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Vi finns i

GYMNASIUM
för elever i behov av särskilt stöd
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HELSINGBORG

GÖTEBORG

SOLNA

UPPSALA

Vi erbjuder

ÖPPENVÅRDSPROGRAM
Funka behandlingsfamilj
Funka familjehem
Funka hemma
HSP - hemmasittare

KOLLOVERKSAMHETER
Helgkollo
Lovkollo
Sommarkollo

DYGNET-RUNT
Behandlingshem
Stödboende
Träningslägenheter

RESURSSKOLA
Årskurs 6-9

EKONOMI

Gemensamma 
resurser

KOMMUNIKATION

FORSKNING

BEHANDLING SKOLA

LEDNING

FASTIGHETER

IT

HELDAG Behandling & Skola

Behandling         och        Grundskola åk. 1-9

JÖNKÖPING

ÖVRIG ÖPPENVÅRD
Utredningar

PIL
Preventiva Inkluderande Lösningar

MALMÖ

KiVa
Evidensbaserat antimobbingprogram



Hemmasittarprogrammet, Hsp

Inlärningsteori/kognitiv 
beteendeterapi

Elev
Föräldrar

Skola

Samverkan 
Samordning 
Teamarbete

Kartläggningsfas
Behandlingsfas

Vidmakthållandefas

Individualiserad insats 
med syfte att öka 

skolnärvaron 



Den målgrupp som jag kommer i kontakt med
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• Långvarig, omfattande och komplex problematik

• Tidigare insatser via skola, Bup, mellanvård och socialtjänst

• Pojkar/flickor

• Vanligtvis grundskoleelever

• Neruopsykiatri, psykiatri och svårigheter i skolmiljö 

• Problematiken påverkar familjeklimat, föräldraförmågor och relationer och mående



Hur upplever de sin situation?
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Vilka delar kan du göra i din verksamhet?
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Några tidiga tecken att vara observant på
• Ströfrånvaro/ökande frånvaro, kan vi se mönster? 

• Ofta somatiska krämpor, magont/huvudvärk

• Att sig undan vardagliga aktiviteter eller aktiviteter man tidigare upplevde lustfyllda. Kan vara svårt 
för skolan att se men vad ser föräldrarna? 

• Minskat umgänge med kompisar

• Svårigheter med övergångar

• Sociala svårigheter på raster osv

• Svårigheter när rutiner bryts
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Att organisera arbetet
• Tydlig riktning. Hur arbetar vi, har vi systematik i vårt arbetssätt? Har vi rutiner för 

att upptäcka problemet i tid? Vad är vårt mål? 

• Vilka förutsättningar har vi? Tid, personal, när på terminen?

• Hur samarbetar vi med föräldrar och andra aktörer?

• Genomförandet, hur gör vi så att vi gör det vi bestämt? Hur förankras det?

• Vidmakthållande, hur får vi det att hålla över tid? 

9



Vilka anpassningar behöver göras? 
• Tydlighet & förutsägbarhet

• Hållbarhet av åtgärder och anpassningar

”Det är så svårt för skolan att hålla igång
åtgärder, det blir inte som vi bestämmer”

”Det räcker med att de bytt platser när han 
Kommer tillbaka, då spricker det”
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Vad ska jag göra?
Var ska jag vara?

Vem ska jag vara med?
Hur länge ska det hålla 

på?
Vad ska hända sen?
Vad behöver jag ha 

med?
Varför ska jag göra det?  



Hur får vi kunskap om vad som hindrar skolnärvaro? 

Kartlägga Åtgärda Utvärdera
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Hur får vi kunskap om vad som hindrar skolnärvaro? 

Kartlägga Åtgärda Utvärdera
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Hur får vi kunskap om vad som hindrar skolnärvaro? 

Kartlägga Åtgärda Utvärdera
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Vad hindrar?

Intervention

Kartlägga och 
rangordna 

Stegvis 
exponering

Ångest

Inlärt
Ofta både fysiska 

och psykiska 
reaktioner

Intervention

Anpassningar 
Kunskap om att 
det inte går att 
exponera bort

Stress
Uppstår pga bristande förmåga till 
theory of mind, bristande central 

koherens samt perceptionskänslighet
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Att arbeta aktivt för att
de ungas röster ska bli hörda



Struktur för samtal
• Börja alltid med sammanhangsmarkering
• -presentera dig (om det behövs)
• -berätta varför du vill ställa dessa frågor
• -bestäm tillsammans med eleven hur länge ni ska sitta (hellre flera korta tillfällen 

än ett väldigt långt)
• Använd gärna skattningsskalor eller flersvarsalternativ
• Sammanfatta vad ni pratat om och vad nästa steg är, när ses ni igen osv
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• Visa empati – Grundhållning: Hur är det för dig? Det finns alltid en logik, allt går att förstå!

• Validera / bekräfta eleven - T ex: ”Utifrån det du har berättat är det inte så konstigt att den 
situationen blir svår för dig...” Att validera är att inte döma.

• Var lyhörd – rikta din fulla uppmärksamhet mot eleven/föräldern. Tona in dig på personens 
”frekvens”, lägg t ex märke till hur hen uttrycker sig, för att kunna upptäcka hur du bäst ska möta 
just henne/honom.

• Var flexibel - förändra upplägg eller bedömning utifrån vad som behövs just nu.

• Visa värme, nyfikenhet och engagemang – genom samtalston, ansiktsuttryck, kroppsspråk och ditt 
sätt att fråga och bekräfta.

• Visa humor – att le och skratta tillsammans är ett ovärderligt sätt att skapa allians; vi möts som 
människor

Källa; A. Kåver (2006) KBT i utveckling- en introduktion till kognitiv beteendeterapi. Stockholm: Natur och Kultur.
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Exempel på frågor att ställa
• Vad har du för intressen?

• Vad gör du när du är hemma?

• Träffar du kompisar?

• 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?
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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

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
Mamma och pappa 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
Måste svara på frågor om varför jag inte varit där
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Markera det  som stämmer för dig



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? 



Beteendens funktion

22

Morgon, dags att
gå till skolan. Jag känner
Oro och har ont i 
magen

Jag vänder i dörren,
stannar hemma. Sitter 
framför datorn
hela dagen

Oron minskar,
Kan ägna mig åt 
saker jag 
intresserar mig för 
på nätet.



Tidslinje, hur har det varit för dig tidigare? 
Åk 1 Åk 3 Åk 5 Åk 7
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Skolfaktorer
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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Fungerar bra Svårt Tråkigt För lätt Skulle behöva 
mer hjälp

Förstår inte 
syftet

Matte

Engelska

Svenska

No

Idrott

Raster

Muntlig 
redovisning

Äta i matsal



Hemfaktorer
Det är svårt att gå upp 
på morgonen

ja ibland nej

Jag sover bra ja ibland nej

Jag oroar mig för min 
familj

ja ibland nej

Jag känner mig ofta 
sjuk

ja ibland nej

Jag äter bra ja ibland nej
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När rinner din bägare över?
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Ofta en komplex orsaksmodell 
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Att göra en gemensam planering
• Utifrån de samtal vi haft så har jag förstått din situation så här, har jag uppfattat dig 

rätt? 

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

• Vad går att öva stegvis och vad behöver anpassas?

• Vad kommer vi överens om? 

• Vad kan skolan göra och vilka behöver vi samarbeta med? Hur samordnas det arbetet? 
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Hur länge provar vi och när följer vi upp?
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”Det är så 
lätt att vi 
sätter in 
åtgärder 
utan att 
tänka på 

nästa steg.”

”Ja, vi har 
åtgärder 
men det 

funkar inte 
och ingen 

uppföljning 
är planerad”
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Vad var mest hjälpsamt? 
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Litteraturtips för att få hjälp med kartläggningsmaterial: 

Skolkompassen. (2018). Sjölund & Henrikson. Gothia fortbildnig
Skolfrånvaro, kbt-baserat kartläggnings och åtgärdsarbete (2010). Konstenius& Schillaci. Studentlitteratur

Hemmasittare och vägen tillbaka (2015). Friberg, Karlberg, Sundberg Lax,  Palmér. Columbus Förlag
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Tack för att ni lyssnade! 


