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Abstract  
 

Problematic school absenteeism 

A qualitative study of social workers' experiences about children and young people who do not go to 

school. 

 

This study is a qualitative study that will examine the social workers experiences of children and young 

people in grades 7–9 with long-term school absence. With the help of von Wright's relational 

perspective, Antonovsky's salutogenic theory and SOC, the results have been analyzed. Previous 

research has focused on the problems from a school perspective and considered that, among other 

things, inadequate school environment and teacher support were the causes of school absenteeism. But 

also learning problems and that students saw the school as irrelevant to their future. 

 

The study was conducted through four different qualitative interviews on persons active in the social 

services children's and youth unit. Using a hermeneutic method, the interviews have been interpreted to 

create an understanding of the interviewees' experiences. The result is presented in three main sections 

where, among other reasons, the reasons showed that diagnoses and lacking support from parents were 

the pervasive pattern everyone experienced. All interviewed hold similar perspectives on the reasons 

why children do not to go to school. These are different from previous research reported. Social 

workers' perspectives on how to meet and treat children in their work differ between each other 

emotionally, but also the commitment and relational thought to the child. 
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Sammanfattning 
 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie som kommer att undersöka socialarbetares upplevelser kring 

barn och unga i årskurs 7–9 som inte går till skolan. Med hjälp av von Wrights relationella perspektiv, 

Colneruds tolkning på omsorgsetiken, Antonovskys salutogena teori och KASAM så har resultatet 

analyserats. Tidigare forskning har fokuserat på problematiken från ett skolperspektiv och ansåg att 

bland annat bristfällig skolmiljö och stöd från lärare var orsakerna till skolfrånvaron. Men även att 

eleverna hade inlärningsproblematik som de inte fick stöd i samt att eleverna såg skolan som irrelevant 

för sin framtid. 

 

Studien har genomförts genom fyra olika kvalitativa intervjuer med socialarbetare som är verksamma 

inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Med en hermeneutisk metod har intervjuerna tolkats för 

att skapa en förståelse kring de intervjuades upplevelser. Resultatet presenteras i tre huvudavsnitt där 

bland annat orsakerna visade att diagnoser och bristfälligt stöd från föräldrar var det genomgående 

mönstret samtliga upplevde. Samtliga intervjuade innehar liknande perspektiv på orsakerna varför vissa 

barn inte går till skolan. Dessa skiljer sig från den tidigare forskning som redovisats. Arbetet och 

socialarbetarnas perspektiv på hur man möter och behandlar barn skiljer sig mellan varandra både 

känslomässigt, men också engagemanget och relationell betraktelse till barnet. 

 

 

Nyckelord: Hemmasittare, socialtjänst, salutogenes, relationell, KASAM 
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1. Inledning  
 
 
Alla svenska medborgare har rätt till en grundskoleutbildning som dessutom är obligatorisk för årskurs 

F-9 enligt Skollagen (SFS 2019:810). Genom skolpliktsbevakning så ser varje kommun till att 

skolplikten tillgodoses för att barn och unga ska få den rätt till utbildning som ligger till grund i 

lagstiftningen. Men trots det så förekommer det att barn och unga väljer att inte gå till skolan alls och de 

får därmed inte sin rätt till utbildning. Ansvaret ligger på kommun och skola som ska se till att 

skolplikten fullgörs genom insatser från skolkurator, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri samt 

föräldrar. 

 

Ett viktigt begrepp att förtydliga är att hemmasittare inte är detsamma som skolk, där det sistnämnda 

innebär att eleven väljer att stanna hemma vid enstaka tillfällen. Hemmasittare har en problematik där 

skolan elimineras helt. Långvarig skolfrånvaro innebär också att eleven har varit borta helt från skolan 

under en längre tidsperiod, och är inte enbart ströfrånvaro där elever väljer att inte gå på vissa lektioner 

eller vara borta enstaka dag. 

 

Kalla fakta (2018) rapporterar att långvarig skolfrånvaro har blivit ett oroväckande problem som kostar 

samhället 30 miljarder kronor på längre sikt. Utbildningsminister Gustav Fridolin uttalar sig i avsnitten 

att det är ett djupt samhällsmisslyckade. Programmet påvisar även att vissa hemmasittare har 

problematik med det extra stödet i skolan som inte blir tillgodosett då vissa av barnen besitter lindrigare 

former av autism eller ADHD. De har därmed svårt att vistas i skolmiljöer som för dem upplevs som 

stökiga. Vidare anser Kalla fakta (2018) att problemet delvis sitter hos lärarnas förmåga att tolka 

läroplanen för barn med särskilda behov och menar att de inte bör gå i vanliga klasser då brist på 

kompetens om denna grupp barn med autistiska drag föreligger. I en intervju med Skolverkets 

generaldirektör menar han att siffran är skrämmande hög och att det är ett misslyckande från både 

kommun och myndighet. 

 

Det finns svårigheter att se ifall statistiken på skolfrånvaro har ökat, men oavsett så är konsekvenserna 

betydligt större i dagens kunskapssamhälle än tidigare (SOU, 2016). Konsekvenserna av långvarig 

frånvaro kan leda till ofullständiga betyg i individens grundskoleutbildning vilket bidrar till vidare 

svårigheter att inträda arbetsmarknaden samt till socialt utanförskap, psykisk ohälsa och missbruk 

(Wilkins & Bost, 2016). Detta är något som självfallet påverkar individen dramatiskt, men också dess 

vårdnadshavare, skola och slutligen hela samhället. Karlberg och Sundell (2004) redovisar i sin rapport 
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även statistik som visar på att elever som har långvarig skolfrånvaro ibland hamnar ett eller två år efter i 

läsning, skrivning och matematik jämfört med sina skolkamrater. Gällande missbruk är elever med hög 

skolfrånvaro överrepresenterade gällande tobak, alkohol och narkotika. De kunde även finna samband 

mellan skolk, kriminalitet, missbruk och psykiatriska symptom och att skolk är den starkaste 

varningssignalen gällande dessa problem.  

 

Både skolpersonal, förvaltningspersonal och föräldrar har svårigheter i vissa situationer med 

hemmasittande elever då man inte vet hur man ska hantera barn som vägrar, eller som inte får gå till 

skolan på grund av ett utåtagerande beteende (Skolverket, 2008). Frånvaron visar enligt Skolverket 

(2008) vara lika vanlig bland flickor som pojkar, men tycks öka mest i årskurs 7–9. Det är även lika 

frånvaro mellan kommunala och fristående skolor men storstäderna dominerar i elevfrånvaro. Man 

beräknade 2009 att ungefär 1650 elever i kommunala och fristående skolor hade varit helt frånvarande 

från skola under minst en månads tid, 1100 elever hade varit borta två månader eller mer och 600 elever 

hade varit frånvarande hela vårterminen. Ungefär 150 elever hade inte vistats i skolan alls under hela 

läsåret. Detta kan ses som ett fåtal om man ser på helheten av alla individer med skolplikt. Men 

långvarig frånvaro är en allvarlig företeelse som ska tas på allvar då eleven visar indikationer på psykisk 

ohälsa, samt att skolan inte heller har kunnat införa de insatser som eleven har behov av (Skolverket, 

2010).  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
 

Att lösa problematiken med långvarig skolfrånvaro är ett mycket komplicerat uppdrag för alla 

inblandade parter, likaså att finna de rätta insatserna för att hitta en långsiktig lösning på problemet. 

Skola och socialtjänst har ett tätt samarbete med problematiken kring elevers långvariga frånvaro och 

båda parter står inför samma utmaning. Vilket är att finna lösningar till att motivera dessa elever att 

återgå till skolan för att få sin rätt till utbildning och att undvika de förödande konsekvenser som faktiskt 

kan ske. 

 

Tidigare forskning kring långvarig skolfrånvaro tar upp problematiken mestadels från skolans 

perspektiv och därför kommer syftet med denna uppsats vara att undersöka hur socialarbetare upplever 

arbetet för att ge elever sin rätt till utbildning i samverkan med den berörda skolan. Detta kan utveckla 

ett bredare perspektiv både gällande orsakerna till frånvaron och hur man bör gå tillväga för en lämplig 

handlingsplan för dessa elever. 
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Forskningsfrågor 

	
Hur upplever socialarbetare  

- orsakerna bakom elevers långvariga skolfrånvaro? 

- arbetet för att motivera elever med långvarig frånvaro att återgå till skolan?  

 
 
1.2 Avgränsningar 
 

Eftersom avgränsningar är nödvändiga för studiens omfattning så har bland annat frågeställningens 

inriktning fokuseras på enbart socialtjänstens uppfattning om hemmasittande barn och ungdomar. 

Avgränsningen som gjorts till socialtjänstens arbete beror på att tidigare forskning främst har belyst 

skolans insatser gällande hemmasittare. Detta innebär att denna studie kommer få ett annat perspektiv 

till detta forskningsområde.  

 

Ytterligare avgränsningar kring målgruppen hemmasittare har gjorts och innebär att studien enbart 

kommer att fokusera på hemmasittande barn i årskurs 7–9. Detta eftersom det är en period då eleverna 

gör sitt gymnasieval, men också kommer i kontakt med alkohol, tobak och narkotiska (Centralförbundet 

för alkohol- och narkotikaupplysning, 2018) Dessa aspekter bidrar till att konsekvenserna för långvarig 

skolfrånvaro kan bli betydligt större. Dels då chanserna att komma in på gymnasium minskar och risken 

för att hamna i missbruk och socialt utanförskap blir större. 

 

2. Tidigare forskning 
 

I föreliggande avsnitt presenteras tidigare forskning om hemmasittande barn och ungdomar för att få en 

inblick i bland annat orsakerna kring varför vissa barn och unga väljer att inte gå till skolan. Men också 

för att få ett vidare perspektiv på vilka konsekvenser detta kan ge och vilka metoder som använts för att 

få barn och unga att återgå till skolan igen. Forskningen som redovisas är studier gjorda inom det som 

studien är ämnad att undersöka, både nationellt och internationellt och kommer att delas in i avsnitt 

utifrån sammanställningen som gjorts.  
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2.1 Orsaker 
 
Orsakerna till långvarig skolfrånvaro varierar eftersom individer är unika och har sin egen 

bakomliggande problematik. Tidigare forskning inom området har kartlagt en mängd olika orsaker till 

långvarig skolfrånvaro. Karlberg och Sundell (2004) beskriver familjerelaterade faktorer som bland 

annat kan vara brist på stöd från elevens föräldrar, eller om föräldrarna har missbruksproblematik. De 

beskriver dessa orsaker som en av de starkaste faktorerna bakom långvarig frånvaro och som påverkar 

eleven avsevärt. Vad familjeproblemen beror på varierar från individ till individ men kan vara faktorer 

som tidigare nämnts som exempelvis föräldrarnas missbruk eller bristfälliga stöd. Men även dålig 

relation till sina föräldrar eller föräldrarnas dåliga relation till varandra, socioekonomiska faktorer, 

skilsmässa, låg inkomst eller trångboddhet kan vara faktorer som påverkar individen (Karlberg & 

Sundell, 2004). Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det finns elever med ytterst komplicerad 

livsproblematik som tar sig till skolan och som upplever skolan som en plats där det skapas struktur och 

en tro på sin egen framtid (Karlberg & Sundell, 2004). 

 

Andra förklaringar kan vara skolans engagemang att uppmuntra och stödja eleven, som attityder hos 

skolpersonal, avsaknad av konsekvenser vid skolk eller skolans storlek (Karlberg & Sundell, 2004). 

Känslan av meningslöshet och avsaknaden av stöd från lärare beskriver även Strand (2013) som en del 

av orsakerna bakom frånvaron. Eleven kan uppvisa inlärningssvårigheter som inte uppföljs med 

tillräckligt stöd för att eleven ska kunna hänga med i undervisningen och som också kan vara en 

bidragande del av en känsla av utanförskap. Med det menar hon att ett utanförskap i skolan kan leda till 

att elever väljer att utesluta den. Men utanförskapet kan också orsakas av mobbing eller om en individ 

uppfattar undervisningen som ointressant, vilket bidrar till att eleven inte uppfattar undervisningen som 

relevant för sin framtid och slutar därmed att gå på undervisningen. 

 

Skolfrånvaro kan även vara elevens respons på separationsångest från sina föräldrar, presentationsångest 

över att exempelvis hålla redovisningar, social fobi eller andra stressfyllda situationer både i skolan eller 

i hemmet. Dessa elever kan uppvisa stress över att behöva gå till skolan som visar sig genom somatiska 

symptom som ont i magen eller huvudvärk, vilket föräldrarna även har kännedom om. Situationer som 

upplevs som stressfyllda kan trigga eleven att vägra gå till skolan och kan bero på olika faktorer som 

flytt, byte av skola eller att föräldrarna separerar. Dessa elever känner vanligtvis ingen stress över att ha 

varit borta från skolan (Wimmer, 2003). 
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Orsakerna till långvarig skolfrånvaro hos elever tycks inte enbart vara hälsorelaterade utan kan bero på 

att eleverna hellre vill studera i sin egna hemmiljö då de uppfattar lärare och andra elever som ”elaka”. 

Men vissa elever undviker att gå till skolan då de inte vill uppvisa sin okunskap, exempelvis om det 

föreligger lässvårigheter och barnet inte kan läsa likvärdigt som sina klasskamrater (Häggqvist, 2000).  

Någonting som också visade sig ha en betydande del i elevers frånvaro är den psykosociala arbetsmiljön 

i skolan. Begreppet skolethos syftar på skolmiljön som innefattar den pedagogiska och sociala miljön 

där attityder och bemötande är en viktig del av begreppet. En skola med gott skolethos bidrar till en 

bättre miljö för elever, för dem med bristfälliga sociala kompetenser och som därmed utvecklar 

framgång och ett bättre klimat med hållbara relationer. Detta har ett starkt samband med elevers 

skolresultat (Strand, 2013). 

 
2.2 Prevention 
  
Wilkins och Bost (2016) visar i sin artikel att det är viktigt att skolan tar initiativ och förändrar elevens 

studieplan till det som eleven uppfattar som viktigt att lära sig i skolan. Många elever uppfattar viss 

undervisning som meningslös och uteblir därför från lektioner. Genom att låta eleven bli delaktig i sin 

kursplan och låta eleven bestämma vad som uppfattas som viktigt kan detta leda till att eleven ser skolan 

som relevant för sin framtid.  

 

Wilkins och Bost (2016) betonar även föräldrarnas engagemang i skolan som en viktig faktor för att 

lyckas i skolan. De menar att genom att ha en välkomnande atmosfär för föräldrar i skolan, bidrar detta 

till att uppmuntra föräldrarna att dem är viktiga och behövs i skolan. Men även att föräldrar och lärare 

har en god, kommunikativ relation bidrar till bättre förutsättningar för eleven. Även i Strands (2013) 

avhandling finner man liknande resultat som pekar på att föräldrarnas delaktighet i skolan är en viktig 

del för att främja välmående. Men hon betonar även vikten av ett bra skolklimat i positiv anda som drar 

eleverna i riktning mot skolan. Strands (2013) empiriska resultat visar även på att elever som hade en 

engagerad vuxen som inte gav upp resulterade i att eleverna återvände till skolan, vilket indikerar på att 

vuxnas engagemang är en viktig faktor för att förändring ska kunna ske. Även lärare och skolpersonals 

engagemang till sina elever anses viktigt för en trygg klassrumsmiljö, där lärarens förståelse för vad 

elever tänker är en förutsättning för att lyckas skapa en god miljö. 

 

Häggqvist (2000) betonar miljön som en del av orsakerna till att elever inte går till skolan och ser 

elevers frånvaro som ett mått på skolmiljön.  Författaren skriver i sin artikel om vikten av att förbättra 

miljön för elever genom att införa täta kontroller för att en god miljö uppfylls och främjar elevers 
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välbefinnande. Hon menar att ett ökat internkontrollarbete skulle kunna främja hälsa och en lägre 

frånvaro genom att synliggöra brister i arbetsmiljön. För att öka den psykosociala miljön i skolan måste 

man öka personalens pedagogiska kompetens för att förebygga frånvaro. Författaren menar på att en 

professionell handledning till både personal och elever behövs för att kunna öka förutsättningarna i de 

psykosociala frågorna. 

 

Skolverket (2008) uppger att skolan i många fall har svårt att möta problematiken hos hemmasittande 

barn och barn med speciella problem. Föräldrarna uppger i rapporten att de är medvetna om barnets 

svårigheter och att skolan måste utnyttja dessa kunskaper för att kunna skapa lösningar. Skolverket 

(2008) beskriver även att skolan ofta inte gör individuella lösningar för barn med svårigheter utan anser 

att det ska vara likvärdig utbildning för alla.  

 
3. Teori 
 
I denna del kommer studiens ena teori att presenteras vilket är Aaron Antonovskys teori om salutogenes 

och KASAM, som står för känsla av sammanhang och som bygger på de tre komponenterna 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Tillsammans blir dessa komponenter en känsla av 

sammanhang och innefattar individens förmåga att hantera problem och stress. Antonovsky var en 

amerikansk professor i medicinsk sociologi och var verksam vid det hebreiska universitetet i Jerusalem 

under 1960-talet. Teorin och dess begrepp användes utav Antonovsky under hans studier kring 

människans hälsa och har studerat hur individer bibehåller sin hälsa under motgångar i livet. Salus är 

hälsa på latin och genesis är det grekiska ordet för ursprung och där det salutogena perspektivet är att se 

hur hälsan vidmakthålls oavsett de motgångar personer möter under sitt liv (Antonovsky, 2005).  

 
3.1 Salutogenes 
 
Det salutogena perspektivet fokuserar på människans hälsa i olika stadier, det vill säga att en individ är 

varken frisk eller sjuk utan detta delas in i stadium där arbetet sedan kretsar kring att främja det friska 

och hantera ohälsan snarare än att söka dess orsaker. I ett salutogent synsätt innehar man inte ett 

patogenetiskt synsätt, där man i det sistnämnda fokuserar på sjukdomen (Antonovsky, 2005). Men alla 

människor möts någon gång under livet av olika motgångar oavsett om dem är kroppsliga, psykiska eller 

sociala och kan ske i olika tidsperioder, det vill säga de kan vara kortvariga, långvariga eller 

återkommande (Antonovsky, 2005). Vissa av dessa människor förblir sjuka medans andra förblir friska 

trots samma påfrestningar, och Antonovsky (2005) menar att sett utifrån den salutogena teorin beror det 

på motståndskraften hos vissa människor, och individers olikheter och egenskaper. Sättet att bevara 
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motståndskraften till att förbi frisk är genom mening, vilja, kärlek och fantasi. Men motståndskraften 

styrs av individens tidigare genetik och miljö.  

 

Generella motståndsresurser (GMR) är ett begrepp som innefattar den salutogena teorin och innebär att 

om en individ besitter en hög KASAM har tillgång till dessa motståndsresurser. Detta innebär att man 

som individ har en förmåga att kunna skapa ett positivt nätverk som i sin tur skapar en samverkan med 

samhället och dess omgivning. Generella motståndsresurser kan innefatta individen personliga 

egenskaper men även sina personliga värderingar, normer och kulturella traditioner, dess relationer och 

vilken makt man innehar och individens materiella tillgångar. Detta kan vara ekonomiskt kapital, bostad 

eller andra materiella resurser, en god generell motståndsresurs leder till att individen innehar en bättre 

anpassningsförmåga. 

 

Ett salutogent synsätt innebär en syn på hälsa och hur man frambringar och bibehåller den, eller hur man 

hanterar den, så kallad coping. Coping är ett begrepp som står för en individs sätt att hantera och lösa 

livssituationer där traumatiska problem uppstått, och där individen hanterar situationen på ett medvetet 

sätt så att situationen inte urartar till ett problem. Man med andra ord hanterar individen stressen som 

föreligger på ett positivt sätt för att på så sätt minska belastningen genom olika strategier. 

 
3.2 Känsla av sammanhang 
 
 
Antonovskys (2005) salutogena teori och begrepp kring KASAM står för känsla av sammanhang, och är 

huvudsakligen ett sätt att se världen på och som genom livserfarenheternas inslag av delaktighet, 

begriplighet och hanterbarhet. Begreppen vilar på individens belastningsbalans och komponenterna 

visar hur en människa hanterar olika belastningar, och fokuserar på om individen ser världen som 

ordnad eller kaotisk under olika situationer och belastningar som förekommer under ens liv. 

Belastningarna är inte alltid valda av individen själv men trots det så står man alltid inför valet att vara 

delaktig oavsett om de är förutsägbara, hanterbara eller begripbara. Sättet hur individer hanterar 

situationer baseras på de tre komponenter som kommer att presenteras nedan. 

 

Antonovsky (2005 beskriver de centrala begreppen i KASAM som är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Dessa begrepp delas in i höga respektive låga nivåer hos individer. Man behöver inte 

finna allt begripligt, meningsfullt eller hanterbart för att ha en hög KASAM utan en individ kan vara helt 

ointresserad av exempelvis politik, träning eller konst. Det viktiga är att en individ finner någonting i sitt 

liv som viktigt. Om inte så kommer komponenterna med sannolikhet inte vara särskilt höga. Dessa 
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meningsfulla ting behöver inte ses som speciellt nöjsamma att utföra, exempelvis att arbeta eller gå i 

skolan. Men man vet ändå att sysselsättningen har en mening och är betydelsefull för att få exempelvis 

inkomst eller betyg för att vidare klara sig i samhället.  

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 
en genomträngande och varaktig dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 
(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på 
en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaning, värda investering och engagemang.  
(Antonovsky, 2005 s. 46) 

 

En individ med hög känsla av hanterbarhet kan i svåra livssituationer se världen som begriplig och 

ordnad, individen kan i dessa sammanhang se en mening. Med hjälp av sina resurser som man känner en 

tillit till, kan man känna en känsla av hanterbarhet. Att man med hjälp av sina resurser kan känna 

känslan att de kommer hjälpa en att hantera situationen. Men för att kunna inneha resurser måste man 

känna en känsla av meningsfullhet, som innebär att man gör sitt yttersta för att ta sig igenom den. Dels 

eftersom man finner en mening med att lösa sina problem för att livet har just en mening. Eftersom en 

individ med hög KASAM har en förmåga att kunna göra dessa situationer begripbara så kan individen 

även finna lösningar, se informationen som ordnad och kommer att på så sätt att se situationen som 

förnuftsmässigt utförbar. En individ med låg känsla av hanterbarhet har inte förmågan att kunna se 

situationen som begriplig utan upplever snarare ett kaotiskt tillstånd där han eller hon tappar kontrollen. 

Man ser heller inte en mening med att försöka ordna upp situationen eftersom en individ med låg känsla 

av sammanhang inte ser situationen som värd att investera energi i, utan ser situationen som omöjlig och 

man ser även sig själv som ett offer. Att se sig som ett offer menas med att vissa individer med samma 

situation kan exempelvis diagnostiseras men samtidigt uppleva sin hälsa som god, medans andra 

upplever sin diagnos som ohälsa som hämmar livskvalitén. Hanterbarheten förklarar människors olika 

upplevelser att hantera situationen genom att antingen främja hälsan eller fokusera på ohälsan. 

Stressorer är i den salutogena teorin är någonting som påverkar oss och kan handla om olika 

livshändelser som påverkar individen. Stressorer delas in i tre olika typer och påverkas av KASAM. En 

typ av stressor kan vara kroniska stressorer som innefattar bland annat sjukdomar eller mobbing. Hur 

KASAM påverkar beror på dess nivåer, en person med låg nivå upplever sin sjukdom som hopplös och 

att ens liv saknar mening på grund av stressoren och som påverkar hela dess livssituation. 

Andra typer av stressorer är livshändelser som dödsfall eller skilsmässa. En annan är de vardagliga 

stressorer som ofta förekommer, som hushållssysslor, arbete eller skola. Problem och konflikter kan 
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dagligen uppkomma i dessa sammanhang. Stressorer behöver inte alltid vara negativa, utan kan också 

vara positiva som framgångar. Men oavsett så skapar stressorerna en spänning som ger olika respons 

beroende på individens KASAM.  

 
3.3 Meningsfullhet 
 
Meningsfullhet ses som motivationskomponenten i KASAM och individer med hög känsla av 

meningsfullhet ser livet som viktigt för dem och som är värt att engagera sig i för att det har just en 

mening. Känslomässiga områden i ens liv som man ser som värda att investera energi i snarare än att se 

utmaningar som bördor, så ser man utmaningar som någonting man kan visa hängivelse till. Detta 

betyder givetvis inte att olyckliga händelser är någonting man finner som glädjande, men att man finner 

en mening i en situation som upplevs som tung och gör sitt bästa för att komma förbi den.  

 

Denna komponent är också den allra viktigaste av de tre komponenterna och som är en förutsättning för 

att individen ska ha hög känsla av hanterbarhet och begriplighet. Då meningsfullhet är en viktig 

komponent för att de andra komponenterna ska bli långvariga, och är man engagerad så kommer man att 

söka efter resurser för att klara den situation man ställts inför. Har man däremot ingen motivation och 

vilja så kommer man heller inte att vilja förstå problemet och slutligen tappa dess kontroll (Antonovsky, 

2005). 

 
3.4 Hanterbarhet 
 
Olyckliga saker händer alla under livets gång och innebär att man kan känna att livet behandlar en 

orättvist, att man är en så kallad otursfågel. Individer med hög känsla av hanterbarhet har en förmåga att 

kunna reda ut olyckliga händelser och låta sig gå vidare snarare än att sörja för alltid.  

Denna komponent vilar även på individens resurser, som exempelvis en nära vän, Gud, partner, kollega 

eller till och med sin läkare. Någon man helt enkelt litar på och har förtroende för när händelser sker 

utom ens kontroll så har man resurser som hjälper en att hantera situationen.  

 
3.5 Begriplighet 
 
Begriplighet är ett begrepp i KASAM som enligt Antonovsky (2005) syftar till att se vilken utsträckning 

en individ upplever inre, respektive yttre stimuli som förnuftsmässigt fattbara. Det vill säga om 

informationen som ges upplevs av individen som gripbar och sammanhängande snarare än obegripliga 

och oordnade. När en individ har en hög känsla av begriplighet har denne förmågan att kunna förstå vad 

som väntas komma i framtiden. Det uppkommer inte överraskningar som inte var väntade och om så, 
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kan individen ordna upp dessa och göra dem gripbara och personen har därför en förmåga att göra en 

bedömning av verkligheten (Antonovsky, 2005). 

 
3.6 Det relationella perspektivet och omsorgsetiken 
 

Von Wright (2002) beskriver vikten av att kunna bemöta en elev med särskilt stöd med ett relationellt 

perspektiv, med det menar hon att man genom samtal ska kunna skapa ett genuint möte där man 

tillsammans skapar en gemensam förståelse. Hon beskriver att det ofta förekommer att individen hamnar 

i centrum och för samtalet runt honom eller henne för att kunna få grepp om dennes situation. I detta 

skede skapas egna förväntningar och åtgärder som kringskär den berörda individens möjligheter att vara 

delaktig i sin vårdprocess. Detta gör att eleven enbart blir delgiven information hur vårdprocessen ser ut 

och hur den ska gå till, och för att sedan falla offer för den utan att ha haft möjligheten att själv kunna 

påverka. I detta punktuella perspektiv beskriver von Wright (2002) att man enbart ser individen som 

dess hinder och problem genom att ta reda på orsakerna till beteendet. Det punktuella perspektivet 

öppnar inte upp för kommunikation och i princip kan man göra upp en handlingsplan utan att individen 

ens är delaktig. 

 

Det relationella perspektivet fokuserar på att inneha en förmåga att kunna förstå individen i dess 

sammanhang och helhet. Individens diagnoser är i detta perspektiv inte heller väsentligt då det inte är 

det som utgör vem han eller hon är, utan händelserna är istället knutna till dess egna egenskaper.  

För att förstå vem individen är så måste man också förstå dess handlingar genom det kommunikativa 

som sker i ett mellanmänskligt möte där man är någon (von Wright, 2002). Man kan med andra ord inte 

veta vem en individ är utan att ett genuint möte har skett, just därför är det relationella perspektivet 

viktigt i mötet mellan hemmasittande barn och socialtjänsten då det innebär att man inte kan tala om 

personen utan att individen är delaktig. Delaktigheten i processen är en viktig del för att ens kunna 

utgöra vilka behov individen har, vilket blir missbedömt när ett genuint möte inte sker mellan 

socialarbetare och hemmasittare, utan får snarare konsekvenser. 

Med ett relationellt perspektiv så intar man därmed barnets perspektiv där man pendlar mellan sitt eget 

och barnets, och som gör att man inte heller utgår från barnets speciella behov utan istället gör han eller 

henne delaktig. Det blir snarare så att det är socialtjänsten som intar de perspektiv som barnet möter. 

Frågan blir istället hur gör du, än vad du kan och som är en viktig del i processen och att socialtjänsten 

väljer att utesluta sitt eget intresse till barnets. Med detta menar von Wright (2002) att man tar bort sin 

föreställning om barnets beteende grundat på dess diagnoser och istället lyssnar på vem individen är och 
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som vem och inte vad, dels då det inte är möjligt att göra en bedömning för vilket stöd barnet är i behov 

av utan att veta vem barnet är. Att enbart utgå ifrån barnets diagnos och de outtalade behoven bidrar till 

att barnet utesluts och ljuset kastas på diagnosen snarare än barnet.  

Omsorgsetik som grundades av Noddings men som beskrivs av Colnerud (2006) som ett sätt där man 

fångar upp andras behov av omsorg. Men som dock kräver att man har en förmåga att förstå och gripa 

tag i det som behöver göras. Omsorgen bör därför vara ömsesidig och inte baseras på sympati från 

omsorgsgivaren, då man annars misslyckas med sin omsorg. Att dessutom misstolka behoven leder 

också till att man inte heller lyckas ge omsorg trots att man menar väl, detta kan man tolka på 

omsorgstagaren genom att han eller hon inte visar någon uppskattning till omsorgen. Man kan därför 

inte skapa en omsorgsrelation om inte barnet i fråga kan bekräfta att den tar emot omsorgen. 

För att kunna ge omsorg krävs det att man som individ innehar en förmåga att kunna vara lyhörd till 

barnet, men också att kunna möta behoven i nuet. Arbetar man inom myndighetsutövning och främst 

inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet är det obligatoriskt att visa omsorg och bör egentligen 

vara en grundläggande princip. Dock så förefaller det vanligen att det finns skillnad på omsorg och att 

det därmed skapas en ojämlik relation mellan omsorgsgivare och omsorgstagare medans omsorgsetiken 

vilar på den unika relationen mellan de som ger och tar emot omsorgen (Colnerud, 2006). 

3.7 Sammanfattning  
 
Med hjälp av Antonovskys teori kommer studiens resultat kunna ge en förståelse kring hur 

socialtjänsten uppfattar sitt arbete med barn som inte går till skolan. Teorin har använts för att tolka och 

analysera resultatet, men att förtydliga är att teorin inte har använts för att mäta barnens känsla av 

sammanhang. Teorin och dess begrepp har använts i analysen för att få en förståelse kring orsakerna till 

långvarig skolfrånvaro och arbetet med dessa barn. På så sätt kan man utläsa ett mönster kring vilka 

arbetssätt som används för att stärka ett barns känsla av samhörighet och vilka faktorer som inte gör det. 

Detta innebär att socialtjänsten måste se individen i sin helhet snarare som en klient som besitter ett 

bakomliggande problem som besvärar dess beteende. Genom att arbeta salutogent kan socialarbetare få 

en bild av vem personen är och som har betydelse för deras vidare arbete mot en lösning. 

 

För att en elev ska kunna bli hjälpt av socialtjänsten så krävs det att eleven känner en delaktighet under 

processen. Vidare så krävs det dessutom en begriplighet för att kunna ha en förståelse för hur eleven 

faktiskt är delaktig och innehar ett grepp om hur dess situation ser ut och varför eleven befinner sig i 
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socialtjänstens händer. Den salutogena teorin innebär att se det friska hos individen och arbeta för att 

främja hälsan snarare än att fokusera på ohälsan för att kunna stärka individen. 

Elevens delaktighet är viktigt under processen för att kunna vara med och påverka sin egen livssituation 

och därmed också kunna utveckla sin känsla av begriplighet. Just där har Colnerud och von Wright en 

viktig del i analyseringen och som bidrar med förståelsen kring socialtjänstens arbete och kommer 

därmed att komplettera den salutogena teorin. Von Wright menar bland annat att när en annan person 

bestämmer allting åt en individ som uppgiften, regler och resultat utan att individen själv får vara 

delaktig i dess beslut så reduceras individens självbestämmande. Vid sådana tillfällen upplever 

individen dess värld som likgiltig och som en värld som berövats på sin mening. Dessa situationer 

handlar inte om kontroll utan snarare medbestämmande som i sin tur leder till en meningsfullhet. 

Delaktighet och informationsgivande är en förutsättning för att ta sig vidare i arbetet med 

hemmasittande barn och unga och för att dom ska finna en begriplighet i processen och för att dom ska 

vara delaktiga i den. Men också att kunna ta ansvar och initiativ för möte och delaktighet då 

socialtjänsten besitter en makt i relationen mellan barnet.  

 

Colnerud och von Wright bidrar med att analysera socialtjänstens sätt att inkludera barnen och 

vårdnadshavare in i arbetet mot att ta sig tillbaka till skolan. Dels genom att inta ett relationellt 

perspektiv och ha ett genuint möte dem emellan, men också att kunna ge omsorgen som också barnet 

och föräldrarna väljer att ta emot vilket är viktigt enligt omsorgsetiken. Mötet mellan barn, föräldrar och 

socialtjänst ska inte upplevas som en ojämlik makt utan ska skapa en ömsesidig relation som bygger på 

en jämlik relation där socialtjänsten inte utövar tvång. Socialtjänsten ska snarare upplevas som ett 

hjälpmedel för att uppnå hälsa och det är socialarbetarens ansvar att se till att relationen blir unik. Det 

relationella perspektivet och omsorgsetiken fungerar därför som ett analysverktyg för att förstå 

socialtjänstens arbete med barn och föräldrar men kan även analysera skolans roll i det hela ur 

socialarbetarnas perspektiv. 

 
4. Metod 
 
Denna studie är en kvalitativ intervjustudie och kommer att användas med semistrukturerade frågor, då 

studiens syfte är att se hur socialtjänsten uppfattar sitt arbete och orsakerna kring elevers långvariga 

skolfrånvaro. Kvalitativ intervju lämpar sig bäst då studien behöver mer djupgående datainsamling för 

att kunna utarbeta ett resultat och för att få de intervjuades syn på verkligheten (Fejes & Thornberg, 

2009). Kvalitativ intervjumetod innebär att man samlar in adekvat data genom intervjumetod som inte 

kommer att analyseras och redovisas genom statistik eller andra beräkningar. Utan syftet med denna 
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metod är att få en individuell förståelse för individens personliga och professionella tankar och 

värderingar kring sitt arbete. Denna metod bidrar till att få ett bredare perspektiv och socialtjänstens 

upplevelser och som är nödvändigt i denna studie för att få fram det resultat som eftersträvas (Ahrne & 

Svensson, 2015).  

 

Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och innebär att man studerar individer genom språket för att 

sedan tolka och försöka skapa förståelse för deras livsvärld med ett öppet och subjektivt förhållningssätt. 

Metodansatsen i denna studie är hermeneutisk där fokus läggs på socialarbetares egna uppfattning om 

verkligheten kring elevers långvariga frånvaro och är verktyget för att få en förståelse kring de 

intervjuades uppfattningar. Detta innebär att det svar och upplevelser som framkommit under intervjun 

har tolkats och analyserats (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Hermeneutiken menar att det är fullt möjligt 

att förstå en människas verklighet och livssituation genom språkliga tolkningar och detta gör forskaren 

genom att ha en egen förförståelse och se helheten hos individen. Genom att pendla mellan sin egna 

förförståelse av långvarig skolfrånvaro och socialarbetares synsätt så kan man därefter ställa 

perspektiven i relation till varandra, vilket slutligen utvecklas till en gemensam förståelse (Patel & 

Davidsson, 2011). 

 

4.1 Intervju 
 
Denna intervjustudie är utformad med semistrukturerade frågor vilket innebär att frågorna som ställdes 

hade en öppen karaktär så de intervjuade hade möjlighet att så fritt som möjligt svara med sina egna 

tankar och värderingar, och därmed är frågorna formade så att de inte gav svar som var förväntade. Med 

hjälp av en intervjuguide fanns det en möjlighet att samtala kring de teman som skrivits ned i guiden för 

att sedan låta de intervjuade svara så fritt som möjligt. De mer utförliga frågorna handlade främst om 

deltagarnas uppfattning kring orsakerna till varför elever väljer att utesluta skolan, och bakomliggande 

faktorer som möjligen kan spela in. Men också till stor del om deras egna uppfattning om arbetet kring 

det, som exempelvis svårigheter de kan mötas av men också hur socialarbetarna uppfattar elevernas syn 

på meningen med skolan och delaktigheten under processen.  

 

Varför dessa frågor togs upp under intervjun var för att få en förståelse för deras arbete och hur deras 

tankar kring hemmasittande elever och vikten av delaktighet i processen. Som sedan relaterades till von 

Wrights samt Antonovskys salutogena teori för att på så sätt kunna tolka och förstå socialarbetares 

uppfattningar som kan bidra till en gemensam förståelse över fenomenet. 



 

 18 

 
4.2 Urval  
 
I denna studie så har fyra socialarbetare från olika arbetsplatser intervjuats, samtliga deltagare är 

utbildade socionomer eller innehar en likvärdig utbildning. Socialarbetarna har erfarenhet att arbeta med 

barn och ungdomar som inte går till skolan inom socialtjänst. Socialarbetarnas tidigare erfarenhet kring 

ämnet var av stor vikt för att studien skulle få nyanserat och detaljrikt underlag.  

 

Studiens deltagare är samtliga verksamma vid socialtjänsten och som arbetar i områden kring 

Mälardalen och Gotland, på både landsbygd och i större orter. Tanken med urvalet var att det skulle 

baserat på ort och erfarenhet för att få ett varierande underlag. Därför är deltagarna i åldern 24-55år som 

arbetar på olika socialkontor och har varierande erfarenhet kring målgruppen hemmasittare. Detta 

innebär att flera olika perspektiv kommer att behandlas och som gör att studiens resultat och analys blir 

mer varierande. För att särskilja de intervjuade i senare del av studien har pseudonymer tilldelats. 

 

- Sandra arbetar som socialsekreterare på landsbygden kring Mälardalen, hon är utbildad 

socionom och har arbetat på socialtjänstens barn- och ungdomsenhet i cirka ett år och har god 

erfarenhet med att arbeta med hemmasittande barn.  

- Marie är socialsekreterare på Gotland. Hon är utbildad socionom och har arbetat på 

socialtjänsten i cirka 7 år. Hon har kontinuerligt arbetat med hemmasittare under sin tid som 

socialsekreterare. 

- Magnus arbetar som familjebehandlare på socialtjänsten och har utbildning inom socioterapeut, 

läketerapeut och behandlingspedagogik, han har cirka 10 års erfarenhet att arbeta med 

hemmasittande barn. 

- Gabriella är utbildad socionom och arbetar på socialtjänsten i Mälardalen, hon har arbetat som 

socialsekreterare i 4 år och har erfarenhet att arbeta med hemmasittare.  

 
4.3 Datainsamling 
 

För att finna lämpliga representanter så skickade jag ut missivbrev till fem stycken olika socialkontor. 

Jag fick svar från fyra verksamhetschefer som meddelade att det fanns personer som var villiga att ställa 

upp i en intervju. Därefter kontaktades dessa personer och i mailet framförde jag även de etiska aspekter 

gällande nyttjandekrav, informationskrav, konfidentialitetskrav och samtyckeskrav. Sedan bestämdes 

datum när intervjuerna skulle ske, två av intervjuerna genomfördes via telefonkontakt på grund av att 
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socialarbetaren befann sig på annan ort och det inte fanns tillfälle att resa en längre sträcka. Dessa 

intervjuer var effektiva och tid besparades då resor inte behövdes göras.  

 

De andra två intervjuerna genomfördes med en fysisk träff på deras arbetsplatser vilket de själva valt då 

det fungerade bäst för dem. Med hjälp av en intervjuguide ställdes frågor som de intervjuade öppet fick 

svara på. Intervjuerna tog cirka 30–50 minuter och berodde på att de intervjuade var mer eller mindre 

detaljrika med sina svar. Samtliga intervjuer spelades in med mobiltelefon för att inte riskera att några 

av svaren skulle försummas eller misstolkas vid transkriberingen. Däremot så förekom det i en av 

intervjuerna att det fanns svårigheter att få utvecklade svar på frågorna som ställdes. Detta innebär att 

resultaten inte blev lika innehållsrika som de andra intervjuerna och det blev även svårigheter att tolka 

dessa svar.  

 
4.4 Analys 
 
Efter att alla intervjuer hade genomförts startade transkriberingen av samtliga inspelade intervjuer där de 

mest centrala och väsentliga togs ur och analyserades. Med det mest centrala och väsentliga menas det 

att det som berör frågeställningen och den egna förförståelsens likheter och olikheter. Studien har en 

abduktiv ansats vilket innebär att analyseringen växlar mellan teori och empiri. Målet var att finna en 

lämplig slutsats som stämmer in med den hermeneutiska karaktär som föreligger för denna metod och 

som innebär att transkriberingen har en tolkande metod för att kunna få en förståelse över 

socialarbetares egna upplevelser och tankar kring hemmasittande elever. Denna tolkning möttes sedan i 

en gemensam förståelse kring min egna förförståelse. Min egna förförståelse kring orsakerna och hur 

man arbetade med hemmasittande barn har främst legat till grund genom forskningsöversikten men 

också från olika medier. Forskningen gav mig en översikt främst ur skolans perspektiv och bestod som 

tidigare nämnts bland annat av bristfälligt stöd i skolan, både från lärare och det pedagogiska stödet. 

Men forskningen visade även att inlärningssvårigheter och föräldrarna var en stor del till långvarig 

skolfrånvaro. Dels på grund av föräldrarnas dåliga relation till varandra eller missbruk. 

 

När intervjuerna sedan påbörjades så användes denna förförståelse för att tolka det som sades hos 

samtliga på socialtjänsten. Detta bidrog till att analysen som presenteras är en tolkning grundat på 

förförståelse och teori för att på så sätt skapa en ny förståelse kring de intervjuades tankar och 

upplevelser kring ämnet. Antonovskys salutogena teori, Colnerud samt von Wright var de analyserande 

verktygen för att understödja tolkningen och förståelsen för de intervjuades uppfattningar. Genom att 

använda teorin, empirin och förförståelse kunde en interaktion ske för att finna likheter respektive 



 

 20 

olikheter och som var betydande för studiens resultat och analys (Fejes & Thornberg, 2009). Eftersom 

det framkom olikheter kring min förförståelse och de intervjuades upplevelser ändrades delvis mitt 

synsätt kring långvarig skolfrånvaro och denna gemensamma tolkning analyserades med hjälp av 

teorierna. Detta medförde att de olika perspektiven likheter och olikheter gemensamt kunde komma 

fram till slutsatser i analysen. Detta innebär dock inte att slutsatserna söker en sanning utan snarare en 

tolkning för hur berörda myndigheter upplever långvarig skolfrånvaro.  

 

4.5 Relevans och trovärdighet 
 
 
Samtliga intervjupersoner är utbildade socionomer eller har likvärdig eftergymnasial utbildning och som 

har erfarenhet att arbeta med barn och unga inom socialförvaltningen. Erfarenheten kring att arbeta med 

just hemmasittande elever var varierande och vissa av socialarbetarna arbetade med målgruppen 

dagligen och någon hade arbetat med några fall. Samtliga intervjuade uppfyllde kravet för studiens syfte 

och innehar tillräckligt med kompetens för att kunna besvara frågeställningarna som studien syftade till 

att undersöka. Därmed har de intervjuade hög trovärdighet och svaren som angetts i intervjustudien 

anses som tillförlitliga och samtliga deltagare är relevanta för studiens syfte (Hartman, 2003).  

Trots erfarenhet, professionalitet och kompetens så är socialarbetare individer som innehar unika 

personligheter och värderingar vilket innebär att svaren som anges i denna studie inte talar för alla 

socialarbetares uppfattningar och upplevelser kring hemmasittande barn och unga. Men i och med att 

denna studie är genomförd på fyra olika socialarbetare med olika bakgrund, erfarenhet, ålder och 

lokalisering så kan denna studie ge varierande perspektiv på hemmasittande barns situation. Detta 

innebär att studien är relevant för forskning inom ämnet och deltagarna representerar även de aspekter 

som denna studie är ämnad att undersöka (Bryman, 2016). 

4.6 Forskningsetiskt ställningstagande 
 
 
Socialtjänsten har hög sekretess vilket innebär att studien inte inriktar sig mot specifika fall och 

individer som socialarbetare har erfarenhet kring, utan denna studie behandlar fyra stycken 

socialarbetares generella upplevelser av hemmasittare. De intervjuade blev innan intervjun informerade 

om studiens syfte och uppfyller därmed informationskravet.  

 

Samtliga deltagare blev även informerade om deras rätt att när som helst under intervjuns gång kunna 

välja att avbryta, ändra eller välja att inte besvara vissa frågor utan konsekvenser. Även att de har rätt att 
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själva kunna bestämma över sin medverkan, studien uppfyller därmed samtyckeskravet. Deltagarna blev 

dessutom informerade att intervjuerna och deras svar enbart kommer att användas till denna studie, och 

att deras svar inte kommer att användas till någonting annat, med detta så har nyttjandekravet beaktats.  

 

Vid inspelningen tillfrågades samtliga innan inspelningen startade och samtliga godkände detta. De 

intervjuade kommer att bli informerade om att deras svar inte kommer att användas till någonting annat 

än till denna studie samt att intervjumaterialet efter studiens genomförande kommer att raderas när 

examinationen av studien är avslutad. De intervjuade kommer i studien behandlas med anonymitet 

vilket innebär att namn kommer att vara pseudonyma och att deras arbetsplats inte kommer att 

förekomma i studien, och studien uppfyller därmed konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

 
5. Resultat och analys 
 
Nedan så kommer resultaten från samtliga intervjuer att presenteras. Resultatet visar bland annat 

socialarbetares uppfattningar kring orsakerna bakom långvarig skolfrånvaro och vilka olika faktorer som 

är med och bidrar till att elever inte gå till skolan. Även deras arbete och problematiken kring det 

framförs och analyseras, där det visade sig att det förekom både likheter och olikheter kring samtligas 

upplevelser kring ämnet.  

 

5.1 Socialtjänstens rutiner: delaktighet eller tvång? 
 
Sandra berättar att i första hand har skolan i uppdrag att införa insatser innan socialtjänsten kopplas in, 

vid dessa fall så anordnas ett så kallad samordnad individuell plan. Detta sker mellan elev, föräldrar, 

skola och socialtjänst för att tillsammans komma fram till lämpliga lösningar utifrån individens behov 

och problematik. Alla gemensamma möten sker i socialtjänstens lokaler då Sandra upplever att möten i 

skolan har en ångestframkallande effekt på barnet, trots att socialtjänstens lokaler ligger några fåtal 

meter bort från skolan.   

 

Sandra uppger att familjebehandlarna på socialtjänsten har i uppdrag att ha kontakt med barnets 

föräldrar. Sandra berättar att socialtjänsten arbetar på så sätt att hela familjen ska vara delaktig i 

processen, vilket är nödvändigt för att lyckas med uppdraget. På hennes arbetsplats finns ett särskilt 

hemmasittar-team som fångar upp familjen så fort som möjligt och gör bland annat hembesök eller 

erbjuder skjuts till skolan. Men även här berättar hon om de svårigheter de möter trots de insatser de 

försöker införa för barnet. För att hemmasittar-teamet ska kunna köra barnet till skolan så måste 

föräldern väcka barnet och se till att barnet gör sig redo. Men ibland så fungerar inte detta och teamet 
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kan därför inte genomföra insatserna. Eftersom dom inte har möjlighet att gå in i huset och hämta 

barnet, utan kan enbart vänta utanför och det är där föräldrarna måste ta sitt ansvar. 

 

Magnus som arbetar som familjebehandlare beskriver den första kontakten med hemmasittare och 

föräldrar som otroligt viktig. Han, tillsammans med en kollega åker hem till familjen för ett 

uppstartsmöte, där Magnus direkt försöker ta kontakt med barnet för att bygga broar och skapa en 

trygghet. I det första mötet fokuserar han mestadels på det barnet finner intressant och fokuserar inte så 

mycket på varför de är där eller skolan överlag. Sedan säger Magnus att han brukar fråga barnet om han 

eller hon vill ses igen, vilket oftast brukar bli ett ja. Sedan väljer Magnus att inte störa barnet mer utan 

går in till föräldrarna. 

 

Insatserna diskuteras mellan socialarbetarna och familjen som tillsammans gör upp en plan utifrån 

behoven, ibland behövs intensiva insatser under en kortare period. Sedan påbörjas detta och redan innan 

har barnet fått varit med och bestämma, och Magnus beskriver att det kan upplevas som jättejobbigt för 

barnet att bara behöva komma in i klassrummet. Han beskriver även att insatserna inte alltid fungerar 

utan kanske fungerar i enbart några dagar. Sedan upplever han att barnet börjar skylla på diverse 

somatiska symptom för att undvika att gå till skolan. Men för Magnus är tryggheten viktig och att skapa 

en relation och beskriver ”…barnet ska känna att oavsett om det regnar spik så ska dom veta att jag står 

där, det spelar liksom ingen roll. Och för mig är det viktigt att få det bekräftat från dom”. Vidare så 

beskriver han vikten av att ge positiv kritik till både föräldrar och barnet och att ständigt motivera att det 

ska bli bättre. 

 

Under intervjun så uppkommer frågan om barnet är delaktig och upplever sig motiverad att få hjälp av 

socialtjänsten att återgå till skolan. Sandra upplever att socialtjänsten försöker göra barnen delaktiga så 

stor del som möjligt, men att barnen inte alltid känner att det är lönsamt. Hon beskriver att redan vid 

första presentationen av teamet så nekar barnet redan där kontakt med bland annat fältarbetarna som har 

mesta delen av kontakten med barnen.  

 

…då säger redan barnet där att nej, jag kommer inte att svara eller vilja. Och där går ju vi emot vad 

individen säger, men det är ju för att dem vant sig vid att ingen gör ju något, och individens nej har 

funkat så länge att dom har blivit hemma, hemma på heltid. Och det har funkat för skolan, det har 

funkat för föräldrarna, och där försöker vi kliva in och säga nej, vi kommer att gå in i det här 100% 

och höra av oss om du behöver skjuts, det behöver inte vara skjuts heller utan att hitta på saker också, 
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promenad eller vad som helst. Gå en promenad runt skolan bara, att närma sig skolmiljön men inte 

i skolan. 

 

Delaktighet och motivation ses därför som någonting som obefintligt hos barnet och även 

konsekvenserna med dess handlingar är ingenting som tas seriöst. Vid enskilda samtal mellan 

socialsekreterare och barnet så framkommer det av Sandra att det är svårt att rikta samtalen till varför 

man bör gå i skolan. Utan barnen vill gärna samtala om att det inte går att gå till skolan på grund av 

olika orsaker och problem som barnet har. Detta kan tolkas som att barnet bara ser svårigheterna med att 

gå till skolan, och att dem tar över så pass mycket att konsekvenserna av att missa sin utbildning blir 

obetydliga i jämförelse med det huvudsakliga problemet. Även Gabriella anser att ungefär hälften av 

alla barn som hon arbetar med inte vill samarbeta. Därför anser hon att det är svårt att få ett fungerande 

samarbete mellan socialtjänst och barn, vilket medför att delaktigheten inte blir så omfattande. 

 

Det är dom som inte kan motiveras och dom suttit väldigt länge hemma, och det är en lång väg att 

ta sig ur det. Dom är absolut svårast, och när vi inte har föräldrar som går att jobba med, som går att 

stärka och bygga upp. 

 

Marie beskriver ovan att målet är just att försöka få med barnet och att dom själva ska tycka att det blir 

bra, men upplever att det finns en hel del motivationsarbete i det. Även Magnus finner svårigheterna i de 

barn som suttit hemma i flera år, men har ett annat perspektiv som behandlare jämfört med 

socialsekreterarna. Marie och Gabriella tycks nästan finna motivationsarbetet som omöjligt i vissa 

situationer där barnet har suttit hemma väldigt länge, och även gällande dess föräldrar. Magnus har 

intagit ett annat perspektiv och finner motivation och delaktighet som en nyckel i arbetet. 

 

För jag vet per automatik att om du är en hemmasittare och har suttit hemma mer än ett halvår så 

kommer du inte gå till skolan fem dagar i veckan fulla dagar, det kommer aldrig att ske. I min värld 

så börjar man med en timme kanske, eller rent av bara att sitta och titta på skolan för att rent av ta 

sig dit. Målet med den här eleven är kanske att han eller hon ska äta lunch i skolan, att låta barnet 

lyckas. Låta barnet känna att dom gör någonting bra. Är dom duktiga i engelska, tryck på engelska 

så dom får känna att dom lyckas. Såklart kommer det andra falla in, men jag tycker det är viktigt att 

man får lyckas och får en morot för att vilja gå, och därför är det väldigt viktigt att dom är delaktiga 

och med i planeringen och är med och bestämmer. 

 

Ovan beskriver Magnus sitt perspektiv på delaktighet som skiljer sig avsevärt från socialsekreterarnas. 

Han lägger stor vikt på att använda motivation som redskap och finner det viktigt att man som barn får 
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känna att man faktiskt lyckas, vilket han tidigare beskrivit varit ett problem där barnet känner ett 

misslyckande. Han betonar trygghet och att bli sedd som en viktig del i arbetet med hemmasittare och 

finner även att barnet måste få känna att han eller hon är någonting. I arbetet brukar Magnus vanligtvis 

tillsammans med barnet sätta sig ned och bestämma hur barnet vill ha det. Men ibland är det inte alltid 

fungerande och har ibland en förberedd plan som presenteras till barnet, och Magnus frågar därmed barnet 

hur det känns och fungerar med det. Delaktigheten är ibland inte alltid ömsesidig och därför måste han 

ibland detaljstyra beroende på problematik, diagnos eller andra faktorer. 

 

Då får man ju försöka olika saker, man får ha tusen nycklar minst och funkar inte en, ja då har du 

999 kvar och det kanske behövs för att låsa upp dom där dörrarna. För jag vet att säger jag någonting 

fel så kanske han eller hon låser sig för resten av dan. 

 

Analys  

Eftersom det skiljer sig i arbetsuppgifterna mellan socialsekreterare och familjebehandlare så förekom 

det markanta skillnader i deras relationella perspektiv kring hemmasittare och hur man bör gå tillväga 

för att möta och behandla barnet och föräldrarna. Man kan se tydliga skillnader i hur socialarbetarnas 

roller som socialsekreterare eller behandlare. Främst ur det relationella perspektivet där 

familjebehandlare lägger stor vikt vid att skapa en genuin kontakt med barnet. Familjebehandlare 

Magnus beskriver bland annat att det är för honom viktigt att skapa en trygghet och att barnet kan känna 

en känsla av tilltro till honom. Han fokuserar mycket på att få barnet att känna att det lyckas, vilket inte 

framkommer på samma sätt hos socialsekreterarna. I en intervju med Marie och Gabriella betonas gärna 

orden går inte, och man kan därmed tolka det som att de gärna lägger ifrån sig ansvaret då de upplever 

det som ett uppdrag som inte är möjligt att utföra. 

 

Vidare så har socialtjänsten problematik att få vissa barn att ta till sig de resurser som givs till dem. Vad 

det beror på diskuterar Colnerud (2006) gällande omsorgsetiken där det krävs en ömsesidig relation. 

Men också en begriplighet kring varför socialtjänsten på olika sätt stödjer barnet i dess svårigheter. 

Samtliga intervjuade beskriver att det är svårt att få barnen att ta emot resurserna som ges, eller ens att ta 

situationen på allvar. Det kan tolkas som att barnen eller kanske till och med föräldrarna, har svårt att 

gripa tag i informationen som ges av socialtjänsten. De visar därmed heller ingen uppskattning eller 

känner att barnet blir hjälpt. Socialarbetarna har i Colneruds mening därmed misslyckats med sitt 

uppdrag eftersom det krävs ömsesidighet. Relationen mellan socialarbetare och barn kan även upplevas 

som ojämlik vilket bidrar till att relationen inte heller blir unik mellan de som ger och tar emot 

omsorgen. 
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Sandra beskriver även att redan under första mötet avsäger sig barnet kontakt med socialtjänsten vilket 

kan bero på att socialarbetarna inte lyckas skapa en relationell kontakt med barnet. De har heller inte 

kunnat utveckla den ömsesidiga relation som bygger på jämlikhet och kommunikation. Det första mötet 

med socialtjänsten kan upplevas av barnet som ojämlikt då socialarbetarna har en makt att kunna utföra 

sina resurser oavsett om barnet vill eller inte. Därför upplevs det som viktigt att precis som Magnus 

beskriver, att redan vid första mötet skapa en relation utan att bli påträngande. Då det annars kan skapa 

en osäkerhet hos barnet då det finns just en ojämlik maktfördelning i mötet. 

 

Genom att arbeta med barnets föräldrar får socialarbetarna även en djup inblick i vem personen de 

arbetar med är. Att därför inta ett relationellt perspektiv till individen har betydelse för det vidare 

arbetet, både gällande att hitta lösningar men också för att få ett grepp kring barnets situation. Viktigt i 

dessa situationer är att göra individen just delaktig i dennes egna handlingsplaner. Annars gör det att 

barnet upplever att den reduceras till ett objekt och som kan bidra till att barnet upplever sin framtid som 

berövad på dess mening. Detta kan vara just ett problem som socialsekreterarna beskriver, när barnet 

inte vara delaktig i socialtjänsten process och där Sandra beskriver att dem går emot vad barnet säger.  

 

För att skapa en ömsesidig relation och omsorg så krävs troligtvis begriplighet. Har barnet eller 

föräldrarna en låg känsla av begriplighet uppfattar de informationen som osammanhängande och som ett 

brus. Man har dessutom inte förmågan att kunna förstå vad som väntas komma i framtiden och kan inte 

heller ordna upp situationer och göra en realistisk bedömning av verkligheten. Sandra beskriver bland 

annat att hon upplever det svårt att rikta samtalen, och kan tolkas som att barnet har svårigheter att förstå 

innehållet i konversationen. Att inte få grepp kring situationen och inse allvaret för ens framtid är 

troligen tätt sammankopplat med omsorgen som ges och barnets förmåga att tillgodose sig 

informationen och resurserna. Men hur ska barnet bli delaktig i sin egen vårdprocess om han eller hon 

inte har förmågan att förstå?  

 

 
5.2 Bristfälligt stöd från föräldrar 
 
I intervjun med Sandra så beskriver hon föräldrarna som en viktig orsak till att barn har långvarig 

skolfrånvaro, detta beror dels på att föräldrarna inte visar tillräckligt med stöd till sitt barn. Bland annat 

då de inte bedömer situationen som allvarlig och ser lätt på det hela och motiverar heller inte barnet till 

att gå till skolan. Vad som menas med bristfälligt stöd i detta sammanhang är att föräldrarna inte 
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framställs av socialtjänsten som engagerade till sina barn, att de inte innehar förmågan att kunna se i 

vilka delar de brister som föräldrar, och inte heller ser vilket stöd deras barn behöver för att kunna ha en 

fungerande vardag. Vidare beskriver Sandra föräldrarnas ansvar där samarbetet mellan skola ofta inte 

fungerar, dels genom en individanpassad skolgång men också försöket att ta sig till skolan där 

föräldrarna har ett ansvar att se till att barnet går upp och klär på sig.  

 

Föräldrarna kan tycka att dem är ett bra stöd för sina barn, men när dom sitter under möten 

upplever jag att dem använder sig av bortförklaringar så som: jag jobbar skift, jag har inte tid att 

hålla koll så hur ska jag veta om dom går till skolan? 

 

Ett mönster som Sandra kan se är vanligt förekommande bland hemmasittare är att föräldrarna redan vid 

tidig ålder valt att ha barnet hemma från förskola, och sätta barnet i skolan vid 6 års ålder när skolplikten 

påbörjas. Barnet har under denna tid stannat hemma med sin mamma under hela sin uppväxt medan 

pappan har varit den icke närvarande och försörjt familjen och därmed ägnat stor del av sin tid på arbete, 

under senare år har sedan föräldrarna separerat. Sandra beskriver att problematiken kring att hålla sitt 

barn borta från förskolan som en betydande orsak till att barnet inte har förmåga att klara av 

separationen under senare år. Hon anser att tiden under förskolan är mycket viktig för barnets förmåga 

att kunna socialisera sig med andra människor och barn, samt att vara ifrån sin förälder. 

Vid skilsmässa beskriver Sandra att det ofta är svårt med kommunikation mellan föräldrarna då det 

uppstått en konflikt mellan dem. Detta bidrar till att arbetet försvåras då barnet pendlar mellan de olika 

hemmen och det blir svårigheter för föräldrarna att hålla uppsikt på sitt barn.  

 

Man har inte föräldrarna på sin sida utan bara sitt egna team, där vi ständigt funderar hur vi 

ska lösa detta utan föräldrarnas hjälp. Föräldrarna sitter med på möten men säger 

ingenting, eller bortförklarar det med att på deras tid behövde man inte gå i skolan, och det 

ger inte ungdomen motivation till att gå till skolan när dom förskönar hela situationen. 

Föräldrarna tycker inte det är allvarligt att barnen inte går till skolan, och det gör mig så 

frustrerad, gör något för eran ungdom för det är mycket som står på spel. 

 

Sandra berättar att en del föräldrar inte har en insikt i problematiken hos sitt hemmasittande barn och 

kontakten till föräldrarna ibland kan vara det svåraste arbetet enligt henne. Vid påkallade möten stöts det 

på problem redan där, då en del föräldrar väljer att ställa in den på grund av tidsbrist eller att dem anser 

att det är deras barn som bör vara på möte och inte dem. Men denna typ av problematik gäller inte alla, 

många är måna om att försöka få sitt barn att återkomma till skolan men Sandra ser ändå ett 
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återkommande mönster. Hon ser föräldrarna som en orsak till att barn är hemmasittare och att arbetet 

därmed blir försvårat, då det inte går att tvinga en förälder att engagera sig i sitt barn trots påtryckningar 

om skolplikt och föräldraansvaret som finns. 

 

Vidare så beskriver behandlare Magnus problematiken kring föräldrarnas stöd och menar på att 

föräldrarna gör så gott de bara kan och att dom flesta föräldrarna anser nog att skolan är ganska viktig. 

Men att föräldrarna har skapat ett slags medberoende till sina barn, med medberoende menar han att 

föräldrarna känner en slags empati till sina barn. Det fungerar precis som viket slags medberoende som 

helst, och han beskriver att detta är en stor del varför föräldrastödet brister många gånger. 

 

…och där är vi i medberoendeskapet, vilket gör att man misslyckats brutalt eftersom man då inte är 

villig att ta bort det som hämmar barnet, utan då hämmar man ju barnet genom att låta det vara 

kvar. Så medberoendeskap är nog extremt stort och där har vi dom jättestora faktorer till att barnet 

verkligen far illa och det gör det på sätt och vis genom att det inte går till skolan. 

 

I citatet ovan har Magnus beskrivit ett exempel på en situation där medberoendeskapet har trätt i kraft 

hos föräldrarna. Det kan vara handlingar som innebär att Magnus ber föräldrarna ta bort diverse tekniska 

saker för barnet som telefon, dator och tv-spel. Han anser att dessa saker hämmar barnet att gå till skolan 

och för att en förändring i barnets vardag ska ske måste sakerna tas bort. I många av dessa situationer 

anser föräldrarna att denna uppgift är i princip omöjlig då de upplever att det blir synd om barnet, men 

kanske också innefattar skuldkänslor. 

 

Magnus beskriver att föräldrarna har en stor del i det hela och tror att många gånger av fallen så har 

föräldrarna gett upp då de helt enkelt inte orkar. Med det menar han att föräldrarna helt enkelt inte får 

barnet över tröskeln, och i de fall när barnet har varit hemma i flera år så finner föräldrarna heller ingen 

mening. Då man har gett upp hoppet att försöka och han anser att i dessa situationer behöver föräldrarna 

hjälp och stöd att kunna lyckas.  

 

Föräldrarna anser att skolan är viktig för sitt barn, men har inte förmågan att kunna göra någonting. 

Ibland förekommer det att barn hotar exempelvis med att ta sitt liv så fort man sätter lite press mot 

barnet. 

 

Bristfälligt stöd hos föräldrarna var en gemensam nämnare hos samtliga intervjuade. Marie beskriver 

även att ensamstående mammor var vanligast förekommande bland hemmasittandes föräldrar. Vad det 
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beror på menar hon är att de ensamstående mammorna ofta hade flera barn och en lägre ställd ekonomi. 

Detta innebär att de måste arbeta i en högre grad för att kunna försörja sin familj, och som medför att 

stödet brister på många plan.   

 

Marie menade också på att hemmasittare ofta har en bakomliggande diagnos, och att föräldern många 

gånger inte har fått tillräckligt med stöd i hur han eller hon ska hantera diagnosen i form av habilitering. 

Men Magnus anser att vissa av föräldrarna även kan inneha en bakomliggande problematik som leder 

till svårigheter att kunna hantera sådana situationer med hemmasittande barn. Han menar att när dessa 

föräldrar själva var yngre så var diagnoser som bland annat ADHD, Autism och Asperger inte alls lika 

vanligt. Men att det också kan handla om en lägre kognitiv förmåga som medför att föräldrarna inte kan 

förstå situationen och tycker i många fall att socialtjänsten anklagar dem för att inte få iväg sitt barn till 

skolan. Magnus förklarar att dem naturligtvis inte gör det, och att problemet snarare är att ta emot vad 

socialtjänsten säger, i samverkan med ett medberoende. 

 

… sen har det helt plötsligt gått en månad, och en månad i skolvärlden är ganska mycket och redan 

där missar man ju massor. Men jag vet inte, personligen tycker jag att det vi behöver göra är gaska 

upp oss lite och skaka om samhället och styra upp dom här föräldrarna också tillsammans med 

barnen, för det här är ju vanliga kommunala skolbarn. Ingen såhär specialklass, utan vanliga barn 

som går på högstadiet liksom. 

 

Analys  

Utifrån Sandras beskrivning till orsakerna bakom långvarig skolfrånvaro kan man se tydliga tecken på 

att psykisk ohälsa är en av de starkaste komponenterna till detta. I KASAM teorin är ett av begreppen 

hanterbarhet som handlar om de resurser som en individ har för att möta de krav som ställs från 

omgivningen. Man kan därmed se ett tydligt mönster att barnet i dessa sammanhang har svårt att finna 

resurser och stöd, då det saknas tillräckligt med stöd från dess föräldrar och det blir därför svårt att leva 

upp till de mål som ställs från skolan.  

 

Alla individer har olika sorters motståndskrafter och det kan därför förklaras varför dessa barn inte går 

till skolan. Som tidigare nämnt så har innehar individer en motståndsresurs som innebär att vissa blir 

mer sjuka än andra trots liknande belastningar. Vissa barn tar sig till skolan trots svårigheter då de har 

en högre motståndsresurs och kan motstå belastningarna. De kan därför finna en stimulans i skolan och 

finner en mening med skolan. Hemmasittares GMR tolkas i detta fall som låga vilket innebär att dom 

förblir sjuka trots liknande påfrestningar som andra, och har inte heller framtidstro eller livsmod. Dessa 
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barn behöver troligen mer stöd från sin omgivning för att uppnå en stimulans och kunna motstå 

belastningarna som upplevs som jobbiga i skolan. 

 

Eftersom Sandra har svårt att få föräldrarna att visa stöd och engagemang i dessa situationer och inte 

heller själv kan agera som en likvärdig resurs till barnet. Därför uppstår det en problematik att uppfylla 

en känsla av hanterbarhet för individen och detta skapar även krav som inte är möjliga att uppnå 

eftersom barnet saknar stöd och uppmuntran från sina föräldrar. Magnus menar snarare att det ofta 

behövs en förändring både gällande föräldrarna och i hemmet för att kunna bryta ogynnsamma mönster. 

Att istället ersätta dem med nya och bättre rutiner, och i dessa situationer så krävs det tålamod både från 

socialarbetarna och föräldrarna. 

 

Genom föräldrars engagemang och ihärdighet kan man troligen inbringa positiva resultat som bidrar till 

att barnets isolering bryts och ett bättre välmående uppfylls. Eftersom det delvis inbringar gemenskap 

och delaktighet, främst genom att få en fungerande social tillvaro i skolan. Men också för att man 

upplever en känsla av hanterbarhet som bidrar till att man kan möta motgångar i livet. Man vet att man 

innehar de resurser som krävs för att kunna möta dom, och som i detta fall är sina föräldrar som är en 

viktig del under ens uppväxt och anknytning. Barnet ser därmed inte heller sina föräldrar som 

påträngande, vilket socialarbetarna ibland tycks vara för barnet eftersom han eller hon inte vill bli hjälp. 

Socialarbetarna tycks i dessa fall inte kunna agera som stöd och resurs som barnet är i behov av, och det 

verkar därför vara av stor vikt att socialarbetarna uppmuntrar föräldrarna att engagera sig i sitt barns 

skolgång för att barnet ska kunna hantera motgångarna som upplevs. 

 

Vidare beskriver Sandra att ”Vi får känslan av att hemmasittare tycker att det är deras fel, så vi vill få 

föräldrarna att jobba på problemet och ta mer ansvar”. Med detta citat kan man tolka det som att barnet 

ser problematiken som deras fel eftersom föräldrarna inte stödjer barnet tillräckligt. Det medför att 

individen upplever det som omständligt att finna en mening med sin skolgång eftersom ansvaret läggs 

på barnet. Att inneha en låg känsla av meningsfullhet innebär dels att individen inte känner att skolan är 

värd att investera energi i, och ser utmaningen med att gå till skolan som en börda snarare än någonting 

att engagera sig i. Brist på motivation från föräldrarna gör att barnet tappar kontrollen över situationen 

vilket innebär att det upplevs som meningslöst att försöka finna en lösning och komma förbi den. 

 

Sandra beskriver att de lösningar hon upplever har fungerat är just när socialtjänsten lyckas bryta 

föräldrarnas tankar. Föräldrarna kommer till insikt med att skolan är en viktig del som är nödvändig för 

barnet att befinna sig i, vare sig det gäller elevens utbildning eller sociala funktion. Hon beskriver att 
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ofta inser föräldrarna att det är deras ansvar att se till att barnet går till skolan, och börjar därmed visa 

engagemang och delaktighet i barnets liv. Detta bidrar till att som tidigare nämnts att barnet får en resurs 

som finns där för att hjälpa och som barnet kanske upplever som en viktig komponent i sitt liv. Detta är 

någonting som Magnus också finner som en viktig komponent och även som en motivator. Föräldrarna 

kanske börjar inse vart dom brister, oftast är det deras medberoende och att just där kommer föräldrarna 

till insikt att det inte är så farligt att plocka bort datorn just för att datorn kanske hämmar barnet. Men 

han finner även uppskattning som en viktig del till att stödja barnet, oavsett om det kommer från 

föräldrarna eller klasskamrater så fungerar det som en betalning för att barnet faktiskt går till skolan och 

fungerar därmed som en motivator. 

 

Detta bidrar till att barnet finner en meningsfullhet med skolan och har möjlighet att övervinna sina 

utmaningar som de ställts inför i livet. Troligtvis upplever barnet fortfarande att skolan inte är en särskilt 

nöjsam plats att dagligen infinna sig på, men finner ändå en mening och har därmed utvecklat en insikt 

till varför det är viktigt med skolan. Barnet kan därför finna den insikten som en motivation och 

meningsfullhet och har därmed en förmåga att kunna hantera sina utmaningar på ett strategiskt sätt. Dels 

genom att kunna möta sina ångestfyllda situationer på ett positivt sätt för att minska belastningen, men 

också att kunna känna hanterbarheten i dessa situationer innan det urartar till ett problem. 

 

Marie däremot särskiljer sin uppfattning gentemot de andra och menade på att hon kunde se ett mönster 

hos de föräldrar som inkom till socialtjänsten. Hon ansåg att ensamstående mammor var 

överrepresenterade bland de föräldrar vars barn hade långvarig frånvaro och menade att det berodde på 

bland annat ekonomiska aspekter och att stödet till sitt barn brister. Skulden läggs här på enbart modern 

och som innebär att faderns ansvar gärna glöms bort. Återigen fallerar barnets resurser som tidigare 

nämnts och socialtjänsten verkar i detta fall bortse från faderns ansvar att agera som stöd och resurs åt 

sitt barn. Detta resulterar i att modern blir skuldbelagd att inte vara tillräcklig för sitt barn när 

problematiken borde vara något som berör barnets båda föräldrar.   

 
5.3 Benägenhet att diagnostisera 
 
Sandra beskriver andra orsaker till barns långvarig skolfrånvaro och tar upp de faktorer där barnets 

individuella psykiska aspekter har en viktig del. De bakomliggande orsakerna kan vara problematik 

kring psykisk ohälsa där ångest och depression är vanligt förekommande. Hon beskriver barn och ungas 

psykiska mående har en stor del i det hela och att skolan kan upplevas som en ångestframkallande plats 

för dem. Hon har sett hur barn och unga går upp på morgonen och klär på sig för att gå till skolan, men 
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halvvägs dit känner de en sådan stark ångest att dem väljer att vända. Dessa aspekter sker ofta i samspel 

med föräldrarnas bristfälliga engagemang och stöttning i sitt barns skolgång. Det förekommer att 

föräldrar ser dessa försök att ta sig till skolan som någonting positivt. Sandra menar på att de 

uppmuntrar deras försök att ta sig till skolan när det egentligen är ett misslyckande. Eftersom barnet en 

än gång inte går till skolan och får därför också ett godkännande från dess föräldrar att stanna hemma 

och det blir därför någonting positivt för barnet.  

 

Andra orsaker till långvarig skolfrånvaro är psykiska diagnoser vanligt förekommande. Bland annat är 

det ADHD, autism och Aspergers som brukar föreligga hos barn med långvarig skolfrånvaro. Men även 

här uppkommer det problematik gällande samarbetet mellan föräldrar och skola. Det förekommer ofta 

brist på kommunicering för att göra upp en handlingsplan mellan skola och föräldrar för att barnet ska få 

största möjliga stöd för att klara av sin skolgång och komma dit.  

 

Men sen så är det ju såhär att dom här barnen som jag jobbat med under dessa 10 år och framför 

allt hemmasittarna, så har det varit en bakomliggande diagnos. Och det gör att det blir en tröskel 

problematik, då man som i ADHD, gärna snöar in sig på saker och ting och gör det 110%. Räknar 

jag matte med ADHD så vill jag gärna räkna ut hela matteboken, jag nöjer mig inte med fem sidor 

utan jag vill köra så många sidor jag bara kan för att jag vill bli klar, för jag ska till nästa ställe. 

 

Även Magnus beskriver dessa diagnoser som vanligt förekommande bland hemmasittare oavsett om det 

är diagnostiserat eller en sådan lätt form av diagnos som knappt går att sätta på papper. Han menar på att 

detta är en tröskelproblematik som även Sandra nämnde. Barnet går upp, klär på sig och gör allting till 

dess att man ska gå ut genom dörren men där tar det stopp. Magnus menar att det troligtvis finns andra 

aspekter som dator, Tv-spel och telefon som gör att barnet stannar hemma från skolan. 

Dessa komponenter bidrar till en negativ samverkan och som leder till det andra. Magnus menar att 

barnet är ”uppe sent på nätterna för att ADHD gör en vaken och pigg. När man har svårt att sitta still 

finns dator, mobil eller tv-spel som håller en sysselsatt. I slutändan har man kommit in i en fel 

dygnsrytm och även föräldrarna har tappat rutinerna, det går hand i handske på något vis”. 

 

Men enligt Magnus handlar det inte enbart om psykisk problematik utan att detta även leder till ständiga 

misslyckanden för barn med diagnoser. För barn med diagnoser kan misslyckanden vara för oss 

obetydliga saker som att prata inför klassen eller inte kunna läsa eller skriva likvärdigt som resterande 

klasskamrater. Detta medför en stark känsla av misslyckande hos barnet och som kan innebära ilska och 

frustration som leder till att man stannar hemma från skolan. För ett barn med en diagnos är det ibland 
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viktigt för dem att saker och ting inte blir fel. Magnus beskriver att ”…Misslyckanden är lätta att göra 

men svåra att ta sig ur, och som ofta väger tyngre än att lyckas. Barn med diagnoser kan även finna 

ointressanta saker som meningslösa, och att finner dessa barn inte det intressant så kommer dem också 

att utesluta dem.” 

 

Även Marie finner misslyckanden som en stor del till att barn stannar hemma istället för att gå till skolan 

men anser att detta beror på skolans resurser som brustit. Bland annat då skolan har ansvar att remittera 

till psykiatri för att kunna utreda diagnosen. Marie menar även att hemmasittare med diagnoser har svårt 

att bli förstådda oavsett om det gäller skola, föräldrar eller myndigheter vilket gör att de känner ett 

misslyckande. Vidare berättar hon att dessa bakomliggande diagnoser försvårar socialtjänstens arbete 

ännu mer och menar att hemmasittande barn med diagnoser har svårt att se följderna av deras 

handlande. Att barnet inte ser risken för sin egna framtid och inte heller konsekvenserna. 

 

Gabriella menar på att man inte kan generalisera hemmasittare och se en diagnos som en bakomliggande 

faktor. Hon menar att orsakerna är högst individuella men att diagnoser absolut kan vara till hjälp. Men 

att individens egna beteende är det huvudsakliga dilemmat i det hela, främst i samverkan med bristande 

gränssättning från föräldrar och skola. 

 

Analys 

Samtliga intervjuade ansåg att psykiska diagnoser var en viktig bakomliggande faktor och att detta även 

var ett tydligt mönster som socialtjänsten kunde se. Under intervjuerna var ADHD, Autism och 

Aspergers tre gemensamma diagnoser som återkom. Dessa diagnoser tycks inneha en betydande del 

bland orsakerna till barn med långvarig skolfrånvaro enligt socialarbetarna. Gabriella menade dock på 

att man inte kunde använda en diagnos som en bakomliggande orsak utan att problemet orsakats av 

individens egna beteende. Von Wright (2002) menar på att en diagnostisering kan innebära att man 

skapar vissa förväntningar för vad som orsakar ett beteende. Att man på förhand anser att en viss 

diagnos ligger bakom problem och svårigheter. Det kan troligtvis bli att man då skapar handlingsplaner 

som är anpassade utefter diagnosen snarare än individen. Detta kan uppfattas som förnuftigt för många 

och man glömmer ofta att man kringskär individens egenskaper för att fokusera på diagnosen. Detta kan 

innebära att barnet inte blir delaktig i sin egna vårdprocess eftersom diagnosen blir så starkt knutet till 

någonting som barnet är, snarare än någonting som barnet har. Att diagnostisera ett barn innebär inte att 

barnet är sin diagnos utan innebär att barnet har vissa svårigheter. Att glömma bort att barnet innehar 

egenskaper, värderingar och personlighet är saker som barnet med eller utan diagnos alltid kommer att 

ha. Ibland tror jag att det glöms bort att fokusera på barnets positiva egenskaper och att man hela tiden 
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fokuserar på det negativa runtom individen orsakat av dess diagnos och gör handlingsplaner anpassade 

efter diagnosen snarare än individen. En handlingsplan ska vara individanpassad och som kanske också 

borde fokusera på vilka positiva egenskaper som främjar hälsan snarare än orsakerna till ohälsan. 

 

Kanske är denna relationella aspekt någonting som präglar Gabriellas synsätt eftersom hon väljer att inte 

se diagnoser som en bakomliggande faktor. Hon menar att beteendet är problematiken och är högst 

individuell, någonting som även det relationella perspektivet innefattar. Relationen mellan barn och 

socialarbetare kanske borde utgöras utifrån mötet mellan dem för att därefter kunna beskriva vem barnet 

är, och i mötet sker kommunikation och förståelse. Ibland verkar socialarbetarna bestämma vem barnet 

är utifrån dennes diagnos genom att använda sig av ett patogent synsätt. I en av intervjuerna 

framkommer det bland annat ett sätt att beskriva svårigheterna att arbeta med barn med diagnoser. Men 

också skolans ansvar att remittera till psykiatrin för att kunna ställa en diagnos. I detta fall verkar det 

som en konflikt sker då skolan kanske borde använda sig att det relationella perspektivet och se barnet i 

det mellanmänskliga mötet för att kunna göra en bedömning till vilka insatser som är relevanta. Att göra 

sin bedömning utifrån information från psykiatrin som ställt en diagnos kan medföra att insatserna blir 

missbedömda. Detta kan istället skapa konsekvenser för barnet och som också medför att barnet inte 

heller blir delaktig, utan att man talar runt omkring barnet och dess diagnos. Att inta barnets perspektiv 

och sedan pendla mellan sitt eget och barnets och inte utgår från dess behov, så kanske man gör barnet 

mer delaktig i sin egen process. Att kanske ställa frågorna hur barnet gör istället för vad barnet kan, så 

utesluter socialtjänsten sitt eget intresse och intar barnets. På så sätt kan man troligtvis se vem barnet är 

och att beteendet som barnet innehar inte är grundat på diagnosen utan för vem barnet faktiskt är.  

 

Arbetet borde kanske därför kretsa kring att hantera och förbättra hälsan istället för att lägga allt för 

mycket fokusering kring diagnosen. Vad som framkommer från majoriteten av intervjuerna är att 

mycket av deras arbete visar på att det läggs fokus kring individens psykiska sjukdomar eller ohälsa. 

Oavsett om det gäller socialtjänsten, föräldrarna eller till och med individens perspektiv så ser man att 

det är fokusering kring svårigheterna till att gå just till skolan. Barnet ser svårigheterna framför sin egen 

framtid. I det salutogena förhållningssättet är det viktigt att försöka arbeta utifrån individens egen 

förmåga och resurser för att främja sin hälsa, och inte individens frånvaro som orsakats av dess psykiska 

tillstånd. Istället kan man fokusera på vad som istället främjar individens hälsa och hitta en balans 

mellan resurser och belastningar. Istället för att ha hälsa som mål bör man använda hälsan som ett medel 

för individen, och på så sätt stärka möjligheterna till ett hälsosammare liv. Oavsett hur dåligt ett barn 

mår psykiskt så finns det oftast någonting som betyder någonting för barnet. På så sätt kan man försöka 

finna meningen för att kunna utveckla det friska, och ha en utgångspunkt på vad barnet kan. 
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Att försöka se utanför barnets diagnos, kanske till och med glömma bort den för en stund eftersom det 

inte är den som är orsakerna till beteendet. Barnets beteende är troligtvis betingat med sina personliga 

egenskaper och värderingar, fostran och syn på livet. Hur barnet hanterar sina motgångar har högst 

troligt med att göra hur hans eller hennes perspektiv på mening, eftersom en individ inte är sin diagnos 

utan har den. Det kommer troligtvis inte ge barnet delaktighet eller stöd under sina svårigheter i livet 

genom att betrakta barnet som sin diagnos. Självklart är det viktigt att beakta diagnoser, men ibland 

förekommer det att man ser orsakerna på grund av diagnosen och även att man arbetar utifrån barnets 

diagnos och problemen runt den. Barnet beteende kommer troligtvis inte förändras på grund av att man 

ger honom eller henne en diagnos eftersom det är individens egenskaper som bestämmer hur man 

hanterar dem. Att istället försöka arbeta för det man vill, snarare än att arbeta för det man vill få bort. 

 
5.4 Brister i samverkan med skolan 
 
Sandra beskriver att socialtjänsten även har ett nära samarbete med fältassistenter som bland annat går 

runt på skolan och som även har SMS-kontakt med hemmasittarna. Genom sitt arbete på skolan så kan 

de bland annat tillsammans med skolans rektor se hur det går för hemmasittaren när insatserna har 

fungerat och barnet är åter i skolan igen. 

 

Vi vill gärna styra över skolgången, men det är där det blir lite… inte konflikt men, clinch. Varje 

skola kanske inte har den resursen att möta upp en elev varje morgon, just en specifik elev när det 

finns flera hemmasittare. 

 

Sandra beskriver att de lämnar över stafettpinnen till skolan genom att se till att barnet kommer till 

skolan på morgonen, men att socialtjänsten inte har någon kontroll över vad som pågår i skolan. 

Socialarbetarna har inte i uppdrag att stå för undervisningen eller styra över hur skolgången ser ut, vilket 

bidrar till att skolan måste vara där när barnet väljer att dyka upp. Att det inte finns tillräckligt med 

resurser i skolan för att stödja barnet medför därför att socialarbetarnas arbete ibland kan kännas 

förgäves när eleven kommer till skolan men inte finner delaktighet och mening när barnet väl är där. 

Sandra menar att skolan måste agera för att arbetet ska fungera för alla. Sandra beskriver att skolan 

verkar ibland vilja lämna över ansvaret på socialtjänsten när deras insatser inte fungerar. Ibland har 

skolan gått in med resurser som hemundervisning, men Sandra beskriver att det inte är en strategi utan 

en kort lösning som inte är gjord för hemmasittare. 

 

Ibland lyckas vi, men det har ofta krävt 1,5års arbete och då missar dem ju jätte mycket 
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Men vissa kommer tillbaka efter loven, går en vecka i skolan och sedan är dem hemma igen. Efter 

varje lov tror vi att vi har lyckats, men så står vi där på ruta ett igen. 

 

Sandra beskriver i citatet ovan om problematiken kring att lyckas med uppdraget som är både är 

tidskrävande och utmanande för alla inblandade parter. Barnet faller ibland tillbaka i samma mönster 

efter att ha återgått till skolan. Sandra beskriver att ”Det blir som ett tjat, men vi vill verkligen motivera 

barnen att gå till skolan”. Eftersom att 1,5 års tids skolfrånvaro medför att barnet hamnar långt efter i 

utbildningen i jämförelse mot sina klasskamrater och även i sin egna utveckling. Sandra beskriver även 

att socialtjänsten gärna så snabbt som möjligt är där och fångar upp barnet och motiverar dem att gå till 

skolan. Därför erbjuder de skjuts på morgonen eftersom stöd och engagemang är en viktig del i arbetet. 

 

Vidare så arbetar socialtjänsten med ärendet trots att barnet är åter i skolan igen, det är inte först 

handlingsplanens alla mål är uppfyllda som ärendet avslutas. Målen har man tillsammans med teamet, 

skola, föräldrar och barnet gjort upp. Eftersom det även i många fall handlar om någon form av psykisk 

ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsvariationer så tas ärendet över av barn- och ungdomspsykiatrin 

då dem är specialister på området. Men vanligt förekommande är att barnet återfaller i samma mönster 

och ärendet återgår då till socialtjänsten och processen börjar om. Sandra beskriver dock att arbetet 

brukar vara annorlunda vid dessa tillfällen då kännedom om barnet och familjens behov redan finns där. 

Vilket underlättar arbetet avsevärt eftersom den relation som byggts upp mellan familjen och 

socialtjänsten redan finns. Även Gabriella finner att det är väldigt vanligt att hemmasittare återkommer 

till socialtjänsten, vanligtvis efter skollov. Vad detta beror på kan hon inte svara på, men jämför det med 

drogmissbruk. Hon menar att barnet måste själv vilja lösa sina problem innan en förändring kan ske, 

socialtjänsten kan arbeta i flera år med ett ärende. Men det kommer aldrig ske någon förändring om inte 

barnet själv vill. 

 

Marie anser att skolan är en av orsakerna till långvarig skolfrånvaro då dem ofta saknar resurser och 

stöd som gör att barnet känner sig misslyckad. Men också för att det krävs ett stort samverkansansvar 

mellan socialtjänst, skola och barn- och ungdomspsykiatri för att kunna få de verktyg de behöver för att 

komma tillbaka men som ibland brister. Även Magnus beskriver att skolan skulle kunna göra mycket 

mer, även fast han är medveten om att alla barn inte kan ha en egen resurs. Vidare så beskriver han 

socialtjänstens akutresurser, som innebär att familjebehandlarna åker hem till barnet på morgonen och 

kör han eller henne till skolan. Han menar att när han hämtar barnet så måste föräldrarna ta ansvar och 

se till att barnet kommer ut till bilen, och när han lämnar av barnet vid skolan så måste skolan ta vid.  
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…och det funkar ju, ibland. inte helt. För jag skulle vilja att det fanns någon där och tog emot varje 

dag, speciellt när det är specifika fall. Har man varit borta från skolan i två år så är man ju inte så 

hemma på planen längre. Det är ungefär som att åka skridskor, har du inte åkt skridskor på 10år och 

ska ställa dig på ett par, nog är du lite ranglig allt, det är lite svårt. Du kommer ju komma in i det, 

men det kommer ju ta tid. Så lite bättre i skolan det hade det kunnat vara, sen så lägger dom ju om 

så gott dom kan med dom resurser som finns. 

 

Eftersom barnet ofta tycker att skolan är en ångestfylld plats att befinna sig på är det av stor vikt att 

skolan finns där för barnet. Magnus beskriver att misslyckandet ofta väger tungt för hemmasittare och 

att det är därför det är extra viktigt att komma tillbaka till skolan. Han menar även att skolan måste göra 

det mer intressant för hemmasittande barn då dem annars inte kommer att finna någon mening. Att göra 

lektioner lärorikt utan att det märks och att om hemmasittare finner skolan som intressant så kommer 

dem att finna en mening i den. 

 

Analys 

 

Under barnets uppväxt så utvecklas känslan av sammanhang genom att individen utsätts för stressorer. 

Dessa stressorer är en förutsättning för hur barnet hanterar situationer i sitt senare liv eftersom KASAM 

inte blir fullt stabil först vid trettio års ålder. Att uppleva hopplöshet och frustration vid misslyckanden 

som gör att barnet intar en skyddsposition i hemmet där stressorer inte föreligger så kommer troligtvis 

barnets KASAM inte att utvecklas. Det föreligger enligt den salutogena teorin en risk att barnet i vuxen 

ålder kommer att fortsätta undvika situationer där stressorer förekommer. Det är därför viktigt att arbetet 

mellan socialtjänst, skola och föräldrar fungerar. Samarbetet som beskrivs upplevs som någonting som 

hämmar barnet genom att kommunikationen mellan dem inte integrerar. När barnet efter en lång tid 

återkommer till skolan behöver troligtvis han eller hon stöd att kliva in i klassrummet och jag tror därför 

att skolan måste förbättra mottagandet och samarbetet med socialarbetarna väsentligt för att undvika de 

misslyckanden som socialarbetarna talar om. 

 

Hur socialtjänsten beskriver skolans brist på resurser hjälper inte barnet att utveckla sin förmåga att 

hantera stressorer. Att inte utveckla sin förmåga att kunna hantera situationer som kan uppstå i skolan 

kan i sin tur kan bidra till att barnet kommer att fortsätta att vara passiv till skolan. Magnus beskriver att 

skolan bör finnas där för barnet och vara bättre med resursfördelningen för att barnet ska kunna känna 

stabilitet och trygghet. Fokusering kring att försöka stärka dessa komponenter anses därför som viktigt. 
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Detta kan göras genom motivation, beröm och att få barnet att lyckas för att kunna stärka dess 

självkänsla och att inte tvivla på sin kompetens, främst i skolan där problematiken verkar föreligga. 

 

Det relationella perspektivet från skolans håll tolkas som bristfälligt eftersom de inte kan understödja 

barnet med de resurser som krävs. Arbetet som beskrivs av socialarbetarna uppfattas som en sorts 

stafett, där det hela tiden handlar om att lämna över arbetet till varandra för att få sina egna fria. Detta 

trots att ansvaret ligger hos både föräldrarnas, socialarbetarna och skolan. Alla inblandade parter borde 

försöka inta det relationella perspektivet för att kunna möjliggöra utvecklingen för barnet. Brister 

relation och omsorg i någon av dessa parter så kommer barnet troligtvis aldrig att lyckas att klara sig i 

skolan, och heller inte ta sig till skolan. Dels för att föräldrar och skola innehar en viktig roll i barnets liv 

och där uppmuntran, stöd och trygghet blir komponenter som bör prägla arbetet till att bli 

relationsskapande och omsorgsgivande. 

 

6. Diskussion 
 
Studiens forskningsfrågor var hur socialarbetare upplevde orsakerna till långvarig skolfrånvaro och hur 

de upplevde arbetet med dessa barn. Till att börja med så hade socialarbetarna till stor del liknande 

upplevelser kring orsakerna till långvarig skolfrånvaro. Detta var främst föräldrarnas bristfälliga stöd till 

sina barn vilket socialarbetarna ansåg som ett problem. Dels då de upplevde svårigheter att få 

föräldrarna att förstå allvaret i situationen, men också för att det förekom svårigheter att utföra 

handlingar utan föräldrarnas stöd. Detta kunde vara att ta bort saker som hämmade barnet, som dator 

eller mobiltelefon. Men också vardagliga saker som att se till att barnet gick upp på morgonen när 

socialarbetarna skulle hämta barnet på morgonen för att köra han eller henne till skolan. Detta kunde 

tolkas som att barnet saknade en resurs för att kunna uppnå sina mål, men också att barnen skuldbelagde 

sig själva. Detta bidrar troligtvis till att barnet förlorar sin motivation och mening och som innebär att 

barnet blir hjälplöst och har inte förmågan att kunna ta sig ur situationen och få hjälp, och inte heller ta 

emot hjälp från utomstående som socialarbetarna eller skolan. 

 

Vidare så var diagnoser någonting som ständigt återkom hos socialarbetarna. Vissa av socialarbetare 

hade ett patogent synsätt och såg diagnoserna som en del av barnet. Barnet förmådde inte att gå över 

tröskeln på morgonen på grund av sin ångest, och socialarbetarna ansåg att barn med diagnoser hade 

svårare att misslyckas. Skolan ansågs som en plats där man misslyckades om man inte kunde läsa lika 

bra som sina klasskamrater eller kanske började stamma under redovisningen. Von Wright relationella 

perspektiv tolkade socialarbetarnas upplevelser och jag kom tror att det är viktigt att komma ihåg att 
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barn med diagnoser fortfarande är individer. Det blir ibland lite väl fokuserat på barnets diagnos och jag 

tror att det är viktigt för barnet att man inte lämnar barnet utanför sin egen vårdprocess och ställer 

diagnosen i centrum. Detta medför ibland att barnet glöms bort när det egentligen är barnets unika och 

individuella personlighet som borde vara det centrala för att framsteg och förbättring ska kunna ske. 

Mötet med barnet blir därför en viktig del för att kunna se barnets verkliga beteende och som också ska 

ske i ett genuint möte för att barnet ska kunna bli delaktig. Men slutligen anser jag att orsakerna enligt 

socialarbetarnas upplevelser var gemensamt föräldrarnas bristfälliga stöd och barnets diagnoser vilket 

leder till att den första forskningsfrågan är besvarad och som uppfyller syftet. Dels eftersom det gett 

förståelse till orsakerna till långvarig skolfrånvaro ur socialarbetarnas perspektiv och som jag tror är 

viktigt att uppmärksamma för att barn ska få det stöd de behöver både från skola, socialtjänst och 

föräldrar.  

 

Socialarbetarnas upplevelser kring arbetet visade skillnader kring hur man behandlade dessa barn. Dels 

så hade socialsekreterare och familjebehandlare olika perspektiv. Familjebehandlare Magnus lade stor 

vikt på ett genuint möte med barnet för att skapa trygghet och tillit medans Marie och Gabriella ibland 

verkade tycka att uppdraget inte var möjligt att utföra. Colnerud anser att precis som Magnus, att en 

ömsesidig relation är av stor vikt medans socialsekreterarna relation till barnen tolkades snarare som 

ojämlik. Dels då deras möte tolkades som påträngande och att barnen inte var lika delaktiga, dels då 

socialsekreterarna uppgav att det var svårt att rikta samtalen. Även samarbetet med skolan tolkades som 

bristfälligt eftersom skolan saknar resurser att stödja barnet när han eller hon återgår till skolan, men 

även skolans bristfälliga ansvar att ta vid när socialarbetarna lämnar över ansvaret. Barnet får därför 

ingen möjlighet att känna en trygghet med att återgå till skolan och det blir därmed också svårigheter att 

återgå. Socialarbetarnas arbete med långvarig skolfrånvaro är komplicerat och det finns många 

människor inblandade i ett barns skolgång och problematik. Men studiens forskningsfråga som var att 

undersöka socialarbetarnas upplevelser kring arbetet anser jag har besvarats dels genom att 

socialarbetarna beskrivit hur insatserna bedrivs för att få barn med långvarig skolfrånvaro att återgå och 

hur socialarbetarna bemöter barnen och dess föräldrar. Delvis genom att använda ett patogent synsätt 

eftersom ljuset kastas mot barnets diagnos. I analysen framträder Colnerud och von Wright perspektiv 

och det framkommer att det troligtvis behövs mer relationskapande och ömsesidig omsorg för att kunna 

nå fram till barnet för att ge en individanpassad omsorg.  

 
Tidigare forskning av bland annat av Karlberg och Sundell (2004) har i vissa fall även fokuserat på 

föräldrarnas stöd som bakomliggande orsak, men som har berott på föräldrarnas missbruk eller barnets 

dåliga relation till sina föräldrar. Även socioekonomiska faktorer, låg inkomst och trångboddhet var 
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orsaker som forskningen visade. Socialarbetarna i denna studie ansåg att socioekonomiska faktorer inte 

påverkade att barn var hemmasittande utan berodde snarare på föräldrarnas medberoende och brist på 

engagemang. Även bristande gränssättning var någonting som socialarbetare ansåg som återkommande 

hos föräldrarna. Strand (2013) ansåg att skolan bör ha en mer välkomnade atmosfär för föräldrarna för 

att uppmuntra de att bli delaktiga i sitt barns skolgång. Men problemet tycks ligga djupare än så då 

några intervjuade ansåg att problemet med bristande stöd från föräldrarna återfanns fanns i hemmet och 

inte i skolan. Magnus och Marie ansåg även att mobil, dator och Tv-spel var en viktig orsak till att 

barnet stannade hemma istället för att gå till skolan. Detta var någonting som inte förekom i 

forskningsöversikten. 

 

Strand (2013) betonade inlärningssvårigheter som en del av orsakerna och fokuserar till stor del på 

skolans bristande funktion att stödja eleven och menar på att det leder till utanförskap. Medans orsaker 

som var gemensamt för intervjuerna i denna studie var att diagnoser spelade en viktig roll i 

socialarbetarnas arbete. Deltagarna beskrev att diagnoser var en viktig orsak till att barn är 

hemmasittande. De intervjuade menade på att det snarare berodde på en problematik att ens ta sig till 

skolan snarare än utanförskap i skolan. Men också att socialarbetarna upplevde att barnen kände en 

känsla av misslyckande i skolan som ledde till att barnet istället stanna hemma. Skolan har säkerligen en 

stor del i skolfrånvaron, men det finns troligen en problematik redan i hemmet eftersom barnen tillåts att 

stanna hemma eller att föräldrarna finner problematiken så pass svår att den inte är möjlig att lyckas 

lösa. Magnus menade även att föräldrarna kan besitta en bakomliggande diagnos som hämmar deras 

förmåga att ta in information och att stödja sitt barn med de rätta verktygen. Kanske är diagnoser 

någonting som kommit att prägla samhället och som numera ses som lösningen på många problem. Men 

diagnoser förändrar inte vem barnet är vilket jag tycker är viktigt att framföra, skola och myndigheter 

borde fokusera på att göra behandlingen användbar för individen snarare än för diagnosen. 

Behandlingen blir inte individuellt anpassad när den utgår från en diagnos, den blir snarare 

individanpassad när man utgår från barnets unika beteende. 

 

Strand (2013) fokuserar även på utanförskap och mobbing som komponenter till att barn inte går till 

skolan. Sandra ansåg att inte att det fanns mobbing och utanförskap inblandat i barns hemmasittande, 

utan snarare tvärtom. Barnen var ofta omtyckta av sina kamrater och hade många vänner. 

Hemmasittandet beror enligt socialarbetarna inte på att barnet blev på något sätt utsatt i skolan för 

kränkningar som i sin tur leder till att barn stannar hemma.  
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Wimmer (2003) beskriver i den tidigare forskningen att separationsångest från sina föräldrar var en 

orsak till långvarig skolfrånvaro. Sandra beskriver att ett mönster hon såg var att barn vars föräldrar som 

varit hemma med dem fram till skolplikten ofta var de som kom till socialtjänsten i senare ålder. Detta 

ansågs bero på just separationsångest och att barnet inte lärt sig hantera det sociala och kognitiva 

beteendet att vistas med andra människor utan sina föräldrar. Förskolan anses därför som en viktig del i 

barns liv för att kunna utveckla sin sociala kompetens och kognitiva inlärningsförmåga, men också att 

kunna lära sig vara ifrån sina föräldrar.  

 

Strand (2013) betonar att det är viktigt att föräldrar och skola har en god kommunikativ dialog med 

varandra. Men det som framkommer av socialarbetarna är snarare kommunikationen mellan skola och 

socialtjänst snarare än mellan föräldrarna och skolan. Men det huvudsakliga problemet enligt 

socialarbetarna verkar ändå inte vara ur skolans relation till föräldrarna utan snarare föräldrarnas relation 

till sina barn. Det blir svårigheter för skolan att ens föra en dialog med föräldrarna när de inte förmår att 

engagera sig i barnets skolgång. Samtliga intervjuade fann uppdraget som svårt och det kunde ibland ta 

flera år innan de lyckades. Återfall var även vanligt förekommande bland hemmasittare enligt 

socialarbetarna och just därför är det är viktigt att fokusera på åtgärder för att barnen inte ska misslyckas 

med sin skolgång. När socialarbetarna lyckats med uppdraget att tillsammans med föräldrarna, få barnet 

att återgå till skolan blir skolans kommunikation till föräldrarna troligtvis en viktig del just som Strand 

(2013) poängterar. Detta var någonting som socialarbetarna inte tog upp vilket kan bero på att deras 

uppdrag avslutas när barnets mål är uppfyllda, men som ändå kan vara en viktig del just för att förhindra 

att barnet faller tillbaka i negativa mönster. 

 

Både Strand (2013) och Häggqvist (2000) ansåg i den tidigare forskningen att skolmiljön var en viktig 

del och hade ett starkt samband med elevers resultat. Att fokusera på den pedagogiska och sociala 

miljön ansågs som viktigt för att stärka klimatet och hållbara relationer. Ingen av de intervjuade ansåg 

dock att skolmiljön hade en betydande del utan baserades fullt ut på individens egenskaper, diagnoser 

och dess föräldrar. Att istället fokusera på att individualisera skolan och skapa omsorgsfulla relationer 

mellan lärare och elev så kommer motivationen sannolikt att förbättras. Skolan skulle därmed bli en 

tryggare plats för dessa barn att vistas på när barnen finner förtroendefulla relationer till sina lärare. 

Häggqvist (2000) menar på att skolmiljön är en bidragande faktor till att elever blir hemmasittare vilket 

inte framkommer utifrån socialarbetarnas perspektiv. Den amerikanska artikeln skriven av Wilkins och 

Bost (2016) menar att elever snarare uppfattar skolan undervisningen irrelevant för sin framtid vilket 

också framkommer från socialarbetarna. Att istället välja att fokusera på att göra undervisningen lärorik 
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utan att det märks och låta eleverna bli delaktiga i sin skolgång kommer troligtvis medföra att den ses 

som mer relevant och intressant.  

 
Fortsatt forskning 
 

Långvarig skolfrånvaro är komplicerad och det finns många olika orsaker och tillvägagångssätt. Denna 

studie har slutligen kommit fram till att diagnoser och föräldrastöd var de mest betydande bakom 

orsakerna och det kanske är där den vidare forsningen måste träda i kraft. Att utveckla forskning inom 

föräldrastöd för barn med svårigheter sett ur ett relationellt och salutogent perspektiv skulle vara ett sätt 

att utveckla området och ge vägledande stöd åt både myndigheter, skola och föräldrar. Dels då jag tror 

att det är viktigt för föräldrar med barn med svårigheter att se deras starka och friska sidor, inte bara ett 

barn med en diagnos och dess svagheter. Att ingiva en tro på sitt barn och se vad barnet faktiskt har för 

styrkor och i samverkan med skolan, förstärka dem. Det skulle troligen bidra till att barnet känner en 

mening med skolan och att han eller hon faktiskt kan lyckas och det blir därmed inte lika svårt att ”ta sig 

över tröskeln”. Om forskningen finner de rätta svaren skulle det troligtvis inbringa att fler barn har 

möjlighet att ta sig ur den onda spiralen och förhindra att de hamnar i ett socialt utanförskap och alla de 

andra konsekvenser som kan ske. Därför är det viktigt att vidareutveckla området med adekvat 

forskning för att kunna ge alla barn en likvärdig utbildning och möjligheter att lyckas. 
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Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

- Ålder? Utbildningsbakgrund?  

- Hur lång erfarenhet har du som socialsekreterare?  

- Hur lång erfarenhet har du med hemmasittare? 

- Hur skulle du definiera en hemmasittare?  

Orsaker 

- Skulle du säga att det är individens personliga egenskaper som är orsakerna eller finns det andra 

bakomliggande faktorer?  

- Hur ser hemmasittare på sin egen situation?  

- Är individerna motiverade att få hjälp för att återgå till skolan? Tar dem emot resurserna som 

ges? 

- Vad är det som avgör vad som motiverar elever att återgå till skolan? 

- Föräldrarnas stöd i det hela? 

- Vad är det som väger upp att sitta hemma istället för att gå till skolan, om livssituationen anses 

som svår i hemmiljön? 

Socialtjänstens arbete 

- Hur kan en process se ut kortfattat? 

- Hur samverkar ni med skolan? Vad är er styrka i denna process som inte skolan kan bidra med? 

- Hur är individen delaktig i den handlingsplan ni tar fram? Känner individen en meningsfullhet 

att tillsammans med er försöka hitta lösningar? 

- Vilka svårigheter möter ni i arbetet med hemmasittare? 

 

Socialtjänstens slutliga arbete 

- Vilka metoder ser ni har fungerat för att få en hemmasittare att återgå till skolan? 

- Upplever ni skillnad på hemmasittarens psykiska mående när hen återgår till skolan? Känner 

personen mening med skolan?  

 


