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Hemmasittarprogrammet 

Behandlingsinsats riktat till elev, föräldrar. Tätt samarbete
med skolan och samverkan med andra aktörer

Team med två behandlare. Bygger på KBT.

Manualiserad och utvärderad

Kartläggning, Behandling, Vidmakthållande

Handledning av skolnärvaroteam eller andra 
professionella team som arbetar för ökad skolnärvaro 





Skolfrånvaro, ett komplext 
problem

Skolrelaterade faktorer
• Pedagogiskt 
• Socialt
• Klimatet på skolan

Individuella faktorer
• Psykiatri, ångest, depression
• Neuropsykiatri, AST, ADD, ADHD
• Somatik

Sociala faktorer
• Familjesituationen
• Hela systemets mående påverkas



Vi vet också att eleverna själva är stressade
över frånvaron och att inte lyckas i skolan



Vår erfarenhet
visar att:

• Det går att förstå

• Vi kan göra saker som
gör skillnad för dessa 
elever

• Små saker som vi gör
gällande bemötande
och anpassningar kan
ge stor effekt

• Det är enklare att arbeta
när problemen är små



Elever som 
blivit 
hemmasittare 
har ofta….

• Mött krav som överstiger den egna
förmågan

• Vart med om många misslyckanden

• Har en egen känsla av att vara misslyckad

• Inte blivit lyssnad på eller fått sina behov
tillgodosedda



Föräldrar till dessa 
elever har ofta fått 
höra 

• Ni behöver ha bättre
struktur hemma

• Ni måste vara ner
bestämda, ställ krav! Barn 
kan inte bestämma själva
om de vill gå till skolan eller
ej

• Begränsa skärmtiden!

• Det är ert ansvar att ta ert
barn till skolan



Konsekvenserna 
av detta 
bemötande blir 
ofta…

• Allt värre konflikter mellan föräldrarna och barnet

• Sämre samarbete mellan hem och skola

• En växande känsla av maktlöshet

• Eleven känner sig ensam och oförstådd, dålig

• Drar sig undan, ökad isolering

• Allt svagare hopp om förändring hos alla 
inblandade



Hur kan organisationen stödja arbetet?

• Se till att kunskap om problematiken finns på en generell nivå

• Systematik och ett gemensamt arbetssätt

• Modell för arbetsgång och överlämningar

• Ha färdiga mallar för kartläggning för att öka kunskapen på en individuell 
nivå

• Tålamod, det tar tid. Ibland lång tid

• Inkludera elev, föräldrar och skola  

• Skapa ett prestigelöst klimat som stödjer utbytande av erfarenheter och 
ett gemensamt lärande, både när det gick bra och när det gick mindre 
bra
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Ett gemensamt ansvar

• Samverka med varandra: skola, närvaroteam, 
socialtjänst, Hab, Bup

• Ha kunskap om interna resurser/kompetenser

• Ha kunskap om möjliga samverkanspartners

• Stödjer verksamheterna varandra?

• Ha kunskap om varandras uppdrag och förutsättningar

• Skaffa samtycken att samverka om nödvändigt



Ofta görs mycket

”Om man från skolan upplever att man har gjort allt utan 
resultat kan man behöva stanna upp och analysera vad som 
faktiskt har gjorts. SOU 2016:94 och rapporter från 
Skolinspektionen visar att åtgärder ofta sätts in utan att man 
först har kartlagt orsakerna till frånvaron. I skolinspektionens 
undersökning (2016b) uttrycker skolor ”Vi har prövat allt” 
Skolinspektionen pekar på att det är viktigare att pröva rätt än 
att pröva allt”. 

Utdrag ut boken Främja Närvaro. Att förebygga frånvaro i skolan 
(2018). Malin Gren Landell 



Hur går vi får att prova allt till att prova rätt?

Kartlägga Åtgärda Utvärdera
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Kartlägga Åtgärda Utvärdera
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Kartlägga Åtgärda Utvärdera
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Att arbeta aktivt för att
de ungas röster ska bli hörda



Exempel på frågor att ställa

• Vad har du för intressen?

• Vad gör du när du är hemma?

• Saknar du skolan?

• Hur har det vart för dig i skolan?

• Vad har varit svårt? På vilket sätt?

• Finns det något/någon du gillar i skolan?

• Har du någon fysisk åkomma som hindrar dig från att vara I 
skolan?
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Ett annat sätt att få information

Fördelar med att vara hemma
Slipper passa tider
Slipper känna mig utanför
Kan vara med min hund
Slipper jobbiga raster
Slipper visa mig dum
Mindre ont i magen

Fördelar med att vara i skolan
Jag kan lära mig saker
Jag slipper bli så stressad över att 
misslyckas
Jag får bättre rutiner
Jag får betyg
Större chans att kunna flytta hemifrån och 
få ett jobb

Nackdelar med att vara hemma
Jag blir stressad över att missa skolan
Mina föräldrar blir arga
Tråkigt
Svårt att få jobb

Nackdelar med att vara i skolan
Jag har inga kompisar och vet inte vad jag 
ska göra på raster
Äta i matsalen
Måste vara på lektioner som jag inte 
begriper
Jag blir orolig över att få jätteont i magen
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Markera det  som stämmer för dig



Tidslinje, hur har det varit för dig tidigare? 

Åk 1 Åk 3 Åk 5 Åk 7
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Exempel på områden att undersöka

• Hur var det för dig när du började 
skolan?

• Vad har du gjort på rasterna?
• Har du haft någon lärare som du 

tyckte om, vad gjorde den?
• Har du haft fritidsintressen?



Skolrelaterade faktorer

Jag trivs i skolan ja ibland nej

Jag trivs i min klass ja ibland nej

Jag kan vända mig 
till en vuxen på 
skolan om jag 
behöver prata

ja ibland nej

Jag har en bra 
relation med mina 
lärare

ja ibland nej

Jag känner mig ofta 
orolig i skolan

ja ibland nej

Jag har svårt att 
komma igång på 
lektionerna

ja ibland nej

Jag är ofta uttråkad i 
skolan

ja ibland nej
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Skolrelaterade faktorer

Fungerar 
bra

Svårt Tråkigt För lätt Skulle 
behöva mer 
hjälp

Förstår inte 
syftet

Matte

Engelska

Svenska

No

Idrott

Raster

Muntlig 
redovisni
ng

Äta i 
matsal
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Sociala faktorer

Det är svårt att gå 
upp på morgonen

ja ibland nej

Jag sover bra ja ibland nej

Jag oroar mig för 
saker

ja ibland nej

Jag känner mig 
ofta sjuk

ja ibland nej

Jag äter bra ja ibland nej
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Vanligt att energin tar slut 
fortare än för många 
andra

Avgörande med återhämtning- för 
många är det inte möjligt att ha 
ett fullt schema





Hörsel

Kryssa  för de saker som du upplever är 
jobbiga/störande/obehagliga eller svåra

❑ Andra elever som pratar högt
❑ Ljud från borrar
❑Höga smällar
❑ Renoveringsarbeten
❑När många människor pratar samtidigt

Kryssa för de saker som stämmer för dig

Jag kan koncentrera mig när jag hör ett ljud 
i bakgrunden, tex
❑ En fläkt som brummar
❑ En klocka som tickar högt

❑ Jag kan koncentrera mig om det är knäpptyst



Vad gör eleven för 
lite av

(målbeteenden)

Vad gör eleven för 
mycket av

I relation till målen & varför?



I relation till målet ökad skolnärvaro vad gör 
elever för mycket och för lite av

Närvarar i skolan
Ok dygnsrytm
Träffa vänner
Arbetar på lektioner
Ber om hjälp
Är med  kompisar i 
skolan
Har strategier att 
hantera svårigheter i 
skolan
Äter middag med 
familjenSova på dagarna

Spela dataspel
Isolerar sig hemma
Har negativa tanker om 
sig själv
Ångest, oro
Konflikter hemma



Hur förstår vi beteenden?/Förstår vi 
beteenden?
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Kommer alltid sent på 
morgonen

Är aldrig på No-lektionen

Följer inte uppgjord 
planering trots att vi 
bestämde det igår

Spelar dataspel hemma, 
hela tiden, spelberoende? 

Oroar mig inför att 
komma till skolan. 
Har svårt att hitta. Får 
ont i magen 

Förknippar klassrummet 
med en läskig händelse

På morgonen när jag vaknade 
kändes det helt omöjligt. Jag 
blir så stressad över att jag 
misslyckas hela tiden

På nätet har jag vänner. De 
förstår mig. Jag känner en 
social tillhörighet som jag inte 
känner i skolan 

Jag har lagt 
märke till 

att..
Jag blir 

nyfiken på 
hur det är 
för dig…Aha, så 

det är 
olika? På 

vilket 
sätt?

Är det ok att 
jag frågar? 



Beteendets funktion– från varför till hypotes & ett sätt att 
bygga relation

• Förståelse för hur det är just för den här eleven

• Att kunna leva sig in i situationen och känna att man kanske 
skulle gjort på samma sätt i en liknande situation

• Bra grund för att kunna föra in förändringsprat

• Alliansskapande



Anpassning vs 
behandling?

Vem ansvarar för behandling?

Hur ska skola och behandling
samverka?

Vilka anpassningar behöver
eleven?

Hur kommunicerar vi det 
internt?
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Långsiktiga 
mål och 
delmål

• Kunskapsmål tydliga
• Skolnärvaromålen
• Viktigt bryta ner i 

hållpunkter på vägen
• Hjälper eleven att 

orka och hålla 
motivationen uppe



Relation

Att minst en person i skolan har en bra relation med eleven så den känner 
samhörighet och trygghet. Utöka så snart det är möjligt!
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De första stegen…

Skapa allians, 
trygga –
avgörande vid 
nyinlärning!

Undanröja 
hinder och 
öka 
färdigheter & 
strategier

Ge uppgifter 
anpassade 
efter elevens 
förmåga. 
Viktigt att 
eleven får 
lyckas och få 
andra 
erfarenheter 
av skolan. 

Arbeta 
stegvis och 
systematiskt. 



logopedjulia.se
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Bygga bort
Går det att ”bygga bort” utmanande situationer från elevens skoldag?

• Individuella instruktioner och uppföljningar
• Rast, vad kan jag göra då?

• Matsal – bestämd plats, möjlighet att sitta själv?
• Friluftsdagar – plan även för situationerna runt om 

huvudaktiviteten
• Generellt – bygga bort ”osäkra situationer” och ersätta med trygga 

alternativ

Sitta i lugna 
hörnan med 
ritblock

Spela ruta ute 
på skolgården

Ta en promenad 
med hörlurar



Åtgärder

• Utifrån de samtal vi haft så har jag förstått din och er situation så här, har jag 
uppfattat det rätt? 

• Hur börjar vi? Vilka kort och långsiktiga steg finns på vägen? Vad har vi fått veta 
om intressen, ork, svårigheter, styrkor osv?

• Hur kan vårdnadshavare stötta?

• Vad går att öva stegvis och vad behöver anpassas?

• Hur ska schemat se ut? 

• Vad kommer vi överens om? När följer vi upp?

• Hur ska vi kommunicera med varandra? När och vilka?

• Åtgärdsprogram. Vad kan skolan göra och vilka behöver ingå i samverkan? 
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Svaren på dessa 
frågor behöver
vara tydliga

www. symbolbruket.se
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Agenda för möten/ uppföljningar

Tid: 30 minuter , fasta bokade tider
Närvarande: viktigt att rätt personer är med . Alla presenterar sig.
Syfte: Upprätta / följa upp åtgärdsprogram/handlingsplan

• Nuläge - hur tycker eleven och lärarna att det fungerar i skolan? (Schema, 
lektioner, raster etc.)

• Mående och trivsel – vem har kontakt med eleven i nuläget? (Hur mår/trivs 
eleven?)

• Får eleven tillräckligt med återhämtning?
• Vilka anpassningar fungerar bra? Ytterligare behov av stöd/anpassningar?
• Information om förändringar, te x. schemabyte, lärarvikarie etc. 

Samt om kommande provsituationer, utflykter mm. Besvara de 7 frågorna.
• Planering framåt

Vem ansvarar för att informera arbetslag och annan personal om det som 
beslutats?
____________________________
Tid för nästa möte:
___________________________



Elevens röst in i mötet

• SKOLTRIVSEL RINGA IN

• Jag trivs i skolan JA     IBLAND NEJ

• Jag trivs i min klass JA     IBLAND NEJ

• De teoretiska ämnena är roliga JA  ALLA       NÅGRA          INGA

• (Sv, Matte, No, So, Eng)

• De praktiska ämnena är roliga JA  ALLA       NÅGRA     INGA

• (Id, Slöjd)

• Jag har lagom många lektioner per vecka        JA     NEJ

• Om klassen ska ha förhör vill jag (ringa in det som stämmer)

- Testa utan att ha krav från läraren att jag ska svara rätt
- Göra något annat
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Bilda team med föräldrar

Ring /maila/digitala möten för kort avstämning
regelbundet

Nyinlärning - positiv kontakt med skolan

Tryggande och förebyggande

Bidrar till helhetsperspektivet

Minskar oro och ilska



Framgångsfaktorer 
enligt vår 
erfarenhet:

• Att minst en person i skolan har 
en bra relation med eleven så 
den känner samhörighet och 
trygghet. Utöka så snart det är 
möjligt

• Kartlägg specifika behov

• Lyssna på barnet/eleven! Hjälp 
hen komma till tals

• Samarbeta strukturerat med 
föräldrar

• Behandling och anpassning

• Arbeta systematiskt

• Följa upp även små beslut



Vad var hjälpsamt?

• Relation. "Om jag ska kunna prata om det 
som är svårt måste jag veta vem den andre 
är”

• Intresse. "Det som hjälpte mest vara att 
möta någon som var genuint intresserad av 
mig och som inte dömde mig”

• Beteende är ett språk. "Förutsätt inte att du 
vet varför jag gör som jag gör. Fråga mig”

• Respekt. "Om jag berättar en sak för dig 
betyder det inte att du kan berätta för alla. 
Gör upp med mig vem som behöver veta”

• Värme. "Möt mig med värme. Visa att jag är 
saknad när jag inte är där”



Tack för attni lyssnade!

https://magelungen.com/akademi/material/
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