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Syftet med studien är att beskriva och analysera fenomenet hemmasittare och de diskurser som 

omfattar fenomenet. En diskursanalys är gjord på ett empiriskt underlag bestående av artiklar 

från dagstidning och facktidskrift samt kvalitativa intervjuer med ungdomar. I analysen har 

uttalanden tematiserats och innebörden har granskats mot ett teoretiskt ramverk inspirerat av 

socialkonstruktionism och teorier om normalitet och avvikelse. 

 

Resultatet visar att det finns skillnader i hur fenomenet hemmasittare beskrivs i dagstidningen 

respektive facktidskriften. I det första fallet konstrueras hemmasittaren som offer i det andra som 

avvikande. Ur intervjuerna med ungdomarna kommer däremot konstruktionen av hemmasittaren 

som medveten och ansvarstagande. 

 

Ur studien kan man dra slutsatsen att hemmasittaren konstureras utifrån vilket perspektiv 

omgivningen har inte utifrån vad hemmasittaren gör eller är men också slutsatsen att kategorin 

hemmasittare är en vuxenkonstruktion där vuxna och ungdomar inte möts i samsyn. 
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Att Sitta Hemma 

Inledning 
I allt högre omfattning och allt tidigare i åldrarna stannar barn och ungdomar hemma från skolan. 

Vi kan läsa i massmedia om hemmasittarna och olika projekt som startas för att återföra elever 

till skolan. Orsaken till varför de stannar hemma är inte tydlig. Det finns heller inte någon tydlig 

definition på vad som menas med begreppet, eller vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att 

en elev ska benämnas hemmasittare. 

 

I vår gymnasieskola kommer vi i kontakt med olika elever som tidigt eller sent hamnar i, vad vi 

tycker, ett utanförskap. Elever med svårigheter inom autismspektrum där vi misstänker att skolan 

misslyckats att skapa tillgänglighet. Elever som tappat motivationen för en skola som antingen 

inte klarat att bemöta behov, alternativt att utmana förmågor. Elever som hanterar den sociala 

arenan utanför skolan men som saknar verktygen för att hantera den sociala arenan i skolan. I 

många fall kan man tro att det handlar om elever som inte följer av samhället förväntade 

mönster. 

 

Med skolan som en av de viktigaste funktionerna i samhällsbygget är det klart att många har ett 

intresse av att ungdomar går i skolan och fullföljer sin skolgång. Det kan vara den väntande 

arbetsmarknaden, det kan vara nationalekonomerna eller många andra. Att det sedan under ett 

valår riktas mycket fokus på skolan är förståeligt med löften som till exempel ’Skolplikt till 18 

år’. Men som Johannes Åman skriver i DN Ledare den 31 januari i år: 

En förälder eller statsmakt som tar till tvång får räkna med att den individuella friheten kommer att hävdas 

med desto större frenesi i samma ögonblick som de formella möjligheterna att upprätthålla tvånget löper ut. 

Skolplikt fram till 18-årsdagen bäddar för avhopp som en trotsig markering av oberoende. 

 

De som hörs minst i bruset från media är de ungdomar som det hela handlar om. Till en del 

kommer den här studien att handla om dem. Det övergripande syftet med denna studie är att 

undersöka och bidra till en ökad förståelse för fenomenet hemmasittare. 

Bakgrund 

Begreppsrikedom 

De många begrepp man träffar på i forskning och artiklar om elever som väljer att stanna hemma 

från skolan behöver förklaras. Det är viktigt att man förstår meningen och definitionen av olika 

begrepp som skolfrånvaro och skolk menar Reid (2005) men det är inte enkelt eftersom det finns 

många olika typer av skolfrånvaro och olika tolkningar av vad som är vad. Pellegrini (2007) 

visar att beroende på vilket begrepp man använder så skapas en värdering och ett bidrag till 

någon av de olika diskurser som omger skolfrånvaro. I Sverige förekommer begrepp som 

avhoppare, skolkare och korridorvandrare parallellt med begreppen hemmasittare och 

långskolkare. Framför allt i engelskspråkig litteratur är begreppet ’drop-outs’ etablerat. Andra 

termer som förekommer är ’truancy’, ’school absentee’, ’school refusal’ och ’school phobia’. 

Vid sökning av litteratur och artiklar har jag valt att använda hemmasittare, drop-out, school 
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refusal, truancy och school absenteeism som sökord, medveten om värdeskillnader i de olika 

begreppen. Denna diskursanalys handlar om termen och fenomenet hemmasittare men de andra 

begreppen återkommer oundvikligen som en del av berättelsen om frånvaron. 

 

Att elever väljer att stanna hemma från skolan innebär konsekvenser för individ, skola och 

samhälle. Elever som stannar hemma från skolan är ingen ny företeelse men idag finns ett 

relativt färskt begrepp för dem, ”hemmasittare”. Det är intressant att försöka förstå vad som 

döljer sig bakom begreppet. I följande avsnitt görs ett historiskt nedslag och relevanta delar av 

styrdokumenten beskrivs. Därefter de teoretiska ramverk som inspirerat till denna studie och 

delar av en omfattande forskning inom området.  

Historiskt nedslag 

Hur skolan utvecklats med möjlighet och rätt till utbildning för allt fler ungdomar har betydelse 

när man betraktar de ungdomar som väljer att inte gå till skolan. 

Grundskolans framväxt och utveckling 

Med ett ständigt ökat behov av utbildade människor kom redan på 1800-talet diskussionerna om 

folkundervisning (Sandström, 1997) och 1842 kom stadgan om obligatorisk folkskola. Under 

1900-talet handlade den svenska utbildningsdiskussionen om en gemensam bottenskola för alla. 

I skollagen från 1962 infördes den nioåriga grundskolan som ett förverkligande av bottenskole-

idén. Sandström menar att det som påbörjades då är en oavbruten reformprocess som fortfarande 

pågår vilket visar sig i revideringarna av läroplanerna 1969, 1980, 1994 och den senaste så sent 

som 2011. Grundskolans genomgående uppdrag är att ge alla i samhället en likvärdig utbildning, 

varför alla barn har skolplikt. 

Gymnasieskolans utveckling 

Efter att den nioåriga obligatoriska grundskolan genomfördes kom turen till gymnasiet. 1964 

fattade regeringen beslut om ”det nya gymnasiet” (Sandström, s.232). Innan dess hade 

yrkesskolorna och yrkesutbildningen legat utanför skolöverstyrelsen men 1968 beslutades att 

olika yrkesutbildningar skulle samordnas till ett begränsat antal tvååriga linjer inom 

gymnasieskolans ramar. Ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och skola ändrades 1990, 

året efter beslutade regeringen om en reformering av gymnasieskolan (Skolverket, 2000). Den 

nya gymnasieskolan bestod av 16 nationella program mot tidigare 22 linjer och många 

specialutbildningar. Det fanns en indelning i yrkes- respektive studieförberedande program men 

alla program blev treåriga och gav grundläggande behörighet till högskolan. 

 

Genom GY-07 skulle gymnasieskolan reformeras än en gång men reformarbetet avbröts i 

oktober 2006 när regeringen efter valet byttes ut. Den nya gymnasieutredningen överlämnade i 

mars 2008 sitt betänkande Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). 

Begreppet genomströmning användes som ett mått på hur effektiv gymnasieskolan är och den 

skulle kunna ökas. Gymnasieskolans stora valfrihet ansågs för rörig och svår för eleverna att 

överblicka. För gymnasieutredningen handlade valfrihet ur ett elevperspektiv framför allt om 

rätten att komma in på sitt förstahandsval. Man menade att om elever kommer in på sina 

förstahandsval ökar förutsättningarna att utbildningen genomförs inom tre år. Först 2011 
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genomfördes reformen med stora förändringar vad gäller program som ska se likadana ut över 

hela landet och större skillnader mellan högskoleförberedande och yrkesprogram. Ett nytt 

betygssystem har införts med fem nivåer mot tidigare tre och behörighetskraven till 

gymnasieskolan har höjts (Gy2011 - Gymnasiereformen). Våren 2013 var 12,4 procent utan 

behörighet att söka till gymnasieskolan (Skolverket, 2014). 

Styrdokumenten 

I styrdokumenten fastställs ömsesidiga krav på skola, elev och vårdnadshavare. Nedan 

beskrivning av de lagtexter som berör skolplikt och närvaro. 

Skollagen 

Barnet har skolplikt från höstterminen det år då barnet fyller sju år till utgången av vårterminen 

det nionde året (Skollagen, 7 kap. §10, §12). För den elev som inte har gått ut högsta årskursen 

när skolplikten annars skulle ha upphört kan skolplikten istället förlängas ett år, längst till eleven 

fyller 18 år (Skollagen §13, §15). Vidare har en elev i grundskolan rätt att slutföra utbildningen 

under ytterligare två år efter skolpliktens upphörande enligt §15. Det är vårdnadshavarens 

skyldighet att se till att barnet fullföljer sin skolplikt och det kan utdömas vite om 

vårdnadshavaren inte har fullgjort sitt ansvar (Skollagen, 7 kap. §20, §23). 

 

Elever i grundskolan ska enligt Skollagen 7 kap. §17 delta i verksamheten och om en elev uteblir 

utan giltigt skäl ska vårdnadshavare meddelas samma dag. För elever i gymnasieskolan regleras 

närvaron i 15 kap. §16 och eleven ska delta i utbildningen, om inte så sker ska vårdnadshavare 

meddelas samma dag. 

Förordningarna 

I skolförordningen 4 kap. §8 och i gymnasieförordningen 12 kap. §1 beskrivs hur frånvaro ska 

anmälas snarast till skolan. 

Teoretisk referensram 

Det som händer i vår verklighet och hur vi benämner fenomen och företeelser är många gånger 

produkter av en social konstruktion där vi alla på ett eller annat sätt bidrar till att upprätthålla 

konstruktionen. Det gäller i högsta grad skillnaden mellan det som betraktas som normalt och det 

som betraktas som avvikande. Den här studien hämtar sin inspiration från teorier om normalitet 

och avvikelse och socialkonstruktionistiska teorier. 

Normalitet och avvikelse 

Begreppet normal har enligt Hydén (2006) hängt med sedan 1800-talet som ett sätt för oss att 

förstå vår omvärld. Normalitet kan definieras på olika sätt, statistiskt, normativt eller också vara 

den individuella/medicinska normaliteten (Hydén, 2006; Lutz, 2013). I statistisk normalitet 

jämförs individen mot majoriteten och kan på så sätt hamna inom eller utom vad som anses 

normalt, eller som Baggens (2006) skriver, det genomsnittliga. I den normativa normaliteten 

konstrueras det avvikande i förhållande rådande normer (Lutz, 2013). Den medicinska 

normaliteten ska förstås som motsats till det sjuka och är kopplad till en tanke om att det 

avvikande kan behandlas. 

 

http://gy2011.info/
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Oavsett vilket bygger vår förståelse av normalitet enligt Sandin, Hydén och Lind (2006) på 

jämförelser, där vad som inte är normalt är definierat jämfört med något som uppfattas som 

normalt. Enligt Börjesson (2003) har fokus i alla tider legat på normavvikelser, avvikelser som 

formats av ett större sammanhang. Under 1900-talet och fram till nu har allt fler barn kommit i 

kontakt med skolan som blivit en arena för jämförelser, en källa för statistik av det normala. I 

uppbyggnaden av skolan har både det normala och det avvikande konstruerats (Burr, 2003; 

Börjesson, 2003). Avvikelser syns alltid i relation till något och bedömningen av vad som är 

avvikande är beroende av vem som gör bedömningen och när den görs (Lutz, 2013), det handlar 

om en social definition (Baggens, 2006). 

 

Där det avvikande skapas, skapas också föreställningar om hur det avvikande skulle kunna bli 

normalt med hjälp av insatser (Sandin m.fl., 2006). Normaliseringsåtgärderna kan handla om två 

olika synsätt. Enligt det ena ses åtgärder som human hjälp för barnen och föräldrarna, enligt det 

andra som ett sätt att utöva kontroll över individer. Medicinska förklaringsmodeller har gradvis 

ökat i samhället och barn som inte fungerar i sin omgivning omfattas ofta av neuropsykiatriska 

diagnoser som snarare borde betraktas som skoldiagnoser och handla om skolors oförmåga att 

hantera olikheter (Lutz, 2013). Förespråkare för medicinering av till exempel 

koncentrationssvårigheter försvarar denna med att det blir bättre för individen i skolan. En 

alternativ förklaring skulle kunna vara att medicinering gör att skolan får mindre olikheter att 

hantera. Barn i behov av särskilt stöd har blivit en kategori för att kunna fördela resurser inom 

skolan. Vilken profession som kategoriserar barnen blir avgörande för vilka resurser som sätts in 

menar Lutz (2013). Mest stöd får den som diagnostiserats av läkare/psykiater. Minst den som 

bara bedömts av pedagogen. Lutz (2013) problematiserar påståendet att andelen barn i behov av 

särskilt stöd ökar och menar att det delvis beror på att resursfördelning i skolor bygger på 

kategoriseringar parallellt med att styrdokumenten fokuserar på individuell utveckling. Intensiv 

kartläggning av enskilda individer innebär att spannet för normalitet minskar. 

 

Sandin m.fl. (2006) påpekar att skolan ställer krav på att eleverna ska kunna anpassa sig till 

arbetssätt och arbetstakt men att elevernas olikheter också ställer krav på skolan att anpassa 

utifrån elevernas behov. Talet om olikhet och mångfald florerar i skolan menar Hellberg (2006) 

och rätten att få vara annorlunda lyfts, men ändå bedöms och kategoriseras allt fler elever i 

skolan. Kategoriseringar och diagnoser gör olikheter till en fråga om normalitet och avvikelse. 

Baggens (2006) ifrågasätter läroplanernas beskrivningar av undervisning anpassad till alla 

elevers olika förutsättningar där talet om olikhet förväntas dölja tankarna om normalitet som är 

grunden för undervisningen i skolan. Det har alltid funnits barn som haft svårt att leva upp till 

skolans krav och tendensen har varit, och är fortfarande, att se svårigheterna som individuella 

snarare än som brister i skolan.  

 

Hydén (2006) diskuterar hur begreppen normalitet och avvikelse förhåller sig till varandra och 

menar att det är ett begreppspar där sammankopplingen är kulturellt och socialt betingad. Det är 

inte normaliteten som är viktig utan kraften hos vissa sociala normer. Vissa individer avviker 

från sociala normer vilket innebär att samhället reagerar mot normbrottet och individen 

etiketteras. Den som fått etiketten anpassar sig till ett liv som avvikare och etiketten blir en del 

av individens uppfattning om sig själv. Det finns individer ”som inte passar in i de för-givet-
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tagna normerna, helt enkelt för att de definierar sig själva på ett annat sätt” (s.271). Det är inte att 

en individ bryter mot det normala som är utgångspunkten utan att det finns personer som 

uppfattas som mer annorlunda. 

Social konstruktionism 

Det förekommer i litteraturen olika ismer som har det gemensamt att de ser på konstruktioner av 

verkligheten och pekar på att det man ser inte är vad det verkar vara. Enligt Hacking (2000) lever 

konstruktivister, konstruktionister och konstruktionalister i olika intellektuella miljöer. Det 

gemensamma är det kritiska förhållningssättet relativt för sant tagen kunskap, som till exempel 

kategorisering och normalitet. Poängen med konstruktionismen är enligt Börjesson (2003) en 

medvetenhet om att det inte finns en enda sanning som är frikopplad från kulturella eller 

historiska influenser. Varje samhällsfenomen bestäms av den tidens strider om definitioner. 

 

Det vi håller för sann kunskap upprätthålls av sociala processer i vardagsmötet mellan 

människor, vilket gör språket särskilt betydelsefullt när vi betraktar sociala konstruktioner (Burr, 

2003). Kunskap och socialt agerande går hand i hand vilket innebär att konstruktioner gör att 

vissa beskrivningar av världen har företräde medan andra utesluts. Det centrala är texten som kan 

vara vilken tryckt, visuell, muntlig eller hörbar produktion som är tillgänglig. Hur fenomen 

beskrivs påverkar hur detsamma uppfattas. Vi kan till exempel prata om en hemmasittare som en 

person snarare än om hemmasittande som är något en person gör. När substantivet hemmasittare 

skapas, skapas samtidigt en särskild typ av människa. 

 

Det finns, menar Burr (2003), ett maktförhållande där de sociala konstruktionerna tydliggör vad 

som är tillåtet för olika människor att göra och hur man kan behandla andra. Själva processen där 

normalitet förhandlas präglas av maktrelationer (Sandin, Hydén & Lind, 2006). Såväl Sandin 

m.fl. som Börjesson (2003) pekar på hur problembestämningar definieras olika från tid till tid 

och av vilka som har tolkningsföreträde, vilka som för tillfället har en stark social position. Den 

som har mest makt har både resurser och mandat att avgöra vilken version av verkligheten som 

gäller (Burr, 2013). För att kunna konstruera en värld där det finns olikheter måste det finnas en 

kunskap om hur olikheterna är och denna i sin tur ger ett ojämlikt maktförhållande.  

 

Kategorier och klassifikationer av människor är ofta värdeladdade menar Hacking (2000). De 

kategorier som uppstår i samhällsvetenskaperna handlar ofta om avvikelser, med syfte att skaffa 

kunskap för att kunna hjälpa de individer som har problem. Det uppstår kategorier som man 

antingen bör eller inte bör tillhöra. Med kategorierna förändras det personliga värde vi tycker vi 

har och vi accepterar de kategorier som experterna ger oss. Att skapa kategorier är enligt 

Börjesson (2003) ingen ofarlig verksamhet vare sig det är vetenskapligt eller inte. Men genom att 

granska vilka kategorier som existerar kan vi se vilka alternativ som diskurserna tillåter. 

Diskurser 

Widerberg (2002) beskriver diskurser som metasamtal där alla övertygelser, logiker och 

kunskapsformer samlas och till vilka ett samhälle förhåller sig och varje individ positionerar sig i 

förhållande till. Hur en diskurs beskrivs är olika beroende på vilken inriktning man har menar 

Burr (2003). Det kan finnas många olika diskurser runt ett och samma objekt och varje sådan 
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diskurs strävar efter att konstruera objektet på ett annorlunda sätt. Med diskurser skapas enligt 

Börjesson (2003) mening och förståelse då de bestämmer vilka kategorier som gäller som sanna 

och accepterbara. Diskurserna är enligt Burr intimt kopplade till olika institutionella och sociala 

praktiker som påverkar hur vi lever våra liv och på vad vi kan eller inte kan göra och det är av 

intresse för relativt mäktiga grupper som vissa och inte andra diskurser får sanningsstämpel. 

Människor själva övervakar sedan sitt eget beteende i förhållande till vad som för tillfället 

betraktas som normalt. Vilken identitet en person har inom en diskurs beror på en mängd olika 

saker, inte personliga kvaliteter utan beroende på den sociala värld som inramar personen. Vi har 

i diskursen den position vi har och kan antingen acceptera eller motsätta oss. Var man än 

befinner sig, befinner man sig i ett socialt sammanhang. 

Tidigare forskning 

Här följer ett tvärsnitt av forskningsfältet. I Sverige är forskningen om ungdomars frånvaro från 

skolan inte så omfattande även om intresset ökat på senare år. Skolverket har som övervakande 

myndighet gjort sammanställningar utifrån studier och tillsynsärenden. 

Skolfrånvaro i svenskt perspektiv 

Skolverket (2010) beskriver omfattningen av frånvaro i grundskolorna under läsåret 2008/09. 

Drygt 1500 elever var ogiltigt frånvarande minst en månad och drygt 12 000 elever hade ogiltig 

ströfrånvaro under två månader eller mer. Frånvaron beror på en komplex väv av problem både i 

hem och skola där orsakerna delas in i skolfaktorer och hem-, familjefaktorer. En alternativ 

indelning från Skolverket (2007) visar på två förklaringsmodeller där den ena handlar om 

individuella och sociala bakgrundsförhållanden, den andra om skolans organisation och 

verksamhet. Skolverket (2008) beskriver från granskningen av ett antal tillsynsärenden att 

huvudmännen oftast uppger sociala eller psykosociala skäl och svagt stöd hemifrån som orsaker 

till elevers frånvaro. Föräldrarna har i huvudsak en helt annan uppfattning och beskriver i flera 

fall en skola som uppmuntrat, ibland krävt att eleven ska stanna hemma. 

 

Skolverket (2007) presenterar en intervjustudie av sexton ungdomar som tidigare hoppat av från 

gymnasieskolan och beskriver att ungdomarna i stort sett alla kommer från arbetarhem eller lägre 

medelklass. En återkommande förklaring till att ungdomar väljer att lämna skolan är de hårdare 

kraven på gymnasieskolan. Enligt Skolverket (2007) bidrar bristen på uppmärksamma vuxna och 

tidiga, förebyggande insatser.  

 

I internationell forskning har frånvaro ägnats stort intresse. Här nedan följer ett tvärsnitt av 

internationell forskning inom forskningsområden som orsaker och konsekvenser av frånvaro, om 

identifiering och förebyggande åtgärder men också metoder för att motverka frånvaro och för att 

återföra ungdomar till skolan. 

Forskning om skolfrånvarons bakomliggande orsaker 

Forskningen om orsakerna till att ungdomar är frånvarande från skolan är omfattande och 

resultaten varierar (Reid, 2005; Pellegrini, 2007). Många delar enligt Barlow och Fleischer 

(2011) skulden för att elever är frånvarande i skolan och de nämner regeringen, lärarna, eleverna, 

hem och skola. Att forskningsfokus av tradition varit fokuserad på individfaktorer har inneburit 
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att det som lyfts är de orsaker som är kopplade till individen menar Jerald (2006) men han 

påtalar att senare forskning visar på att den största orsaken till elever lämnar skolan är 

skolrelaterad. 

 

Ungdomar beskriver oftast skolrelaterade orsaker som bristande motivation och engagemang, att 

skolan upplevs som tråkig, eller att det är brist på utmaningar (Kennelly & Monrad, 2007). 

Elever i olika åldersgrupper uttrycker olika orsaker till frånvaro, äldre anger oftare skolrelaterade 

faktorer än hemrelaterade, som missade betyg, låga resultat på prov och att man halkar efter 

(Reid, 2005; Jerald, 2006; Kennelly & Monrad, 2007). Även hög frånvaro, bristande uppförande, 

dåliga relationer till lärare och att ungdomen gått om kan nämnas som möjliga skolrelaterade 

orsaker. Attwood och Croll (2006) visar att ungdomar själva ofta förklarar sin frånvaro med 

dåliga relationer till lärare, att lärare inte når upp till de förväntningar eleverna har på dem. Det 

handlar inte om att tycka om lärare utan Attwood och Croll finner detaljer som att det är läraren 

som auktoritet eller lärarens förmåga att hålla ordning som ifrågasätts. Övergripande som orsak 

till frånvaro är också oordning och stökig atmosfär i klassrummet snarare än mobbning eller 

skolarbetet som sådant. Man tar dock upp mobbning som bidragande orsak. 

 

Föräldraperspektivet återges av bland annat Hank, Bru och Ertesvåg (2013) där föräldrarnas 

förklaringar handlar mycket om skolfaktorer, elevers svårigheter och att skolan brister i att 

anpassa undervisningen efter elevernas behov och att göra skolsituationen förutsägbar. Brister i 

bemötandet av elever kommer också upp i beskrivningen. Många uppger också mobbning som 

en faktor. 

 

Kennelly och Monrad (2007) visar på sociala faktorer som beteendeproblem och bristande 

uppförande. Den forskning där diagnoser av olika slag är orsak till frånvaro från skolan 

representeras av Kearny och Albano (2004). Man nämner bland annat separationsångest, 

trotssyndrom och uppförandestörning. De elever som blir föremål för patologiska 

förklaringsmodeller riskerar dock att internalisera dessa och ta fasta på att det är något fel på 

dem menar Stroobant och Jones (2006). 

 

Lärarna förklarar avhopp med sådant som är utanför skolans kontroll, familjeproblem, personliga 

problem eller bara brist på ambition menar Jerald (2006). I en studie från en konferensserie med 

olika professioner som rektorer, kuratorer, lärare visar Reid (2007) att de uppger att orsakerna 

kan delas in i tre huvudsakliga områden: elever som inte tycker om att gå i skolan, de som har 

svårigheter i hemmet och de som har psykologiska problem. Bara ett fåtal lärare medger att 

skolan har en del i problemet, vilket enligt Reid (2005) och Southwell (2006) kan förklaras av att 

lärare kan se skolk som kritik mot deras arbete. Det är ett problem att lärarna är fasta i tron att 

det är hos eleverna problemet ligger när lärarna behöver ha förväntningen att de allra flesta 

elever vill klara av skolan (Jerald, 2006). Barlow och Fleischer (2011) problematiserar 

skillnaderna mellan elevers och lärares uppfattningar och menar att det säkert kan finnas sämre 

lärare men att det också kan handla om att omotiverade elever inte ens ger lärarna en chans.  

 

Ett annorlunda perspektiv erbjuder bland annat McIntyre-Bhatty (2008), Southwell (2006) och 

Spencer (2009). Orsaken till att elever skolkar från skolan är att deras behov av särskilt stöd inte 
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blir bemötta. Skolk utifrån det betraktelsesättet blir en bra indikator på när elever inte fått 

relevant stöd i skolan. Alla insatser som gjorts som syftat till att tvinga eleven att gå till skolan 

eller att straffa föräldrarna har haft små effekter, menar Southwell, och skolket har bara fortsatt. 

Spencer menar att det bedrivits väldigt lite forskning över hur skolk hänger ihop med behovet av 

särskilt stöd. Skolans oförmåga att möta elevernas behov förklarar varför man kan uppleva att 

föräldrarna i vissa fall accepterar och bidrar till elevernas skolk menar McIntyre-Bhatty. 

 

Dube och Orpinas (2009) utgår från ett psykologiskt perspektiv med hur negativ och positiv 

förstärkning gör att elever väljer att inte gå till skolan. I sin studie finner de att övervägande 

delen av respondenterna stannade hemma på grund av positiv förstärkning. Det kan tolkas som 

att eleven använder negativ förstärkning för att gå från något obehagligt i skolan och positiv 

förstärkning för att gå till något roligare i hemmiljön. 

Forskning om skolfrånvarons konsekvenser 

Att elever inte är närvarande i skolan innebär stora konsekvenser för både individ och 

skolsystem (Kearney & Bates, 2005). När forskningen började visa att lärande alltid sker i 

sociala kontexter insågs att kamrater och relationer har en stor betydelse (Rubin & Coplan, 

2004). Brist på interaktion mellan barn och ungdomar påverkar deras sociala förmågor och det 

finns anledning att oroa sig för de ungdomar som drar sig undan från skolan. Kamrater är viktiga 

för den sociala utvecklingen eftersom man där måste utveckla relationskompetens till skillnad 

mot familjerelationerna som bara finns där (Schjellerup Nielsen, 2006). Den sociala utvecklingen 

sker tillsammans med vänner (Ogden, 2003) och skolelever lär sig tillsammans och utvecklar 

både kunskap och sociala förmågor tillsammans i klassrummet (Ryan & Patrick, 2001; Ogden, 

2003). Den sociala omgivningen är viktig för alla som studerar men särskilt viktig i de tidiga 

tonåren. Witlivet, Brendgen, van Lier, Koot och Vitaro (2010) menar att ungdomar som blir 

utestängda av kamrater riskerar att få depressioner. 

 

Avhopp från skolan blir också ett stort samhällsproblem, när individerna drabbas av negativa 

hälsoeffekter och kortare livslängd (Kennelly & Monrad, 2007). Kennely och Monrad och 

Dynarski, Clarke, Cobb, Finn, Rumberger och Smink (2008) menar att brottsligheten ökar när 

ungdomar hoppar av från skolan. Samma författare visar också på ekonomiska konsekvenser för 

individer utan utbildning och menar att svårigheterna ökat med tiden eftersom de enkla arbetena 

som kunde utföras utan utbildning i hög grad försvunnit. 

Forskning om hur risk för frånvaro kan identifieras och förebyggas 

Det finns forskning om metoder att identifiera vilka ungdomar som riskerar att lämna skolan 

(Jerald, 2006; Kennelly & Monrad, 2007) men man vet däremot mindre om vad som skulle 

förebygga att ungdomar lämnar skolan. Ungdomar som riskerar att falla ur skolan kan enligt 

Dynarski m.fl. (2008) identifieras utifrån deras engagemang för skolarbete. Det visar sig bland 

annat i närvaro, deltagande och satsning på skolarbete men också i intresse och entusiasm, 

delaktighetskänsla och tillhörighet. Skolfaktorer som betyg, närvaro, klassrumsbeteende och 

engagemang indicerar risken för avhopp i högre grad än faktorer som genus, etnicitet och klass 

menar Kennelly och Monrad (2007). De föreslår olika åtgärder för att tidigt hitta de ungdomar 

som riskerar att falla ur skolan, bland annat gemensamma datasystem som övervakar och spårar 
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mönster av frånvaro redan från tidiga år. Men också gemensamma och tydliga kriterier för vad 

som kan betraktas som ett frånvaromönster där en intervention behöver sättas in. Dynarski m.fl. 

(2008) påtalar att interventioner måste omfatta ett flertal parallella åtgärder. 

 

Det finns områden som kan utvecklas för att förhindra att ungdomar lämnar skolan. Langenkamp 

(2010) söker förklaringar i det som händer i ungdomars byte mellan olika stadier och menar att 

de ungdomar som börjar gymnasiet med dåliga betyg riskerar att ramla ur skolan. Sociala 

relationer till kamrater och lärare och hur uppsamlingsområdet till skolan ser ut har betydelse. 

För att insatser mot frånvaro ska vara effektiva måste de ske tidigt (Kennelly & Monrad, 2007). 

Jerald (2006) beskriver att varningssignalerna kan ses redan så tidigt som i år sex men sista året i 

grundskolan är avgörande för om ungdomarna kommer att fullfölja skolan eller inte. Det är 

enligt Jerald stora variationer i hur hög grad skolor klarar att hålla kvar elever i skolan. Skolor 

som kombinerar höga krav med mycket stöd har visat sig framgångsrika. 

 

Förebyggande interventioner på systemnivå ställer enligt Pellegrini (2007) krav på kompetens 

och kunskap hos skolans personal. Föräldrarna i Hanks m.fl. (2013) studie lyfter också skolors 

och lärares behov av kompetens om hemmasittare. Det handlar om tydlig ansvarsfördelning för 

övervakning av närvaron men också om arbete med likabehandlingsplaner och kamratstöd 

(Pellegrini). Kennelly och Monrad (2007) beskriver gemensamma datasystem som övervakar 

och spårar mönster av frånvaro redan från tidiga år. Också liten frånvaro kan vara en indikator. 

Forskning om hur frånvaro kan åtgärdas 

Pellegrini (2007) visar att interventioner på olika nivåer är beroende på vilken diskurs som är den 

aktuella. När individen själv anses vara orsak till frånvaron används interventioner för att ändra 

beteenden men beteendebaserade interventioner har knappast har någon effekt om man inte 

samtidigt gör något åt andra faktorer. Kearney och Bates (2005) upplever att det finns gott om 

metoder och behandlingar men att de inte är anpassade för pedagogerna i skolan, eftersom de har 

fokus på övervakning och anpassning av elever. Det krävs mångfacetterade åtgärder för att 

hjälpa ungdomar tillbaka till skolan. Många av de interventioner som görs för att åtgärda 

frånvaro saknar förankring i den omfattande forskning som finns inom området menar Pellegrini 

(2007). 

 

McIntyre-Bhatty (2008) antar att det för de barn där frånvaron beror på individ- eller 

familjefaktorer kan fungera med en tydlig plan för hur barnet ska återföras till skolan. Men där 

skolket beror på att elever och deras familjer är missnöjda med undervisning eller särskilt stöd 

kan frånvaron snarare förvärras vid tvång att återkomma till skolan. Hon menar att det inte är 

eleven utan skolan som behöver åtgärder och öppnar upp för att hemundervisning kanske kan 

vara ett alternativ för vissa elever. Kennelly och Monrad (2007) förespråkar särskilt stöd i 

kärnämnen, för ungdomar som misslyckas i fler än ett riskerar att lämna skolan. Spencer (2009) 

fann i sin studie att två-språkiga elever löper större risk att bli frånvarande och det ställer krav på 

skolorna att bevaka hur dessa elever acklimatiserar sig tidigt i skolan. Dessutom att bättre skilja 

ut när det handlar om språksvårigheter. 
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Reid (2005) visar hur skolor och myndigheter i Storbritannien gör stora insatser för att 

uppmuntra skolnärvaro som t.ex. nationellt koordinerade skolkräder, snabba åtal av föräldrar till 

skolkare och poliser i skolorna. Ansvaret för närvaro och uppförande ligger hos föräldrarna i 

lagtexter och förordningar men myndigheternas insatser är ofta illa övervägda och för snabbt 

introducerade. 

Summering av tidigare forskning 

Det finns omfattande forskning om frånvaro från skolan och aspekter, orsaker och åtgärder finns 

beskrivna utifrån många olika ansatser. Pellegrinis (2007) tolkning att interventionerna är 

beroende av den diskurs som är aktuell säger mer om hur omgivningen väljer att hantera 

problematiken än vilket behovet egentligen är. 

 

I den här granskningen av tidigare forskning kan grovt följande diskurser identifieras. 

Psykologiska och medicinska diskurser (Dube & Orpinas 2009), sociala diskurser med 

orsaksförklaringar hos individen (Kearny & Albano, 2004; Stroobant & Jones, 2006; Reid, 

2007), eventuellt familjen (Jerald, 2006) och relationer till jämnåriga (Rubin & Coplan, 2004; 

Witlivet, Brendgen, van Lier, Koot & Vitaro, 2010; Schjellerup Nielsen, 2006; Ogden, 2003; 

Ryan & Patrick, 2001; Langenkamp, 2010). Skolan (Kennelly & Monrad, 2007; Reid, 2005; 

Jerald, 2006; Kearney & Bates, 2005) och relationen till skolan (Attwood & Croll, 2006; Barlow 

och Fleischer, 2011) har sin egen diskurs. Andra diskurser som skymtas är samhällsdiskursen 

(Kennelly & Monrad, 2007; Dynarski, Clarke, Cobb, Finn, Rumberger & Smink, 2008) och den 

legala (Reid, 2005) där felet och ansvaret finns hos föräldern. 

 

Exempel på alternativa diskurser som nämns är den psykiatriska, den beteendemässiga, 

medborgarens, den socio-medicinska m.m. En uppstickande diskurs där eleverna ses som agenter 

i sina liv och uttrycker sitt missnöje med skolan eller skolans stöd genom att vara frånvarande 

representeras av Southwell (2006), McIntyre-Bhatty (2008), Spencer (2009) och Hank, Bru och 

Ertesvåg (2013). 

 

Med utgångspunkt i ovanstående presenteras nedan ett preciserat syfte med frågeställningar. 

Preciserat syfte med frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och analysera fenomenet hemmasittare och de diskurser som 

omfattar fenomenet. 

- Hur beskriver en dagstidning fenomenet hemmasittare? 

- Hur beskriver en facktidskrift fenomenet hemmasittare? 

- Vad säger ungdomar om fenomenet hemmasittare? 

Metod 

Metodval 

Studiens övergripande syfte att bidra till ökad förståelse för fenomenet hemmasittare motiverar 

valet att göra en kvalitativ studie. Att det teoretiska ramverket med framför allt 

socialkonstruktionismen går hand i hand med metoden diskursanalys styrker valet. Enligt 
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Börjesson (2003) innebär diskursanalys att ”problematisera själva essensen i en företeelse” (s.19) 

och det medför en framkomlig väg där företeelsen hemmasittare ska undersökas och förstås. Att 

studera diskurser innebär att fundera över vad som sägs, hur det sägs och hur det skulle kunna 

sägas på något annat sätt. Diskursanalys som den Börjesson (2003) argumenterar för innebär att 

söka det raster som världen tolkas genom. 

 

En diskurs är inte något som finns där ute i verkligheten, färdig att bara hämta hem utan det är 

forskaren som ringar in och analyserar utifrån något bestämt perspektiv. Som Börjesson (2003) 

föreslår och vilket också visas i avsnittet tidigare forskning kan man söka alternativa diskurser. 

Analysen kan handla om vad som är synligt respektive osynligt i texten, om det finns några 

moraliska ställningstaganden och hur de ser ut i så fall. Ytterligare av intresse är om det finns 

expertroller och vilka i så fall som har tolkningsföreträde.  

 

I konstruktionistisk samhällsforskning utgår man från att ett fenomen är konstruerat, den stora 

frågan är hur det är konstruerat. Börjesson (2003) menar att man måste öppna upp det 

förgivettagna och att den bild forskaren gör av verkligheten behöver innebära något nytt eller 

något känt som dramatiseras på ett nytt sätt. Men att försöka förstå hur en verklighet skapas 

innebär inte nödvändigtvis att man kan säga hur det egentligen är. Det är alltså nödvändigt att 

förstå de studerade diskurserna, men också att vara medveten om och förhålla sig till egen 

förförståelse och val av perspektiv. I det sammanhanget är det lämpligt att beskriva min 

förförståelse vilken handlar om flera års arbete som lärare och specialpedagog. Några av de åren 

som lärare och mentor till ungdomar på det som tidigare hette Individuella programmet på 

gymnasieskolan. Arbete på ett sådant program innebär självklart möten med många ungdomar 

som på ett eller annat sätt fallit ur skolan. Det är också dessa ungdomar som väckt en önskan att 

förstå hur olika beskrivningar av fenomenet hemmasittare hänger ihop. Med den närhet som 

tidigare fanns till dessa ungdomar är det extra viktigt att i den här studien vända ut och in på alla 

förutfattade meningar och i varje slutsats förhålla sig så öppen som möjligt. Det är min strävan. 

Intervjuer 

Denscombe (2000) menar att valet av intervju som metod för datainsamling kräver eftertanke 

och motivering. Studien i sin helhet är en diskursanalys av vad som framkommer i texter om 

hemmasittare och som beskrivs under avsnittet empiriskt underlag handlar det om artiklar från 

två olika typer av källor men också om texter där ungdomarnas röst lyfts fram. Ungdomar som 

befinner sig i eller nyligen har befunnit sig i skolfrånvaro kan liknas med vad Denscombe (2000) 

kallar nyckelpersoner med tillgång till priviligierad information. Intervjun kan där ses som det 

bästa sättet att få tillgång till ungdomars inre tankar. Varje enskild intervju ska tillföra mer 

kunskap till det studerade området varför kvalitativa intervjuer (Trost, 2010) bedöms vara den 

lämpligaste insamlingsmetoden. I kvalitativa intervjuer ska alla frågor vara så öppna och 

tillåtande som möjligt utan att intervjuaren för den delen tappar kontrollen över innehållet. Det 

handlar om att försöka se fenomenet som den intervjuade ser det och först därefter tolka vad det 

kan innebära. 

 

Trost (2010) beskriver hur det kan handla om olika grad av standardisering i intervjuerna och att 

struktur handlar om intervjuarens förmåga att hålla sig till ett ämnesområde. Med låg grad av 
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standardisering menar Trost (2010) vad som stävas efter i den här studien, att intervjuaren följer 

den intervjuade i språkbruk, i hur frågorna ställs och i vilken ordning de ställs. Större 

frågeområden används efter en inledning med hjälp av ”Skolresan”, en bild av en väg, lånad av 

Anders Garpelin, Mälardalens Högskola (bilaga 2). 

Diskursanalys 

Diskursanalys är ingen enhetligt metod menar Widerberg (2002), snarare ett perspektiv där det 

gemensamma är att texten är i fokus. Börjesson och Palmblad (2007) förklarar också att det i 

diskursanalys inte finns någon typ av text som är mer sann än någon annan därför att 

diskursanalysen ställer alla material på lika nivå. Det finns heller ingen begränsning för vilka 

materialtyper som kan användas vilket gör det möjligt och lämpligt att hantera den här studiens 

olika texttyper. I den här studien används i analysen en fri blandning av tematisering i kategorier 

och analys av diskursiva språkliga konstruktioner. Börjesson (2003) menar att det är viktigt för 

varje student och forskare som avser att göra diskursanalyser att försöka få en uppfattning om 

hur stor diskursen är, vad som omfattas och vem eller vad som styr den. Men också var den 

kommer ifrån och om den har några utmanare, vilka kategorier som används och hur dessa står i 

relation till andra kategorier. Det innebär för den här studien delvis detaljanalys, delvis 

övergripande analys. 

Empiriskt underlag 

Senaste åren har de hemmasittande ungdomarna allt mer kommit i fokus utifrån många olika 

perspektiv och därför måste den här studien begränsas. Valet har gjorts att använda fem artiklar 

ur en artikelserie i Svenska Dagbladet under hösten 2013 och fem artiklar från Lärarnas Nyheter 

under våren 2013 (sammanfattningar i bilaga 3). Dessutom utskrifter av intervjuer med fem 

ungdomar som varit frånvarande från skolan i långa perioder. 

Artikelserie Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet är en dagstidning med en upplaga på cirka 175 000 och som når drygt 

400 000 läsare varje dag. Tidningen har alltså att väcka intresse hos många olika grupper i 

samhället och är i sin egenskap av dagstidning också delaktigt i aktuell samhällsdebatt. 

- Hemmasittare Del 1: I nian vägrade Joel gå till skolan, publicerad 9 september 2013. 

Intervju med 16-årige Joel. 

- Hemmasittare Del 2: Stark ångest gör att vissa vägrar gå till skolan, publicerad 10 

september 2013. Intervju med Ingvar Nilsson, nationalekonom, Anne-Sofie Strand, 

forskare, Malin Gren Landell, barnpsykolog och Anders Lovén, forskare. 

- Hemmasittare Del 3: Lärarna fattar inte hur det känns, publicerad 11 september 2013, 

Intervju men Anne-Sofie Strand, forskare och 14-åriga Kim. 

- Hemmasittare Del 4: Barns skolångest väcker rädsla hos föräldrar, publicerad 16 

september. Intervju med föräldrar och Krysmyntha Sjödin, skolkurator och 

psykoterapeut. 

- Hemmasittare Del 5: Vägen till skolan kan gå via nätet, publicerad 17 september. 

Intervju med Marie Gladh, specialpedagog, Krysmyntha Sjödin, skolkurator och 

psykoterapeut, Mikael Färnkvist, psykolog och Matthias Rowe, skolkurator. 
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Temaserie Lärarnas Nyheter, Specialpedagogik 

Lärarnas Nyheter är en webbplats som riktar sig till lärare, lärarutbildare, forskare, politiker, 

studenter och en intresserad allmänhet. Webbplatsen ges ut av Lärarförbundets tidningsavdelning 

och samlar nyheter och material från Lärarförbundets samtliga 15 tidningar. Den här 

artikelserien är hämtad ur tidningen Specialpedagogik, samtliga artiklar publicerade på nätet 1 

april 2013 under Tema Hemmasittare. 

- Svårforskad frånvaro. Intervju med Malin Gren Landell, psykolog och Elisabet von 

Zeipel, specialpedagog 

- Nätet öppnar vägen tillbaka. Intervju med Marie Gladh, specialpedagog och Krysmyntha 

Sjödin, kurator. 

- De tar krafttag mot avhoppen. Intervju med Jennie Tjulin, projektledare för Plug In och 

Christina Hasselrot, specialpedagog. 

- En hopplös kamp. Intervju med Katarina, förälder och lärare. 

- Uppdrag: återkomst. Intervju med Tillbaka till skolan-teamet i Umeå – Karin Arnqvist, 

specialpedagog, Lisa Ek, psykolog och Cecilia Engqvist, socionom.  

Intervjuer 

Intervjuer har gjorts med fem ungdomar som under perioder av sin skolgång har varit skolkare 

alternativt hemmasittare. Urvalet och kontakten med ungdomar med hjälp av en socialpedagog 

som jobbar nära en elevgrupp som är intressant för den här studien.  

Genomförande 

Börjesson och Palmblad (2007) visar att diskursanalyser kan se ut på många olika sätt men att 

diskursanalysen är en helhet av analys som inte går att dela in i datainsamling och analys. Här 

nedan görs ändå ett försök att skilja på indelningen av data under olika teman och analysen av 

desamma. 

Artiklar 

Varje artikel i respektive serie hanterades inledningsvis separat. Steg ett i bearbetningen av 

artiklarna innebar dels en genomgång för sammanfattningar (bilaga 2) dels för att hitta 

intressanta perspektiv utifrån vilka ett antal teman utkristalliserades. Som Widergren (2002) 

beskriver urvalet, textavsnitt som är typiska för mångas uppfattning. Steg två innebar att fraser 

och formuleringar med tillhörighet inom dessa olika teman lyftes ut. I en del fall handlade det 

om den intervjuades formuleringar, i andra journalistens tolkningar. Också här hanterades varje 

artikel för sig och utvalda textavsnitt placerade i matris under temarubriker. Varje artikel i 

separata matriser enligt exempel nedan. 
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I steg tre sammanfördes sedan artiklarnas temamatriser i form av diskursiva områden vilket 

beskrivs i avsnittet analys nedan. 

Intervjuer 

Fem ungdomar intervjuades, två pojkar och tre flickor i åldrarna 16-19 år. Intervjuerna skedde 

under våren 2014 i ett avskilt samtalsrum på en gymnasieskola och varade mellan 25 och 45 

minuter. Varje intervju bestod av två delar. En första del där bilden ”Skolresan” användes 

(infälld i bilaga 2), med två huvudsakliga syften, att få en förståelse för ungdomarnas bakgrund 

och att ge ungdomarna möjlighet att styra vilken information de ville lämna ut. Formuleringar 

från första delen av intervjuerna erbjöd priviligierad information (Denscombe, 2000) för 

diskursanalysen då ungdomarnas berättelser berör aspekter av skolan som kan ha haft betydelse i 

ungdomarnas beslut att inte gå till skolan. I del två av intervjun ställdes öppna frågor med låg 

grad av standardisering (Trost, 2010) utifrån ett antal områden (bilaga 2). 

 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet med lägre grad av noggrannhet där pauser, tonlägen och 

annat enbart markerades och noterades där det bedömdes vara relevant. De transkriberade 

intervjuerna bearbetades sedan som texter. I steg ett av bearbetningen av de transkriberade 

intervjuerna markerades och numrerades meningar som indikerade någon slags uppfattning, 

orsaker eller förståelse av olika begrepp. I steg två kategoriserades meningar utifrån ett antal 

teman. I steg tre analyserades och delades dessa in i ett antal diskursiva fält. Steg tre beskrivs 

mer under analys nedan. 

Analysen 

Widerberg (2002) beskriver ett tillvägagångssätt som med vissa anpassningar upplevdes lämplig 

då studien behandlar olika texttyper. Det hon kallar detaljanalys motsvaras av den indelning i 

teman och kategorier som beskrivs ovan i steg ett och två för artiklar respektive transkriberade 

intervjuer. I en övergripande diskursanalys kan detaljanalysen fungera som ett underlag men 

blicken lyfts och man analyserar helheten i ett material menar Widerberg (2002). I det här fallet 
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analyseras helheten av varje serie för sig, dagstidning, facktidning och intervjuer. Widerberg 

menar att den detaljerade diskursanalysen är mer empirinära medan den övergripande är mer 

teorinära vilket förefaller lämpligt i en studie med socialkonstruktionistisk inspiration. 

 

För varje artikel valdes i steg tre typiska fraser eller formuleringar som bedömdes tillhöra någon 

av fem respektive fyra identifierade diskurser och fraserna placerades in i sammanställande 

matriser. Inom specialpedagogiken är det vanligt att perspektiven grovt delas in i 

kompensatoriska och relationella vilket skulle kunna motsvaras av diskurserna psykologisk-

medicinsk och social-relationell. Vid granskningen av artiklarna skymtades ett antal diskursiva 

områden som inte självklart kunde placeras in under dessa diskurser därför sattes antalet möjliga 

diskursiva områden till fem för dagstidningsartiklarna, psykologisk-medicinsk, social-relationell, 

samhälle, specialpedagogik-pedagogik och föräldraskap respektive fyra för 

facktidningsartiklarna där social-relationell utgick och samhälle byttes mot metod-behandling. 

Under psykologisk-medicinsk placerades teman som handlade om diagnoser eller mående, under 

social-relationell sådant som handlade om relationer. Under samhälle sådant som handlade om 

övergripande strukturer eller konsekvenser, under specialpedagogik-pedagogik sattes skolans 

stöd, åtgärder eller brist på åtgärder och under föräldraskap det som var kopplat till förälder på 

ett eller annat sätt och slutligen under metod-behandling de uttalanden som berör åtgärder 

utanför skolan som inte är kopplade till medicinska eller psykologiska åtgärder som till exempel 

användande interaktiva lärplattformar, Facebook, Skype. 

 

Analys och indelningen utifrån olika dikursiva fält gick mer hand i hand i de transkriberade 

intervjuerna än vad som var fallet i artikelserierna. Ur varje enskild text hämtades som beskrivs 

ovan i steg ett, ett antal fraser som bedömdes värdefulla i sammanhanget, sammanlagt 100 

stycken. Dessa numrerades så att ursprunget inte gick förlorat. Steg två innebar analys av 

fraserna i syfte att finna olika teman som kom att motsvara fyra diskursiva fält, skolan, 

relationer, frånvaro, egna ansvaret som blev rubriker i en sammanställande matris i steg tre. 

 

I ett fjärde steg sammanfogades sedan resultatet ur artiklarnas och intervjuernas matriser i en ny 

matris som sedan tolkades. 

Etiska principer 

Widerberg (2002) betonar vikten av reflektion över de etiska aspekterna särskilt i diskursanalys 

eftersom man går in de intervjuades utsagor och rannsakar och skärskådar dessa på ett sätt som 

kan upplevas sårande. Att särskilt ta hänsyn till menar Trost (2010) är de intervjuades rätt till sin 

egen integritet och värdighet. När man som intervjuare tar upp en frågeställning väcks så klart 

tankar och minnen hos den intervjuade, som kan vara både behagliga och obehagliga varför man 

som intervjuare bör vara beredd att hantera också svåra känslor. Det var därför viktigt att varje 

intervju avlutades i positiv anda, med positiva tankar om framtiden, vilket visade sig fungera bra. 

 

Två tredjedelar av studien behandlar artiklar som är tillgängliga för allmänheten. I 

diskursanalysen har funnits en strävan att presentera resultatet som det framträder på ett 

förutsättningslöst sätt med respekt för skribenterna och deras informanters integritet. En tredjedel 

av studien handlar om intervjuer av ungdomar och deras uppfattningar om fenomenet 
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hemmasittare. För dessa har Vetenskapsrådets sammanställning av individens rätt till skydd i 

form av fyra etiska krav använts. 

 

De intervjuade ungdomarna och deras vårdnadshavare fick med sig missivbrevet enligt bilaga 1 

med uppgifter om undersökarens namn, handledarens namn och tillhörighet till högskola, syfte 

och tillvägagångssätt, hur resultatet presenteras och även att ungdomarnas berättelser och 

uttalanden endast används i uppsatsen. I missivbrevet fanns möjlighet för ungdomen att skriva 

under ett samtycke. Trots att samtliga ungdomar alla var över 15 år och att det studerade området 

kunde upplevas vara av liten etisk känslighet tillfrågades också vårdnadshavare i förekommande 

fall om samtycke. I brevet beskrevs rätten att avbryta deltagandet, dessutom påmindes 

ungdomarna vid intervjutillfället både om frivilligheten och rätten att avbryta sitt deltagande. Det 

är också viktigt att i det här sammanhanget nämna att det i den här studien har eftersträvats 

deltagande av ungdomar där inte beroendeförhållande till undersökaren finns. Kontakter knöts 

med hjälp av socialpedagog med kontakter utanför undersökarens verksamhet. 

 

Vid redovisningar kan till exempel att använda citat med talspråk uppfattas som kränkande 

(Trost, 2010). I redovisningen av resultatet från intervjuerna är därför talspråket begränsat. Bara 

de uppgifter som tillför något till analysen och resultatet finns med. Ungdomarna erbjöds 

möjlighet att se de delar av resultatet där deras bidrag fanns med men samtliga avböjde. 

Kvalitetskriterier 

Larsson (2005) beskriver vikten av att förhålla sig till olika kvalitetskriterier i forskning och 

föreslår ett antal relevanta validitetskriterier för resultatet i kvalitativa studier.  

 

Diskurskriteriet 

Det Larsson (2005) kallar diskurskriteriet blir särskilt intressant i en diskursanalys som den här 

studien. Han menar att kvalitetsvärderingen av en studie måste ses och förstås i ett större 

sammanhang. Utan en reflektion över hur diskursen ser ut blir inte värderingen komplett. Den 

här studien är relativt liten till omfattningen men bör ändå ses som ett bidrag i en större diskurs. 

Med anställning som lärare och specialpedagog och dessutom med många kurser i 

specialpedagogik är det ofrånkomligt att det specialpedagogiska perspektivet lyser igenom. 

Avsikten är dock att vara öppen för vidare tolkningar i resultatet. Avsnittet Tidigare forskning 

visar på olika diskursiva fält som också delvis går igen i studiens resultat. 

 

Heuristiskt värde 

Larsson (2005) menar att om man gör en kvalitativ studie så ställs man inför behovet att skapa 

något nytt, att göra ett kunskapstillskott. Poängen är att gå utanför vad människor i regel 

uppfattar om en företeelse. Här är förhoppningen att genom att använda olika texter från olika 

delar av en diskurs något ska uppstå, något som kanske delvis förändrar hur man tänker om 

fenomenet hemmasittare. 

 

Empirisk förankring 

Med empirisk förankring menar Larsson (2005) att det finns överensstämmelse mellan verklighet 

och tolkning. Det finns en strävan att vara så tydlig och beskrivande som möjligt i olika avsnitt i 
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det skrivna arbetet. Larsson (2005) skriver dock att det som presenteras omöjligt kan vara allt i 

en undersökning utan är ett urval som gjorts av undersökaren. Det urval som är gjort är 

nödvändigt men ändå representativt. 

 

Konsistens 

Målet har varit att forma en helhet av studiens och det skrivna arbetets olika delar såsom Larsson 

(2005) beskriver. Varje bit i pusslet ska stämma mot helheten men som Larsson (2005) också 

beskriver innebär hög nivå på konsistenskriteriet att man något får köpslå med den empiriska 

förankringen för att nå balans. Hela arbetet måste hålla ihop och eventuella resultat som sticker 

ut måste hanteras. 

 

Det pragmatiska kriteriet 

Med det pragmatiska kriteriet menar Larsson (2005) vilka konsekvenser som resultatet medför, 

vilket värde resultatet kan tänkas ha i praktiken. Mer om detta i diskussionsavsnittet. 

 

Reflexivitet 

Ytterligare ett kriterium, reflexivitet, beskrivs av Burr (2003). Enligt henne kan enligt det 

innebära flera olika saker, som att vara uppmärksam på att om någon uttalar sig om något så är 

uttalandet på samma gång både en beskrivning av detta något och en del av detta något på grund 

av talets konstruerande funktion. Man måste erkänna sig själv i lika hög grad som en social 

konstruktion och diskutera hur ens egna ståndpunkter har blivit konstruerade. Reflexivitet syftar 

också på de personliga och politiska värderingar och perspektiv som inramar forskningen. I 

metoddiskussionen diskuteras den egna rollen i diskursen och hur förförståelsen påverkar eller 

eventuellt påverkar. 

Resultat 

Artiklar dagstidning 

För samtliga artiklar gäller att en journalist valt ut och tolkat vad som ska framträda. Analysen 

handlar om att söka det som framträder, vilka diskursiva områden som på det sättet synliggörs 

och vilka som via journalisten förmedlar dessa. Frågorna Vem säger något? och Vad sägs? är 

uttryck för steg ett och två i kategoriseringen/analysen och ger vilka diskurser som kan anas i 

texterna och vilka företrädarna för respektive diskurs är. Matrisen i steg tre besvarar frågan Hur 

sägs det? och ger diskursernas beroende av språkliga formuleringar och frågorna Hur kan det 

som sägs förstås? och Vad är det som inte sägs? kan ge en positionering i förhållande till någon 

diskurs. 

Vem säger något? 

I artikelserien finns representation från ungdomar, föräldrar, nationalekonom, forskare, 

psykolog, specialpedagog, skolkuratorer med viss tonvikt på ungdom och föräldrar. 

Vad sägs? 

Ungdomarna beskriver en skolgång som kännetecknats av misslyckanden, svårigheter i 

kamratrelationer och föräldrar som och kämpat för sina barn. Det beskrivs hur man sökt 

svårigheterna hos ungdomarna vilket resulterat i olika diagnoser och sjukdomsbeskrivningar. 
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Åtgärder som satts in har haft liten eller motsatt effekt. Skolan beskrivs som stökig med 

kränkningar som inte hanteras. De mammor som intervjuas beskriver en skola som är oförmögen 

att skapa trygghet och dålig på att följa upp frånvaro. Föräldrar uppger att de känner sig maktlösa 

och misstrodda. 

 

Nationalekonomen tillför ett ekonomiskt perspektiv på det utanförskap som startar i och med att 

ungdomar stannar hemma från skolan. Det finns ett intresse från samhällets sida att minska den 

kostnad som börjar i ett misslyckande i skolan. Konsekvenserna för ungdomar som inte gått i 

skola kan bli arbetslöshet och isolering. Skolverket, genom en expert, informerar om hur 

skolfrånvaron kan vara större än rapporterat, bland annat för att lärare slarvar med 

frånvarorapporteringen och inte uppmärksammar omfattningen av elevers skolk. 

 

De forskare som finns nämnda i artikelserien har studerat skolk och frånvaro ur olika 

infallsvinklar och visar bland annat hur vissa hemmasittare är sjukskrivna under långa perioder, 

att föräldrar kan gå in och godkänna frånvaro för att den inte ska synas i betygen. Man är överens 

om att det ofta är flera samverkande faktorer bakom en elevs frånvaro, på individnivå, 

familjenivå och skolnivå. 

 

Vi får också en beskrivning över hur man kan arbeta metodiskt för att föra ungdomar tillbaka till 

skolan. Man lyfter att det är viktigt att skolans personal jobbar brett och framför allt inte vänta 

med insatser tills eleven är i skolan. Det krävs insatser både i skolan, i familjerelationerna och 

för individen för att en elev ska återvända till skolan. Men det viktigaste är ändå elevens egen 

insikt och vilja till förändring. 

Hur sägs det? 

Hur det beskrivs och vilka formuleringar som kan hittas exemplifieras i nedanstående matris, det 

som är hämtat ur citat i kursiv stil, i övrigt handlar det om journalistens tolkningar. Med fet stil 

ord som kan tolkas som kategoriserande i en diskurs. 

 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 

Psykologisk/ 

Medicinsk 

diskurs 

Han genomgick 

också en ny 

neuropsykiatrisk 

utredning som 

visade att han 

förutom adhd 

hade Aspergers 

och Tourettes 

syndrom liksom 

en depression. 

Många av 

eleverna har 

någon form av 

psykisk 

sårbarhet i 

botten 

exempelvis 

social fobi eller 

separationsånge

st 

  Eleven med stor 

frånvaro har ofta 

någon svårighet 

med 

självständighets-

utvecklingen. 

Hemmasittare 

/…/ bundna till 

sina föräldrar 

och känna 

osäkerhet inför 

mötet med 

världen utanför 

hemmet. 
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Social/ 

Relationell 

diskurs 

Han hade ingen 

riktig kompis 

och för att få 

vara med och 

leka tvingade 

några 

klasskamrater 

honom att 

utföra olika 

uppdrag. 

Många har varit 

utsatta för 

mobbning. 

Men på rasterna 

försökte jag 

gömma mig för 

klasskompisarna

. Jag var ständigt 

på min vakt och 

kände mig 

orolig. 

…frustrerande 

att försöka få 

sitt barn att 

återvända till 

skolan när man 

vet att han 

utsätts för 

psykisk och fysisk 

mobbing. 

Samtidigt tror 

jag att 

ungdomarna 

innerst inne 

längtar efter 

samspel och 

samhörighet 

med andra. 

Special-/ 

pedagogisk 

diskurs 

Jag behöver veta 

exakt vad jag ska 

göra och sedan 

få tydlig 

återkoppling på 

det, men jag fick 

knappt någon 

uppmärksamhet 

av lärarna. 

 

I mötet med 

skolan uppstår 

en rad 

svårigheter. 

/…/upplevt 

skolmiljön som 

stökig, haft svårt 

att hänga med, 

tappat sugen för 

att nivån är låg. 

Skolan har 

erbjudit 

stödunder-

visning i grupp 

efter skoltid. Det 

som möjligtvis 

skulle hjälpa mig 

är om jag fick 

stöd-

undervisning 

utan en massa 

andra elever som 

sitter bredvid 

och lyssnar. 

…som förälder 

kan man inte 

kompensera för 

skolans brister. 

Ett problem är 

att lärarna ofta 

fastnar i 

”klassrums-

tänket”. De är 

bekymrade men 

tycker inte att de 

kan göra något 

förrän eleven 

återvänder till 

skolan. 

Samhälls-/ 

Myndighets-

diskurs 

 Det är ett 

enormt 

mänskligt och 

ekonomiskt 

resursslöseri. 

Kopplingen 

mellan skol-

misslyckanden 

och framtida liv i 

utanförskap är 

extremt stark. 

 En aktuell 

granskning från 

Skolinspektionen 

visar dock att 

många skolor 

och huvudmän 

behöver 

förbättra 

uppföljningen av 

elever med hög 

frånvaro. 

 

Föräldra-

ansvars-

diskurs 

Istället satt han 

hemma på 

dagarna med sin 

långtidssjuk-

skrivna mamma. 

Om föräldrarna 

också tycker att 

skolsituationen 

är dålig 

uppmuntras 

kanske barnet 

inte till att gå 

tillbaka. 

Hennes mamma 

tjatar ständigt 

på att hon måste 

läsa läxorna och 

gå på 

lektionerna. 

…föräldrar med 

hemmasittande 

barn. Ofta 

känner de sig 

ifrågasatta och 

misstänklig-

gjorda av såväl 

skolan som 

andra föräldrar. 

 

 

Hur kan det som sägs förstås? 

En övergripande bild framträder där skolan varit medskapare alternativt blundat för 

ungdomarnas problem i skolan och att man fokuserat på individen i sina försök att åtgärda 

svårigheter. Svaret har varit att utreda och diagnosticera alternativt flytta eleven till en annan 
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skola. Man får en dubbel bild av att föräldrarna som kämpat för sina ungdomar utan att få 

respons från skolan men också varit de som bidragit till att skapa förutsättningar för ungdomen 

att stanna hemma. Detta kan förstås ur formuleringar som ”hemmet som en fredad zon”. Skolan 

får med hjälp av formuleringar som ”relationerna med skolan blev frostigare” bära skulden för 

att rätt insatser inte gjorts. Diagnoserna och sjukdomsbeskrivningarna förekommer som både 

förklaring på individnivå och som något skolan missat att bemöta. ”…och Joel, som senare fick 

diagnosen dyslexi, hade svårt att hänga med”. Också nationalekonom och forskare visar vilken 

betydelse skolan har för de ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap. I det ekonomiska 

perspektivet finns det både samhällsekonomiska kostnader, med termer som ”resursslöseri” och 

”kostsam” och en kostnad för individen med termer som ”isolering” och ”utanförskap”. I 

formuleringar som ”Kopplingen mellan skolmisslyckanden och ett framtida liv i utanförskap är 

extremt stark” visar sig skolans roll. Trots skolans betydelse menar man att det finns många olika 

anledningar till varför ungdomar stannar hemma från skolan. Orsakerna finns på individnivå där 

elever har olika typer av diagnoser, sjukdomar eller svårigheter vilket gör att de sedan får 

problem när de kommer till skolan. Ofta handlar det också om svårigheter i relationen till andra 

elever, ”Han hade ingen riktig kompis”. Man vill visa att skolan brister i sitt ansvar att följa upp 

de tidiga signalerna från eleverna men också att skolan brister i sitt ansvar att hantera de ibland 

subtila kränkningar som förkommer mellan elever. Föräldrar vill lyfta fram både att de har svårt 

att få till ett samarbete med skolan men också att komma till samförstånd när det gäller en 

ungdoms ogiltiga frånvaro, orsakerna till densamma och även vilka åtgärderna bör vara. Det 

framträder en bild av ungdomar som offer för olika omständigheter, en skola som inte 

uppmärksammar eller frigörelseprocesser som gått fel. 

Vad är det som inte sägs? 

Ingenstans förekommer någon pappa i beskrivningarna förutom i korta beskrivningar av hur 

föräldrarna separerat. Ungdomarna nämner inte heller några andra signifikanta vuxna. Det finns 

heller ingen representation från skolan, vare sig lärare, rektorer eller elevvårdare, som inte är 

kopplade till olika projekt eller forskning. Konsekvent står alla åsikter och kommentarer om 

skolan oemotsagda. Den forskning som tas upp utgår i huvudsak från ungdomens perspektiv och 

säger därför lite om skolans arbete. Det saknas uppgifter om hur skolan hanterat 

frånvaroproblematiken för de ungdomar som nämns i artiklarna, enbart åtgärder för hur 

kunskapsinhämtningen ska gå till väga är synlig. 

Artiklar facktidskrift 

Artiklarna i facktidskriften skrevs av fyra olika skribenter under gemensamt tema. Frågorna Vem 

säger något? och Vad sägs? är uttryck för steg ett och två i kategoriseringen/analysen och ger 

vilka diskurser som kan anas i texterna och vilka företrädarna för respektive diskurs är. Matrisen 

i steg tre besvarar frågan Hur sägs det? och ger diskursernas beroende av språkliga formuleringar 

och frågorna Hur kan det som sägs förstås? och Vad är det som inte sägs? kan ge en 

positionering i förhållande till någon diskurs. 

Vem säger något? 

I artiklarna finns ett antal professioner representerade, psykologer, specialpedagoger, kurator, 

projektledare, socionom. Flertalet kopplade till metoder eller projekt som arbetar med att återföra 

ungdomar till skolan. En lärare finns också representerad men i sin roll som förälder. 
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Vad sägs? 

Artiklarna beskriver hur frånvaron är svårforskad på grund av mängden av orsaker till frånvaron. 

Man konstaterar att ungdomar med olika diagnoser är starkt representerade bland ungdomar med 

hög frånvaro. Skolans personal behöver bättre kompetens för att kunna identifiera och bemöta 

olika svårigheter och identifiera signaler som visar på risk för hemmasittande. Intervjun med en 

mamma som också är lärare förstärker behovet av de metoder som presenteras i andra artiklar. 

Som förälder till ett barn som blir frånvarande från skolan får man kämpa hårt för att barnet ska 

få stöd, för att hantera barnet, för att få skolan att göra rätt saker och i rätt tid. Skolan vill lägga 

ansvaret på eleven och föräldern. 

 

Svårigheterna i arbete med hemmasittare beskrivs men också möjligheterna i att arbeta 

metodiskt, tvärprofessionellt och inte väja för att möta eleverna via nätet. Flera olika metoder, 

projekt och handlingsplaner presenteras likaså beskrivs kartläggningsarbeten och vilka olika 

professioner som kan eller bör ingå. Eleverna ska mötas utifrån sina individuella behov. Detta 

genom två delar, dels att identifiera vilka behoven är, dels att hjälpa lärarna hitta rätt verktyg, 

stödmetoder och undervisningsmetoder. Att återbörda elever med hög frånvaro till skolan kräver 

noggrannhet i kartläggning, gott samarbete med alla inblandade, väl avvägda åtgärder och 

framför allt tid. 

Hur sägs det? 

Hur det beskrivs och vilka formuleringar som kan hittas exemplifieras i nedanstående matris, det 

som är hämtat ur citat i kursiv stil, i övrigt handlar det om skribentens tolkningar. Med fet stil 

ord som kan tolkas som kategoriserande i en diskurs. 

 Spec1 Spec2 Spec3 Spec4 Spec5 

Psykologisk/ 

Medicinsk 

diskurs 

En femtedel led 

av separations-

ångest och var 

tionde av 

generell ångest. 

Andra diagnoser 

som förekom var 

bland annat 

adhd, social fobi 

och depression. 

När en elev blir 

hemmasittare 

har hon problem 

såväl på det 

psykologiska 

som på det 

sociala och det 

pedagogiska 

planet 

…har man på 

kommunöver-

gripande nivå 

beslutat att all 

personal ska 

genomgå en 

utbildning i 

neuro-

psykiatriska 

funktionsned-

sättningar… 

Han har adhd 

och utreds också 

för Asperger. 

Ingen önskar sitt 

barn en diagnos. 

Men på ett sätt 

hoppas jag att 

han har den här 

också. Då höjs 

ribban och han 

får ännu mer 

hjälp. 

 

Special-/ 

pedagogisk 

diskurs 

Att ha en bra 

skolmiljö, jobba 

mot mobbning 

och arbeta för 

att upptäcka 

inlärnings-

problem samt 

psykisk ohälsa. 

Den ordinarie 

läraren behöver 

vägledning av 

”hemmasittar-

teamet” så att 

lagom höga krav 

ställs på eleven. 

Special-

pedagogen 

handleder 

berörda lärare i 

hur de ska 

bemöta elever 

med behov av 

särskilda 

insatser 

De satte honom 

i mindre grupp, 

anpassade 

schemat och tog 

bort läxor. 

Till stor del 

handlar det om 

handfasta 

åtgärder. Följa 

med. Se till att 

schema och 

undervisning 

anpassas utifrån 

den enskilda 

eleven. 

Tydliggöra. 
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Metod-

/Behandlings

-diskurs 

Forskningen är i 

stort sett enig 

om att 

hemmasittare 

bör återvända 

till skolan så 

snart som 

möjligt. 

I Nyckelmetoden 

varvas fysiska 

träffar med 

möten via nätet 

Det 

övergripande 

målet är att 

använda nya 

metoder för att 

få fler ungdomar 

att fullfölja 

gymnasiet och 

att få dem som 

redan hoppat av 

att återvända till 

skolan 

 Det står i vår 

projektplan att 

vi ska vara 

mobila, flexibla 

och intensiva, 

/…/. Egentligen 

borde de stå att 

vi ska vara 

uthålliga också 

Föräldra-

ansvars-

diskurs 

   Det där har jag 

känt under alla 

år. Mycket läggs 

på föräldern. Jag 

har känt mig 

trampad på 

många gånger 

genom åren när 

de har frågat 

mig om Andreas 

inte är viktig för 

mig. 

Familjer med 

hemmasittare 

känner sig ofta 

misslyckade och 

har inte sällan 

också fått höra 

att de är det. 

 

Hur kan det som sägs förstås? 

Forskningsperspektivet lyfts fram, tolkningen är att artiklarna får ett större värde bland 

yrkesverksamma, målgruppen för artikelserien. Man vill visa på vikten av att skolan och 

vuxenvärlden tidigt tar ansvar för de elever som blir hemmasittare. Olika metoder beskrivs som 

ett alternativ men fokus finns också på ansvaret som varje person i skolan har relativt eleverna. 

Det finns rätt tydliga direktiv hur arbetet ska se ut där uttryck som ”lagom stora krav”, ”agera 

snabbare” pekar på både behov av snabba insatser men också ett bemötande som är anpassat till 

elevens behov, det handlar om ”handfasta åtgärder”. Metodernas höga grad av struktur 

framkommer i formuleringar som ”det står i vår projektplan”. Det tydliggörs att det behöver 

arbetats parallellt med olika insatser både för att identifiera problem men också med 

kompetensutveckling för att kunna bemöta de problem som man identifierat.  

 

Vidare blir det tydligt att det inte räcker med de metoder man vanligtvis använder sig av i skolan 

utan att det krävs annat för att locka ungdomarna ur sina självpåtagna isoleringar. I 

beskrivningarna av olika sätt att locka ungdomarna tillbaka till skolan vill man ändå sprida lite 

hopp, med rätt insatser kan ungdomar lockas tillbaka till skolan, men skolans personal kan inte 

själv klara av jobbet. 

 

Vad är det som inte sägs? 

Genomgående saknas två viktiga gruppers upplevelser och uppfattningar, ungdomarnas och 

skolpersonalens. Det saknas uppfattningar från båda grupperna huruvida metoderna fungerar. 
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Man kan se att det kan finnas svårighet att ha den tid och det totala engagemang som kanske kan 

krävas. Det skulle också vara intressant att veta om eleverna alltid vill tillbaka till skolan? Elever 

eller föräldrar verkar ha i varierande grad aktiv roll eller delaktighet i olika projekt. Det är också 

svårt att veta för vem skolan är viktigast, myndigheter, föräldrar, ungdomar. Vidare saknas det 

relationella perspektivet vilket gör att mycket fokus blir på kompenserande åtgärder. 

Intervjuer 

I ungdomarnas berättelser återkommer några diskursiva teman där de har åsikter och upplevelser, 

såväl positiva som negativa. I nedanstående matris återges ett urval fraser som ger en 

positionering relativt någon av diskurserna. 

 

 Ungdom 1 Ungdom 2 Ungdom 3 Ungdom 4 Ungdom 5 

Special-/ 

pedagogisk 

diskurs 

…fick jag gå i en 

annan klass och 

då ville jag inte 

jobba 

  …de försökte 

hjälpa mig, … tog 

bort mig från 

min klass för när 

jag var där så 

bråkade jag ju 

med andra 

Och så tänker jag 

på när folk 

liksom, ja men 

inte får den hjälp 

de behöver och 

sen blir det att 

de blir hemma 

liksom 

Social/ 

Relationell 

diskurs 

Först i början så 

när man byggde 

på sina kompisar 

då hängde man 

med det gänget 

och så började 

man skolka 

Ja han var på 

mig som fan. 

Men han var 

schysst. 

Typ bara gick till 

skolan för att 

träffa 

kompisarna 

…jag bara gled 

runt då tog det 

lugnt, umgicks 

med andra 

polare som 

också skolkade 

jag fick typ 

lättare, alltså jag 

hade lättare för 

att skaffa 

vänner… typ, för 

jag var rädd, 

eller förut var jag 

alltid rädd för att 

folk skulle typ 

tycka illa om mig 

eller någonting, 

jag vet inte 

Det egna 

ansvaret-

diskurs 

Man fick ju mer 

självförtroende 

eller någonting 

Alla har väl bra 

skoldagar bara 

man känner för 

att gå till skolan 

…alltså jag 

gjorde exakt som 

jag ville, det var 

ingen som kunde 

säga något åt 

mig... 

Ja det var ju helt 

och hållet mitt 

val fast jag kan 

tycka… 

 

 

Skolan – special/pedagogisk diskurs 

Ungdomarna beskriver en skola som de upplever är orättvis. Olika organisatoriska beslut har 

varit svåra att förstå och samtidigt gjort så att skolgången blivit problematisk. Det kan ha varit 

orättvist att få gå i en speciell klass och inte byta eller det kan ha varit byten till nya skolor, som 

ungdomarna upplevt som obehagliga på grund av miljöombytet eller på grund av mötet med 

obekanta ungdomar. En av pojkarna uttrycker specifikt att han inte kunde jobba i den klass han 

fick gå, dessutom hade han sina kompisar i parallellklassen, det tog ett helt läsår innan han fick 

byta. 
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Men till slut så tjata, tjata … hela min familj på att jag skulle få byta så då fick jag. 

…Nej jag fick testa och byta klass om det gick bättre…heee…fick gå på massa möten 

om det…fan vad dryga de var. 

 

Däremot verkar skolorna att till största delen ha försökt stötta de här ungdomarna. 

Och sen typ halva åttan, nej halva nian, så, så kom till och med min lärare hem till mig 

för att jag skulle gå till skolan. Dom plingade på hos mig för att de inte ville att jag 

skulle alltså skolka eller så. 

 

Man har olika uppfattningar på vilket sätt skolan skulle kunna vara för att elever ska gå till 

skolan, från att det ska vara bra mat till förbättrad struktur och planering. En ungdom 

återkommer vid flera tillfällen till strukturen vilken man kan förstå har upplevts otydlig, men tar 

också upp behovet av snabba insatser för elever där det behövs åtgärder. En pojke beskriver hur 

han önskar att skolan ska jobba med ungdomar som blir frånvarande, vad skolan behöver tänka 

på: 

… man måste tänka på om man vill hjälpa en elev som skolkar ... det finns ju alltid en 

anledning till, det är inte man bara…vissa är ju dumma i huvudet då om man säger så 

och gör det bara för att man.. för att de ..typ försöker vara tuffa. Men det är många som 

har det jobbigt i hemmet och… inte kan plugga. 

 

En av flickorna försökte rama in vilka som blir hemmasittare: 

Men en hemmasittare, nu känns det mera som, antingen som någon som, ah men 

skolkar på heltid, om man ska säga så eller någon som inte riktigt fått den hjälpen den 

behöver och då blivit hemmasittande. 

 

Flera elever menade att skolan inte kan göra något för att få elever som stannar hemma att 

komma till skolan men det var viktigt att det fanns personer i skolan som brydde sig och inte 

bara struntade i att man var borta från skolan. 

 

Relationer – social/relationell diskurs 

Ungdomarna beskriver väldigt få relationer till vuxna vilket kan ge intrycket av att vuxna i 

skolan inte varit viktiga under i alla fall sista åren i grundskolan men en av pojkarna beskriver 

dock sin mentor som en speciell person, olik alla andra. I övrigt handlade det för ungdomarna 

om relationer till jämnåriga som på något sätt skapat eller varit en förutsättning för trygghet i 

skolan. En av flickorna beskriver att börja på gymnasiet och byta kompisar som att förlora den 

tryggheten, men när man väl byggt nya relationer så fungerar det ganska bra. 

…hon var också en stor anledning till att jag pallade att gå till skolan när jag gick på 

programmet för det var verkligen... de andra var skitdryga. 

 

Man beskriver också hur klassens sammansättning påverkat och hur man inte kunnat vara 

kompis med vissa elever, inte helt klart av vilka anledningar, utan väldigt mycket en fråga om 

tyckande. Några av flickorna beskriver hur relationer var bidragande när de skolkade, det var 

inte kompisarna i skolan som man skolkade tillsammans med utan andra: 
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…så började jag umgås med fel folk…och det var mycket skitsnack och det var mycket 

att man skulle röka och det var mycket så där ”ja vi är så jävla coola för vi skolkar” 

 

En av ungdomarna beskriver hur bråk och svårigheter i hemmet påverkat relationerna i skolan i 

högsta grad: 

… eftersom det var bråk i hemmet, så sov jag väl inte så bra. Och…det gjorde så att jag 

bråkade mycket i skolan med andra elever… eh…och vuxna, ville inte göra som de sa 

och så var det från mellanstadiet upp till …ja gymnasiet 

 

En av pojkarna uttrycker sig så här, vilket kan skapa en känsla av att han är en hemmasittare, om 

att han lämnar hemmet för att göra sin plikt ibland, kompisarna är inte längre så viktiga: 

Mmm…inte nu, men nu sitter jag och spelar så det är lugnt … det är min 

kompis…Nej……kommer att komma hit och leka social och sen …åka hem… 

 

Bara en del av ungdomarna hade en uppfattning vad en hemmasittare är men en av pojkarna 

kände igen sig själv i den rollen: 

Äh… mig själv för något år sedan, eller för bara ett halvår sedan. Satt hemma hela 

tiden, spelade dator, inte gjorde någonting viktigt av mitt liv, inte tog vara på 

någonting, verkligen sket i allting 

 

En av pojkarna beskriver hur hans frånvaro triggades av att hans tjej gjorde slut med honom, 

men det blir tydligt att han inte ser det som något dåligt eftersom det bidrog till att han fick bra 

självförtroende och att han förändrades av det: 

Man fick ju mer självförtroende…eller någonting … först när jag började hade jag 

inget självförtroende alls … Nej jag blev bara en annan person…på något sätt 

 

Det egna ansvaret-diskursen 

En övergripande känsla från intervjuerna är ändå att ungdomarna upplever att ansvaret för 

frånvaro eller närvaro är deras eget i mycket högre grad än skolans. På frågan vad skolan borde 

göra svarar en elev: 

Ingenting, det är inte deras ansvar. /…/ vi är här för att få en utbildning för att vi ska 

kunna bli någonting. Och om man inte fattar det, ja då blir det fel, då blir det som jag, 

men då får man ta upp det och nu fick jag ju chansen att börja skolan igen, och liksom 

så…  

 

Det finns också inslag av hur det funnits en trygghet och ett eget beslut i att låta bli att gå på 

lektionerna. Det beskrivs också hur skolket kan vara ett uttryck för ungdomar att visa hur coola 

de är, att de själva bestämmer om de vill gå till skolan. Men på frågan vad han skulle vilja säga 

till sig själv om han hade haft den möjligheten svarar en pojke: 

Att sköta skolan, mm…verkligen försöka komma in efter nian och inte behöva gå om 

och plugga upp betyg för det är så oerhört dumt. Och jag skulle nog råda mig att 

…lyssna på när vuxna säger det där …”allt som vi gör för dig har med, gör vi för din 

framtid” för de förlorar inget på det …Och det är ju så, det tänkte man inte när man 

var liten. Det var ju ”Ha ha nej du förlorar ju visst det, visst det mycket på det”…men 
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det gör ni ju inte, så att, det är ju bara jag själv som har förlorat på det här. Så jag 

skulle nog ha sagt det, råda mig själv att gå i skolan, att gå på lektionerna, försökt i alla 

fall att fixa godkänt. 

 

Flera av ungdomarna var överens om att det inte är någon skillnad mellan att skolka och att vara 

hemmasittare men några gjorde ändå förklaringar där de kopplar skolk till att vara något man gör 

aktivt för att vara lite cool och ställa till lite medan en hemmasittare bara är hemma och gör 

ingenting. 

Sammanställning av resultat 

Med en sammanfogning av resultatet i samtliga matriser uppstår en bild enligt nedan. 

 

 Dagstidning Fackpress Ungdomar 

Psykologisk/ 

Medicinsk diskurs 

Psykisk sårbarhet, 

neuropsykiatrisk utredning 

Separationsångest, 

neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar 

 

Social/ 

Relationell diskurs 

Utsatta för mobbning, 

ingen riktig kompis 

 Hängde med gänget, hade 

lättare för att skaffa 

vänner 

Special-/ 

pedagogisk diskurs 

Stödundervisning, lärarna 

fastnar i klassrumstänk 

Upptäcka 

inlärningsproblem, behov 

av särskilda insatser 

De försökte hjälpa mig, 

inte får den hjälp de 

behöver 

Samhälls-/ 

Myndighets-diskurs 

Resursslöseri, förbättra 

uppföljningen av frånvaro 

  

Föräldra-ansvars-

diskurs 

Långtidssjukskrivna 

mamma, ifrågasatta och 

misstänkliggjorda 

Mycket läggs på föräldern, 

känner sig ofta 

misslyckade 

 

Metod-/Behandlings-

diskurs 

 Använda nya metoder, 

fysiska träffar, projektplan 

 

Det egna ansvaret-

diskurs 

  Gjorde exakt som jag ville, 

helt och hållet mitt val 

 

Syftet med studien var att beskriva och analysera fenomenet hemmasittare utifrån ett antal 

frågeställningar relaterat till några olika empiriska underlag. Följande frågeställningar skulle 

besvaras. 

 

Hur beskriver en dagstidning fenomenet hemmasittare? 

Hur beskriver en facktidskrift fenomenet hemmasittare? 

Vad säger ungdomar om fenomenet hemmasittare? 

 

En analys av artikelserien i Svenska Dagbladet på övergripande nivå visar tecken på fem olika 

diskurser men med ett tydligt fokus på den special-/pedagogiska diskursen, att skolan bär 

skulden för ungdomars frånvaro. Artikelserien fokuserar på skolans betydelse i skapandet av 

hemmasittare. Det kan delvis förstås ur Svenska Dagbladet som en tidning som ska tillgodose 

många olika individers intressen. Som ett bidrag till dagens samhällsdebatt om skolan ligger den 
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psykologisk-/medicinska och den special-/pedagogiska diskursen i linje med många andra 

inlägg. Den sociala/relationella diskursen och föräldraansvarsdiskursen förstärker skolans 

oförmåga att hantera hemmasittare. Också samhälls-/myndighetsdiskursen kan tolkas lägga 

skulden på skolan och bidrar till konstruktionen av hemmasittaren som ett offer.  

 

Artikelserien i Specialpedagogik fokuserar på olika metoder för att återföra hemmasittare till 

skolan. Specialpedagogik är en facktidskrift som riktar sig till bland annat pedagogisk personal 

vilka kan vara hjälpta av olika modeller och metoder i sitt arbete och därför får information i 

form av metod-/behandlingsdiskursen. I artiklarna kunde jag urskilja tre andra diskurser, varav 

en mycket flyktigt, urskiljas. Facktidskrifter som riktar sig till en specifik läsargrupp bör så klart 

ha en något annan inriktning än de dagstidningar som ska bemöta många olika läsargrupper. 

Också här är skolans egna uppfattningar osynliga. Den psykologisk-/medicinska och den special-

/pedagogiska diskursen kan upplevas finns med som förstärkning till varför metoder är 

nödvändiga. Föräldraansvarsdiskursen finns bara flyktigt med. Det intressanta är att den 

sociala/relationella diskursen lyser med sin frånvaro. Serien utstrålar en önskan att hjälpa de barn 

och ungdomar som hamnat utanför skolan till ett normalt liv. I diskursen om behandlingar och 

metoder blir det avvikande tydligt. Genom att konstruera hemmasittare som avvikande kan en 

mängd metoder hittas för att korrigera det avvikande. 

 

Ungdomarna ger uttryck för andra diskurser än artikelserierna. Den psykologiska/medicinska 

diskursen finns i stort sett inte representerad alls. Den sociala/relationella diskursen är 

genomgående dominerande parallellt med en diskurs som inte finns representerad i artiklarna, 

diskursen om det egna ansvaret. I övrigt finns special-/pedagogisk diskurs representerad framför 

allt när de pratar generellt om hemmasittare. Ungdomarna ger en gemensam bild av sig själva 

som fria aktörer med rätt att bestämma över sina liv. Det de gjorde var deras val men de visste 

vilka förväntningarna var på dem. Att gå i skolan och bli något. På så sätt uppstår en konflikt för 

ungdomen mellan vad denne ser som viktigt och vad vuxenvälden, samhället ser som viktigt. 

Ungdomens konstruktion av hemmasittaren som någon som gör ett eget val krockar med 

vuxenvärldens uppfattning. 

 

Genom att betrakta fenomenet hemmasittare med hjälp av tre skilda källor faller lite olika bilder 

ut. Forskningsgenomgången visade på många olika perspektiv och diskurser av vilka många 

återkom i resultatet. Man ser en skillnad mellan de olika artikelserierna vilken som är den 

dominanta diskursen och därmed hur hemmasittaren konstrueras. 

Slutsatser 

En slutsats är att hemmasittaren konstrueras olika beroende inte på hur individen är eller 

förhåller sig till skolan utan till vilket perspektiv omgivningen har. Vill man beskriva en skola 

som inte lyckas i sitt uppdrag konstrueras hemmasittaren som ett offer. Vill man beskriva 

lämpliga arbetssätt för att normalisera hemmasittaren konstrueras hemmasittaren som avvikande. 

 

En annan slutsats kan vara att kategorin hemmasittare är en vuxenkonstruktion och upplevs av 

samhället som patogen medan ungdomarna själva snarare använde frånvaron som en del i sin 

frigörelseprocess. Ungdomarna i motsats till artikelserierna beskriver inte en skola som inte skött 
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sitt uppdrag och efterfrågar heller inte metoder utan konstruerar hemmasittaren som medveten 

och ansvarig. 

Diskussion 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka och bidra till en ökad förståelse för 

fenomenet hemmasittare eller mer precist att beskriva och analysera fenomenet hemmasittare. 

Resultatdiskussion 

Vad det hela handlade om var hur fenomenet hemmasittare konstrueras av samhället. Det visade 

sig att konstruktionen är beroende av hur den som konstruerar är placerad i förhållande till 

hemmasittaren eller som Burr (2003) skriver att vilken identitet en person får inom en diskurs 

beror på inramningen. 

 

I dagstidningen blir den sociala konstruktionen av hemmasittaren som ett offer som inte får stöd 

någonstans ifrån och som måste stanna hemma för att ingen förstår hur svårt han har det. Trots 

förälderns enträgna kamp har ingen gett rätt stöd. Trots alla diagnoser har skolan inte förstått hur 

behovet sett ut utan satt in fel åtgärder. Situationen är så hopplös att ungdomen valt att dra sig 

undan. 

 

Facktidskriften utstrålar i stället hopp. Den sociala konstruktionen av hemmasittaren som 

avvikande kan avhjälpas med rätt metoder och behandlingar. Ungdomen kommer att kunna 

komma tillbaka till skolan fast man får vara beredd på ett långsiktigt, tålamodsprövande arbete. 

Det normala är att gå i skolan och ingen vill vara avvikare. 

 

Intervjuerna med ungdomarna ger en annan konstruktion än de som artiklarna beskriver. 

Ungdomarna är inga stackars utsatta individer som hela samhället behöver hjälpas åt för att 

rädda. Deras sociala konstruktion av hemmasittaren är en individ som gör fria val och som tar 

sitt ansvar för de valen. Och dessutom är medveten om konsekvenserna på ett sätt som 

vuxenvärlden kanske inte tror. Hydén (2006) beskriver hur individer som avviker från de sociala 

normerna etiketteras på ett eller annat sätt och då lever upp till etiketten. En upplevelse är att 

ungdomarna på ett eller annat sätt motsätter sig etiketteringen som skolkare eller hemmasittare. 

 

Oftast kommer beskrivningar av hemmasittaren från en vuxenvärld som själv har ett förflutet i 

en skola där alla av rättviseskäl ska gå. Stora reformarbeten (Sandström, 1997) ligger till grund 

för en gemensam uppfattning att det är normalt att gå i skolan. Den skola som växt fram genom 

dessa reformer förutsätter att alla ungdomar går igenom både grundskola och gymnasieskola, 

några andra alternativ finns inte. Dessa inarbetade sociala konstruktioner påverkar så klart 

skribenterna av olika artiklar eftersom de är en del av diskursen. Det är också troligt att dessa 

konstruktioner påverkar dagens ungdomar i skolan. Som Burr (2003) beskriver tydliggör den 

sociala konstruktionen vad som är ett korrekt beteende. Bilden som framträder av ungdomar som 

offer för omständigheter står i motsats till vad som kommer fram ur intervjuerna med 

ungdomarna. Som Baggens (2006) beskriver det handlar det om en avvikelse som är socialt 

definierad av samhället. Här finns en allmän föreställning att alla ska gå i skolan vilken bland 

annat återkommer i skolplikten och i utvecklingen av skolan som platsen för alla barn och 
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ungdomars fostran till goda samhällsmedborgare. En genomgripande känsla efter att ha tagit del 

av ungdomarnas berättelser är att de inte bara talar för sig själva när de avdramatiserar det 

faktum att ungdomar missar stora delar av den utbildning som samhället menar är viktig. Det 

kanske handlar om att utmana etablissemanget i vissa fall. Den ungdom som lägger en del skuld 

på skolan hittar många olika anledningar till varför skolan inte fungerar men ser det ändå som i 

huvudsak odramatiskt att hon inte har en fullvärdig skolgång. Det är inte viktigast. Det har inte, 

som bland annat Kennelly och Monrad (2007) antyder, handlat om att de låtit bli att gå i skolan 

på grund av att skolan varit tråkig, eller att det varit brist på utmaningar, däremot är det ganska 

tydligt att de varit dåligt motiverade. Har det funnits svårigheter så kopplar inte ungdomarna det 

till något som skolan kunnat göra något åt, man har förstått att man har svårt men begär inte att 

skolan ska ta det ansvaret. Inte som bland annat Southwell (2006) menar att frånvaron kan 

handla om ett behov av särskilt stöd som inte blivit bemött utan även här förstärks 

konstruktionen av hemmasittaren som medveten och ansvarig. 

 

Hydén (2006) och Lutz (2013) konstaterar att det avvikande uppstår i jämförelse med det 

normala och att ungdomar väljer att vara hemmasittande snarare än skolgående blir automatiskt 

avvikande och i behov av korrigering med hjälp av insatser (Sandin, Hydén & Lind, 2006). I 

framför allt facktidskriften blir det uppenbart att konstruktionen av hemmasittaren som 

avvikande kräver åtgärder så ungdomen ska känna sig normal igen, och i skolan. Åtgärder för att 

normalisera kan vara ett sätt att utöva kontroll, vem är då hjälpt, ungdomarna, skolan, samhället? 

Det handlar om sociala konstruktioner och som Burr (2003) skriver om makt. Makten att tala om 

för andra vad de ska göra. En av anledningarna till att, trots alla de här projekten, omfattningen 

av hemmasittare ökar snarare än minskar kanske är att ungdomarna inte har samma uppfattning 

om hemmasittande som avvikande utan som ett medvetet eget val. Kanske det då är svårt att ta 

emot metoder och behandlingar som gör våld på ungdomens självständighetssträvan och önskan 

att välja själv. Ungdomarna använder mycket relationer i sin konstruktion av hemmasittaren, 

också här har man gjort val att socialt samspela eller inte samspela. De är inga offer för en skola 

som inte bemött deras behov. Väldigt lite handlar om relationer till lärare, när de förekommer 

endast i positiva ordalag, inte som Attwood och Croll (2006) föreslår att ungdomar förklarar sin 

frånvaro med dåliga relationer till lärare.  

 

Börjesson (2003) menar ju att varje samhällsfenomen bestäms av den tidens strider om 

definitioner och hemmasittaren som definition står i kontrast till det som förväntas, den 

medborgerliga skyldigheten att utbildas för att tillsammans med andra medborgare bygga 

samhället. Hemmasittaren sviker det idealet och blir en kategori man inte bör tillhöra (Hacking, 

2000). Det Hacking (2000) beskriver som en kanske värdeladdad klassificering hade dock nästan 

helt gått ungdomarna förbi, de beskriver inte frånvaron från skolan som något avvikande, alla 

kan bli skolkare, hemmasittare vilket förstärker konstruktionen av hemmasittaren som medveten 

och ansvarig. 

 

Anledningen till att det är svårt att ha samsyn om fenomenet hemmasittare hänger säkert ihop 

med att så många betraktar det på så många olika sätt från utsidan, så att säga. I forskningen 

ligger mycket fokus på individfaktorer som i sig kan ses ur två perspektiv. Antingen handlar det 

om sådant som eleven behöver förändra hos sig själv (Reid, 2005; Jerald, 2006; Kennely & 
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Monrad, 2007) eller så är det sådant som skolan behöver hitta sätt att kompensera för (McIntyre-

Bhatty, 2005; Southwell, 2006; Spencer, 2009). Med det förra synsättet förstärks konstruktionen 

av hemmasittaren som avvikande och med det senare, bristen på stöd, förstärks konstruktionen 

av hemmasittaren som offer. När dagstidningen gör skolan till skuldbärare och konstruerar 

hemmasittaren som offer blir den bara en av rösterna i en diskurs som representeras av ett antal 

forskare men också många gånger av föräldrarna vilkas röst återges av bland annat Hank, Bru 

och Ertesvåg (2013).  

 

Hur man ser på konsekvenserna av hemmasittande är absolut beroende av vilken konstruktion 

man är anhängare av. Offret drabbas senare i livet av negativa hälsoeffekter (Kennely & Monrad, 

2007). Den avvikande riskerar att tappa relationer och riskera sin sociala utveckling (Schellerup 

Nielsen, 2006) men som det visade sig i intervjuerna väljer ungdomarna var och när de vill ha 

sitt sociala samspel. 

 

En intressant brist är att skolans röst inte finns representerad i de olika artiklarna. På så sätt har 

vissa förklaringsmodeller, som forskningen menar att skolans personal föredrar, undvikits, de 

som bland annat Jerald (2006) beskriver familjeproblem eller kanske bara brist på ambition.  

 

Intervjuerna med ungdomarna skiljer sig från den bild som artiklarna beskriver. Ungdomarna är 

inga stackars utsatta individer som hela samhället behöver hjälpas åt för att rädda. Deras sociala 

konstruktion av hemmasittaren är en individ som gör fria val och som tar sitt ansvar för de valen. 

Och dessutom är medveten om konsekvenserna på ett sätt som vuxenvärlden kanske inte tror. 

Hydén (2006) beskriver hur individer som avviker från de sociala normerna etiketteras på ett 

eller annat sätt och då lever upp till etiketten. Min upplevelse är att ungdomarna på ett eller annat 

sätt motsätter sig etiketteringen som skolkare eller hemmasittare. 

Metoddiskussion 

Valet att göra en diskursanalys av ett fenomen som uppstått relativt nyligen kom från det egna 

intresset att förstå samband och att se vad som döljer sig i det som sägs. Widerbergs (2002) 

tolkning att diskursanalys handlar om ett perspektiv snarare än en precis metod används. Det 

handlar om en nyfikenhet att förstå vad som händer när vi skapar benämningar, när vi 

konstruerar en särskild sorts individer. Redan i valet av metod lyser det intresset igenom och det 

är troligt att förförståelsen som kommer av flera års specialpedagogiska studier och 

specialpedagogiskt arbete finns med som del i det presenterade resultatet. Som Börjesson (2003) 

beskriver har jag sökt ett raster att tolka en del av världen genom, men det är fortfarande min 

tolkning. 

 

I artikelvalet gjordes flera begränsningar, att hålla sig till en dagstidning, att hålla sig till en 

facktidskrift och att hålla sig inom en begränsad tidsperiod. Fokus blev att söka aktuella 

diskurser i ett litet utsnitt av den mediala produktion som uppstått under en relativt kort 

tidsperiod. 

 

Intervjuerna gav det överraskande resultatet att ungdomar generellt inte gör någon större skillnad 

mellan olika typer av frånvaro. Att jag inte hade den förförståelsen gjorde att intervjuerna delvis 
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tog andra riktningar än vad som var tänkt, dock enligt min mening inte till nackdel för studien. 

Valet att starta intervjuerna med en helt öppen del för ungdomarna var det som lät ungdomens 

diskurser höras. Eftersom jag hade fokus på att förstå hur ungdomar generellt tänker om 

hemmasittare snarare än att försöka hitta hemmasittare och få deras tankar tror jag att jag fick ett 

bredare perspektiv på ungdomars förståelse. 

 

Själva analysen av texterna orsakade huvudbry eftersom jag kände till de diskurser som 

presenterats i tidigare forskning. Jag gjorde därför valet att via tematisering hitta diskurser som 

jag upplevde fanns i de olika texterna snarare än att anpassa det empiriska underlaget till vad 

andra tolkat. Även om språket i de isärplockade texterna gav en fingervisning om skribenternas 

underliggande syfte blev det trots allt helheten i artiklarna som framträdde. Detaljerna bidrog till 

helhetsförståelsen.  

 

Larssons (2005) konstaterar att utan en reflektion över hur diskursen ser ut blir inte värderingen 

av ett resultat komplett. Resultatet i den här studien både sammanfaller och skiljer sig från de 

diskurser som återfinns i forskningen men det måste påpekas att området är stort. Artiklarna 

visar på sociala konstruktioner av hemmasittaren som återkommer i annan forskning men 

ungdomarnas konstruktion är inte lika uppenbar. Men så finns det relativt lite forskning som tar 

ungdomarnas perspektiv. Det resultat som kom ur ungdomarnas berättelser var samtidigt det som 

gav studien ett heuristiskt värde eftersom det kanske något förändrar hur man tänker om 

hemmasittare, inte som offer eller avvikande utan som medvetna ansvariga individer. 

 

Larssons (2005) empiriska förankring handlar om överensstämmelsen mellan verklighet och 

tolkning och det har funnits en strävan att vara så tydlig som möjligt. Varje steg i studien har 

präglats av noggrannhet med en förhoppningsvis god beskrivning av alla steg för att skapa god 

trovärdighet. Målet har varit att hålla undan personliga tolkningar. Det handlar dock om en liten 

representation av en stor verklighet där den empiriska förankringen har fått balanseras mot 

konsistensen. Förhoppningsvis så vare sig delar eller helhet gått förlorade. 

 

Med det pragmatiska kriteriet menar Larsson (2005) vilket värde resultatet kan tänkas ha i 

praktiken i det här fallet den specialpedagogiska praktiken. Här kan man tänka att om man är 

medveten om den skillnad som finns i sociala konstruktioner av hemmasittare är man mer lyhörd 

för hur ungdomarnas önskemål ser ut på riktigt. Inte att man automatiskt ska utgå från att de ska 

normaliseras eller räddas från något som de innerst inne är nöjda med. Samsyn kanske i det här 

fallet handlar om att se många saker snarare än att se en sak. 

 

Börjesson (2003) menar att undersökaren bör hitta något nytt, eller presentera något gammalt på 

ett nytt sätt efter en diskursanalys. Det nya i den här studien blev ungdomarnas konstruktion av 

hemmasittaren som medveten och ansvarig. 

Slutord och vidare forskning 

Börjesson (2003) menar att skapa kategorier inte är någon ofarlig verksamhet och genom att 

granska vilka kategorier som existerar kan vi se vilka alternativ som diskurserna tillåter. Jag har 

tagit mig friheten att efter eget huvud benämna de diskurser jag upplever finns i artiklarna och i 
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intervjuerna. Utifrån dessa diskurser har jag sedan funnit ett antal sociala konstruktioner som 

skiljer sig åt i de olika underlagen. Hemmasittaren som offer, som avvikande eller som 

medveten, ansvarig. Skillnaden där påverkar så klart omgivningens agerande för eller mot 

hemmasittarna.  

 

I skenet av Widerbergs (2002) beskrivning av diskurser som metasamtal till vilka alla i ett 

samhälle förhåller sig till och Burrs (2003) konstaterande att det finns många diskurser runt ett 

och samma fenomen kan man förstå att olika grupperingar har svårt att mötas kring en 

gemensam förståelse. Antalet ungdomar som är frånvarande och hemmasittande ökar trots 

samhällsdebatt och olika metoder. Det troliga är så klart att man inte pratar om samma saker. 

Hur lyckosamt är det att samhället debatterar skolan och vill höja kvaliteten, höja kraven, skapa 

karriärstjänster och så vidare om ungdomarna inte har något att klaga på i skolan, inte är offer? 

Hur meningsfullt är det att utarbeta metoder för att rädda de avvikande ungdomarna om inte 

ungdomarna upplever att de är avvikande? Den här studien är liten till sitt format men frågorna 

är viktiga och kan vara viktigare i ett större forskningssammanhang. Vidare forskning bör i större 

grad undersöka vad ungdomar egentligen tycker och tänker om de lockas att bortse från de 

diskurser som vi alla är en del av. 
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Bilaga 1 

”Att sitta hemma” 

 
Hej! 

 

Elever som väljer att stanna hemma från skolan är ett ständigt aktuellt debattämne, i tidningar, 

bland personal i skolan och bland politiker. Jag heter Inger Sandberg och studerar på 

Mälardalens Högskola på Specialpedagogprogrammet. I mitt examensarbete har jag valt att 

studera fenomenet Hemmasittare och hur det beskrivs av tidningar, specialtidskrifter och 

ungdomar. Min handledare är Eva Skogman, universitetslektor i specialpedagogik. Hon kan nås 

på: Mälardalens högskola, Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation - UKK 

Telefon: 021-107349, mail: eva.skogman@mdh.se 

 

Det här brevet brev går ut till ett antal utvalda elever som jag tror kan bidra med ungdomars 

tankar. Det är min förhoppning att du är villig att ställa upp på en intervju för att ge mig ett gott 

underlag. Undersökningen kommer inte att beröra områden som kan vara känsliga men jag vill 

ändå ha din vårdnadshavares samtycke. Därför kontaktar jag din vårdnadshavare när du har 

samtyckt till att ställa upp. Din vårdnadshavare kan då få svar på eventuella frågor. De intervjuer 

jag gör kommer att behandlas konfidentiellt och insamlade data kommer endast att användas i 

uppsatsen. I uppsatsen kommer alla elever att avidentifieras och den kommer att publiceras 

elektroniskt i DIVA, en databas. Skulle du vilja avbryta ditt deltagande, kan det göras när som 

helst. 

 

Med tack på förhand 

 

 

Inger Sandberg 

070-608 65 75 

Inger.sandberg@telia.com 

 

 

 

Jag vill delta i ”Att sitta hemma” och har förstått att det är möjligt att avbryta mitt deltagande om 

jag vill. 

 

  

Datum 

 

  

Elevens underskrift 

 

     

Namnförtydligande Vårdnadshavares telefonnummer 
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Bilaga 2 

 

Intervjuunderlag 

 

Del1 – Skolresan 

 

 
 

Del 2 - Frågeområden med exempelfrågor: 

 

Begrepp 

 

Vad är skolk? 

Vad är hemmasittare? 

Vad är skillnaden mellan skolk och hemmasittare? 

 

Orsaker 

 

Vilka stannar hemma från skolan? 

Vad är det som gör att man stannar hemma? 

Hur är ungdomar som stannar hemma? 

 

Aktiviteter 

 

Vad kan man göra när man inte är i skolan? 

Hur skulle framtiden kunna se ut? 

 

Skolan 

 

Hur ser en skola ut som alla vill gå till? 

Vad kan skolan göra för att elever ska vilja gå dit? 
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Bilaga 3 

Sammanfattning av artiklar 

 

Artikelserie Svenska Dagbladet 

SvD1: I nian vägrade Joel gå till skolan, publicerad 9 september 2013. Intervju av Anna 

Lagerblad med Joel, 16 år, som beskriver sin skolgång och hur han upplevt såväl skolgång som 

skolk från skolan. Joels mamma finns också representerad. Artikeln beskriver Joels skolgång 

från förskolan till nutid på ett individuellt anpassat program. För Joels del har det handlat om 

misslyckanden i skolan, många skolbyten och många diagnoser innan han till slut kom att bli 

hemmasittare på heltid. Mamman har haft stor betydelse för Joel, hon har kämpat för hans 

skolgång men också varit hans sällskap när han stannat hemma. 

 

SvD2: Stark ångest gör att vissa vägrar gå till skolan, publicerad 10 september 2013. Intervjuer 

av Anna Lagerblad med Ingvar Nilsson, nationalekonom som har ägnat många år åt 

utanförskapets ekonomi, antar både ett individ- och samhällperspektiv, med Anne-Sofie Strand, 

forskare med en avhandling om omfattningen av skolk i grundskolan, Malin Gren Landell, 

barnpsykolog och expert i Skolinspektionens granskning av skolors arbete för att främja närvaro 

och stävja frånvaro och Anders Lovén, forskare i projektet ”Osäkra övergångar” om ungdomars 

tankar om skolgång och framtid. Artikeln belyser flera perspektiv, som varför skolfrånvaron får 

konsekvenser för både enskild individ och samhället. Den behandlar också bidragande orsaker 

till varför elever blir hemmasittare både utifrån individuella egenskaper, och förutsättningar i 

skola och familj. Slutsatsen är att de som förlorar mest på frånvaron från skolan är ungdomarna 

som får svårt att ta sig tillbaka ut i samhället och in på arbetsmarknaden 

 

SvD3: Lärarna fattar inte hur det känns, publicerad 11 september 2013. Intervju av Anna 

Lagerblad med Kim 14 år och inslag av Anne-Sofie Strand, se ovan. Artikeln visar på att det 

finns tidiga signaler att elever riskerar att falla ur skolan. Man visar på en process som börjar 

med ströfrånvaro mycket tidigt i åldrarna som sedan ökar för att till slut resultera i att eleven blir 

hemmasittare. Kim beskriver att hennes skolgång sett ut på det sättet. Hon går fortfarande i 

skolan men medger själv att det finns en risk att hon kan komma att sluta gå till skolan. 

 

SvD4: Barns skolångest väcker rädsla hos föräldrar, publicerad 16 september 2013. Intervju 

med föräldrar och Krysmyntha Sjödin, skolkurator och psykoterapeut som har jobbat med och 

forskat om hemmasittande elever. Artikeln handlar om hur föräldrarna känner sig misstrodda av 

omgivningen och framför allt skolans personal. Att det kanske inte är så enkelt som att bara 

tvinga eleverna till skolan för att man är rädd om sitt barn när skolan inte kan skapa trygghet. 

Men också att det kan vara svårt att som förälder rent fysiskt tvinga sitt halvvuxna barn. Skolan 

kritiseras för dess sätt att följa upp frånvaro vilket går igen i en rapport från Skolverket. 

 

SvD5: Vägen till skolan kan gå via nätet, publicerad 17 september 2013. Intervjuer med Marie 

Gladh, specialpedagog, Krysmyntha Sjödin, skolkurator och psykoterapeut (och forskare, se 

ovan), Mikael Färnkvist, psykolog och forskare som studerat elever med lång frånvaro som 

återvänt till skolan och Matthias Rowe, skolkurator och upphovsman till sommarkollo för 
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hemmasittare. Artikeln handlar om olika sätt att locka ungdomarna att återvända till skolan. 

Gladh och Sjödin förespråkar sin framtagna metod ”Nyckelmetoden” som bygger på samverkan 

mellan lärare med ansvar för det pedagogiska och kurator eller liknande med ansvar för elevens 

sociala situation och psykiska välbefinnande. De poängterar vikten av att hantera frånvaro direkt 

och inte vänta på att eleven dyker upp i skolan. Färnkvist menar att tre faktorer haft betydelse för 

att ungdomar ska återvända till skola. Att skolsituationen ändrats, att ungdomen fått en bättre 

relation till föräldrarna och fåt individuell samtalsterapi. Men viktigast har varit ungdomens egen 

insikt. Ånga orsaker till att elever sitter hemma och att det därför är svårt att hitta generella 

metoder för att förebygga Skolkuratorn Rowe har anordnat sommarkollo för hemmasittare för att 

locka ut dem ur hemmet. 

 

Temaserie Lärarnas Nyheter, Specialpedagogik 

Spec1: Svårforskad frånvaro, publicerad på nätet 1 april 2013. Intervju med Malin Gren Landell, 

i den här artikeln presenterad som psykolog, föreläsare och Skolinspektionens expert i frågor om 

skolfrånvaro och Elisabet von Zeipel, pensionerad specialpedagog och expert på Asperger. Malin 

Gren Landell finns också representerad i artikelserien i Svenska Dagbladet. Artikeln lyfter att det 

finns många orsaker till att elever stannar hemma och att det därför är svårt att hitta generella 

metoder som fungerar. Det handlar också om hur bemötandet av eleverna är när de väl är i 

skolan. Artikeln har också visst fokus på diagnoser och hur dessa bidrar till att elever stannar 

hemma. Särskilt då hur ungdomar med asperger tvärtemot rekommendationerna inte ska lockas 

tillbaka till skolan så fort som möjligt. Man vill också betona att även om en elev kommit 

tillbaka till skolan så kan problemen återkomma. Skribent: Linus Hellerstedt. 

 

Spec2: Nätet öppnar vägen tillbaka, publicerad på nätet 1 april 2013. Intervju med Marie Gladh, 

specialpedagog och Krysmyntha Sjödin, kurator som tillsammans utarbetat en metod, 

Nyckelmetoden, för att hjälpa elever att komma tillbaka till skolan. De båda finns också 

representerade i artikelserien i Svenska Dagbladet. Artikeln beskriver metoden och hur 

tvärprofessionellt arbete är förutsättningen för ett gott resultat. Det handlar också om att eleven i 

fråga är villig att delta och ett gott samarbete med föräldrarna. Mycket fokus ligger på 

kartläggningen av eleven, såväl psykosocialt som pedagogiskt för att kunna hitta orsakerna till 

att eleven stannar hemma och för att så kunna arbeta fram åtgärder som stämmer mot elevens 

behov. Det ställer en del krav på skolans personal både medan eleven fortfarande är hemma och 

kontakten hålls via nätet och när eleven ska återföras till skolan. Skribent: Elisabeth Cervin. 

 

Spec3: De tar krafttag mot avhoppen, publicerad på nätet 1 april 2013. Intervju med Jennie 

Tjulin, projektledare för Plug In och Christina Hasselrot, specialpedagog också delaktig i 

projektet Plug In. Artikel beskriver det stora projektet Plug In i vilket ett 50-tal kommuner deltar. 

Det handlar om att försöka få fler ungdomar att fullfölja gymnasieskolan och även att få 

avhoppare att återvända till skolan. Nya metoder, bemöta individuella behov och identifiera 

elever i riskzonen är centralt men också kompetenshöjning för skolornas personal. Skribent: 

David Henriksson. 

 

Spec4: En hopplös kamp, publicerad på nätet 1 april 2013. Intervju med Katarina, förälder och 

lärare. Artikeln handlar om en mammas kamp för sin sons skolgång och beskriver både de 
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åtgärder hon själv gjort och de åtgärder skolan gjort för att sonen ska vilja vara i skolan. 

Genomgående påtalar mamman att stöd och hjälp kommit försent och varit fel utformat. Berör 

också hur diagnoserna kan bli ett sätt att få hjälp. Skribent: Linus Hellerstedt. 

 

Spec5: Uppdrag: återkomst. Intervju med Tillbaka till skolan-teamet i Umeå – Karin Arnqvist, 

specialpedagog, Lisa Ek, psykolog och Cecilia Engqvist, Socionom. Artikeln beskriver projekter 

Tillbaka till skolan, arbetssätt och vilka som är delaktiga. Det handlar om att återföra ungdomar 

med mycket hög frånvaro i högstadiet tillbaka till skolan. Teamet arbetar med att tillsammans 

med elever, familjer, skolor och andra myndigheter kartlägga hur behoven ser ut för eleverna. 

Att återbörda en elev till skolan måste få ta tid och åtgärderna som krävs är handfasta som till 

exempel tydlighet i information och instruktioner. Projektet ska resultera i en Umeå-modell som 

skolornas elevhälsoteam själva ska kunna använda. Skribent: Ingela Hofsten. 

 


