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Abstract  
 

English Title: Students who want to but can't go to school - a qualitative study of counselors' 

experiences with students who stay at home. 

 

In the Swedish school system there are many pupils who are not always able to attend school. 

The term for these students is “home sitters” and they have different reasons for not attending. 

Many “home sitters” actually have a desire to go to school but are hindered by, among other 

things, mental illness. The present study aims to investigate the experiences school counselors 

have with these home-based students, by interviewing school professionals about their 

experiences with these students. The study is thus based on a qualitative method with emphasis 

on interviews with a phenomenographic approach. The study's results clearly illustrate that 

there are different ways in which school counselors work with “home sitters”. The experiences 

also differ, but all respondents’ who have been interviewed have a background working with 

home-sitting students who have some form of mental illness. Lastly, the study concludes that 

the school counselors describe themselves as a collaborative link between parents and other 

professionals. School counselors believe that the hierarchical structure within society, where 

the authorities at the highest level make decisions, is an important foundation that creates 

security. The respondents point out that this important foundation however is flawed and in 

need of oversight. Also, they stress that schools suffer internally from a lack of knowledge 

about the factors that contribute to children staying at home. 

Keywords: Home-sitting, Counselors, mental illness, School absence  
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Sammanfattning 
 

 

I svenska skolan finns flertalet elever som inte alla gånger förmår att närvara i skolan. Begreppet 

för dessa elever är hemmasittare. Anledningarna till att dessa elever blir hemma skiftar från fall 

till fall. Många hemmasittare har egentligen en önskan om att gå till skolan men hindras av 

bland annat psykisk ohälsa. Föreliggande studie syftar undersöka hur skolkuratorers 

erfarenheter kring hemmasittande elever ser ut. Detta genom att intervjua yrkesaktiva om deras 

upplevelser av arbetet med dessa elever. Studien bygger således på en kvalitativ metod med 

tonvikt på intervjuer med fenomenografisk ansats. Studiens resultat belyser tydlig att det finns 

olika sätt som skolkuratorerna arbetar med hemmasittare. Erfarenheterna skiljer sig även åt men 

samtliga intervjupersoner som har intervjuats har alla erfarenhet av att arbeta med 

hemmasittande elever som bär på någon form av psykisk ohälsa. Studien konkluderar slutligen 

att skolkuratorerna beskriver sig själva som en länk mellan föräldrar samt andra 

yrkesverksamma inom området. Skolkuratorer menar att den hierarkiska nivån, där 

myndigheterna på högsta nivå fattar beslut, är en viktig grund som skapar trygghet. Denna 

poängterar intervjupersonerna dock är bristfällig kombinerat med att det råder en bristande 

kunskap internt på skolorna om “hemmasittare”. 

 

Nyckelord: Hemmasittare, skolkuratorer, psykisk ohälsa, skolfrånvaro 
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Förord 
 

Föreliggande uppsats är ett kandidatexamensarbete vid Uppsala universitet, UU, sociologiska 

institutionen. Arbetet utfördes på Campus Valla, vid Linköpings universitet och intervjuerna 

utfördes på olika skolor runt om i Östergötland. Jag som genomfört denna studie heter Djuljsina 

Sadri och jag har skrivit detta kandidatexamensarbete själv.  I första hand vill jag sända ett stort 

tack till intervjupersonerna i min intervjustudie, som har delat med sig av sina upplevelser och 
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stöttat mig i examensarbetet. 
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1. Inledning  
 

I svenska skolan finns flertalet elever som inte alla gånger förmår att närvaro i skolan. 

Begreppet för dessa elever är hemmasittare och det finns olika orsaker till att de ej närvarar. 

Generellt syftar begreppet till de elever som har en längre ogiltig frånvaro. Många hemmasittare 

har egentligen en önskan om att gå till skolan men hindras av bland annat psykisk ohälsa. Frågan 

kring hur arbetet ser ut med dessa elever, framförallt dem som lider av psykisk ohälsa sporrade 

ett intresse för denna studie. Föreliggande studie belyser skolkuratorers erfarenheter med 

hemmasittande elever, genom att intervjua yrkesaktiva om deras upplevelser av arbetet med 

dessa elever. Detta arbete har en ambition att skapa en bild av de behov och hinder som uppstår 

i arbetet med hemmasittare. 

 

1.1. Bakgrund 
 

Öhman (2016) skriver att elever i Sverige har både skolplikt och skolrätt. Skolplikt omfattar 

enbart elever som går i grundskolan och den innebär att barn måste gå till skolan. Skolrätt 

innebär att individer har rätt att gå till skolan (Öhman, 2016; Skolverket, 2008; Skollagen, 

2010). Trots skolplikt för elever i grundskolan visade SCB (2017) att flertalet elever väljer att 

stanna hemma och har ogiltig frånvaro (Skolverket, 2010; Skolinspektionen, 2012). 

Kartläggningen som gjordes 2017 belyste att ogiltig frånvaro berörde 5500 elever, där siffrorna 

omfattade skolor från lågstadiet till gymnasium (SCB, 2017). Elever som har en ogiltig 

skolfrånvaro brukar i forskning benämnas som “hemmasittare”. Forskare poängterar att det 

finns olika anledningar till att en elev blir en hemmasittare (Dagerhorn, 2010; Friberg et al., 

2015). 

Att vara en hemmasittare kan visa på att eleven har problem eller svårigheter av olika slag. 

Forskning visar bland annat att de elever som är hemmasittare, till följd av detta, får utstå 

personligt lidande och kan i framtiden möta allvarliga konsekvenser på samhällsnivå till följd 

av att de ej närvarat i skolan (Dagerhorn, 2010; Friberg et al, 2015). Runt en fjärdedel av alla 

elever i svenska skolan samlar aldrig ihop ett fullständigt gymnasiebetyg, andelen av dessa som 

läser upp betygen i efterhand är däremot 50 %. Vad som framkommer i forskning är att 

ofullständiga betyg skapar svårigheter i framtiden beträffande att skaffa arbete och på andra sätt 

etablera sig i samhället. Detta kan leda till ett utanförskap som varar livet ut och orsakar ett stort 

lidande för den drabbade individen. Forskare menar att detta utanförskap i många fall har sin 

grund i att elever väljer att inte gå till skolan. Hemmasittare riskerar således att drabbas av en 
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försämrad livskvalitet vilket inte bara har negativ effekt på individen, men även samhället i 

stort (Strandell, 2009; Friberg et al, 2015). Fenomenet kring hemmasittare har visat sig leda till 

stora samhällskostnader. Det kostar exempelvis 5 miljoner kronor när en ung vuxen har ett 

försenat inträde på arbetsmarknaden. Denna beräkning är baserad på en försening med fem år. 

Vanliga orsaker av sent inträde på arbetsmarknaden är just att personen lämnar skolan utan en 

fullständig examen. En utebliven examen kan därför ge ett livslångt utanförskap och generella 

samhällskostnader på omkring 12–15 miljoner kronor (Nilsson & Wadeskog, 2008; Friberg et 

al, 2015). 

 

Då ogiltig frånvaro kan se olika ut finns det olika incitament till att bedriva forskning inom 

detta område (Hellerstedt, 2013), inte enbart för att analysera vilka effekter hemmasittandet har 

på individen men även på samhället i stort. Det finns även anledning till att bedriva forskning 

för att kunna identifiera framgångsfaktorer till att minska frånvaron. Inte minst då antalet 

hemmasittare i kombination med psykisk ohälsa ökar (Utbildningsnämnden, 2018). Detta sätter 

press på motivationsarbete i skola och likabehandling (Jenner, 2004). 

1.2. Problemformulering 

Frånvaro som är ogiltig i skolan kan antingen benämnas som ströfrånvaro och/-eller en 

sammanhängande frånvaro. Skolinspektionen (2012) menar att ströfrånvaro handlar om enstaka 

tillfällen då elever missar undervisning, medan sammanhängande frånvaro rör sig om att eleven 

har en länge ogiltig frånvaro och benämns som en hemmasittare (Strandell, 2009). 

Benämningen hemmasittare används för de elever som specifikt varit ogiltigt frånvarande i mer 

än tre veckor (Strandell 2009; Gladh & Sjödin, 2014). Forskare menar att frånvaro inte direkt 

bör leda till att skolan vidtar åtgärder, men att den direkt bör uppmärksammas av de som arbetar 

inom skolan (Gladh & Sjödin, 2014). Arbetet med att minska frånvaro i skolan bör göras med 

kontinuitet samt i förebyggande syfte, framförallt för att kunna göra en riskbedömning i relation 

till att ströfrånvaro kan vara ett första steg mot en längre sammanhängande frånvaro Gladh & 

Sjödin, 2014; Sveriges utbildningsradio, 2017).  

Att vara en hemmasittare kan skapa stora problem, inte enbart för individen själv men även för 

samhället (Nilsson & Wadeskog, 2008). Befintlig forskning ser hemmasittare som en delvis 

homogen grupp men har även fokuserat på att nyansera bilden och undersöka underliggande 

orsaker (Manyard et al., 2015; Strömbeck et al., 2019). Anledningen till detta är att frånvaron i 

många fall kan vara mer komplex än vad den ger sken utav. Det behöver inte bara röra sig om 
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att eleven upplever utmaningar inom skolan som påverkan den egna självkänslan, utan kan även 

bottna i problem i hemmalivet. Det kan i andra fall även röra sig om psykisk ohälsa i olika 

former. Forskare belyser dock att kombinationen mellan en svår hemsituation, en otrygg och 

bristande skolmiljö lätt kan leda till ett socialt utanförskap (Skolverket, 2010; Manyard et al., 

2015; Strömbeck et al., 2019).  

Det finns olika tillvägagångssätt som befintlig forskning lyfter fram i syfte att arbeta 

förebyggande med dessa elever. Forskningen visar också att ämnet för med sig stora 

utmaningar. Bland annat förekommer det svårigheter i arbetet med hemmasittare i relation till 

samverkan mellan olika aktörer (Skolverket, 2010; SKL, 2013; Manyard et al., 2015; 

Strömbeck et al., 2019). En utmaning i samverkan är ofta en bristfällig kommunikation mellan 

samtliga inblandade. De olika aktörerna kan bestå av skolan i relation till andra ideella 

föreningar, yrkesverksamma inom hälsa och sjukvård samt fritidshem. Vidare är 

kommunikation med eleverna och vårdnadshavarna mycket viktigt Skolverket, 2010; SKL, 

2013; Manyard et al., 2015; Strömbeck et al., 2019). 

Forskning visar att rätt form av stöd gör att hemmasittande elever uppmärksammas och fångas 

upp (Skolverket, 2019). Skolan har en viktig roll i att ge lämpligt stöd till dessa elever. 

Skolverket (2019) menar att det är viktigt att lärare och rektorer aktivt tillgodogör sig större 

kunskap om hemmasittande elever. Denna kunskap bör beröra bland annat psykisk ohälsa samt 

hur förhållningssättet gentemot dessa elever skall se ut för att de skall få rätt stöd (Hyllander& 

Guvå, 2017; Friberg et al, 2015). Det är av vikt att skolan frigör resurser och implementerar 

tillvägagångssätt för att hjälpa dessa elever att få en normal skolgång. Inom skolan är det främst 

skolkuratorer som arbetar med problematiken och vet vilka åtgärder och resurser som finns att 

tillgå enligt Friberg et al. (2015). Av denna anledning kommer föreliggande studie att fokusera 

på skolkuratorers upplevelser och arbete med hemmasittande elever. 

1.3. Syfte och frågeställningar 
 

Befintlig forskning belyser att elever med långtidsfrånvaro kan ha många anledningar till att 

inte närvara i skolan. Detta innebär att skolpersonal behöver jobba med dessa elever på olika 

sätt. Denna studie har därför som syfte att undersöka skolkuratorers erfarenheter samt 

upplevelser av arbetet med hemmasittande elever. Studien ämnar besvara följande 

frågeställningar: 
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1. Hur beskriver skolkuratorer sitt arbete med hemmasittande elever med avseende till 

stöd och hjälp i att bryta negativa mönster? 

2. Vilka hinder samt behov beskriver skolkuratorer finns i arbetet med hemmasittande 

elever?  

1.4. Avgränsning och centrala begrepp 
 

Befintlig forskning belyser att hemmasittare kan ha många anledningar till att inte närvara i 

skolan, inte minst till följd av att psykisk ohälsa växer bland ungdomar och unga vuxna i 

samhället (Folkhälsomyndigheten, 2019; Skolinspektionen, 2016; Partanen, 2019). Då denna 

studie fokuserar på skolkuratorers erfarenheter samt upplevelser av arbetet med hemmasittande 

elever görs en avgränsning till att enbart analysera skolkuratorers erfarenheter med 

hemmasittare som lider av psykisk ohälsa.  

 

Till följd av att ökad psykisk ohälsa i samhället har en koppling till en ökad andel skolkande 

elever behöver skolan och skolpersonalen bedriva ett aktivt arbete för att motverka längre 

ogiltig frånvaro samt implementera rätt förebyggande insatser (Öhman, 2016). För att kunna 

identifiera korrekta åtgärder som leder till ett minskat antal hemmasittare behöver skolans 

reformer spegla hur det faktiska arbetet med hemmasittare ser ut (Nilsson, 2004; 

Skolinspektionen, 2016). Enligt SOU (2016:94) finns det därför en grund i att bedriva vidare 

forskning i att ytterligare analysundersöka både orsaker och åtgärder till långvarig eller ofta 

återkommande frånvaro hos elever i skolan.  Denna studiens fokus och avgränsningsområde 

motiveras till följd av att vidare kunskapsbidrag, till följd av ökad andel hemmasittare, är av 

stor betydelse för att öppna upp till vidare engagemang och diskussion som avser lösning på 

hemmasittare som ett problem.  

 

Då det finns ett flertal anledningar till att elever väljer att skolka eller inte närvara i skolan görs 

en avgränsning till psykisk ohälsa med syfte att enklare kunna behålla en röd tråd i detta arbete 

genom ett tydligt fokusområde. Psykisk ohälsa kommer att vara ett centralt begrepp i denna 

studie och används i sin breda definition. Benämningen av psykisk ohälsa används enligt 

Wiklund et al., (2015) och omfattas av: stress, oro, depression, ångest i bred form, sorg, 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, samt andra påverkande faktorer i människans nära 

omgivning som formar henne. Avslutningsvis är det av betydelse att belysa att sannolikheten 

är stor att respondenterna kan välja att benämna andra faktorer än psykisk ohälsa som orsak till 
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hemmasittande. Texten kommer därmed inte enbart behandla psykisk ohälsa utan även belysa 

de insikter som identifieras i det empiriska materialet beträffande orsaker till hemmasittande.  

  



11 

 

2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt redogörs tidigare forskning från vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter 

som är av relevans för denna studie och kommer att utgöra ett teoretiskt forskningsunderlag. 

 

2.1. Sökning 
 

Med syfte att finna ett relevant forskningsunderlag, för att både identifiera befintlig forskning 

samt hitta ett teoretiskt underlag, har sökningar gjorts i skolans databas samt Google Scholar. 

Sökningarna bestod av följande sökord: Hemmasittare, skolkuratorer, psykisk ohälsa, 

skolfrånvaro. Dessa kombinerades på olika sätt med varandra för att få så många träffar som 

möjligt. Orden användes både på svenska och på engelska vilket visar på att detta underlag 

använder sig av forskning som är både nationell samt internationell. Kraven i sökningen 

specificerades i enlighet med att materialet inte skulle vara äldre än från år 2000 samt vara 

möjliga att öppna i ett tillgängligt online-format. Sökningen kunde innehålla följande 

kombinationsexempel: ”hemmasittare+psykiskohälsa+pdf”. 

 

2.2. Tidigare forskning om elever med längre ogiltig frånvaro 
 

Befintlig forskning är bred om elever med ogiltig frånvaro. Forskare belyser bland annat att 

vägran att närvara i skolan kan leda till flertalet utmaningar på både makro- och mikronivå. 

Problemet med ogiltig frånvaro är inte heller avgränsat till enbart Sverige utan är en svårighet 

som skolor runtom i världen får erfara (Konstenius & Schillaci, 2010). Enligt Skollagen (SFS 

2018:608) i den nittonde paragrafen, utreds frånvaro i skolan och det beskrivs som viktigt att 

den ”skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med 

eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan”. Oavsett om eleven har ströfrånvaro 

eller ej, giltig eller ogiltig, finns ett ansvar från skolan att bevaka detta. Som en del i skolans 

uppdrag enligt LGR11 belyses även en ansvarsskyldighet gentemot elever med längre ogiltig 

frånvaro att skapa en skolmiljö som främjar elevlärande och stimulerar denne till att vilja lära 

och utvecklas (Skolverket, 2019). 

Forskare har vidare belyst att det finns tydliga faktorer i skolans miljöer som har stor påverkan 

på huruvida en elev närvarar i skolan eller ej. Det handlar framförallt om att skolan skall vara 

en skola för alla, och omfatta miljöer som upplevs som trygga och öppna. Inte minst i 
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klassrummet behöver denna öppenhet avspegla sig via en trygg och anpassad undervisning efter 

varje elevs förutsättningar samt behov (Skolverket, 2008; Skolverket, 2012; Heyne et al., 2018). 

I rapporten Rätten till utbildning från Skolverket (2008) poängteras även den skyldighet 

kommunerna har för att se till att alla elever får lika utbildning. Skolan har ett ansvar även på 

kommunnivå, där ogiltig frånvaro skall kommas till rätta med direkt, trots att uppdraget till stor 

del anses vara komplext till följd av att många olika parter berörs och är involverade. Vad som 

också framkommer i rapporten är skolrektorns skyldighet att kontakta föräldrar och 

vårdnadshavare om en elev inte närvarar i skolan (Skolverket, 2008). 

I äldre forskning diskuteras termen ”skolkning”, som forskare idag benämner som ströfrånvaro. 

Ströfrånvaron är en mildare variant där elever fortfarande har kontakt med sina klasskamrater 

och studiemiljön, till skillnad från en sammanhängande frånvaro. Denna kontakt menar forskare 

är något som fortfarande utgör mening för eleven och tyder på ett eleven inte lider av ett socialt 

utanförskap inom skolan enligt Nuttall & Woods (2013). Å andra sidan kan ströfrånvaro lätt 

övergå till att bli långtidsfrånvaro. Viktigt att poängtera är att både ströfrånvaro samt 

långtidsfrånvaro påverkar elevens lärande och utveckling på ett negativt sätt (Carroll, 2010; 

Gottfried, 2014). Forskning från Gottfried (2009) fann däremot att frånvaro som är giltig inte 

påverkar elevers utveckling på samma sätt som ogiltig, oavsett om tidsramen är densamma. 

Elever med ogiltig frånvaro påverkas i större utsträckning negativt. Det är därför upp till lärare 

att ge elever en anledning till att vara i skolan, genom att bland annat skapa mening och lägga 

fokus på att skapa socio relationella sammanhang (Swärd & Florin, 2014). 

2.3. ”Hemmasittare” samt orsaker till ogiltig frånvaro under längre tid  

Befintlig forskning poängterar att det finns olika anledningar till att elever har ogiltig frånvaro 

under längre tid och att effekterna av detta kan ha negativ påverkan ur flertalet aspekter. 

Frånvaroorsaker kan bland annat bottna i pedagogiska, organisatoriska och/-eller sociala 

anledningar (Escobar et al., 2013; Waite & Creswell, 2014).  

Forskning från Christle et al., (2007) belyser bland annat att hemmasittare löper större risk att 

få sämre framtidschanser i relation till jobb samt att bilda starka band till samhället, än de som 

närvarar på lektioner under skoltiden. Chanserna är även större att hemmasittare får olika slags 

beroenden så som drog- och alkoholberoenden, samt att de i större utsträckning lider av psykisk 

ohälsa. Däremot menar Christle et al., (2007) att orsakerna till att dessa elever har ogiltig 
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frånvaro likväl kan innebära att de redan lever med någon form av psykisk ohälsa. Forskare 

menar att hemmasittande elever ofta redan befinner sig i en nedåtgående spiral som de behöver 

hjälp att ta sig ur (Christle et al., 2007).  

Relaterad forskning som poängterar att hemmasittande elever behöver stöd och hjälp i att bryta 

negativa mönster, belyser även att skolan behöver fungera som en skyddande plattform 

(Escobar et al., 2013). Skolan som en trygg plattform är av vikt då det kan vara svårt för 

hemmasittande elever att söka stöd, eller få skydd, särskilt om skolans miljö är en av orsakerna 

till att eleven väljer att inte närvara under lektionerna. Det är essentiellt att skolan och dess 

personal arbetar fram en plan med ett långsiktigt perspektiv beträffande hur skolan skall kunna 

bli en skola för alla. I detta lyfts samarbete med andra aktörer fram som en nyckel till framgång. 

Skolor som samspelar väl med andra parter har ofta öppna miljöer med framgångsrika sociala 

samspel där elever upplever minskad oro samt stress (Escobar et al., 2013).  

Vidare framkommer det i forskning från Sadler, Akister & Burch (2015) att elever som kommer 

från oroliga familjekonstellationer representerar en majoritet bland de elever som har 

ofullständiga betyg. I forskningen tydliggörs det faktum att elever som kommer från ett svagare 

socioekonomiskt område i större utsträckning riskerar att hamna i ett utanförskap som i sin tur 

kan leda till att de väljer att vara borta från lektioner. I dessa fall behöver skolan agera proaktivt 

i ett skyddande syfte för att hjälpa eleverna att bryta sig loss från det ”sociala arv” de lever 

under (Kearney, 2008; Rye, 2009; Sadler, Akister & Burch 2015). Dessa nyckelfynd stöds även 

av forskning från Waite & Creswell (2014). 

Forskare menar därför att det i många fall finns förbättringsaspekter med avseende till de 

pedagogiska orsakerna till hemmasittare. Det handlar bland annat om en individuellt anpassad 

undervisning, om ett tryggare klassrum, om strukturerade lektioner och kompetenta lärare som 

ger rätt förutsättningar för alla elever (Kearney, 2008). Kearney (2008) menar även att storleken 

på en klass kan leda till undermålig undervisning vilket är något varje skola behöver reflektera 

kring och ta i beaktning. Det framkommer i forskningen att det är större risk att elever väljer att 

inte närvara under lektioner om det är för många i klassen. Utöver det kan otydliga roller, 

bristande organisatorisk struktur samt hög personalomsättning skapa skolmiljöer som inte är 

gynnsamma för eleverna (Juul & Jensen, 2003; Skolverket, 2010).  

I forskning från Kearney & Bates (2005) belyses vikten av att elever som byter klass och skola 

får rätt förutsättningar att få bli en del av den nya gemenskapen. Om elever inte får rätt 



14 

 

förutsättningar att bli en del av klassen, kan även detta leda till att hen väljer att inte gå till 

skolan. Forskning från Kearney (2008) belyser att stor andel hemmasittare tampas med psykisk 

ohälsa. Oftast är utmaningar relaterade till ångest en av huvudanledningarna till att andelen 

hemmasittare ökar. Dessa elever har ofta tydliga humörsvängningar samt varierade fobier som 

gör skolgången svår. Dessa nyckelfynd stöds även i forskning från Waite & Creswell (2014).  

2.4. Skolans arbete med att öka skolnärvaron hos hemmasittare 

Forskning belyser att skolan har ett primärt ansvar i att öka skolnärvaron hos hemmasittare som 

homogen grupp. Det är framförallt av vikt att hemmasittare skall få en likvärdig utbildning som 

andra elever, detta menar Skolverket (2010) uppnås genom behovsanpassad undervisning. 

Forskning från Kearney (2008) belyser även hur viktigt det är att lärarna besitter rätt kompetens 

och har kunskap om hur de skall bemöta elever med olika typer av behov. Förhållningssättet 

som lärare uppvisar gentemot eleverna har stor påverkan på huruvida eleverna känner sig 

motiverade till att gå i skolan eller inte. Lärares förhållningssätt beskrivs i forskning som en 

viktig del i skolans arbete för att få elever tillbaka till skolan (Kearney, 2008; Skolverket, 2010).   

Vidare är det även skolans ansvar att upprätthålla goda relationer och samarbete med andra 

aktörer så som fritidshem och ideella föreningar, samt föräldrarna med syfte att skapa rätt 

rutiner samt åtgärder för att motverka ogiltig frånvaro under längre tid. Däremot är inte skolan 

den enda med ansvar. Ibland kan utmaningen med skolnärvaron sträcka sig till insatser från 

instanser som socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin (Skolverket 2010). En 

anledning till detta är för att elevens välmående och hälsa är betydelsefull och avgörande för 

individens utveckling. I fall där svårigheter inom familjen ligger som orsak till ogiltig 

långtidsfrånvaro behöver skolan koppla in fler aktörer för att komma till bukt med problemet 

(Skolverket 2010). Att kunna arbeta förebyggande, identifiera hemmasittare, och applicera rätt 

åtgärd enligt behov är en förutsättning för att minska elevfrånvaro samt få en grundläggande 

förståelse för varför den uppkommer. Skolverket (2010) menar bland annat att elever behöver 

känna sig uppmärksammade, respekterade och välkomna inom skolan. Det handlar om att både 

skola och lärare skall arbeta för att bygga ett förtroende hos samtliga elever (Skolverket 2010).  

2.5. Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Tidigare forskning är i stort fokuserad på skolans och den enskilde lärarens ansvar samt 

begreppet hemmasittare och anledningen till dess uppkomst. Vad som framkommer i tidigare 

forskning är hur skolan idag arbetar med att motverka hemmasittare, samt hur de skall forma 
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miljöer som har positiva effekter på elevers motivation och engagemang i den egna 

utvecklingen. Det framkommer att goda relationer och anknytning är en del av de 

framgångsfaktorer som minskar längre ogiltig frånvaro. Å andra sidan framkommer det att 

andelen hemmasittare som lider av psykisk ohälsa ökar. Relaterat till psykisk ohälsa är 

forskningen bristfällig. Vidare tar befintlig forskning upp att det är av vikt att lärare är 

kompetenta och har förståelse för individuella behov samt förutsättningar, speciellt då elever 

olikt vuxna inte alltid har förmågan att förklara vad som är fel. Det framkommer i detta en 

utmaning för lärare och skola att identifiera faktorer som ligger till grund för hemmasittare då 

det grundar sig i ett flertal olika anledningar. Det framkommer också att lärare inte alltid skapar 

meningsfull undervisning och en aktivitetsagenda som inspirerar eleverna till att vilja vara i 

skolan.  Befintlig forskning tar även upp betydelse av samverkan som en åtgärd för att minska 

ogiltig frånvaro. Då forskningen är bristfällig angående tillväxten av psykisk ohälsa i relation 

till hemmasittare, samt att den i stort fokuserat på ”hemmasittare” ur ett lärarperspektiv finns 

ett utrymme att genomföra vidare forskning inom ämnet med fokus på skolkuratorer. Inte minst 

för att de bör vara en del i den samverkan som syftar till att minska skolfrånvaro.  
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3. Teoretisk referensram 

Denna del presenterar studiens teoretiska referensram som består av system- och 

relationsteori. Valet av dessa två teorier bottnar i att dem belyser hur en människa beter sig 

under påverkan av sin omgivning samt hur människan i sin tur påverkar omgivningen genom 

att vara en del utav ett system som präglas av olika slags relationer. Kombinerat med dessa 

teorier används även samverkans teorin och sociala representationer med anledning av att 

samverkansprocessen anammar gemensamma mål mellan olika aktörer som kan härledas till 

betydelsen av skolans ansvar i denna studie. Sociala representationer är ett viktigt underlag att 

ha med för att kunna ta fasta på både samverkan mellan olika aktörer men framförallt hur olika 

professioner förhåller sig till ett problem. 

3.1. System samt relationsteori 

Denna studies fördjupande i systemteori kommer ursprungligen från Urie Bronfenbrenners 

(1977) ekologiska modell som förklarar olika nivåer i en tillvaro som påverkar varandra. Den 

första nivån beskriver mikronivån, som enligt Bronfenbrenner (1977) skulle utgöras i denna 

studie av skolpersonal och elever. På denna nivå förekommer olika former av tillvaro där dessa 

två parter interagerar med varandra och påverkas av varandra. Detta mikrosystem kan således 

beskrivas med olika former av relationer, där även elevens relation till familjen har en stor 

betydelse. Inom ramen för detta system utvecklar eleven en identitet. 

Då denna nivå består utav olika mikrosystem tar Bronfenbrenner (1977) upp begreppet 

mesosystem (samspelet mellan olika mikrosystem) som en ytterligare nivå av den ekologiska 

modellen. Vidare finns en tredje nivå som Bronfenbrenner (1977) benämner som exosystem. 

Exosystemet beskriver en nivå där eleven inte är delaktig på ett fysiskt vis, men ändå påverkas. 

Ett exempel här kan vara om föräldrarnas arbete på något sätt har en inverkan på barnet. 

Föräldrarna ingår i detta exempel i ett system som har en påverkan på barnets situation. 

Slutligen beskriver Bronfenbrenner (1977) en sista nivå vilket är makronivån. Makrosystemets 

grundbult vilar på olika former av politiska ideologier som utifrån ett beslutsfattande perspektiv 

har en inverkan på hur skolverksamheten styrs.  

 

Ann Ahlberg (2013) förklarar i sin forskning Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik, att 

olika former av problem i skolan kan härledas till huruvida skolan bedriver en meningsfull 

verksamhet eller inte. Även hur interaktionen mellan eleven och skolmiljön faktiskt ser ut. 
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Beträffande begreppet KoRP (kommunikativt relationsinriktat perspektiv), använder Ahlberg 

(2013) denna term för att förklara kommunikationen samt det samspel som sker mellan 

människan och den nära omgivningen. Samspelet har en stor påverkan på om eleven upplever 

en trygghet. Speciellt om hen upplever sig som delaktig och värderad eller inte. I likhet med 

Ahlberg (2013) poängterar även forskning från Leif Havnesköld och Pia Risholm Mothander 

(2009) vikten av att det skall finnas någon slags association och anknytning mellan eleven och 

omgivningen. Det är ur denna aspekt grundkänslor så som trygghet växer fram och öppnar upp 

för skapandet av meningsfulla relationer. Dessa är något som sedan kan användas som ett 

fortsatt redskap i vidareutveckling av elevens lärande.  

I forskning från John Hattie (2012) poängteras även vikten av att alla som arbetar med elever 

skall vara kompetenta, engagerade och därmed ha rätt insikter och bakgrundinformation om 

elevens kapacitet, fallenheter och förutsättningar. Det är utifrån dessa som lärare skall planera 

och individanpassa undervisningen och lektionerna på ett sätt som inkluderar den enskilda 

eleven. I stort handlar det därför om att skapa en trygg och meningsfull lärandeplattform som 

består av positiva attityder och förhållningssätt. Hattie (2012) menar att en meningsfull 

lärandeplattform är av vikt, inte minst för att motivera eleven i sitt eget lärande men också för 

att låta denne vara en del i att äga sin egen utveckling. Hattie (2012) belyser här ett ömsesidigt 

samspel mellan läraren och eleven där samspelet måste utgå från elevens enskilda behov samt 

förutsättningar. Även om skolsystem i många fall bygger på traditionellt styrande och riktlinjer 

utifrån ett makroperspektiv behöver varje lärare vara kompetent och kritisk till sin egen 

undervisning för att se om den passar varje elev. Läraren behöver i detta se till nya möjligheter 

som kan förbättra kvalitén i undervisningen och ytterligare inkludera samtliga elever i klassen.  

Detta perspektiv utgör även relevans för detta arbete i kommande analys av empiri då system 

och relationsteorier belyser samspel. På så vis utgör teorierna ett underlag i att kunna fördjupa 

sig i empirin. Detta även för att få en bredare förståelse för hur intervjupersonerna arbetar med 

hemmasittare som lider av psykisk ohälsa. En del i detta arbete menar Wiklund et al., 

(2015:153) ”bottnar i att förstå ”ungas psykiska hälsa är att relatera till det samhälle och den 

kultur som de lever i”.  
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3.2. Samverkansteori och sociala representationer 
 

Berth Danermark (2000) lyfter samverkansteori, men även sociala representationer i sin 

forskning Samverkan - Himmel Eller Helvete? Samt Samverkan - en fråga om makt från 2004. 

 

Enligt Danermark (2000) handlar samverkan om något som sker mellan flertalet parter som har 

för avsikt att och/-eller arbeta mot gemensamma visioner och mål. ”Att samverka” initieras ofta 

när det finns utrymme för osäkerhet kring vilket tillvägagångssätt som är bäst lämpat med syftet 

att nå en viss vision eller ett satt mål. I denna studie används samverkan som ett underlag för 

att förklara hur skolpersonal bäst samverkar med andra aktörer i syfte att minska skolfrånvaro 

hos hemmasittare. En negativ aspekt i denna teori är oftast relaterat till byråkratiska aspekter 

som behöver tas i beaktning, kombinerat med vetskapen om att det oftast tar lång tid för att få 

till förändring. 

Danermark (2000) lyfter fram tre element inom samverkansteorin som ger rätt förutsättningar 

för att en skillnad framgångsrikt kan träda i kraft. Dessa element rör kunskap, regelverk, 

organisation. Beträffande samverkan mellan olika professioner har parterna oftast olika 

utbildning och sätt att problemlösa, kunskapen skiljer sig därmed också ofta åt. Olika 

professioner styrs sedan även av varierande riktlinjer och regelverk och med avseende till 

organisation och till hemmasittare, kommer förhållningssättet och bemötandet av dessa elever 

att skilja sig åt beroende på professionen (Danermark, 2000). Inte minst i skolan har 

skolpersonalen olika bakgrunder och utbildning. Framförallt skiljer sig kunskap och utbildning 

åt mellan lärare och skolkuratorer. Beroende på vilken kunskapssyn de båda har, men även 

vilket regelverk de följer så kommer deras val kring hemmasittare och hur de väljer att gå 

tillväga för att lösa problemet skiljas åt. Samverkan utifrån dessa tre element måste därför 

diskuteras mellan samtliga parter för att arbetet inte skall möta onödigt motstånd (Danermark, 

2000).  

Samverkansteori understryker att det finns utmaningar inom organisationer och att obalans i 

samverkan dessa emellan inte är ovanlig. Kommunikation är ur detta perspektiv av synnerlig 

vikt (Danermark, 2000). För en god samverkan läggs däremot störst ansvar på de som sitter i 

ledande positioner enligt Danermark (2000). I samverkansprocessen behöver individer i 

beslutsfattande position göra en riskbedömning och lägga planer tillsammans med kuratorer 

och lärare för att bidra till en effektiv process (Danermark, 2000). Byråkratiska lagar och 

regelverk är en annan utmaning som kan sakta ner processen, av denna anledning behövs 
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återigen en god kommunikation där det är tydligt vilka regler och lagar som 

samverkansprocessen skall förhålla sig till (Danermark, 2000). Danermark (2004) beskriver att 

socio-centrerade kunskapsformer ligger till grund för teorin kring sociala representationer. 

Dessa kunskapsformer är av vikt med avseende till att förklara hur, men även varför vissa 

professioner ser på ett problem på ett visst sätt. Föreställningen av ett problem har skapats 

genom olika processer. Beträffande hemmasittare, ur teorin om sociala representationers 

synvinkel, har begreppet kommit att bli ett problem med sin grund i sociala processer som skett 

till följd av elevers interaktioner med den nära omgivningen.  

Sättet en viss yrkesgrupp tolkar och reflekterar kring ett problem, görs utifrån den världsbild de 

konstruerat genom sin tidigare yrkeserfarenhet. Av denna anledning motiveras även 

perspektiven samverkan och sociala representationer som ett relevant analysunderlag i analys 

av studien resultat. Anledningen är för att verklighetsbilder således kan krocka beroende på 

vilken profession den yrkesaktive tillhör (Danermark, 2004).  
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4. Metod 
 

I följande metodavsnitt behandlas studiens tillvägagångssätt genom en beskrivning av 

metodologisk ansats, urval, intervjumall, genomförande, dataanalysbegränsningar och 

forskningsetiska aspekter.   

 

4.1. Studiedesign 
 

Studien är en kvalitativ studie som bygger på semi-strukturerade intervjuer vars syfte är att 

undersöka skolkuratorers upplevelser och erfarenheter kring arbetet med hemmasittare. Studien 

har en fenomenografisk infallsvinkel då ansatsen faller sig lämplig vid insamling och analys av 

uppfattningar, åsikter, attityder och känslor kring ett fenomen (Larsson, 1986; Denscombe, 

2016). Enligt Marton (2009) skall den fenomenografiska ansatsen inrikta sig på att analysera 

och förklara aspekter av en intervjupersons sanning och verklighet utifrån hur hen beskriver 

den. Av denna anledning motiveras metodvalet då föreliggande studie intervjuar 6 

skolkuratorer, med syfte att fånga deras uppfattningar kring hemmasittare. Larsson (1986) 

menar att det finns en skillnad i hur något är samt hur det uppfattas, detta förklaras enligt en 

första ordning samt en andra ordning. Det är således den andra ordningen som är 

fenomenografins grundbult. Fenomenografin är även induktiv vilket betyder att den verklighet 

som studeras bearbetar olika uttryck och sanningar för att sedan forma om dessa till en slutsats. 

Däremot innehåller även denna studie en teoretisk referensram, vilket betyder att studien också 

är av deduktiv natur enligt Bryman (2011). Teoretiska perspektiv används också för att nå en 

konklusion. Kvalitativa studier är i allmänhet mer lämpade än kvantitativa i denna sorts 

forskning med fokus på uppfattningar och inte siffror. Den fenomenografiska ansatsen är vidare 

av relevans för att förklara hur en uppfattning om något blir till. Människan kan ej uppfatta 

något utan att interagera och samspela med sin omgivning (Kroksmark, 1987).  

4.2. Material och tillvägagångssätt 
 

I denna forskning används ett empiriskt material som samlats in via genomförandet av 

semistrukturerade intervjuer med fenomenografisk karaktär.   

För att kunna ta fasta på hur en intervjuperson ser på ett visst fenomen och hur hen uppfattar 

det, är det av vikt att använda modeller vid insamling och bearbetning av data som kan hjälpa 

intervjuaren att senare kartlägga intervjupersonernas svar och åsikter. Vidare är fenomenografin 

väl lämpad att använda sig utav i genomförandet av intervjuer för att den rekommenderar 
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skapandet av intervjuguider med öppna frågor (Kroksmark, 1987). Öppna frågor skapar en 

informell slags intervjuprocess som ofta leder till att intervjun blir öppen och avslappnad. Under 

denna sorts intervjuprocess är inte heller intervjuaren styrande och ställer inte ledande eller 

stängda frågor till intervjupersonen, utan låter denne tala fritt (Kroksmark, 1987). Detta är 

positivt då intervjuaren bereds möjlighet att kunna ställa relevanta följdfrågor om så finns ett 

behov (Bryman, 2011). Av denna anledning har således intervjuerna varit semistrukturerade 

och haft som syfte att låta intervjupersonerna förmedla sina upplevelser och synsätt kring 

hemmasittare med egna ord (Bryman, 2011). I semistrukturerade intervjuer krävs det av 

intervjuaren att vara uppmärksam och till viss del styrande så att intervjupersonerna ej springer 

iväg i sina tankar och svar så att för studien ej relevanta ämnen stjäl fokus (Holme & Solvang, 

1997). Detta rekommenderas för att avgränsa insamlingen av data (Holme & Solvang, 1997; 

Bryman, 2011). 

Efter att ha konstruerat en intervjuguide, se Bilagor. Valde jag att skicka ett första kontaktmail 

till olika skolkuratorer inom olika kommuner. De kuratorer som valde att svara på mailet var 

de jag initialt inledde en kontakt med om ett potentiellt intervjudeltagande. 

4.2.1. Urval 
 

Samtliga intervjudeltagare tillkom via ett snöbollsurval. Till en början skickades det ut cirka 20 

förfrågningar till intervjupersoner jag blivit rekommenderade att höra av mig till. Dock fick jag 

enbart svar av 10 utav dessa. Av de 10 som svarade meddelade 4 stycken att de ej kunde delta 

medan 6 stycken tackade ”ja”. Skolkuratorer är en av de professionerna som arbetar närmast 

hemmasittare i skolan vilket motiverar valet till att kontakta och avgränsa studien till denna 

profession, se bilaga 2. Av de skolkuratorer som tackat ”ja” i ett första mail, kontaktades sedan 

de per telefon för att få ett officiellt godkännande till deltagandet i studien. Därefter skickades 

ett informationsbrev till intervjupersonerna som beskrev studien i närmre detalj. Detta mail 

innefattade även en skriftlig förfrågan om deltagande i den föreliggande intervjustudien, där en 

underskrift ledde till att intervjupersonen gav sitt officiella samtycke. Totalt består studien av 

sex skolkuratorer från olika skolor i Östergötland. I studien benämns de som Intervjuperson 1, 

Intervjuperson 2 osv. Bryman (2011) beskriver ett snöbollsurval som tillgängliga 

intervjudeltagare genom ett icke-slumpmässigt urval genom befintliga personer som leder 

intervjuaren vidare till potentiella intervjukandidater, se Tabell 1 för presentation av denna 

studies intervjupersoner. 
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Intervjudeltagare Bakgrund 

Intervjuperson 1 Utbildad socionom och tidigare 

arbetat inom socialtjänsten. Har 

flerårig erfarenhet av 

hemmasittare.  

Intervjuperson 2 Utbildad socionom utomlands och 

arbetar som skolkurator på 

mellanstadiet. Mellan 8-12 års 

erfarenhet. 

Intervjuperson 3 Arbetar som skolkurator och är 

utbildad socionom Har mellan 8-

12 års erfarenhet av att arbeta med 

hemmasittare. 

Intervjuperson 4 Arbetar bl.a. på grundskolan 

högstadiet som skolkurator sedan 

1990 och är utbildad socionom. 

Intervjuperson 5 Utbildad socionom och har arbetat 

inom yrket i två år. Arbetar som 

skolkurator på gymnasieskola.   

Intervjuperson 6 Utbildad socionom och har arbetat 

med socialt arbete i 47 år. Hen 

arbetar som skolkurator på en 

grundskola, och har lång erfarenhet 

av arbete med hemmasittare. 

 

Tabell 1. Presentation av intervjudeltagare 

 

Studiens intervjudeltagare har anonymiserats och även erhållit fingerade namn som 

Intervjuperson 1, 2, 3 (förkortning används i resultatdel dvs. R1,2,3 m.m.) (Denscombe, 2016). 

Samtliga intervjupersoner är utbildade socionomer.   

4.2.2. Intervjuguide och datainsamlingsprocess 

Datainsamlingsprocessen började med skapandet av en intervjumall. Strukturen på min 

intervjumall består av totalt 13 frågor som handlar om beskrivningen av hemmasittare som 

fenomen, hur skolkuratorers arbete och samarbete ser ut, åtgärder för att minska 

hemmasittandet, hemmasittandets orsaker samt om man vet tillräckligt om hemmasittande för 

att få rätt/stöd i skolan. Dessa är några av de temafrågor som används i frågeguiden, se bilaga 

2. Frågorna ger informanterna frihet att utveckla sina idéer och tankegångar. Jag ställde 

följdfrågor efter att jag hade ställt mina temafrågor och de kunde därmed känna en frihet att 

utveckla det de ville ha sagt. Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonernas 
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arbetsplats i inbokade mötesrum. Intervjuerna var ostörda, de spelades in med iPhone och tiden 

på intervjuerna varierade mellan 20 och 70 minuter. 

4.3. Dataanalys och databearbetning 

Efter att ha genomfört samtliga intervjuer och spelat in dem påbörjades analys och bearbetning 

av data. Ett första steg var dock att transkribera varje intervju, vilket betyder att jag har skrivit 

ner intervjuerna verba tum i enighet med inspelningen i separata word-dokument. Varje 

transkribering tog cirka två timmar. När transkriberingarna var klara skrev jag ut dem i 

pappersformat och tog fram färgpennor för att genomföra en analys på empiriska data enligt 

fenomenografin och Dahlgren & Johanssons (2014) analysprocess. Analysprocessen består av 

olika steg som börjar med att lära känna den empiriska data som skall bearbetas. Detta gjorde 

jag framförallt genom att noggrant transkribera materialet. Som ett andra steg är det av vikt att 

börja kondensera empirin genom att försöka markera det mest centrala innehållet (Dahlgren & 

Johansson, 2014). Detta började jag göra genom att använda olika färgpennor. Nästa steg i 

analysprocessen handlar om att identifiera likheter och skillnader i intervjupersonernas utsagor 

med syfte att försöka hitta mönster som knyter an vissa uppfattningar med varandra. Ett nästa 

steg i detta innefattar således att försöka förstå varför ett visst mönster visar på likheter i 

intervjupersonernas utsagor och varför ett annat mönster visar på skillnader. Här är det av vikt 

att försöka identifiera hur ett visst fenomen uppfattas (Dahlgren & Johansson, 2014; Tväråna, 

2014). Genom ett abduktivt tillvägagångssätt (en blandning av induktiv/deduktiv analys) kunde 

jag börja konstruera kategorier som jag sedan i ett sista steg namngav och gjorde om till teman. 

Totalt identifierades tre teman och 1 underkategori som presenteras i studiens resultatdel 

(Dahlgren & Johansson, 2014; Fejes & Thornberg 2014; Tväråna, 2014).  

4.4. Trovärdighetsdiskussion 

För att bedöma en kvalitativ studie till skillnad från en kvantitativ används olika typer av mått 

och begrepp. I kvalitativa studier menar Bryman & Bell (2017) att en diskussion skall föras 

kring huruvida forskningen är trovärdig eller inte. I benämningen av trovärdighet som ett 

paraplybegrepp innefattas fyra stycken kriterier: Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Bryman & Bell (2017) menar att en studie når hög tillförlitlighet genom 

intervjupersonvalidering – att författaren till en studie kan bekräfta att hen tolkat och 

presenteras intervjupersonernas utsagor på ett korrekt vis. För att uppnå tillförlitlighet har 

direkta citat använts för att underbygga resultatdel, intervjupersonerna har även fått ta del av 
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analyserad och bearbetade data med syfte att kunnat justera samt lägga förslag till ändringar om 

något missuppfattats. Bryman & Bell (2017) menar vidare att en studie är överförbar om den 

kan användas i andra kontexter för vidare forskning. Då intervjupersonernas 

yrkesprofessionella bakgrund väl framgår i presentation av dem finns en överförbarhet på så 

sätt att studiens resultat kan användas i liknande forskning. Bryman & Bell (2017) poängterar 

att en studie är pålitlig om hela forskningsprocessen säkerställs i ett noga detaljerat och 

beskrivet metodkapitel. Utöver det når studien även hög pålitlighet om transkriberingar finns 

tillgängliga på förfrågan, vilka de gör. Även om intervjuguide i kombination med kontaktmail 

finns tillgängliga på förfrågan. Bryman & Bell (2017) belyser slutligen att en studie uppfyller 

konfirmering om studiens författare har varit medveten om sin egen förkunskap samt 

värderingar som potentiellt kan påverka analys och bearbetning av data. Det har varit av vikt 

att erhålla en öppen diskussion med min handledare, men även låta handledare på min skola se 

över detta arbete. På så vi nås även det sista delkriteriet.  

4.5. Forskningsetiska aspekter 

I denna forskning har jag agerat i linje Vetenskapsrådets (2011) fyra etiska krav för att uppnå 

god forskningssed. Dessa krav är av vikt, inte minst vid genomförandet av intervjuer för att 

skydda intervjudeltagare och utgörs av: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver informationskravet som intervjuarens skyldighet att ge 

intervjupersonen all och korrekt information med avseende till studiens syfte. Detta gjordes vid 

tre tillfällen: vid ett första kontaktmail, vid ett senare telefonsamtal och innan intervjuns start. 

Intervjupersonerna behöver veta att deltagandet är frivilligt och att det sker på deras egna 

villkor. Det andra kravet, samtyckeskravet beskriver Vetenskapsrådet (2011) som intervjuarens 

ansvar att få intervjupersonens samtycke för deltagandet. I detta skall deltagaren vara medveten 

om att hen kan välja att svara på vilka frågor de önskar, undvika andra samt välja att avbryta 

när som helst under processens gång. Samtycke fick jag kring detta i samband med att jag 

skickade ett informationsbrev efter det inledande telefonsamtalet till samtliga intervjupersoner. 

Vetenskapsrådet (2011) belyser även det tredje kravet, konfidentialitetskravet, som viktigt med 

avseende till att all data skall hanteras med försiktighet av studiens författare. Det är av vikt att 

intervjupersonernas uppgifter skyddas. Här har jag valt att inte benämna intervjupersonerna vid 

namn eller ge alltför avslöjande detaljer som skulle kunna leda till intervjupersonernas identitet. 

Det sista kravet, nyttjandekravet, menar Vetenskapsrådet (2011) handlar om att all insamlade 
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data enbart får användas till det tänkta ändamålet. Samtliga intervjupersoner har fått 

information om att deras uppgifter enbart används till detta syfte och att alla transkriberingar 

förstörs efter att studien blivit godkänd.  
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5. Resultat  
 

Föreliggande resultat bygger på 3 teman och 1 underkategori. För att underbygga samtliga 

kategorier under databearbetningen användes även direkta citat inom varje tema för att 

härleda analyserade och bearbetade data till vad intervjupersonerna faktiskt sagt. 

 

5.1. Skolkuratorers arbete med hemmasittare  
 

I början av varje intervju fick varje intervjuperson presentera sig själv och sedan förklara hur 

de definierade ”hemmasittare”. Intervjupersonerna i studien förklarade att de såg på dessa 

elever som en enskild grupp, där varje individ har olika anledningar till att de tillhör denna 

grupp. Samtliga intervjupersoner belyser att det har erfarenhet med att arbeta med 

hemmasittare. Däremot skiljer sig erfarenheten åt en aning, inte minst i antal år som de arbetat 

med ogiltig frånvaro från skolan. Intervjupersonerna är eniga om att hemmasittare ofta har olika 

och inte sällan flertalet olika anledningar till sin frånvaro. 

Det är olika anledningar till att eleverna väljer att stanna hemma, i min yrkesroll har jag 

oftast bemött elever som är hemmasittare på grund av deras hemsituation. Dessa elever 

som är hemmasittare till följd a svårigheter hemma har en ångestproblematik… samt att 

det även finns de som är skoltrötta som också är hemma. Intervjuperson 3.  

Som ovan citat belyser arbetar Intervjuperson 3 med hemmasittare som i större utsträckning har 

utmaningar i hemmalivet. Dessa elever vill gärna gå till skolan men har inte förmågan att ta sig 

dit till följd av ångest menar intervjupersonen. På intervjupersonens skola finns det fyra elever 

som har ångestproblematik. Även om intervjupersonen är medveten om att eleverna har svårt 

hemma menar hen på att detta inte är den enda orsaken till att de är hemmasittare. En utav 

eleverna utreds bland annat för ADHD.  

I resultatet belyser även intervjupersonerna att arbetet med hemmasittare oftast beror på olika 

orsaker som kan kategoriseras enligt fyra teman. Orsakerna kan vara familjerelaterade och 

individrelaterade, men även kompis/skolrelaterade. Oftast börjar ogiltig frånvaro med 

ströfrånvaro som intervjupersonerna sedan menar övergår till att dessa elever alltmer kommer 

med ursäkter för att inte vara i skolan. Ursäkterna kan te sig olika, som bland annat att eleven 

mår dåligt m.m. vilket nedan citat belyser, 
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… det uppstår i tidig ålder, det här med att visa frånvaro. Eleverna brukar använda ett sätt 

att slippa skolan som att skylla på bland annat ont i magen. Vi har därför en procedur där 

skolnärvaro teamet går in från årskurs 4 hela vägen uppåt. Proceduren går till med att det 

först upptäcks att frånvaron är för hög för eleven, sedan försöker lärare att styra det först, 

om det inte funkar så kopplas elevhälsoteamet in och om de gemensamma åtgärderna inte 

leder till något då går det vidare till skolnärvaro teamet, som genomför följande åtgärder: 

Allt från samtal med barnen, med föräldrar, extra stöd till barn för att komma till skolan, 

morgonrutiner m.m. Intervjuperson 1 

Intervjuperson 2 menar även likt Intervjuperson 1, att det är viktigt att ge extra stöd till de 

hemmasittare som vill gå i skolan men inte har förmågan att göra det. I vissa fall behöver det 

inte heller röra sig om större problem än att skolan bara upplevs som svår. Detta är något som 

Intervjuperson 2 menar att skolpersonal måste ta på allvar. Om elever upplevt skolan som svår 

sedan grundskolans början är det viktigt att detta fångas upp och att skolpersonal 

uppmärksammar dessa elever. Speciellt om dessa elever blir hemmasittare på grund av att de 

inte får tillräckligt med stöd för att lära och förstå skolmaterialet och väljer att stanna hemma. 

Om skolan upplevs som svår är det upp till skolpersonalen att sätta in extra resurser för denna 

elev. Intervjuperson 2 menar speciellt att detta är av vikt för att inte elevens självkänsla skall 

skadas och att känslor av ”värdelöshet” skall ta över i elevens identitetsskapande, vilket 

framkommer i citat nedan: 

Elever som växer upp och tror att de inte klarar av något, eller ständigt ”misslyckas” med 

bland annat skoluppgifter, hamnar i en ond cirkel där samhällets fördomar och deras egna 

misslyckanden befäster en dålig självbild som ligger och gror hos dem. Intervjuperson 2 

Skolkuratorers arbete med hemmasittare menar intervjupersonerna handlar om att bejaka ett 

socio relationellt förhållningssätt. Med detta menar intervjupersonerna att de behöver vara 

relationellt orienterade och kommunikativa i sin process. Det handlar om att skapa en miljö där 

eleverna känner en trygghet i att våga be om hjälp – att våga anförtro sig åt en vuxen för att få 

stöd. I relation till de hemmasittare som har problem hemma menar Intervjuperson 6 att 

svårigheter i hemmalivet ibland kan betyda att föräldrarna har svårt att säga nej till sina barn 

vilket gör att barnen utan riktlinjer i större utsträckning sätter sig själva i sammanhang eller 

situationer som inte är optimala för den egna utvecklingen. I dessa situationer, med dessa elever, 

behöver skolkuratorer arbeta mer med föräldrarna och hjälpa dem att sätta gränser. Oftast är det 

bra om skolkuratorerna kan få lärare och föräldrarna att sätta liknande gränser så att dessa elever 

som mottagare får till sig samma budskap oavsett om de är på hemmaplan eller inom skolan. 
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5.1.1. Erfarenheter och upplevelser av hemmasittare som lider av psykisk ohälsa 

Intervjupersonerna har under intervjuerna belyst att de har erfarenhet av att arbeta med 

hemmasittare som i sin tur är hemmasittare av olika anledningar. Av denna anledning skiljer 

sig intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser åt. Samtliga intervjupersoner har varit i 

möte med hemmasittare som lider av psykisk ohälsa. Denna ohälsa kan härröra från problem 

inom familjen, sociala utmaningar, ensamhet, isolering, ångest, depression, ett destruktivt 

beteende samt ett beroende m.m. Intervjupersonerna menade även att de elever som är 

hemmasittare till följd av psykisk ohälsa kan skilja sig åt beroende på kön. Två av 

intervjupersonerna nämner detta under intervjuerna och menar att flickor som grupp har större 

utmaningar och upplever psykisk ohälsa till följd av sociala utmaningar och stress som härrör 

från ett engagemang på sociala medier. Pojkar kan i sin tur uppleva psykisk ohälsa på grund av 

isolering och beroendemönster från bland annat att ”game:a” för mycket.  

…det är ju en viss skillnad på psykisk ohälsa, alltså förekomsten av specifika faktorer som 

främjar den psykiska ohälsan, mellan könen. Jag upplever att tjejer utsätts för en annan 

slags press från sociala medier än killar. Tjejer skall se ut på ett visst sätt, medan killar 

kanske skall ha en viss typ av sak. Å andra sidan kan detta även stämma vice versa. Oavsett 

så gör sociala medier och internet att ungdomar idag jämför sig på ett sätt med andra, i 

vissa fall inte ens ”riktiga” människor vilket gör att de dem strävar efter blir svårt att uppnå. 

Intervjuperson 4 

Vad gäller psykisk ohälsa som individrelaterat problem som orsakar en ökning av hemmasittare 

menar Intervjuperson 4 att den psykiska ohälsan kan ha befästs sig hos individen på ett sätt där 

hen inte ens orkar ta sig upp ur sängen på morgnarna. I andra fall kan det röra sig om att 

skolkuratorerna har god kommunikation med familjen som i möjlig mån hjälper eleven att 

förbereda sig för skolan, men att när de far till jobbet har eleven fortsatt svårt att lämna hemmet. 

Intervjuperson 5 menar att hen hade en situation med en elev vars föräldrar var hjälpsamma, 

men att det inte räckte till. Eleven led av psykisk ohälsa och aspergers till en grad som gjorde 

att hen till slut fick byta skola. En anledning till detta var bland annat för att den befintliga 

skolmiljön var för stökig och ostrukturerad för eleven, vilket förvärrade hens hälsa och 

välmående. 

…psykisk ohälsa i kombination med en diagnos som aspergers gör det svårt för att elever 

att vistas i stökiga skolmiljöer då diagnosen i sig gör att rutiner bryts samt kan vara 



29 

 

svårtolkade, i ett kaos skapas även sociala samspel eleven har svårt att navigera i. 

Intervjuperson 5 

Vidare har depression och social ångest fått större utrymme bland eleverna. Samtliga 

intervjupersoner menar att en stor del i detta grundar sig i internet och sociala medier. Inom 

detta finns vidare en rad olika faktorer som bidrar till att eleverna mår dåligt och väljer att stanna 

hemma. Det kan röra sig om en önskan att passa in i en norm skapad av sociala medier, där 

elevens utseende nödvändigtvis inte ”passar” vilket sätter en press på individen som i sin tur 

skapar psykisk ohälsa och ibland självskadebeteenden (som att inte äta eller skära sig), vilket 

framkommer i citat nedan: 

Det är fler elever med social-ångest-problematik, hemmasittare som är flickor 

vill egentligen gå till skolan men har ibland svårt att gå in i matsalen, matsalen verkar skapa 

en sorts oro… Där börjar det, sedan blir det mer och mer frånvaro och sedan är de helt 

hemma… Intervjuperson 6 

Intervjuperson 6 menar att många av de unga flickorna på skolan som ogiltigt frånvarar, i högre 

grad lider av en social press på att ”passa in”. Många eleverna upplever sedan att denna form 

av press som de sedan ej kan leva upp till senare går över i depression.  

5.2. Varningsflagg och insatser 

Under intervjuernas gång berättade intervjupersonerna om hur deras arbete med hemmasittare 

vanligen såg ut. I detta arbete är det av vikt att de som arbetar som skolkuratorer kan vara en 

nyckelspelare och länk för både lärare och föräldrar med avseende till att vara uppmärksamma 

och ha kompetens i att hissa varningsflagg när det behövs. 

Vid samtliga intervjuer började liknande utsagor hos intervjupersonerna växa fram om ett 

socialt tillbakadragande hos eleverna som intervjupersonerna uppfattade utgjorde ett skydd 

gentemot otrygga nära miljöer. Det som gör att situationen växer sig stark och blir komplex är 

dessutom att intervjupersonerna i många fall upplever en brist på motivation från eleverna. 

Detta i sig menar Intervjuperson 2 är en varningsflagg. Intervjuperson 6 menar i kombination 

med detta att beroende på tiden som den ogiltiga skolfrånvaron rör, är bristande motivation 

särskilt alarmerande om eleven dessutom har dålig självkänsla. Här finns tydliga spår i att 

elevens tidigare erfarenheter av skolan kombinerat med svårigheter i skolan, med klasskamrater 

och/- eller utmaningar i hemmet gör det jobbigt för eleven att se sig själv utifrån ”sitt bästa jag”. 
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Detta påverkar den inre motivationen och drivkraften i att ta ansvar för sin egen utveckling. 

Intervjupersonerna är här eniga om att de flesta hemmasittare har som gemensamt att de 

befinner sig i en ond cirkel som växer sig starkare i samband med att relationer skadas då 

kontakten med omgivningen minskar. I sin tur menar Intervjuperson 1 att hemmasittare ofta 

upplever att de inte klarar av social samvaro vilket bekräftas när det väljer att skolka från skolan 

och inte närvara under lektionerna.  

På vår skola, när vi identifierar att en elev mår dåligt och analyserar att hen haft en lång 

ogiltig frånvaro startar en process med att åtgärda detta problem. Denna process bör se 

likadan ut på samtliga skolor i Sverige, framförallt för oss skolkuratorer. Steg 1 är att föra 

ett samtal med lärare, elever och föräldrar. Först bör ett samtal göras med 

klassföreståndaren och elev. Sedan involvera föräldrarna. Om hemmasittandet fortsätter 

bildas ett arbetslag som sedan kan gå över till att koppla på ett elevhälsoteam. Tillsammans 

arbetar vi fram en handlingsplan för att få hemmasittare med syfte att fåt tillbaka dem i 

skolan. Intervjuperson 1 

Intervjupersonerna belyser att det finns ett ansvar som åligger skolan samt ett som ligger på 

skolpersonalen. Skolan som institution har ett ansvar i form av att skapa regelverk och riktlinjer 

som är gynnsamma för lärandet och elevens välmående. Skolan som organisation har en 

skyldighet att arbeta fram lösningar som utvecklar elever på individnivå samt som ett kollektiv. 

Det finns olika tillvägagångssätt i detta menar intervjupersonerna. Ett tillvägagångssätt kan röra 

sig om en anpassad skolgång, där skola och elever når konsensus som motiverar eleven att 

tillbaka till skolan. En anpassad skolgång kan innebära att eleven börjar på 50% eller 70% för 

att komma igång med att närvara på lektioner efter en längre tid av ogiltig frånvaro. Det kan 

även handlar om anpassad undervisning i form av att elever enbart närvarar på de lektioner de 

hyser intresse för, med syfte att ”komma igång”. Vidare är det av betydelse att dessa elever ej 

faller mellan stolarna, att de blir en det av ett löpande arbete som innefattar respons, 

återkoppling och utvärdering. Syftet är att eleven inom satt handlingsplan och tidsram skall 

påbörja den vanliga skolan när utvärdering sker. 

Intervjupersonerna förklarar även att det finns fler insatser som att tillsätta specialpedagoger 

som kan jobba vidare med eleven. Intervjupersonerna menar att de har varit med om fall där 

hemmasittare som skall återvända till skolan upplever det som motigt och nervöst. En anledning 

till detta är för att de halkat efter och en annan är för att de obemärkt vill slussas in i klassen 
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igen vilket kan vara svårt. Dessa två aspekter måste eleven få stöd och hjälp med vilket även 

belyses i citat nedan, 

…för elevens skull kan det handla om att hjälpa hen att bygga en ”story” som förklarar 

varför eleven varit borta. Ibland har jag och elever kommit fram till att de skall säga att de 

varit bortresta under en längre tid. Detta är något som föräldrarna skall vara med på, samt 

lärare och övrig skolpersonal. Vidare kontakt, uppmärksamhet och tydlig kommunikation 

är viktig i dessa fall. Eleven måste känna sig trygg. Intervjuperson 3  

Insatser i form av stöd är viktiga i kombination med att rätt kompetens finns internt för att bistå 

med detta stöd. Det är även av vikt inom professionen att försöka sätta sig in i elevens situation 

och förstå hen som individ. En anledning till detta är för att elever som är hemmasittare ofta 

upplever att de inte får tillräckligt med uppmärksamhet eller att ingen ser dem. 

5.3. Utmaningar och behov i arbetet med hemmasittare 
 

Samtliga intervjupersoner belyser att det finns flertalet utmaningar i arbetet med hemmasittare 

och att behoven är stora med avseende till att olika resurser behövs. En av de mest basala 

resurserna som intervjupersonerna benämner som bristfälliga är den interna kompetensen om 

”hemmasittare”. En stor del i detta är att begreppet är såpass brett och relativt nytt vilket 

intervjupersonerna menar är en anledning till att arbetet med dessa elever i vissa fall möter 

svårigheter. Om hemmasittare som ett ”fenomen” växer, är det av vikt att förstå vad det handlar 

om samt ha kunskap om det vilket framkommer i citat nedan, 

 

Jag upplever inte att man vet tillräckligt om fenomenet. Nu känns det inte som att man gör 

det. Det finns så många olika orsaker till att elever blir hemmasittare, men i de fall där det 

rör sig om psykisk ohälsa kommer krav på en annan slags kompetens till ytan. Det behöver 

finnas pedagogiskt insatser som är väl-anpassade, kanske inte något som primärt ligger 

inom lärarutbildningsramen. Läraren kanske inte primärt väntas arbeta med psykisk ohälsa, 

men har fortfarande att ansvar att arbeta individuellt med eleverna vilket gör att en nisch 

inom psykisk ohälsa behövs. Kanske ett större samarbete med BUP? Intervjuperson 4 

 

Vidare menar intervjupersonerna att det finns ett större behov av att stimulera hemmasittare till 

att vilja vara i skolan. Detta menar intervjupersonerna är ett ansvar som ligger på skolkuratorer, 

lärare, skolan och föräldrarna. Eleven själv måste även i slutändan vilja lära och vara delaktig. 

För att identifiera framgångsrika mönster som motiverar eleven menar Intervjuperson 4 att 
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utmaningar i samverkan inte underlättar detta. Intervjuperson 4 beskriver att samarbetet rent 

allmänt består av skolkurator, ett nätverk för kuratorer och grundskolerektorer. Alla aktörer bör 

samverka och prata med varandra. På intervjupersonens skola består samverkan inom skolan 

av hen själv, skolsyster, rektor, mentor och lärare som samverkar. Alla ses en gång i veckan för 

en slags avstämning. Vidare tar intervjupersonen upp att samverkan även sker med externa 

aktörer som socialtjänsten i allvarliga fall, samt ibland även med polis. Samverkan kan generellt 

med andra myndigheter förbättras, speciellt ”när det väl finns insatser inkopplade från 

socialtjänsten samt i de fall där vi försöker arbeta förebyggande med det generella - ofta funkar 

det inte” (Intervjuperson 4). Intervjuperson 3 beskriver även att det är lättare att stimulera 

elever till lärande och anpassa rätt insatser utefter enskilda behov om samverkan med relevanta 

aktörer fungerar. Här understryks det från alla intervjupersoner stora brister, 

  

Det går för långt tid, blir, man kan inte fånga ungdomarna som inte går i skolan, om det tar 

flera år innan rätt insatser kan ges. Gymnasieskolan är frivillig och för socialtjänsten är 

detta inte prio. Alltså inte ett tillräckligt stort problem för socialtjänsten att börja jobba med. 

Ungdomar som inte går i skolan, som inte behöver gå till skolan, är inte prio. Det finns 

något som heter ”alla barn i skolan” där man jobbar med de barn som inte kommer till 

skolan men sådant finns inte i gymnasiet. De andra aktörernas kriterier gör att man inte får 

många att samarbeta med. Intervjuperson 3 

Intervjupersonerna menar även att om eleverna är missnöjda med sin situation, har de svårt att 

ta sig ur den. Det finns ingen inre styrka eller motivation som driver dem till att bryta negativa 

mönster. En anledning kan vara att de har svårt att se en ”annan tillvaro”. Intervjuperson 3 

menar att dessa situationer är sorgliga och farliga, när hoppet börjar försvinna hos individen 

blir det svårt att belysa andra alternativ som tillräckligt attraktiva. Dessa elever kräver extra 

arbete och enormt mycket stöd. Det handlar om att belysa ett mervärde i livet och låta eleven 

själv sätta ett finger på vad som är tryggt och inspirerande. Meningsskapande undervisning och 

aktiviteter i skolan blir av denna anledning av stor betydelse enligt intervjupersonerna.  

Vidare framkommer det av intervjupersonerna att de tillsammans med skolan har en skyldighet 

att göra en orosanmälan i de fall där elevfrånvaron har blivit för hög. Detta steg kan upplevas 

som känsligt, komplext och problematiskt menar Intervjuperson 2. En anledning till detta är för 

att myndigheter som socialtjänsten associeras till ”dåliga föräldrar”. När orosanmälan görs till 

socialtjänsten kan detta skada kommunikation och kontakten med de föräldrar som 

skolkuratorerna behöver ha en bra dialog med. Det behöver, som nämnt ovan, inte alltid heller 



33 

 

röra sig om familjerelaterade problem för hemmasittare. Balansgången blir i sig en utmaning 

vilket framkommer i nedan citat från Intervjuperson 1,  

…flera gånger har jag suttit i diskussion med andra skolkuratorer om hur vi skall gå tillväga 

när frågan om orosanmälan dyker upp. Det är så otroligt känsligt, inte minst i relation till 

det anseende socialtjänsten har. Många fall blir det därför att man inte anmäler, vilket 

säkerligen går att argumentera för som fel. Å andra sidan finns många faktorer som gör att 

ett sådant beslut tas. Intervjuperson 1 

I relation till ovan citat menar däremot intervjupersonerna även att när anmälan görs, upplever 

de inte att så mycket sker till följd av den. Det skall till mycket för att Socialtjänsten skall hjälpa 

till. Ett sista alternativ är att eleven får byta skola och helt komma till en ny tillvaro och miljö, 

detta har i vissa fall varit räddningen menar intervjupersonerna.  

 

 

 

 

  



34 

 

6. Analys  
 

I denna del genomförs en analys av studiens presenterade resultat i relation till den teoretiska 

referensramen. 

6.1. Skolkuratorers erfarenhet samt upplevelser av arbetet med 
hemmasittande elever 

 

Intervjupersonerna ger en i hög grad samstämmig bild av de upplevelser de har kring att jobba 

med hemmasittande elever.  Intervjupersonernas svar som presenterats i resultatdel fokuserar 

främst på det hinder i elevens utveckling hemmasittandet utgör. I relation till den systemteori 

som presenterats och de tankar Bronfenbrenner (1977) presenterar kring den ekologiska modell 

som styr samspelet mellan individer, visar resultatet att det finns delar som påverkar elevers 

hemmasittande. Intervjupersonerna menar att vissa delar i den mikronivå skolan utgör kan leda 

till att elever väljer att stanna hemma. Dessa delar kan utgöras av krav och press på att prestera 

i skolrelaterade ämnen, samt även inom sociala sammanhang, framförallt kopplat till sociala 

medier. Gemensamt för dessa stressorer på mikronivå är att de sker med skolan som arena. 

Intervjupersonerna menar att skolan i sin helhet har ett ansvar i att skapa en gynnsam miljö för 

samtliga elever och att detta ansvar sträcker sig från ledningsnivå till enskilda medarbetare. 

Resultatet visar vidare att intervjupersonerna anser att även i de fall då skolan tar adekvata steg 

mot att förbättra miljön så leder faktorer så som en stegrande psykisk ohälsa samt förhållanden 

utanför skolan till att eleverna tolkar samspelet på mikronivån på ett ogynnsamt sätt.  

 

Intervjupersonerna belyser att det är av stor vikt att det råder en god kommunikation mellan 

bland annat föräldrar och ytterligare instanser för att kunna fånga upp eleven. Samspelet mellan 

dessa instanser belyser de mesosystem som Bronfenbrenner (1977) menar uppstår då 

mikrosystem samspelar med varandra. På en större skala anser intervjupersonerna att det finns 

tydliga brister på en makronivå där instanser så som socialtjänst anses vara bristfälliga och till 

viss del stigmatiserande. Intervjupersonerna ansåg att samverkan med yttre aktörer var ett 

betydande problem då de ansåg att de själva inte besatt en del av den specialiserade kunskap 

som krävdes, främst kunskap kring psykisk ohälsa, en kunskap de upplevde att de inte fick stöd 

i utifrån. Resultatet visar att bristerna på makronivån kan leda till att elevernas mikrosystem 

krymper alltmer och att isoleringen befästs. Med detta isolerande följer att eleverna inte får en 

möjlighet att samspela och utvecklas i takt med sina klasskamrater (Bronfenbrenner, 1977). 
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Inom ramen för resultatet presenterar intervjupersonerna en syn på att orsakerna till elevers 

hemmasittande kan vara komplexa och av varierande grad, men understryker att beteendet inte 

är självvalt. I relation till detta anser de att åtgärderna som skall tas inte skall vara bestraffande 

i sin natur utan utformade för att hjälpa och stödja. I detta skall de som kuratorer vara väl insatta 

i den individuella problembilden samt besitta en bred kunskapsbas och vara engagerade. Dessa 

insikter faller väl i linje med de som presenterats från Hattie (2012) som menar att de utgör en 

grund för att kunna skapa en närande läroplattform som motiverar eleven till egen 

självutveckling, något som ofta saknas hos de elever som har en problematik med hög frånvaro. 

Tanken om en trygg läroplattform som ser till elevernas bästa är även en nyckeldel i tankarna 

presenterade av Ahlberg kring KoRP (kommunikativt relationsinriktat perspektiv) där eleven 

skall känna en trygghet i att komma framåt och bryta den isolering som uppstått. 

 

6.2. Hinder samt behov inom arbetet med hemmasittande elever 

 
Samtliga intervjupersoner belyser att hemmasittares ”problem” inte har att göra med eleven 

själv, utan hos omkringliggande personer: främst föräldrar och skola som i ett tidigt stadie inte 

uppmärksammar de varningstecken som tydligt funnits. Alltför sent menade intervjupersonerna 

att återkommande frånvaro från eleven inte tas på tillräckligt stort allvar. Detta gör att längre 

ogiltig frånvaro får ett eget begrepp som ”hemmasittare”, just för att problemet hunnit gå för 

långt och för att det blir svårare att anpassa och sätta in rätt insatser. Detta lyfter fram att det 

finns brister i den kommunikation som måste ske i relation till hemmasittare. Danermark (2000) 

lyfter fram att en utav de största hoten mot en effektiv kommunikation inom skolan är 

komplicerade byråkratiska regler, vilket även är en faktor som tas upp av intervjupersonerna 

som uttrycker en frustration över att akuta stödinsatser tar för lång tid. Danermark (2000) anser 

vidare att en god samverkan framförallt centrerar sig kring tre begrepp; kunskap, regelverk och 

organisation. Med skolan som bas för dessa begrepp ansåg intervjupersonerna att de regelverk 

och organisatoriska förutsättningar som fanns var lika för alla, oavsett vilken roll i skolan som 

besattes. De egentliga skillnaderna uppstod relaterat till vilken kunskap de olika aktörerna inom 

skolan hade. I enighet med Danermarks (2000) riktlinjer att kommunikation är den enskilt 

viktigaste punkten i en fungerande samverkan och för att öka förståelsen för skolans olika 

aktörers kunskapsområden visade resultatet att vissa av intervjupersoner hade möten inom 

skolan för att underlätta samverkan.  
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Samtliga grupper kunde bestå av lärare, kuratorer, rektorer samt andra representanter för 

elevhälsan. Dessa möten kunde synliggöra de olika aktörernas styrkor samt svagheter i relation 

till arbetet med hemmasittare. Intervjupersonerna visade att dessa möten stärkte den enskilde 

individens förståelse kring de andra vilket underlättade kommunikation, kravställning och 

flertalet andra aspekter kring arbetet med hemmasittare. Intervjupersonerna uttryckte att 

samverkan med andra aktörer utanför skolan komplicerades på grund av att dessa aktörers 

regelverk och generella organisation för dem var svårförståeliga. Som exempel här ges 

socialstyrelsen, där en intervjuperson uttrycker sin frustration över att inte förstå varför de inte 

gör mer för de elever som kommer till deras kännedom. Intervjupersonen förklarar vidare att 

denna oförståelse har lett till att orosanmälningar uteblir på grund av en avsaknad av tillit från 

intervjupersonens sida, något intervjupersonen anser till och med skulle kunna vara till men för 

den aktuella eleven.  

 

Avslutningsvis pekar resultaten i relation till den presenterade teoretiska referensramen på att 

intervjupersonerna upplever att de har en relativ god beredskap och kunskap kring hemmasittare 

och de faktorer som leder fram till att en elev blir hemma. Det främsta hindret för att motverka 

uppkomna situationer med hemmasittare var en bristfällig samverkan med yttre aktörer utanför 

skolan. I detta framkommer en vidare likhet i relation till studiens teoretiska referensram. 

Intervjupersonerna lyfter betydelsen av kommunikation som en åtgärd för att bättra samverkan 

med yttre aktörer, inte minst hemmasittares vårdnadshavare. I relation till Ahlberg (2013) och 

KoRP (kommunikativt relationsinriktat perspektiv), poängteras vikten av god kommunikation 

mellan skolpersonal och vårdnadshavare. Kommunikationen påvisar en vital del i det samspel 

som sker mellan olika parter. Beträffande relationen mellan skola och föräldrar, kan denna vara 

avgörande då samspelet mellan dessa parter påverkar huruvida en elev känner sig trygg eller 

inte. Av denna anledning belyser även Havnesköld och Risholm Mothander (2009), i likhet 

med intervjupersonerna, att ett gott samspel mellan skola och föräldrar bygger välfungerande 

kommunikation. Om detta finns kan det också bli enklare att göra eleven mer delaktig och 

motiverad i att vilja visa skolnärvaro i relation till det motsatta.  

 

 

  



37 

 

7. Diskussion  
 

I denna del förs en kritisk diskussion studiens metod och tillvägagångssätt. Vidare förs även en 

diskussion om studiens resultat och analys i relation till tidigare forskning. 

 

7.1. Metoddiskussion 
 

I detta arbete genomfördes kvalitativa intervjuer över valet att bygga studiens empiriska data 

från en insamling av respondentsvar från enkäter. Att genomföra en enkätundersökning och 

skapa enkäter ställer stora krav på att den som genomför studien har tid, inte minst i planering 

av arbetsprocessen och framställningen av enkätundersökningen. Stora krav ställs på att enkäten 

utformas efter vad arbetet specifikt har som avsikt att analysera (Denscombe, 2009). Med tanke 

på att detta arbete har ett fokus på skolkuratorers erfarenheter och upplevelser var det av vikt 

att använda en metod som kunde göra en flexibel insamling av data. Bryman (2011) menar att 

intervjuer över enkäter är mer flexibla och mer lämpade till följd av att studier om ett visst 

fenomen och/-eller upplevelser kräver strategier som bland annat tillämpar intervjuguider med 

öppna frågor, som ger möjlighet till att ställa frågor för att få en bred insamling av data (Kvale 

& Brinkmann, 2009; Bryman, 2011). På grund av att enkätundersökningar även är mer 

tidskrävande var detta inte ett alternativ då denna studie skapades under en specifik tidsram. 

Det hade däremot kunnat vara intressant att bedriva en enkätundersökning i relation till detta 

ämnesområdet om mer tid fanns och om studien enbart syftade undersöka specifika data 

kopplad till elevhälsa, utbildningsnivåer, kunskaper om specifika riktlinjer (psykisk ohälsa i 

relation till hemmasittare) m.m. Å andra sidan, hade detta arbete enbart varit uppbyggt på 

enkäter skulle en djupare inblick i intervjupersonernas vardag och arbete med hemmasittare i 

relation till stöd och hjälp gå förlorad (Denscombe, 2009). 

Med syfte att föra en kritisk reflektion och diskussion kring studiens metod och 

tillvägagångssätt framkommer det enligt Bryman & Bell (2017) att kvalitativ forskning riktats 

viss kritik i relation till att den ofta kan vara alltför subjektiv. Det finns risker att kvalitativ 

forskning i för stor utsträckning influeras av författarens egna värderingar och åsikter (Bryman 

& Bell, 2017). Med syfte att uppnå konfirmering inom studiens trovärdighetsdiskussion har jag 

valt att låta en handledare granska studien för att säkerställa att den inte vinklas, eller att jag på 

något sätt har influerat/påverkat bearbetning av data (Bryman & Bell, 2017). Vidare är 

användningen av semistrukturerade intervjuer och användningen av direkta citat något som 

motverkar denna kritik. Semistrutkurerade intervjuer minimerar risken för att studien på något 
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sätt skulle följa en ”förväntad riktning”, detta underbyggs vid användandet av 

intervjupersonvalidering och direkta citat. 

7.2. Resultatdiskussion 
 

Detta arbete har syftat undersöka skolkuratorers erfarenhet samt upplevelser av arbetet med 

hemmasittande. I en överblick av samtliga intervjupersoner synliggör resultatdel en tydlig bild 

av att det finns olika sätt som skolkuratorerna arbetar med hemmasittare. Erfarenheterna skiljer 

sig till viss del åt, men samtliga intervjupersoner har alla erfarenhet av att arbeta med 

hemmasittande elever som innehar någon form av psykisk ohälsa. 

De olika sätt som kuratorerna arbetar med problemet kring hemmasittare och de vitt skilda 

faktorerna som de anser bidrar till och förstärker det faktum att elever stannar hemma speglar 

den bild som finns kring de skyldigheter skolan har gentemot eleverna. Dessa skyldigheter gör 

i grund och botten gällande att alla elever skall ha rätt till en likvärdig utbildning där individuell 

hänsyn tas till elevernas varierande behov och förutsättningar (Skolverket, 2008; Skolverket, 

2012; Heyne et al., 2018). Just denna individuella anpassning är något som framgår i resultatet 

som viktigt. Intervjupersonerna menar att de ser på sin roll ur ett brett perspektiv där de inte 

bara beaktar sin roll som just kurator. I enighet med Bronfenbrenners (1977) ekologiska modell 

anser intervjupersonerna att nyckeln till framgång ligger i att behandla problemet med 

hemmasittare både på en mikro och makronivå där samspelet sker mellan nivåerna, något som 

Bronfenbrenner (1977) kallar för ett mesosystem. Intervjupersonerna anser att då mening 

skapas inom de olika nivåerna så kan en tydlig skillnad börja att ses. Detta kan ta sig uttryck i 

att kuratorerna hjälper eleverna att samarbeta med lärare kring att få en individanpassad 

undervisning som spelar till elevens styrkor, samt även hjälpa till att underlätta den sociala 

återanpassningen som krävs efter att ha varit isolerad under lång tid.  

Intervjupersonerna lade likt Christle et al., (2007) stor vikt kring begreppet psykisk ohälsa. 

Samtliga ansåg att detta var en tydligt bidragande faktor till hemmasittande elever. Det rådde 

ingen direkt konsensus kring om psykisk ohälsa skulle klassas som en orsak till att elever blev 

hemmasittande eller om det var något som framkallades av hemmasittandet. Resultatet visar att 

problematiken är svårtydd där elever hamnar i en ond spiral där psykisk ohälsa samt andra 

relaterade problem alla samspelar och bidrar till isolering och en längre väg tillbaka till skolan. 

Intervjupersonerna uttryckte en god tilltro till sina egna förmågor och kunskaper kring skolans 

resurser och organisation, men förde fram att de kände en otillräcklighet relaterat till kunskap 

kring psykisk ohälsa. Detta resultat påvisar en kunskapsbrist som intervjupersonerna menar 
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grundar sig i en otillräcklighet i den utbildning de fått. Vidare framför de att denna 

kunskapsbrist inte heller fylls i efterhand genom adekvata utbildningar i samråd med aktuell 

skola.  

Resultatet visar vidare på att intervjupersonerna anser att samarbete med andra aktörer är en 

mycket viktig punkt i den långa process som krävs att åter integrera en elev som varit hemma 

under lång tid. Det främsta motståndet som fanns låg i att få till ett fungerande samarbete med 

externa aktörer som löd under stränga regelverk med komplicerade hierarkiska strukturer. 

Exempel på sådana aktörer var andra myndigheter så som socialstyrelsen. Samarbetet med 

föräldrar och andra vårdnadshavare lyfte intervjupersonerna också som en av de första stegen 

som måste tas då de ansåg att problematiska hemmaförhållanden ofta (men inte alltid) bidrog 

till hemmasittande. Denna åsikt korrelerar med tidigare forskning från bland andra Sadler, 

Akister & Burch (2015). 

Skolverket (2010) belyser sitt eget ansvar i att upprätta samverkan med andra externa aktörer 

relaterade till elevernas välbefinnande. Dessa aktörer kan vara ideella föreningar, 

fritidsaktiviteter och liknande. Samarbetet med dessa betonas av intervjupersonerna som menar 

att arbetet med att förebygga samt hjälpa hemmasittare att återintegreras behöver ses ur en bred 

synvinkel. De anser att det tidigare funnits en begränsad förståelse kring vad hemmasittandet 

faktiskt innebär för eleverna. Fokus har tidigare legat på det kunskapstapp som sker i samband 

med att eleverna inte befunnit sig på lektionerna och att det delats ut straff så som extra läxor i 

syfte att beivra fortsatt beteende. Intervjupersonerna menar dock i likhet med Christle et al., 

(2007) att problematiken kring hemmasittare är mer komplex än så och att problemen endast 

inte påverkar eleverna på ett kunskapsmässigt plan.  

Intervjupersonernas upplevelser i sitt arbete med hemmasittande elever är att de utstår problem 

på samtliga plan som berör sociala relationer. Framförallt då stor del av skolans roll är att vara 

en spegel för, samt förberedelse för ett vidare liv i samhället. En del i återintegration blir att inte 

bara hjälpa eleven akademiskt, utan även hjälpa denne på de andra sociala planen som gått 

förlorade. Tankarna som intervjupersonerna presenterar kring vikten av gemenskap och en 

känsla av samhörighet både i skolan samt övriga delar av samhället ligger i linje med forskning 

från Kearney (2008). 

De brister som intervjupersonerna påpekar i studien framträder framförallt inom ramen för 

skolans mikronivå då det är där som intervjupersonerna är aktiva. Genom deras svar kan dock 

urskiljas att problemen som upplevs går att bak spåras till otillräckligheter på makronivå. Med 
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anledning av detta pekar resultatet på att fler studier behövs göras kring den politik och byråkrati 

på makronivå som skapar förutsättningar och handlingsutrymme för yrkesprofessionella på 

mikronivå. 
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8. Slutsats  
 

Avslutningsvis har studien undersökt skolkuratorers erfarenhet samt upplevelser av arbetet med 

hemmasittande. Resultat och analys har belyst hur skolkuratorer arbetar och tänker med 

avseende till hemmasittare, samt vilka förebyggande åtgärder de tycker fungerar bäst för att 

dessa elever.  

  

Med syfte att svara på studiens primära frågeställning, hur skolkuratorers erfarenhet samt 

upplevelser ser ut av arbetet med hemmasittande elever belyser resultatet att skolkuratorerna 

beskriver sig själva som en samarbetslänk mellan föräldrar, andra professioner samt 

socialtjänsten etc. De belyser vikten av att arbeta personcentrerat kring de elever som upplever 

problem och att individanpassa lösningar. I resultatdel lyfter de ett flertal gånger fram en önskan 

att ha ett bredare samarbete med övriga instanser som vissa andra skolor har, som en direkt 

koppling till BUP (d.v.s. barn och ungdomspsykiatrin som ställer diagnoser) samt socialtjänsten 

med mera för att täcka sina egna kunskapsbrister samt även få hjälp med tvångsbaserade beslut 

de inte själva hade mandat att utföra. Med syfte att svara på studiens sista frågeställning kring 

de hinder samt behov som finns i arbetet med hemmasittande elever, beskriver samtliga 

skolkuratorer att den hierarkiska strukturen, där myndigheterna på högsta nivå fattar beslut, är 

en viktig grund som skapar trygghet då den fungerar. Intervjupersonerna poängterar dock att 

denna struktur ofta är bristfällig vilket leder till att värdefull tid går till spillo. Vidare 

framkommer det att skolkuratorerna upplever kunskapen internt inom skolan som i vissa fall 

bristande. De eftersträvar mer kunskap och utbildning kring att fånga upp hemmasittare. 

Intervjupersonerna menade att om det fanns tillräckligt med kunskap i arbetet kring 

hemmasittare så skulle detta inte vara ett pågående problem i lika stor utsträckning som det är 

i dagsläget. Samtliga kuratorer har någon gång upplevt svårigheter i sin kommunikation med 

vårdnadshavare men menar att kommunikationen och samspelet med föräldrarna allmänt 

fungerar väl.  

 

8.1. Förslag på vidare forskning  
I denna studie har undersökningen kring hemmasittare och deras problematik, visat att det 

behövs mer forskning kring ämnet. Enligt min mening visar resultatet i studien baserat på 

information från intervjupersonerna att den tydligaste bristen ligger i kunskap kring psykisk 

ohälsa. Vidare forskning inom området skulle vara intressant att genomföra i relation till 
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yrkesverksamma inom barn och ungdomspsykiatrin. Här skulle en liknande intervjubaserad 

undersökning kunna göras för att synliggöra framgångsfaktorer kring psykisk ohälsa bland 

hemmasittande unga. Detta resultat skulle senare kunna ligga till grund för utbildning inom 

skolväsendet. 
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