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Ur innehållet

• Bryggan & HSP

• Definition av begreppet ”hemmasittare”

• Genomgång av aktuellt kunskapsläge kring hemmasittare

• Vilka orsaker och vidmakthållande faktorer finns till 

hemmasittande

• Hur genomförs kartläggning av svårigheter

• Beskrivning av generella insatser & insatser vid omfattande 

problematik

• Vidmakthållande – hur få insatsen att hålla över tid

• Samverkan



Insatser på flera nivåer

Specialist-

nivå

Förstärkt nivå

Generell nivå

Bryggan

HSP



Hemmasittarprogrammet (HSP)

Manualbaserad behandling av  hemmasittare

Förenklar uppstart på nya orter

Underlättar utvärdering

Fler får kvalificerad hjälp



Kommuner som 
implementerat HSP

Gotland. Projekt ungdomskraft, 16-24 
år

Ludvika. Team grundskola & 
socialtjänst, team unga vuxna

Smedjebacken. Team elevhälsan, 
team unga vuxna. 

Umeå. Elevhälsan grundskola.

Lidingö. Team från 
Utbildningsförvaltning & Socialtjänsten

Östermalm. Socialtjänsten.

Älvkarleby. Skola, socialtjänst, 
gymnasium.

Enköping. Grundskola & socialtjänst.

Örebro. 

Sundsvall. Grundskola & socialtjänst. 
Internt: Helsingborg, 
Göteborg, Jönköping, 
Örebro, Västerås, 
Stockholm, Gävle, Uppsala, 

Solna, Malmö



Vilka delar kan du göra i din 

verksamhet?



Är skolan viktig?



Betyg från grundskolan är den enskilt 

viktigaste skyddsfaktorn!

Gäller alla ungdomar, inte bara de 

socialt utsatta

Inga, låga eller ofullständiga betyg 

innebär överrisker för missbruk, suicid, 

utanförskap, psykisk ohälsa.

Skolprestationer är en variabel riskfaktor

Skolan som 

skyddsfaktor!



Prevalens





• Trycker på giltig och ogiltig frånvaro, efterlyser nationell statistik

• Eftersöker gemensamma gränsvärden för att aktivera 

individuell bedömning

• Brister i närvaroregistrering

• Brister i analys av frånvaro

• Brister i kunskap kring vad som främjar närvaro

• Elevhälsan har fokus på åtgärder när frånvaron är ett faktum

• Brister i kartläggning av orsaker

• Ser behov av vetenskapligt beprövad behandlingsmodell

• Brister i samverkan. 

• Systematiska överlämningar ska ske



Problematisk skolfrånvaro

Hemmasittare

• Skolan förknippas med ett 
känslomässigt obehag

• Frånvaron ofta känd av 

föräldrarna

• Ej kriminalitet, missbruk e.d.

• Eleven isolerar sig ofta under 

skoltid men kan ha 

fungerande aktiviteter efter 

skola eller under lov

• Eleven har en önskan om 

att gå i skolan

Skolk

• Skolan beskrivs som tråkig

• Eleven försöker dölja 

frånvaron från föräldrarna

• Antisocialt beteende. Ibland 

i sällskap med andra med 

samma problematik

• Eleven är inte hemma under 

skoltid

• Är inte intresserad av skolan



Hur upptäcker vi dem i tid?



Exempel på tidiga tecken

• Ströfrånvaro/ökande frånvaro, t ex många sjukanmälningar

• Ofta magont/huvudvärk, vill gå hem

• Drar sig undan vardagliga aktiviteter eller aktiviteter man 

tidigare upplevde lustfyllda

• Minskat umgänge med kompisar

• Svårigheter med övergångar

• Social oro

• Svårigheter efter helger, lov 



Vad kan man göra utifrån ett skolperspektiv?

• Närvaroregistrering, se mönster för närvaro/frånvaro. Giltig och
ogiltig frånvaro.

• Enas om förhållningssätt kring närvaro/frånvaro

• Tillsammans med elev och föräldrar prata om orsak till 

frånvaron

• Skapa rutiner för möten. Vem sammankallar, vilka deltar, roller, 

agenda, dokumentation/beslut, uppföljning

• Ta hjälp från andra, t ex socialtjänst, BUP



Förhållningssätt & möjligheter i skolan

• Att arbeta för goda relationer på alla nivåer.

• Att förmedla att alla elever är olika med olika styrkor och 

svårigheter. Om hindren tar över finns det bra hjälp att få

• Att skapa ett respektfull och tryggt klassrumsklimat. T ex, hur 

gör vi i den här klassen vid redovisningar? 

• Skolan kan göra en första bedömning och har möjlighet att se 

när problemen är små. 



En liten uppmaning…

Kasta er inte in i åtgärder innan 

ni har hypoteser om orsaker till 

frånvaron



Att kartlägga skolfrånvaro



Att kartlägga skolfrånvaro

• Frånvarons funktion

- Finns det någon tydlig utlösande 

orsak?

- Vilka faktorer vidmakthåller 

frånvaron?

Formulera mål – vad vill elev, 

föräldrar, skola?



Hur?

Ta information från föräldrar, elev & skola

Läs tidigare material

Hitta sätt att få info, anpassa ditt sätt att ställa frågor

Möten i hemmet, på mottagning, i skolan



Förbered eleven

- vad ska vi göra
- när & hur länge

- varför

Gör upp samtalsregler

Intressera dig för det eleven gör

Validera



Exempel på frågor att ställa till eleven

• Vad har du för intressen?

• Vad gör du när du är hemma?

• Träffar du kompisar? 

• Saknar du skolan?

• Hur har det varit för dig i skolan?

• Vad har varit svårt? På vilket sätt?

• Finns det något du gillar i skolan?



Andra sätt att ställa frågor på

Fördelar med att vara hemma

Slipper passa tider

Får göra det jag vill på dagarna

Får vara med min kanin

Kan chatta med kompisar när jag vill

Slipper jobbiga raster

Fördelar med att vara i skolan

Mamma och pappa blir nöjda

Jag är som alla andra

Jag får rutiner

Sover bättre

Jag får betyg

Nackdelar med att vara hemma

Blir stressad över att jag missar skolan

Mamma och pappa blir sura

Långtråkigt

Blir trött

Stressad över framtiden

Nackdelar med att vara i skolan

Måste vara på lektioner som jag inte 

begriper

Vara på rast

Äta i matsalen

Känner mig dum

Markera det som stämmer för dig, lägg till om något viktigt saknas



Att undersöka tillsammans med föräldrarna

• Hur ser föräldern på elevens frånvaro

• Hur påverkas familjen av rådande situation

• Hur hanterar föräldrarna elevens situation & problematik

• Finns någon specifik händelse som orsakat eller påverkat 
frånvaron

• Tidigare insatser och resultat



Att undersöka tillsammans med skolan

• Skolhistorik, start av frånvaro, mobbing?

• Pedagogiskt, hur ligger eleven till, påbörja och avsluta 

uppgifter, ämnen som funkar bättre/sämre

• Styrkor & svagheter

• Socialt - raster, matsal, kompisar

• Samarbete, hem-skola, lärare-elev

• Åtgärder, vad har provats och vad gav det för resultat



Så vad ser vi?

Skriker

Äter 

frukost

Stiger 

upp

Bråkig

Jobbig
Gråter

ADHD

Arg

Ställer 

larmet



Snäll

Ledsen

Jobbig

Bråkig

ADHD

Arg

Orolig

Låser in 

sig

Gråter

Sjuk-

anmäler

Skriker

Ställer 

larmet

Äter frukost

Stiger upp

Beteenden inte egenskaper!

-Konkreta

-Observerbara

-Mätbara

Och vad kikar vi efter?



Att strukturera informationen

Information som framkommer ska sammanställas på 

ett sätt som gör den överskådlig och användbar. 
Detta är till hjälp både för att få fram information och 

för att kunna tolka/förstå den. 

Livslinje

Nätverkskarta

Överskott/underskott

Funktionell analys



Överskott Underskott

Yttre Låsa in sig

Gråta

Skrika

Sitta framför datorn

Sova på dagen

Ställa larmet

Äta frukost

Stiga upp

Vara i skolan

Träffa kompisar

Åka kommunalt

Sociala färdigheter

Inre Oro

Ont i magen

Negativa tankar

Strategier att

hantera oro



En pedagogisk poäng

Överskott och underskott hänger ihop. 

Lättare att arbeta med underskotten, dvs vilka beteenden 

förekommer idag för sällan istället för ”sluta göra”

Beteendeunderskott kan t ex bero på färdighetsbrister, rädslor 

eller ”motivationsbrist”.



Funktionell analys

Situation Beteende Konsekvens

En situation

eller något i 

individen

Sätter igång ett 
beteende

Som leder till en 

konsekvens för 

den som

utför beteendet



Funktion av skolfrånvaro

Situation Beteende Konsekvens

Morgon dags att

gå till skolan. Känner

oro, ont i magen

Vänder i dörren,

stannar hemma och

sitter framför datorn

hela dagen

Slipper oro,

chattar med 

kompisar



Ur ett föräldraperspektiv

Situation Beteende Konsekvens

Morgon, dags 

för jobb och 

skola. 

Lisa gråter, 

säger att

hon har ont i 

magen, 

att hon inte 

orkar idag

Mamma ringer och 

sjukanmäler Lisa
Slipper konflikt. 
Hinner till möte 

på jobbet. 

Känner att hon 

tar hand om 

Lisa



Fördelar med att titta på funktion av 

beteenden

• Förståelse för hur det är just för den här ungdomen/föräldern

• 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



Allians och relation

”En terapeuts bästa egenskap är förmågan att kunna tala 

genom en stängd dörr”



Återlämning av kartläggningen

• Skriftligt dokument

• Så här har vi förstått 

problematiken

• Det här är vårt förslag till 

åtgärd

Vad tänker ni om det? 

Ska vi prova?



Orsaks- och vidmakthållandefaktorer

SKOL-
FRÅNVARO

Specifik 
händelse 

,tex  i 
familjen 

eller i 
skolan Psykiatriska 

svårigheter 

Neuro-
psykiatri

Skol-
situationen

Föräldrar-
nas

förmåga & 
mående

Skärmtid



För kartläggningsmaterial:

www.magelungen.com

http://www.magelungen.com/


Grund för förändring

Få kunskap

Planera

Genomföra/öva



Behandling

• Omfattar elev, föräldrar & skola och relaterar till uppsatta mål.

• Bör vara flexibel & intensiv

• Ett långsiktigt arbete 

• Innehåller planering för gradvist närmande av skolan. 

Vilka färdigheter saknas hos elev, föräldrar & skola?

- Hur tränar vi det?

- Hur möter skolan elevens behov?

Möjliggör samverkan, t ex medgivande att bryta sekretess



Insats elev

• Hembesök - till en början nödvändigt, mål att ses utanför 
hemmet och i skolmiljö

• Ökad kunskap om problematiken

• Vardagliga funktioner, dygnsrytm, aktivering. Planera 
hembesök så att de stödjer målbeteenden

• Förtydliga syftet med övningar, - ”på vilket sätt hjälper detta 
dig att nå målet”

• Omsätta kunskap i praktiska övningar med riktning mot skolan



Insats föräldrarna

• Regelbundna samtal och avstämningar

• Ökad kunskap om problematiken

• Beteendeförändringar även hos föräldrarna

• Rutiner/struktur, kravnivå & familjeklimat

• Främja samarbete med skolan



Insats skolan

• Täta uppföljningar/avstämningar till en början. Hjälpas åt med 

planering framåt

• Ökad kunskap om problematiken och hur 

behandlingsinterventioner kan implementeras i skolmiljö

• Planering för ökad närvaro, pedagogiskt, bemötande, 

information

• Ska finnas en tydlig plan när eleven återvänder till skolan 

• Göra anpassningar som behövs

• Ta ansvar för samarbete med föräldrar



Sammanfattning –
vad kan och bör man göra?

• Arbeta strukturerat och målinriktat

• Möt eleven där hen är, många tänkbart utmärkta insatser har 

stupat på att eleven inte lyckats ta sig dit

• Samarbeta 

• Ta hjälp om man inte kommer vidare

• Vänta inte på förändring hos andra, se dig själv som möjlig 

lösning!



Att utvärdera och planera nästa steg

”Det är så lätt att vi sätter in åtgärder utan att tänka på nästa steg.”



Samverkan & samarbete i praktiken 

Arbeta aktivt med att föräldrar och skola ska få ett bra 
samarbete

Ha ett tätt samarbete så att behandling och skola bildar en 
helhet

Ge skolpersonalen kunskap och förståelse för problematiken 
och funktion av beteenden

Ge aktörer utanför skolan kunskap och förståelse för skolans 
uppdrag och elevens kontext



Röj bort hinder

Skapa samsyn

Korta beslutsprocesserna

Lägg till och ta bort 

Glöm inte alliansen!







Tack för att ni lyssnade!

Vill du veta mer om oss och vårt utbildningsutbud?

www.magelungen.com

Akademi Magelungen


