att först ha kontaktat föräldrarna. Karin gör oftast

orosanmälan tillsammans med föräldrarna. Samtliga respondenter anser att socialtjänsten är

överarbetad och Karin har därför som rutin att orosanmäla tre gånger, för då brukar

socialtjänsten öppna ett ärende. Om det inte är ett alarmerande ärende finns annars risken att
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socialtjänsten inte startar en utredning. Karin anser, trots detta, att samarbetet med

socialtjänsten fungerar bra. 

Jag är väl en av få här i sta’n som tycker att det fungerar jättebra (Karin).

Mats anser att samarbetet fungerar dåligt, och saknar kontinuitet bland personalen på

socialtjänsten. Han anser att det är för tufft att arbeta där och att socialsekreterarna därför inte

orkar stanna så länge. På frågan om hur han tycker att samarbetet är mellan skola och

socialtjänst svarar han “åt helvete!”. Daniel anser att det är “för lite verkstad”. Han menar att

det tar lång tid att få igång insatser från socialtjänsten. Sven menar att det ibland kan vara

svårt att få socialtjänsten att hjälpa till. Eva beskriver hur de från skolans sida kan hjälpa till

och göra nästan vad som helst men om eleven inte är på skolan så hjälper inte det. 

Vi kan anpassa oss på skolan och göra vad som helst, men om eleven inte är här så

hjälper inte det. Och det är föräldern som ska se till att eleven kommer hit och om de

inte förmår det så försöker vi prata. Ofta saknar vi det här samarbetet med

socialtjänsten som kanske kan gå hem med en hemterapeut, och gå hem och hjälpa

familjen och styra upp, göra veckoscheman och allt vad det är de kan behöva … Vi

kan gå hem och göra allt det där, men det är inte skolans uppdrag. Det är klart att inte

våra chefer vill att vi skall lägga ner jobb på det som inte är vårt uppdrag (Eva).

Sven menar att det är här det verkar falla mellan stolarna eftersom socialtjänsten inte heller

verkar tycka att det är deras uppdrag, utan att det är skolans jobb att eleven kommer till

skolan. Eva och Sven saknar det täta projektbaserade samarbetet som fanns tidigare mellan

skola och socialtjänst men tycker att de kan samarbeta bra nu med, fast inte lika effektivt som

det var då. Alla respondenter inom elevhälsan och respondenten på socialtjänsten anser att

samverkan mellan skola och socialtjänst är otroligt viktig. Caroline från socialtjänsten menar

att ett samtycke från föräldrar och elev att information kan utbytas mellan skola och

socialtjänst, är ett måste för deras planering framåt och för att deras insatser ska bli så

effektiva som möjligt.

Caroline, som arbetar på socialtjänsten, kan ibland uppleva att det finns höga förväntningar på

dem att få tillbaka eleven till skolan. Men hon poängterar att det inte är socialtjänstens ansvar

att få eleven till skolan, utan menar att skolan skulle behöva samarbeta mer med föräldrarna
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än de gör i dagsläget. Hon menar att de arbetar med att försöka identifiera behov hos både

föräldrar och elev, men att skolan måste göra samma sak. Nätverksmöten är en viktig

plattform för att kommunicera runt de här frågorna.

Det är därför det är bra att ha nätverksmöten, resonera kring vad ser ni från skolan är

möjligt, och vad ser vi från socialtjänsten är möjligt (Caroline).

Karins upplevelse är att föräldrarna ofta är tacksamma för den hjälp som erbjuds genom

skolan och socialtjänsten. De är ofta så trötta efter alla försök att få sitt barn till skolan. På

Karins skola finns det problem med narkotika, och i de fall en elev uteblir från skolan och

istället ägnar sig åt kriminalitet, finns ett samarbete som heter SSP (skola, socialtjänst, polis).

Där träffas man var fjortonde dag och kan på så vis snabbt sätta in insatser. Samarbetet bygger

på att föräldrarna skriver på ett samtycke, så att skola, socialtjänst och polis kan utbyta

information. Om hur det går att få till ett samtycke svarar Karin: “föräldrarna känner det

håller inte längre. Och då skriker man ju på hjälp. Så jag tycker att det har varit enkelt”

(Karin).

5.3.2.1. SIP-möten

Caroline från socialtjänsten berättar att i de fall en hemmasittande elev har kontakter med

Landstinget kan så kallade SIP-möten äga rum. Då träffas exempelvis skola, Barn- och

ungdomspsykiatrin, socialtjänst, föräldrar och ibland elev för att tillsammans diskutera vad de

på respektive håll gör för eleven nu och vilka insatser som behövs framöver. Caroline tycker

att dessa möten är givande. Eva tycker att de har blivit bättre än de var förut, då det mest

handlade om en lägesrapport från samtliga håll, och inte så mycket om vilka insatser som

skulle behövas framöver.

5.3.2.2. ELIS-projektet

Ett projekt som samtliga respondenter inom elevhälsan berättar om är det så kallade ELIS-

projektet (Eleven I Skolan), som numera är nedlagt i den kommun där denna studie är gjord.

Eva och Sven arbetade inom detta projekt och berättar att de träffades tillsammans med

socialtjänstens “Råd och stöd” en förmiddag i veckan, på en fast avsatt tid. Eftersom de

träffades så frekvent visste skolan alltid precis vad socialtjänsten gjorde, och tvärtom. De

familjer som var med i projektet lämnade samtycke så att både skola och socialtjänst kunde

dela all information.  Eva berättar att av alla fall de har haft med hemmasittande elever, finns
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det inget där det enbart handlat om en elevproblematik, utan det har alltid funnits någon typ

av familjeproblematik samtidigt, som till exempel att ett syskon varit sjuk och behövt mycket

av föräldrarnas tid, eller att föräldrarna själva haft problem. ELIS-projektet beskrivs som en

paketlösning för familjer, där både socialtjänsten och skolan gjorde hembesök och hade

återkommande samtal. Daniel berättar om sin erfarenhet från när de arbetade inom projektet:

Innan så kunde det vara så att när Råd och stöd fick komma in tidigare och kunde

bedriva ett familjeinriktat arbete. Helt plötsligt får familjen tillgång till saker som de

aldrig annars skulle ha sökt för själva (Daniel).

Under den tiden som projektet pågick hade Eva och Sven kontakt med sex hemmasittande

elever, och de fick tillbaka samtliga till skolan, vilket de själva menar är tack vare ELIS. Den

täta och återkommande kontakten mellan skolan och socialtjänsten är det som Sven tycker är

viktigast i arbetet med de hemmasittande eleverna, och därför fungerade ELIS-projektet så

bra. Projektet lades ner på grund av indragna ekonomiska medel till socialtjänsten, som fick

omprioritera sin verksamhet. Alla de intervjuade respondenterna inom elevhälsan saknar det

täta samarbetet med socialtjänsten, som de menar möjliggjorde snabba och verkningsfulla

insatser både för elev och familj.

6. Analys

Analysen skrivs fram med tre teman. Dessa är ansvarsfördelning, utanförskap och

arbetsmetod. Avslutningsvis kopplas empirin till de tidigare beskrivna teman som funnits i

den tidigare forskningen - det organisatoriska, strukturella och individuella. Med hjälp av det

hermeneutiska perspektivet har vi i analysen av empirin strävat efter att förstå respondenterna

utifrån deras situation. De svar vi har fått är avhängiga vilka erfarenheter som den intervjuade

personen har och måste därför ses i ett större sammanhang. Vår egen förförståelse påverkar i

sin tur hur vi tolkar de svar som vi fått. De största meningsskapande citaten har vi valt att ta

med i analysen, för att möjliggöra kritisk granskning.
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6.1. Ansvarsfördelningen

Vi har funnit att ansvarsfördelningen för de hemmasittande eleverna är oklar mellan skola,

föräldrar och socialtjänst. Payne (2010) beskriver att det är viktigt att se helheten i en individs

liv. En person som har svårigheter inom ett område har ofta samma slags svårigheter i ett

annat. Vår tolkning av systemteorin är att arbetet med de hemmasittande eleverna skulle

underlättas om ansvarsfördelningen var tydligare. 

I Skollagen står att den som är vårdnadshavare för ett barn har skyldighet att tillse att barnet

fullgör sin skolplikt. Det står också att kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola

och grundsärskola fullgör sin skolgång (Skollagen, 2010:800, kap. 7, 20-22 §). Sven beskriver

det så här:

Ibland tycker jag man hör skolan har inte gjort nånting, har inte förstått problemet.

Men i de här fallen i alla fall på vår skola tycker jag att det är vi som har krattat

manegen bäst, har bästa kontakten med föräldrarna och har lösningar… (Sven).

Caroline från socialtjänsten däremot upplever att ibland skjuter skolan ifrån sig problemet och

menar att de tycker att det är socialtjänsten som ska se till att eleven kommer till skolan. 

Vi ska ju inte tillse att en ungdom får skolgång, utan det är ju skolans ansvar. Men

socialtjänsten blir ju ofta inkopplad utifrån att en ungdom ska inte ha en frånvaro som

är så pass omfattande och så pass långvarig då, då kan man se det som ett

nedbrytande beteende i princip (Caroline).

Caroline menar att även om det egentligen är skolans uppdrag att få eleven till skolan, hamnar

ärendet på socialtjänstens bord när det blir så pass allvarligt att det kan anses som ett

nedbrytande beteende. Vidare beskriver hon att det skiljer sig mellan skolorna vilka insatser

som redan genomförts från skolans sida innan socialtjänsten blir inkopplad. En del skolor har

i princip inte gjort några anpassningar för eleven alls och i de fallen blir det vad socialtjänsten

i första hand föreslår att man gör.

En aspekt av systemteori är de strukturella former för undervisning som skolan har, och som

är framtagna av politiker. Karin beskriver att problemen ofta uppstår på högstadiet för att det
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ställs större krav på eleven där än det gjorts på mellanstadiet. Detta ansvar är något som inte

alla elever klarar av att axla. Särskilt elever med neuropsykiatriska funktionshinder kan ha

svårigheter att rätta sig efter skolans strukturer. Vår tolkning utifrån den helhetssyn som

beskrivs i systemteorin är, att om skolan hade bättre förutsättningar och kunskap om att

anpassa skolgången efter elevens särskilda behov, skulle fler elever klara av att fullfölja sin

skolgång.

6.2. Utanförskap

Mats tror att en av de största orsakerna till att en elev inte kommer tillbaka till skolan är för att

den känner sig utanför. Det kan handla om att en elev varit utomlands med familjen i två

veckor och därefter inte kommer tillbaka till skolan på grund av rädslan för ett utanförskap.

Man vet inte vad man har missat när det gäller skolarbetet och man vet inte vad man har

missat när det gäller det sociala umgänget med kompisarna i skolan.

Ja man kommer utanför. Och det är ju det jag tror egentligen är oftast ett av dom

viktigaste skälen .... Jag tror ändå att komma utanför det sociala sammanhanget är

största hindret. Det är där tröskeln ligger. Jag kan inte komma tillbaka, jag har missat

för mycket, jag vet inte vad dom håller på med, både i skolan och vad dom håller på

med i kompiskretsen utanför och jag kan inte ta mig in (Mats).

En annan aspekt av utanförskap som kan drabba den som sitter hemma är att klasskamraterna

blir osäkra på var de har sin kompis. Vid grupparbeten kan eleven bli utesluten på grund av att

ingen vill ha en klasskamrat med i sin grupp som kanske inte dyker upp och gör sin del. Det

blir en belastning för gruppen. Daniel säger: “en elev som blir borta kan ju hamna i ett

negativt socialt spel … vem vill jobba med Kalle som inte kommer på

grupparbetestillfällena?”.

Goldberg (2010a) beskriver att en individ med bra självbild kan påverkas till att göra rätt med

hjälp av andras negativa reaktioner. Däremot för en person som har en negativ självbild och

har accepterat att hon är en dålig person fungerar inte den sociala kontrollen, eftersom hon

redan ser sig själv som utanför, dålig och annorlunda. Så i stället för att försöka göra rätt

accepterar hon att hon inte passar in, och andras negativa reaktioner förstärker bara hennes
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övertygelse om att hon är en dålig individ som aldrig kan bli accepterad. Det här är en början

till så kallad stämpling (Goldberg, 2010a).  Karin berättar om en elev som stannar hemma i

synnerhet i samband med redovisningar på grund av att hon stammar och inte vill visa sig

annorlunda inför sina klasskamrater. Den här eleven har erbjudits att redovisa i mindre grupp,

men vill inte ta emot den hjälpen för då känner hon sig utanför. Detta är ett exempel på när

skolans insatser kan förvärra situationen fastän de är menade att göra det motsatta. Flickan i

exemplet är rädd för att bli stämplad, både om hon avsäger sig hjälpen från skolan och om

hon tar emot den. Hennes lösning på problemet blir att stanna hemma. Vår tolkning av

stämplingsteorin är att eftersom skolan innefattar socialt samspel i stor utsträckning så kan

elever med funktionsnedsättningar eller andra svårigheter påverkas negativt av de individer

som finns runt omkring.

6.3. Arbetsmetod

Vår uppfattning utifrån de respondenter vi talat med är att grunden i allt arbete med

hemmasittare utgår från empowerment. Vad de professionella vuxna än gör för dessa elever så

är det till slut ändå individen som måste bestämma sig för att gå till skolan och göra sitt

skolarbete. Ingenting av det som görs kring eleven skulle göra någon skillnad om inte eleven

själv skulle påverkas i positiv riktning av arbetet. Karin berättar att deras första mål för

eleverna är att de ska gå ut med fullständiga betyg.

För det är ju bevisat. Har man gått ut nian med fullständiga betyg då har man en bra

chans här i livet ….  Så mående, betyg och närvaro det är sånt vi ska försöka jobba

mycket med va (Karin).

Skolhälsan har som uppdrag att främja, förebygga och stödja eleverna i skolan (Skollagen,

2010:800, SFS, kap. 2, 25 §). Detta uppdrag tolkar vi till stor del som att ett

empowermentarbete är grunden i elevhälsans uppdrag. Just fullständiga betyg kanske inte

alltid är möjligt med de hemmasittande eleverna men meningen är att de ska få mycket stöd

för att de ska kunna komma så långt det är möjligt utifrån deras egna begränsningar. Karin

berättar vidare: 
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Man brukar göra så då att då får ju hon själv välja vilka ämnen kan du tänka dig att

komma tillbaka till? Eller bara komma hit på en rast först. Bara umgås då. Men hon

får själv välja, tillsammans med föräldrar, tempot att komma tillbaka till …. Och

känns det inte bra, ja men då backar man. Och känns det bra då känns det bra. Och

hur länge känns det bra då? Ja det får hon avgöra. Det enda vi är ute efter är att få

tillbaka henne i skolan. Sen får det ta den tiden det tar. Det är inte så noga (Karin).

Sven beskriver hur viktigt det är med kontinuerlig kontakt med de hemmasittande eleverna,

även efter det att de delvis eller helt och hållet kommit tillbaka till skolan. “Man får inte

släppa den förrän de lämnar oss. Och att man har koll vid överlämningen till gymnasiet. Att

man har koll och kan informera och stötta och så där” (Sven). Alla dessa insatser syftar till

att hjälpa eleven från ett empowerment-perspektiv. Askheim och Starrin (2007) beskriver att

empowerment handlar om att stärka en person så att den förmår att själv ta sig ur sin situation

(ibid.). Vår tolkning är att arbetet med eleven som sitter hemma i många avseenden handlar

om att stärka eleven så att den klarar av att komma tillbaka till skolan och ett

empowermentperspektiv är därför viktigt för dem som arbetar med hemmasittare.

6.4. Det organisatoriska, strukturella och individuella perspektivet

Ur ett organisatoriskt perspektiv kan man se svårigheten i det delade ansvaret mellan skolan,

föräldrarna och socialtjänsten. Alla dessa tre bär på något sätt ansvaret för att barnet kommer

iväg till skolan, och alla tre gör vad de kan efter sin egen förmåga. Föräldrarna kan ha egna

problem och inte vara kapabla att få iväg sina barn av den anledningen, skolan och

socialtjänsten är begränsade av sina resurser. Det är skolans och föräldrarnas ansvar att se till

att barnen kommer till skolan, men det är socialtjänstens ansvar att gå in om barnet visar ett

“nedbrytande beteende” (Caroline). Socialtjänsten har många hjälpinsatser att erbjuda, men

alla insatser når inte alla drabbade familjer, eftersom samhällets resurser är begränsade.

Samarbete är A och O, enligt Eva, men samarbete bygger på att samtycke lämnas så att

sekretessen kan brytas mellan skolan och socialtjänsten. Alla föräldrar förstår inte vikten av

detta och vill inte lämna samtycke, vilket försvårar arbetet med de hemmasittande eleverna.

Detta kan även ledas till det individuella perspektivet, som vi funnit i den tidigare

forskningen. Föräldrarnas vilja och förmåga att stötta sina barns skolgång kan grunda sig i
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deras egen bakgrund och skolerfarenhet. Har man som förälder haft lågt förtroende för skolan

kan det spegla sig i förälderns egna attityder till densamma. Daniel berättar: 

Det ser så väldigt olika ut, vilka studieförutsättningar man har ifrån hemmen, alltså

vilka studietraditioner man har, vilken hjälp man kan få med läxor eller om man har

förutsättningar för att göra läxor hemma (Daniel).

De fall där man misstänker att någon form av psykiskt funktionshinder ligger bakom det

hemmasittande beteendet och en basutredning görs av skolans psykolog, hör även till det

individuella perspektivet. I de fallen är det inte helt ovanligt att någon av föräldrarna har

liknande problematik, vilket kan försvåra för föräldern att stötta sitt barn, säger Leif.

Slutligen, det strukturella perspektivet, är även det av stor vikt när det gäller arbetet med de

hemmasittande eleverna. För de flesta blir det hemmasittande beteendet stort först under

högstadiet, och det är i högstadiet som stort ansvar läggs på den enskilda eleven att klara av

att gå från ett klassrum till ett annat, få med sig rätt böcker och passa tiderna. Detta sätt att

lägga upp undervisningen passar inte alla barn och därför kan problem uppstå när eleven

kommer till högstadiet. Karin berättar om detta:

På mellanstadiet sitter man i ett klassrum och har en lärare, som kan hålla ordning på

dig, kan hjälpa dig, kan vara den där stöttan. Sen kommer du hit, det är massa

klassrum, det är många lärare, du har ett skåp. Du måste på nåt sätt fungera va

(Karin).

Så hur mycket alla än vill, kan det ibland finnas organisatoriska, strukturella och individuella

faktorer som förhindrar arbetet med de hemmasittande eleverna. Detta kan även kopplas till

det systemteoretiska perspektivet, som bygger på att se individen som en del i ett system

(Payne, 2010). Detta system utgörs i det här fallet utav det organisatoriska, strukturella och

individuella perspektivet.

7. Centrala resultat

I detta kapitel beskrivs studiens centrala resultat i förhållande till syfte och frågeställningar.
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Elevhälsoteamen på de skolor vi besökt arbetar på olika sätt med hemmasittarna. Några av

respondenterna beskriver ett systematiserat arbetssätt medan någon annan mest har enskilda

samtal med eleven och med föräldrarna, för att stötta dem i deras situation. Gemensamt för

samtliga respondenter inom skolan är att ett första steg för att hjälpa hemmasittaren är att göra

individuella anpassningar i skolgången, till exempel anpassat schema och i vissa fall

hemundervisning. Samtliga respondenter anger att det är viktigt att tidigt fånga upp elever

med frånvaro och för att det ska vara möjligt har de ett bra frånvarorapporteringssystem, som

noga följs upp.

Socialtjänsten blir inkopplad när en elev har omfattande frånvaro, eftersom det ses som ett

nedbrytande beteende. De gör då en utredning kring barnet, där de tittar på barnets skol- och

hemsituation samt föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov. I socialtjänstens samtal

med skolan framkommer ibland att skolan inte har gjort några större insatser för barnet och i

de fallen kan socialtjänsten föreslå individuella anpassningar. I andra fall har skolan kommit

långt i arbetet med hemmasittaren och i de fallen kan socialtjänsten sätta in insatser för att

hjälpa föräldrarna och barnet. Exempel på insatser kan vara hemterapeut, familjestöd,

kontaktperson och i fall med synnerliga skäl kan utredningshem eller familjehemsplacering

vara aktuell. Socialtjänsten kan även initiera kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin.

Ansvarsfördelningen mellan skola, föräldrar och socialtjänst är diffus. Föräldrarna uttrycker

att skolan borde göra mer för barnen, skolan önskar mer hjälp från socialtjänsten och

socialtjänsten menar att skolan ibland försöker skjuta ifrån sig sitt ansvar för barnens

skolgång. Föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens behov ser olika ut. Föräldrarnas

mottaglighet av hjälp från myndigheterna skiljer sig åt, då en del är hjälpsökande både från

skola och socialtjänst, medan andra är misstänksamma och inte vill att utomstående ska

blanda sig i.

Det saknas en samsyn kring hur arbetet med hemmasittarna ska se ut. Caroline från

socialtjänsten menar att det från skolans sida finns en okunskap kring deras eget

ansvarsområde. Hon säger att det största ansvaret ligger hos skolan när det gäller elevens

skolgång, som exempelvis anpassningar för eleven. Om det däremot föreligger familjeskäl,

som till exempel missbruk eller annan grundläggande brist på föräldraförmåga, har

socialtjänsten ett ansvar att gå in med insatser. Vid hög frånvaro ska skolan göra en
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orosanmälan till socialtjänsten, eftersom hög frånvaro ses som ett nedbrytande beteende. När

skolan och socialtjänsten samverkar kan de ha olika typer av samverkansmöten. Där kan de

med samtycke från föräldrarna gemensamt tala om insatser för att hjälpa barnet tillbaka till

skolan. Det blir på så vis lättare att se vem som gör vad i ärendet. Eftersom flertalet

respondenter talat om ELIS-projektet har vi valt att beskriva det närmare. Deras åsikt är att

samarbetet mellan skolan och socialtjänsten underlättades med ELIS-projektet, vilket även

ledde till bättre resultat i arbetet med den hemmasittande eleven.

8. Diskussion

Vi har intervjuat personer som arbetar som skolkurator inom skolan och en socialsekreterare

inom socialtjänsten om hur de arbetar med hemmasittande elever, och hur de samverkar

sinsemellan. Våra viktigaste resultat är att vi har fått fram vad i arbetet med de hemmasittande

eleverna som de tycker är det som fungerar bra och vad som inte fungerar lika bra. De insatser

som oftast omnämns från intervjuerna med elevhälsopersonal är tät och långsiktig kontakt

med både elev och föräldrar, enskilda samtal med både elev och föräldrar samt anpassad

skolgång med individanpassat schema. Socialtjänstens insatser handlar till stor del om att

stötta eleven i dess hemmiljö med till exempel hemterapeut, kontaktperson eller samtalsstöd.

Elever som inte fullföljer sin skolgång har ett betydligt sämre utgångsläge för att kunna få

arbete och för att komma in i samhället på ett tillfredsställande sätt. De har en ökad risk för

utanförskap och för senare missbruk och andra sociala problem. Vår studie kan hjälpa

personal både inom skolan och socialtjänsten att hjälpa dessa elever att få en större chans att

fullfölja sina studier och på så sätt klara sin framtid bättre.

8.1. Metoddiskussion

En fördel med valt abduktivt förhållningssätt är den förförståelse som gavs genom inläsningen

av tidigare forskning redan tidigt i studien. Utifrån denna forskning gavs en bild av vilka

teorier som verkade ha relevans för studien och vårt intresse för ämnet ökade. Genom det

hermeneutiska perspektivet, där vi återkommande har gått tillbaka till vår förförståelse och

hur vi tänkte kring studien inledningsvis, har vi ständigt ifrågasatt om våra teorier och

metoder är lämpliga eller om de behöver bytas ut. Den diskussionen har fört arbetet med

uppsatsen vidare och befäst delar av studien, samtidigt som andra delar har förkastats. Ett
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exempel på hermeneutiskt perspektiv är teoriavsnittet om stämplingsteori. Vi hade tidigt en

uppfattning om att det kunde passa i studien, men visste inte på vilket sätt. Genom att ständigt

återgå till förförståelse, syfte och frågeställningar fick sedan stämplingsteorin under

skrivandets process sin givna plats i uppsatsen. En annan aspekt av hermeneutiskt perspektiv

är frågan om vi som författat denna uppsats haft tillräcklig förförståelse inom ämnet för att

kunna tolka den insamlade empirin på ett vetenskapligt sätt. En av oss författare hade kommit

i kontakt med hemmasittare under sin praktik och den andra av oss hade ingen erfarenhet i

ämnet, vilket med stor sannolikhet har påverkat hur vi har tolkat den insamlade empirin. Med

en större yrkesbaserad erfarenhet hade vi kunnat tolka meningsskapande delar i intervjuerna

på ett annat sätt.

Samtidigt som det finns fördelar med abduktivt förhållningssätt kan det med vår förförståelse

ge en vinkling på studiens forskningsområde, som grundar sig på våra egna intressen. Med en

annan förförståelse skulle studien ha kunnat få ett annat perspektiv. Förförståelsen har format

intervjuguiden och de följdfrågor som har ställts under intervjuerna och detta kan ha begränsat

studien.

De etiska ställningstagandena har gjort att vi valt att inte intervjua elever utan att vi valt att ha

vuxna som dagligen arbetar med hemmasittare som våra respondenter. Hade vi intervjuat

elever hade det funnits en risk att de skulle identifiera sig med rollen som hemmasittare, vilket

hade kunnat cementera ett utanförskap. Detta tillsammans med de vetenskapliga råden när det

gäller forskning med barn gjorde att vi valde att intervjua skolpersonal och en

socialsekreterare. För att anonymisera våra respondenter har vi gett dem fingerade namn och

inte talat om vilken kommun eller vilka skolor de arbetar i.

8.2. Resultatdiskussion

Utgångspunkten när det gäller resultaten av denna studie är att grunden för misslyckanden i

skolan är ett prioriterat område för socialt arbete. Att misslyckas i skolan leder till lidande

både för individen och blir en belastning för samhället och därför är det viktigt att även

fortsättningsvis forska inom detta område. Samtliga resultat i denna studie bygger på de sex

intervjuer som gjorts med personal inom skolans elevhälsoteam och med socialtjänsten. De är



38

därmed färgade av deras erfarenheter och åsikter. Detta är värt att ha i åtanke när man tolkar

resultaten av den insamlade informationen.

8.2.1. Insatser

I korrelation med den tidigare forskning som studerats, samt de rapporter som Skolverket

(2008; 2010; 2012) och Skolinspektionen (2016) skrivit, anser flera respondenter att det är

viktigt att starta insatserna tidigt när man märker att en elev är frånvarande i skolan. I

synnerhet Karin talade mycket om detta. Mats beskriver hur frånvarorapporteringen fungerar i

hans skola. Ett väl fungerande system för frånvarorapportering tar Skolverket (2008) upp som

viktigt för att möjliggöra arbetet med hemmasittande elever. Det gör att både skola och

föräldrar tidigt blir informerade om en elev inte närvarar i skolan, vilket leder till att insatser

kan inledas. Gemensamt för alla respondenter är att insatserna börjar med ett möte på

elevhälsoteamets schemalagda tid. Vid vilken grad av frånvaro man tar upp problemet skiljer

sig däremot åt mellan de skolor som ingått i studien. Även hur man arbetar med frånvaron

skiljer sig åt. Karin anser att hennes viktigaste arbete när det gäller hemmasittande elever är

kontakten med föräldrarna, Mats anser att det är att genom samtalsstöd till eleven förmedla

hopp. Sven och Eva som tidigare har arbetat inom ELIS-projektet verkar ha en mer

vetenskaplig grund bakom sina insatser och utgår ifrån både KBT och psykodynamisk

psykologi i sina enskilda samtal med elever och föräldrar. Vilka erfarenheter och vilken

utbildningsbakgrund man har verkar ha en betydelse för hur man anser att det är bäst att

arbeta med de hemmasittande eleverna.

Våra slutsatser om elevhälsoteamets arbete med hemmasittare är att de ofta saknar riktlinjer

för hur de ska arbeta. En del skolor verkar ha en tydlig plan för arbetet med de hemmasittande

eleverna, medan andra skolor inte vet hur de alls ska lägga upp sitt arbete. Skolan gör insatser

efter bästa förmåga, exempelvis anpassat schema, men i de fall det inte är tillräckligt står

skolan ibland handfallna. Ingen av de skolor där vi har gjort intervjuer har en genomarbetad,

evidensbaserad metod som de använder sig av. Det kan vara svårt för skolan i dess nuvarande

form att anpassa undervisningen i tillräckligt hög grad för att passa alla elever.

Socialtjänstens insatser inleds med en orosanmälan, som oftast kommer från skolan men

ibland från föräldrarna. De undersöker eleven och dennes nätverk och försöker utreda

problematiken bakom det hemmasittande beteendet. Därefter utreds vilken typ av stöd som
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kan vara lämpligt och det kan exempelvis handla om att familjen får en hemterapeut som kan

hjälpa till med stöd för föräldrarna att hitta bättre rutiner i hemmet eller att eleven tillfälligt

blir placerad i ett familjehem. Socialtjänsten kan även förmedla en kontaktperson till både

eleven och till föräldrarna och de kan även erbjuda samtalsstöd.

    8.2.1.1. Teorikoppling

Gemensamt för alla insatser är att de grundar sig i målet att individen ska få verktyg att förmå

sig själv att komma tillbaka till skolan. Eftersom det rör sig om förhållandevis stora barn, ca

12-15 år, måste man ha dem med sig i de insatser man gör. Det går inte att bestämma vad ett

barn i den åldern ska göra, på samma sätt som man kan göra med mindre barn. Det går

exempelvis inte att bära barnet till skolan. De måste själva finna motivation och styrka att ta

sig dit, oavsett om de bakomliggande orsakerna är till exempel psykiska besvär eller att

eleven är utsatt för mobbning. Empowerment (Payne, 2010) handlar om att hjälpa individer

att ta makten i sitt liv och ge dem handlingsutrymme genom att minska effekterna av sociala

och personliga hinder. Detta för att hjälpa individen att utöva makten över sin livssituation

samt att öka dess förmåga och självförtroende när det gäller att använda makt (ibid.).

Empowerment handlar alltså om att öka någons självkänsla och förmåga att uppnå sina mål

och det är vad respondenterna menar att arbetet med hemmasittande elever handlar om.

En svårighet när det handlar om insatser för de hemmasittande eleverna är att insatser både

kan hjälpa och stjälpa. Mats och Karin tar upp exempel på detta. Intentionerna med en

anpassning i skolan är att det ska underlätta för eleven, men samtidigt visar en anpassning ett

behov som andra i klassen inte har. Detta kan leda till känslan av utanförskap och av att vara

annorlunda, vilket är vad stämplingsteorin handlar om. Goldberg (2010a) menar att stämpling

kan frammanas av vad individen gör men också av vad man är, som till exempel psykiskt

funktionshindrad. Dessa regler om vilka beteenden och vilka människor som är godtagbara

skapas av grupper (ibid.). För att insatserna ska landa hos en elev på det sätt som är avsett är

det viktigt att eleven själv får vara med i diskussionerna kring vad som behövs för en återgång

till skolan. Detta är något som både Eva, Sven och Skolverket (2012) tar upp.

Respondenterna från både skola och socialtjänst anser att det är viktigt med en bra och tät

kontakt med föräldrarna och även att stötta föräldrarna då de ofta mår dåligt över att inte

lyckas få iväg sitt barn till skolan. Föräldrarna kan känna en stor uppgivenhet och vara
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hjälpsökande, säger Caroline från socialtjänsten. Sven poängterar även vikten av att inte

släppa kontakten med de hemmasittande eleverna för tidigt, om de kommer tillbaka till

skolan. Han berättar att det finns flera elever som han har haft kontakt med under i princip

hela deras skolgång. Detta visar på att det är viktigt att ha en helhetssyn när man arbetar med

hemmasittande elever. Payne (2010) skriver att det är viktigt att se till helheten hos en individ

(ibid.). Det systemteoretiska perspektivet har hjälpt oss att förstå att både individen, skolan

och hur samhället genom sina styrdokument och fördelning av resurser, påverkar allt från

orsaker till insatser för hemmasittande elever.

8.2.2. Ansvarsfördelningen

Resultatet av studien om samarbetet mellan skolan och socialtjänsten visar att båda parter

anser att samverkan är otroligt viktig men att det råder en osäkerhet när det gäller

ansvarsfördelningen dem emellan. Arbetet med de hemmasittande eleverna blir osystematiskt

då det skiljer sig mellan olika skolor. Det finns en otydlighet i hur man går tillväga. Detta kan

kopplas till systemteori, eftersom det verkar som att skolorna sinsemellan och även skolorna

gentemot socialtjänsten arbetar utifrån skilda system, som skulle behöva synkroniseras för ett

bättre resultat. Utifrån det hermeneutiska perspektivet, då vi återgått till den kunskap och de

tankar vi hade i studien inledningsvis, kan sägas att detta överensstämmer dåligt med vår

förförståelse. Den var att vi trodde att man arbetar mer systematiskt med de hemmasittande

eleverna, utifrån att fenomenet hemmasittare handlar om en så allvarlig, omfattande och

kostsam problematik.

Skolverkets rapport (2010) tar upp vikten av att skola och socialtjänst känner till varandras

ansvarsområden, för att på så vis kunna samarbeta. Skolverket (2012) skriver att det är

hemkommunen som är ansvarig för att en elev kommer till skolan. Enligt vår respondent på

socialtjänsten, Caroline, ligger det inte i deras uppdrag att eleven fullgör sin skolgång, utan att

det ansvaret är skolans. Caroline upplever att skolan ibland har höga förväntningar på

socialtjänsten när det gäller arbetet med den hemmasittande eleven, samtidigt som flera

respondenter från skolan önskar att socialtjänsten kunde ta ett större ansvar. Här finns en

diskrepans angående ansvarsfördelningen mellan skola och socialtjänst. Vår slutsats är att

skolan och socialtjänsten måste arbeta tillsammans och inte skjuta över ansvar på varandra.

Samtliga respondenter är överens om att samarbetet mellan skola och socialtjänst är av

yttersta vikt i arbetet med de hemmasittande eleverna. En samarbetsform där

ansvarsfördelningen mellan skola och socialtjänst är tydlig och där båda parter känner till den
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andras kompetenser, är viktig för ett gott samarbete. Som vi förstått det på de respondenter

som arbetat inom ELIS-projektet, fanns mycket av detta inom den samarbetsformen. Detta,

tillsammans med de goda resultat som uppvisades på den skola där Eva och Sven arbetar,

visar på behoven av att snabbt återinföra ELIS-projektet, eller ett liknande samarbete.

8.2.3. Fungerande insatser

Vi har tidigare i uppsatsen beskrivit nyckelmetoden och HSP (hemmasittarprogram). Detta har

vi gjort för att visa på två sätt från tidigare forskning som vi uppfattat som välfungerande att

arbeta med hemmasittande elever. Vidare har projektet ELIS (eleven i skolan) beskrivits

ingående av våra respondenter som ett sätt att arbeta som de tyckte fungerade mycket bra. Vi

vill på så vis visa att det finns flera väl fungerande sätt att få dessa elever tillbaka till skolan

och att det är mycket viktigt att problemet med hemmasittare tas på största allvar. Olika

metoder för arbetet finns och kan vara ett stort stöd för både skolpersonal, handläggare inom

socialtjänsten och andra professionella som kommer i kontakt med problemet.

8.3. Jämförelse med tidigare forskning och annan relevant kunskap

Inledningsvis vill vi påtala möjligheten att vi kan ha blivit hemmablinda med både de texter

som vi läst och med vår egen text och vi kan därmed ha missat flera likheter och skillnader

mellan tidigare forskning och vårt eget insamlade material. Det är möjligt att till exempel en

lärare skulle kunnat göra en annan jämförelse än vad vi har gjort. Vi finner att resultaten av

vår forskning i stort sammanfaller med den diskurs som påträffats när det gäller hur man

oftast skriver och talar om problematiken med hemmasittande elever.

De tre sammanfattande perspektiven från den tidigare forskningen - det organisatoriska, det

strukturella och det individuella, har följt genom studien som en röd tråd. Dessa perspektiv

har till stor del korrelerat med uppsatsens valda teorier och det har därför varit relevant att

återgå till dessa perspektiv under skrivprocessens gång.

Flera delar av den tidigare forskningen har varit återkommande under intervjuerna. De

främsta är vikten av att tidigt sätta in insatser, den täta föräldrakontakten och samarbetet med

socialtjänsten. En annan tydlig korrelation är att det i Skolverkets rapport (2008) framgår

tydliga krav på skolorna att förbättra systemen för frånvarorapportering, för att möjliggöra
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arbetet med de hemmasittande eleverna. Eftersom insatser behöver sättas in tidigt är det

viktigt att frånvaron upptäcks i tid och då krävs det ett bra frånvarorapporteringssystem. Flera

av respondenterna har berättat om vid vilken omfattning av frånvaro som insatserna inleds.

Det är alltså graden av frånvaro som inleder hela arbetet. 

Kearney och Graczyk (2014) skriver att de ser att en större andel hemmasittande barn

kommer från familjer med låg inkomst (ibid.). Detta är en skillnad mot vad respondenterna i

denna studie kommer fram till. De ser inte någon skillnad när det gäller familjens

socioekonomiska bakgrund, utan de har lika många hemmasittare från familjer med hög som

med låg inkomst. En annan motsättning mellan tidigare forskning och den insamlade empirin

är att Skolinspektionen (2016) skriver att omfattningen av hemmasittande elever inte har ökat

på senare tid, medan flera av de informanter vi intervjuat beskriver att problemet med

hemmasittande elever har ökat de senaste åren och många skolor vet inte riktigt hur de ska

hantera problemet. Vår förförståelse var att problemet har ökat på senare tid, vilket

överensstämmer med flera av respondenternas uppfattningar. En orsak till detta kan vara den

ökande uppmärksamhet kring fenomenet hemmasittare, som följd av Skolinspektionens

rapporter 2008 och 2010. Det är möjligt att det inte finns fler hemmasittare nu än tidigare,

men att skolorna arbetar mer aktivt med dem och också att skolorna upptäcker dem i högre

utsträckning, eftersom Skolinspektionen i sin rapport 2008 lade fram kritik mot att skolorna

saknade adekvat frånvarorapporteringssystem.

8.4. Det hermeneutiska perspektivet

Genom det hermeneutiska perspektivet har vi under skrivprocessens gång om och om igen

återgått till vår förförståelse. Detta kallas den hermeneutiska cirkeln och det, tillsammans med

de valda teorierna, har hjälpt oss att förstå sammanhangen kring varför de hemmasittande

eleverna stannar hemma, hur skolan och socialtjänsten kan hjälpa dem och vad som skulle

behövas för att arbetet med de hemmasittande barnen skulle fungera bättre. Hermeneutiken

har även hjälpt oss att förstå motsägelsefulla svar, som de som beskrivs i stycket ovan. När vi

återgått till den kunskap som vi hade inledningsvis i denna studie kan vi se att vi nu fått en

djupare förståelse kring de hemmasittande elevernas situation och deras behov. Vi vet nu att

flera skolor brottas med hur de ska hantera dessa elever och att flera skolor saknar en väl

fungerande samarbetsform med socialtjänsten. Tyvärr är inte arbetet med de hemmasittande

eleverna så systematiskt som vi trodde innan vi påbörjade denna studie. I och med den önskan
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om vägledning kring arbetet med hemmasittarna som vi förstått att både skolor och

socialtjänst efterfrågar, hoppas vi att vi med denna studie kan öka kunskapen kring

hemmasittande elever.

8.5. Förslag till fortsatt forskning

Fortsatt forskning inom detta område anser vi vara viktigt då det skulle behövas en samsyn

kring dessa elever. Skillnaderna i hur arbetet utförs och hur tidigt man tar tag i problemet

verkar skilja sig åt mellan olika skolor och olika kommuner. Elever med hemmasittande-

problematik borde ha samma chans oavsett var i landet de bor och i vilken skola de går. I vår

forskning har vi funnit att tidiga insatser som startar med en inledande kartläggning är av

största vikt för att hjälpa eleven tillbaka till skolan. Ett program som ger alla elever samma

möjligheter till att hitta tillbaka till sin skolgång, eller ännu hellre aldrig hamna i detta

utanförskap, vore mycket väl investerade pengar i kommunernas verksamhet. Därför anser vi

att fortsatt forskning skulle kunna hjälpa personal i skolor och inom socialtjänst i hur de i sitt

arbete skulle kunna arbeta för en bättre fungerande skolgång för alla elever.

I fortsatt forskning vore det även intressant att vända sig till hemmasittarna själva och de som

tidigare har varit hemmasittare. Eftersom hemmasittarna per definition är en svårnådd grupp

är det lätt hänt att vuxna hittar metoder som de tror fungerar, men som den hemmasittande

eleven själv kanske tycker fungerar dåligt. Samtidigt kan det vara så att de insatser som

faktiskt är verkningsfulla är något som en hemmasittare inte skulle uppleva som hjälpsamma.

Det vore därför intressant att lyfta de hemmasittandes och de tidigare hemmasittandes röster,

om vad de själva tror är viktigt i arbetet för en återgång till skolan. 
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Bilaga 1

Missivbrev

Hej!

Vi heter Belinda Hammar och Manja Rombo och studerar till socionom på Högskolan i

Gävle. Just nu läser vi vår sjätte termin av sju och det är nu dags för oss att skriva vår C-

uppsats på 15 hp. Studien vi ska göra handlar om arbetet med hemmasittande elever i

högstadiet. Vi kommer att intervjua 4-6 personer som arbetar med hemmasittande elever,

några kuratorer men även någon från socialtjänsten.

Vi avser att intervjua dig och vi skulle även vilja spela in intervjutillfället, detta för att kunna

gå tillbaka och kontrollera så att vi inte missat något viktigt under samtalet. Intervjun är tänkt

att ta ungefär 45 minuter. Inga personer eller platser kommer att kunna identifieras i det

färdiga materialet och allt arbetsmaterial såsom inspelningar och anteckningar kommer att

förstöras så snart uppsatsen är färdigskriven och godkänd.

Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på följande mailadresser: (kontaktuppgifter).

Med vänlig hälsning,

Belinda och Manja

Vår handledare under C-uppsatsen är Sven Trygged, docent i socialt arbete på Högskolan i

Gävle. (Kontaktuppgifter).
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Bilaga 2

Intervjuguide

Hur länge har du arbetat som skolkurator?

Hur länge har du arbetat på den här skolan?

Vilken utbildning har du?

På vilket sätt arbetar ni med de hemmasittande eleverna?

Vilka konkreta insatser görs? Ge exempel!

Vad gör du som kurator?

På kort sikt? På lång sikt?

Vilka möjligheter finns inom skolans organisation att hjälpa eleven?

Hur tas hjälpen emot av eleven?

Finns det ett hemmasittarprogram i kommunen? På skolan?

Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra?

Vilka samarbetar ni med i arbetet med de hemmasittande eleverna?

Hur ser samarbetet ut?

Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra?

Vilket behov av samarbete ser du?

Lever det nuvarande samarbetet upp till behovet?

Fall 1: Ströfrånvaro? Upprepad frånvaro.

Fall 2: Långtidsfrånvaro med tidigare skolk, elev som “hänger på stan”.

Fall 3: Tidigare familjeproblematik (missbruk), familjen “känd” hos socialtjänsten.


