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BEHANDLING SKOLA

LEDNING

FASTIGHETER

IT

HELDAG Behandling & Skola

Behandling         och        Grundskola åk. 1-9

JÖNKÖPING

ÖVRIG ÖPPENVÅRD

Utredningar

PIL
Preventiva Inkluderande Lösningar

MALMÖ

KiVa
Evidensbaserat antimobbingprogram



Hemmasittarprogrammet, Hsp

Inlärningsteori/kognitiv 
beteendeterapi

Elev

Föräldrar

Skola

Samverkan Samordning 
Teamarbete

Kartläggningsfas

Behandlingsfas

Vidmakthållandefas

Individualiserad insats med 
syfte att öka skolnärvaron 



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

• Tidigare insatser via skola, Bup, mellanvård och socialtjänst

• Pojkar/flickor

• Vanligtvis grundskoleelever

• Neuropsykiatri, psykiatri och svårigheter i skolmiljö

• Problematiken påverkar familjeklimat, föräldraförmågor och relationer och mående

Vill gå i skolan



Vilka delar kan du göra i din verksamhet?
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Att organisera & strukturera arbetet

• Hur arbetar vi, har vi systematik i vårt arbetssätt? Har vi rutiner för att upptäcka 
problemet i tid?

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

• Hur samarbetar vi med föräldrar och andra aktörer?

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

• Vidmakthållande, hur får vi det att hålla över tid? 
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Hur får vi kunskap om vad som hindrar skolnärvaro? 

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

Kartlägga Åtgärda Utvärdera

9



Hur får vi kunskap om vad som hindrar skolnärvaro? 

Kartlägga Åtgärda Utvärdera
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Vad hindrar?

Intervention

Kartlägga och 
rangordna 

Stegvis 
exponering

Ångest

Inlärt
Ofta både fysiska 

och psykiska 
reaktioner

Intervention

Anpassningar 
Kunskap om att 
det inte går att 
exponera bort

Stress

Uppstår pga bristande förmåga till 
theory of mind, bristande central 

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

ska bli hörda 



Exempel på frågor att ställa

• Vad har du för intressen?

• Vad gör du när du är hemma?

• Träffar du kompisar?

• Saknar du skolan?

• Hur har det vart för dig i skolan?

• Vad har varit svårt? På vilket sätt?

• Finns det något/någon du gillar i skolan?
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Ett annat sätt att få information

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

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

Nackdelar med att vara hemma
Jag blir stressad över att missa skolan
Mamma och pappa blir arga
Tråkigt
Svårt att få jobb

Nackdelar med att vara i skolan
Jag har inga kompisar och vet inte vad jag ska göra på 
raster
Äta i matsalen
Måste vara på lektioner som jag inte begriper
Måste svara på frågor om varför jag inte varit där
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Markera det  som stämmer för dig
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Hur förstår vi beteenden?/Förstår vi beteenden?
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Kommer alltid sent på 
morgonen

Är aldrig på No-lektionen

Följer inte uppgjord 
planering trots att vi 
bestämde det igår

Spelar dataspel hemma, 
hela tiden, spelberoende? 

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

Förknippar klassrummet 
med en läskig händelse

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

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

Jag har lagt 
märke till 

att..
Jag blir 

nyfiken på 
hur det är 
för dig…Aha, så 

det är 
olika? På 

vilket 
sätt?

Är det ok att 
jag frågar? 



Tidslinje, hur har det varit för dig tidigare? 

Åk 1 Åk 3 Åk 5 Åk 7
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Skolfaktorer
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Fungerar bra Intressant Tråkigt För lätt Behöver hjälp Förstår inte 
syftet

Matte

Svenska

Raster

Äta i matsal

Idrott



Hemfaktorer

Det är svårt att gå upp 
på morgonen

ja ibland nej

Jag sover bra ja ibland nej

Jag oroar mig för min 
familj

ja ibland nej

Jag känner mig ofta 
sjuk

ja ibland nej

Jag äter bra ja ibland nej
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Ofta en komplex orsaksmodell 
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Att  återlämna kartläggningen
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• Så här har vi förstått problematiken

• Det här är vårt förslag till åtgärd

Vad tänker du om det? Ska vi prova?



Hörnstenar i en fungerande intervention

• Kunskap om problematiken

• Systematik och ett gemensamt arbetssätt

• Samverkan med andra soc, bup, skola

• Utgå från kartläggning av problematiken

• Inkludera elev, föräldrar och skola  

• Anpassa vs behandla
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School refusual
”The expression of a 

child in suffer.
A tsunami for the 

family”.



Föräldrastöd, 
samtal, prioritering, 

jour

Samordning,
Kommunicera, kalla till 

möten, 
helhetsperspektiv  

Skolnärmande, 
anpassning, exponering, 

färdighetsträningAnpassningar
Hemma, skolan, 

bemötande

Bra stunder ihop, 
familjeklimat, aktiviteter

Aktivering, göra 
roliga saker

Samarbete, hem, skola, 
behandling

Färdighetsträning, Hur ta 
sig till skolan, social 
färdighetsträning

Skola, 
bilda helhet skola & 

behandling

Kommunikation & 
samarbete

Behandling, ångest 
depression. Exponering, 

beteendeaktivering



De ungas röster om vad en fungerande åtgärd bör innehålla
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• Relation. "Om jag ska kunna prata om det som är svårt måste jag veta vem den 
andre är”

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

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

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

”Når skolen ikke passer” Ca 200 ungdomars röster sammanställt av Forandringsfabrikken i Norge. Skoleproffer. Kunskapsinhämtning och 
kunskapsspridning. Råd till politiker & myndigheter. 
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Erfarenheter från en kommun kring implementering

• Förankring hos politiker och tjänstemän. Angeläget för dem

• Dialog över förvaltningsgränser, socialtjänst, utbildningsförvaltning

• Kännedom inom kommunen om arbetet som görs

• Eldsjälar behövs för att komma igång

• Tydlighet kring roller & uppdrag. Vem gör vad?

• Att sätta sig in i andras uppdrag ökar chansen för samverkan

• Tålamod

• Chefer som lyssnar, är intresserade och vill samarbeta 

Erfarenheter summerade av Ann Lindström Gottfridsson projektledare Lidingömodellen
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Take aways! 

• Kunskap och systematik i arbetet är grundläggande!

• Gemensamt ansvar & förståelse för varandra är grejen!

• De ungas röster är viktiga!

• Relation och ett varmt klimat bär långt!

• Små saker gör stor skillnad!
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Vad kan jag bidra med?



Litteraturtips för att få hjälp med kartläggningsmaterial: 

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

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


