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Sammanfattning  

Det är idag många barn i Sverige som inte går i skolan. Trots skolplikt och skolans ansvar över att eleven 

ska fullgöra sin skolgång, blir fler och fler barn så kallade “hemmasittare”. Föreliggande studie vill 

undersöka hur föräldrar talar om sina erfarenheter av skolans arbete med deras hemmasittande barn. För 

detta har kvalitativa intervjuer med tio föräldrar som alla har barn med problematisk skolfrånvaro 

genomförts. Vi har arbetat utifrån en diskursanalytisk metod och teori. Vi har inte analyserat vem det är 

som säger något, utan hur föräldrarna positionerar sig i tal och handling i en relation till något annat,  

skolan. I studien framkom att föräldrarna tar ett stort ansvar för barnens skolgång. Resultaten visar att 

de intervjuade föräldrarna är, eller tidigare har varit, besvikna på deras barns skolor. De upplever att 

skolan inte tagit dem på allvar, eller gjort tillräckliga anpassningar för att deras barn ska ges möjlighet 

att fullgöra sin skolgång. Föräldrarna menar att skolan saknar kunskap och att faktorer till frånvaron inte 

upptäckts i tid. 
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Abstract 
In Sweden, there are many children today who do not attend school. Despite the duty of school 

attendance and the school's responsibility for the student to complete its schooling, more and more 

children are called "hemmasittare". The present study wants to investigate how parents talk about their 

experiences of the school's work with their home-based children. For this, qualitative interviews with 

ten parents with children with problematic school absence have been conducted. We have worked with 

a discourse analysis method and theory. We have not analyzed who is saying something, but how the 

parents position themselves in speech and action in a relationship with something else, the school. The 

study found that parents take great responsibility for the children's schooling. The results of the study 

show we that the interviewed parents are, or have previously been, disappointed in their children's 

schools. They feel that their school has not taken them seriously, or made adequate adjustments to allow 

their children to complete their schooling. The parents mean that the school lacks knowledge and that 

factors to problematic school absenteeism are not detected in time. 
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Förord 
Denna studie är vårt examensarbete på Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp vid Stockholms 

Universitet. Arbetet har genomförts av Johanna Myrkrans och Ida Tellestedt. 

 

Tack till 
Vi vill tacka vår handledare Jonas Von Reybekiel Trostek för värdefulla råd, intressanta diskussioner 

och uppmuntran under vår skrivprocess. 

Ett enormt stort tack till de föräldrar som vi fick möjligheten att tala med under denna studie. Det har 

varit otroligt intressant och lärorikt. Vi uppskattar hur öppna ni har varit med er historia och för att vi 

fick ta del av den. Vi önskar er och era familjer ett stort lycka till! 

Vi vill också tacka våra familjer, makar och barn. Nu ska vi bli engagerade mammor som åker till 

lekland. Det blir inga mer chicken nuggets och pommes!  

 

Reflektion och beskrivning av 

författarnas insatser i studien 
Vi har under vårt arbete delat upp huvudansvaret för de olika delarna av uppsatsen. Vi har varit delaktiga 

i vad den andre har skrivit. 

Johanna har haft huvudansvar för kapitlen om teori och analys, Ida har haft huvudansvar för kapitlet om 

metod, samt inledning. Resterande delar har vi skrivit var för sig, men också tillsammans. Under kapitlet 

Tidigare forskning har Johanna skrivit om begreppet hemmasittare, familjerelaterade faktorer och 

förstärkande beteende. Ida har i detta kapitel skrivit om skolrelaterade faktorer. 

Det resultat som vi kommit fram till har vi skrivit gemensamt. Johanna har haft huvudansvar för 

diskussionen kring resultaten och Ida har haft huvudansvar för reflektioner kring metod och konklusion.  
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1 Inledning 

I skollagen (2010:800) står skrivet att alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till 

grundläggande utbildning i allmän skola. Vidare finns att läsa att skolplikten “inträder höstterminen det 

kalenderår då barnet fyller sex år” (2010:800, 7 Kap, 10 §) och “upphör vid utgången av vårterminen 

det tionde året” (2010:800, 7 Kap, 12 §). I en rapport från Skolinspektionen kallad Saknad! 

Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (2016) framkommer att så många som nästan 1700 elever 

i de obligatoriska skolformerna (grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och specialskolan) har haft 

ogiltig sammanhängande frånvaro i en månad eller mer. Störst andel elever återfanns i årskurs 7-9. 

Utöver denna höga siffra befaras ett visst mörkertal föreligga. I den enkät som Skolinspektionen skickat 

ut till rektorer vid alla skolenheter för den obligatoriska skolan i samband med rapporten framkommer 

att det kan vara svårt att skilja giltig frånvaro från ogiltig. Erfarenheter från rektorer kunde vara att 

föräldrar sjukanmäler barnen trots att ingen sjukdom föreligger. Skolinspektionen konstaterar i sin 

rapport att "formellt giltig frånvaro kan dölja samma typ av problematik som ligger bakom ogiltig 

frånvaro" (2016, s. 105). Detta stöds även av en tidigare rapport om långvarig, ogiltig frånvaro utgiven 

av Skolverket (2010). 

 

Hemmasittande elever är ingen homogen grupp. Det är ungefär lika många flickor som pojkar som 

rapporteras med långvarig frånvaro, eleverna kommer från varierande familjeförhållanden och har olika 

socioekonomisk bakgrund (Skolverket, 2010; Saknad!, 2016). Orsakerna till att en elev slutar gå till 

skolan varierar kraftigt och varje individ är förstås unik. Däremot finns vissa faktorer som är mer 

förekommande hos dessa elever än hos de som inte är hemmasittande. Det kan till exempel handla om 

en överrepresentation av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller särbegåvning 

(Gladh & Sjödin, 2013, s. 16; Saknad!, 2016; UR Samtiden – Hemmasittare, 2016). Det är inte ovanligt 

med en kombination av dessa. Lika stor variation finns bland orsakerna till den långvariga frånvaron; 

de kan till exempel vara relaterade till skolmiljön, till sociala faktorer eller till familjen (Karlberg & 

Persson, 2017).  

 

Frågan om skolfrånvaro lyfts i allt från nyhetsrapporteringar på TV till slutna forum på sociala medier, 

från föreläsningsserier på UR Skola till debattartiklar i såväl dagstidningar som fackliga tidskrifter. Som 

blivande studie- och yrkesvägledare, där vi i vår yrkesroll med stor sannolikhet kommer att komma i 

kontakt med arbetet kring hemmasittande elever, upplever vi en stor kunskapslucka. Vi går in i arbetet 

med detta examensarbete med frågorna: Vem blir hemmasittare? Varför blir en elev hemmasittare? Hur 

ska vi arbeta med hemmasittande elever? 

 

I tidigare forskning om hemmasittande elever har vi funnit att det till största del är elevens, alternativt 

skolans perspektiv som lyfts fram. Den här studien intresserar sig för att ta del av föräldrars till 

hemmasittande barn synvinkel på fenomenet. Detta för att det är ett tämligen outforskat område, men 

också för att såväl skollagen (2010:800) som rapporten Saknad! (2016) pekar på vikten av samverkan 

med vårdnadshavare. 
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1.1 Begrepp 

Nedan följer en konkretisering av några av de begrepp som nämnts i vår inledning för att läsaren ska få 

en grundförståelse av fenomenet hemmasittare. 

 

Hemmasittare 

Det finns inget entydigt svar på hur länge en elev ska ha rapporterats med ogiltig frånvaro för att 

benämnas hemmasittare. Gladh och Sjödins (2013, s. 12) definition av en hemmasittande elev innebär 

“en elev som varit frånvarande under minst tre veckor utan giltig anledning”. I rapporten Saknad! från 

Skolinspektionen (2016) är en hemmasittare en elev som varit helt frånvarande minst en månad i sträck. 

Inför denna studie har vi utgått ifrån den senare definitionen, det vill säga sammanhängande ogiltig 

frånvaro i minst fyra veckor, då vi sökt informanter. Alternativa begrepp för “hemmasittare”, och hur 

motsvarande begrepp används utanför Sverige, presenteras under avsnittet Tidigare forskning. 

 

Frånvaro 

Giltig frånvaro kan till exempel vara frånvaro på grund av sjukdom eller beviljad ledighet. Ogiltig 

frånvaro är till exempel skolk eller att eleven av andra skäl uteblir från skolan utan giltigt skäl. I 

Skolverkets rapport Skolfrånvaro och vägen tillbaka framkom i många av svaren i både de enkäter och 

intervjuer som genomförts att "en elev ofta förväntas gå i skolan även om problemen är så stora att 

vuxna i samma situation skulle bli sjukskrivna från sitt arbete" (2010, s. 56). Det är med andra ord inte 

alltid som det går att dra en självklar gräns mellan vad som räknas som giltig respektive ogiltig frånvaro. 

Ibland förekommer också "problematisk frånvaro", vilket i rapporten Saknad! (2016) förklaras som både 

giltig och ogiltig frånvaro genom vilken eleven riskerar att inte nå utbildningens mål. 

 

Skolplikt 

Skolplikten i Sverige innebär både en skyldighet att delta i den utbildning som skolan anordnar och en 

rättighet till utbildning för barn i de obligatoriska skolformerna. Ansvaret för att ett barn fullgör 

skolplikten är delat mellan vårdnadshavaren, hemkommunen och huvudmannen; vårdnadshavaren 

ansvarar för att barnet fullgör skolplikten, hemkommunen ansvarar för att barnen i kommunen fullgör 

sin skolplikt i skolan “eller att de får sin utbildning på annat sätt” och huvudmannen ansvarar för att 

“eleverna fullgör sin skolgång” (Skolverket, 2018). Även ett barn som av någon anledning inte kan delta 

i skolundervisningen har rätt till utbildning. Skollagen är tydlig med att skolan har skyldighet att erbjuda 

särskilt stöd till elever som inte bedöms uppnå målen (2010:800, 3 kap, 6-12 §§). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrar talar om sina erfarenheter av skolans arbete med 

deras hemmasittande barn i årskurs 7-9. 

 

För att uppnå vårt syfte har vi utgått ifrån följande frågeställningar: 

• Hur talar föräldrar till hemmasittande elever i årskurs 7-9 om deras skolas arbete med att ge 

barnet möjlighet till att fullgöra sin skolgång? 

• Hur talar föräldrarna om sitt eget ansvar i att ge sina barn möjlighet till en fullgjord skolgång? 

Ambitionen med studien är att få större förståelse för fenomenet hemmasittande elever och ökad 

kunskap om vad som görs och framförallt bör göras för att hjälpa dessa elever att fullgöra sin skolgång.  
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2 Tidigare forskning 

I kapitlet nedan följer en redogörelse av vad vi funnit i tidigare forskning relaterat till hemmasittande 

elever. Inledningsvis presenteras tillvägagångssätt för att hitta tidigare forskning, vilka sökord som 

använts och i vilka databaser sökningarna har genomförts. Därefter redogörs för de olika varianter av 

begreppet hemmasittare som används i litteraturen. Sedan redogörs för studier rörande hemmasittare 

uppdelat i underrubrikerna: familjerelaterade faktorer, skolrelaterade faktorer samt förstärkande 

beteende. Avslutningsvis förs en diskussion om vårt arbete kring sökandet av tidigare forskning samt 

vilka luckor inom området som vi har identifierat.  

2.1 Genomförande 

För att hitta intressanta och relevanta forskningsområden utifrån studiens syfte och frågeställningar 

valde vi till en början att söka på övergripande begrepp gällande studiens fenomen, hemmasittare, på 

Stockholms universitetsbiblioteks artikelsökning. För att kunna besvara vårt syfte och forskningsfrågor 

koncentrerade vi våra sökningar kring begreppen ”school refusal” och ”school refusal behaviour”. Till 

en början sökte vi efter svenska resultat, men övergick sedan till engelska begrepp då vi inte fann 

vetenskapliga studier på svenska med relevans för vårt problemområde. Ovan formulerade sökord gav 

oss en grundöversikt samt olika perspektiv på tidigare forskning. Enligt Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 74) bör man läsa referenslistan när man hittat en intressant artikel. Vi startade 

därför med att läsa forskningsöversikter och deras referenslistor för att få en uppfattning om vilka 

publikationer och vilka begrepp som används. På så vis fick vi en uppfattning om andra intressanta 

artiklar och användbara sökbegrepp, men framför allt vilka forskare som har gjort många studier inom 

området. De kriterier vi använt i sökningar av artiklar har varit att de ska vara "peer rewieved" och 

publicerade i "academic journals". Utgivningsår har varierat. 

 

Bredden av vetenskapliga studier har varit omfattande inom detta forskningsområde på grund av det 

vida begreppet "school refusal behaviour" eller ”problematisk skolfrånvaro”. För att hitta relevanta 

artiklar har vi därför använt oss av andra begrepp tillsammans med ”school” och ”refusal”, såsom 

"factors" eller "students", men även tillsammans med avbrutna ord och specialtecken som till exempel 

parent* eller ”student absenteeism” för att täcka in fler ändelser eller för att söka efter en exakt fras. 

Forskningen täcker många olika aspekter på fenomenet, men vi upplevde att det fanns en lucka i denna 

gällande föräldrars perspektiv. Den tidigare forskning vi till slut valde har lagt en grund för vår studie 

för att vi skulle ha en förståelse för de faktorer och orsaker som kan påverka att en elev blir 

hemmasittande.  

2.2 Hemmasittare som begrepp och definition 

Barn som är ogiltigt frånvarande från skolan under en längre period kallas för bland annat hemmasittare. 

Andra begrepp som hör till detta område är skolvägrande beteende (school refusal behaviour), 

skolvägran (schoolrefusal), otillåten frånvaro eller skolk (truancy). I vissa svenska facebookgrupper 

används begreppen ELOF (Elever med Långvarig Ofrivillig Frånvaro) och ENOF (Elever med 

Nödvändig Ofrivillig Frånvaro). Forskningsområdet kring fenomenet skolfrånvaro är brett, 

definitionerna och innebörden av begreppet skiljer sig åt och har olika innebörd beroende på vilka ramar 
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forskaren utgår från. Detta kan uppfattas som ett problem av flera då missförstånd kring begreppet och 

vad studien undersöker kan ske (Berg, 1997; Kearney, 2008b; Havik, et al., 2015). 

 

Berg (1997) beskriver en snävare definition av begreppet school refusal; skolvägran (vår översättning). 

Orsakerna till frånvaron är känslomässiga och kan resultera i att eleven vill vara i trygghet med en 

förälder, eleven kan uppvisa fysiska symptom som magont eller blir upprörd, rädd eller aggressiv när 

hen behöver gå till skolan. Barnet försöker inte gömma dessa skäl eller beteendet från sina föräldrar. 

Kearney (2008a) definierar också begreppet school refusal med tonvikt på barnets känslomässiga 

motvillighet över att behöva gå till skolan; det innefattar att eleven blir orolig och ängslig, får panik eller 

ångest inför utsikten att gå till skolan, eller mår dåligt och är orolig när hen väl är där. 

 

En vid definition av skolfrånvaro har i olika undersökningar presenterats av två forskare genom 

paraplybegreppet school refusal behaviour; skolvägrande beteende (vår översättning) (Kearney & 

Silverman, 1999a; Kearney, 2008b). Författarna argumenterar att områdena skolk och skolvägran går 

omlott med varandra när eleven vägrar, eller har svårighet att gå till eller att stanna en hel dag i skolan, 

oavsett om detta är baserat på känslor eller ej. I denna definition räknas också skolk in (Kearney, 2008a). 

Risken med att ha ett mer övergripande begrepp, som leder till att skolk och skolvägran uppfattas som 

ett överlappande fenomen kan, enligt Havik, Bru och Ertesvåg (2015) vara att båda dessa beteenden ska 

förstås och behandlas på liknande sätt. 

 

Det är tydligt är att begreppet skolvägran skiljer sig från begreppet skolvägrande beteende, då det senare 

också innefattar skolk eller annan otillåten frånvaro. Skolk innebär att eleven inte är i skolan utan några 

skäl till frånvaron och försöker dölja detta faktum för sina föräldrar. De är därmed inte är medvetna om 

skolket (Berg, 1997; Kearney, 2008a). Skolvägran beror ofta på känslomässiga orsaker medan skolk är 

otillåten frånvaro från skolan utan att eleven uppvisar några skäl till beteendet.  

2.3 Familjerelaterade faktorer 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller varför en elev inte går till skolan. En stor faktor 

är föräldrar och deras relation med sitt barn. Berg (1997) karaktäriserade elever som uppvisat ett 

skolvägrande beteende utifrån några individuella faktorer, varav en var att eleven vill vara i trygghet 

hemma med en förälder. Barn kan ha separationsångest och vill inte lämna hemmet och föräldern, ofta 

mamman. När barnet inte vill gå till skolan av någon anledning, väljer föräldern istället att låta det vara 

hemma av rädsla för att barnet ska fara illa. Barnet får då föreställningen om att skolan på något sätt är 

farlig. När barnet sedan vägrar igen upprepas mönstret, beteendet förstärks, och denna ömsesidiga oro 

förvärras och närs av både förälder och barn. Ofta är det mödrar som överbeskyddar sina barn, medan 

fäder oftare är passiva i sitt föräldraskap (Kearney & Silverman, 1995). 

2.4 Skolrelaterade faktorer  

I tidigare forskning som berör skolrelaterade orsaker vid långvarig frånvaro finns flera ofta 

förekommande faktorer. En sådan faktor har med skolklimat att göra. Hendron och Kearney (2016) har 

i en amerikansk studie med närmare 400 elever mellan 11 och 19 år bland annat kommit fram till att 

sådant som begränsningar i möjligheten att påverka sin skolsituation, bristande ordning och dåliga 

relationer med lärarna påverkar närvaron i skolan negativt. Extra tydligt märktes detta när det kom till 

äldre deltagarna i studien. En annan stor studie inom området visar också den på betydelsen av goda 

relationer mellan lärare och elever för att motverka hemmasittande (Havik, et al., 2015). Liknande 
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resultat finns även att utläsa i en kvalitativ studie gjord av Havik, et al (2014) där föräldrar till 

hemmasittande barn i åldrarna 10 till 18 år ger sin syn på vad som orsakar långvarig frånvaro. 

Föräldrarna menar att lärares bemötande av eleverna kan spela en stor roll för elever med 

hemmasittarproblematik, särskilt då dessa elever, enligt författarna, ofta är mer känslomässigt sköra, 

tysta och introverta än andra. Vidare visar författarna på erfarenheter från informanterna i 

undersökningen att lärarna saknade kunskap och förståelse för den här sortens problematik. I samma 

studie framkommer också att avsaknad av tydliga rutiner och förutsägbarhet är bidragande faktorer för 

elevers skolvägran. En annan faktor direkt kopplad till själva skolverksamheten är brister i 

närvarokontroll. 

 

Enligt Want (1983) behöver skolpersonal identifiera ogiltig frånvaro tidigt, för att underlätta återgång 

till undervisningen. Lingenfelter och Hartung (2015) har skrivit en artikel om skolhälsans roll vid arbete 

med hemmasittare. Författarna poängterar vikten av att uppmärksamma och sätta in stöd för 

hemmasittande elever tidigt, något som också Kearney (2008b) poängterar kan vara avgörande för att 

den inte ska bli långvarig. En av anledningarna till detta, menar Lingenfelter och Hartung, är att yngre 

barn tenderar att svara snabbare på behandling än äldre, även om det givetvis också har betydelse vilken 

typ av svårigheter det rör sig om. Behandlingen författarna pratar om är kopplad till ångest- och 

depressionssymtom som förekommer hos många hemmasittande elever och kan exempelvis innefatta 

medicinering. De föreslår att ett screeningverktyg kunde utvecklas för skolsköterskan att använda för 

att upptäcka just depression och ångest hos eleverna. Vidare menar Lingenfelter och Hartung att det är 

viktigt med samverkan mellan skolans personal, som förutom skolsköterska kan vara lärare, 

administratörer och skolkuratorer, men också att föräldrar behöver vara involverade i arbetet att 

tillsammans få tillbaka barnet till skolan. Kommunikation mellan dessa parter menar författarna är 

oerhört viktigt, exempelvis för utbyte av idéer och för att alla ska kunna överblicka processen runt 

eleven, där mycket i arbetet handlar om individanpassning och flexibilitet från skolans sida. Författarna 

talar också om positiv förstärkning, att uppmuntra det som fungerar när eleven är i skolan. 

 

Även Nuttall och Woods (2013) presenterar i sin fallstudie av hemmasittande ungdomar att tidig 

identifiering av hammasittarproblematiken är en nyckelfaktor för att förhindra långvarig frånvaro. De 

betonar även samarbetet mellan skolan och hemmet som avgörande för en lyckad process att få tillbaka 

eleven till skolan.  

 

2.5 Förstärkande beteende 

Kearney och Silverman (1993) har utformat en skalmodell för att kunna bedöma ett förstärkande 

beteende hos barn med frånvaro, kallad School Refusal Assessment Scale, förkortat SRAS. Modellen 

omfattar fyra profiler som beskriver varför frånvaro uppstår, vilka kan överlappa varandra eller uppträda 

enskilt. 

 

Ett förstärkande beteende kan innefatta negativ eller positiv förstärkning av de orsaker att barnet stannar 

hemma. Ett negativt förstärkande beteende innebär att barnet flyr från eller undviker något i skolan och 

därför är frånvarande. De undviker till exempel skolsituationer som förknippas med, eller ger, ångest 

eller rädsla. Eleven kan också få ett negativt beteende genom att fly från situationer i skolan, antingen 

sociala situationer (såsom mobbning) eller utvärderande situationer (såsom akademisk press). En positiv 

förstärkning innebär att barnet får uppmärksamhet eller något positivt ut av frånvaron. Det kan till 

exempel vara situationer då eleven stannar hemma då föräldrar ger uppmärksamhet eller genom 



 6 

konkreta positiva förstärkningar som till exempel att få titta på tv eller spela tv-spel eller dator. Det finns 

då ett större värde i att stanna hemma än att gå till skolan (Kearney & Silverman, 1990a; Kearney & 

Silverman, 1993). I detta kan också föräldrar bidra med förstärkning genom att omedvetet stötta 

frånvaron genom att låta barnet vara hemma, både för att undvika vissa skolsituationer men också genom 

att ge barnet uppmärksamhet (Kearney & Silverman, 1990). 

 

2.6 Avslutande diskussion 

Vi har funnit en rad återkommande beröringspunkter i tidigare forskning om hemmasittande elever. Det 

första som kan sägas är att det är ett svårdefinierat begrepp. Kanske har detta bidragit till att vi upplevt 

det som en utmaning i att relatera en del av den internationella forskningen till de rapporter från 

Skolinspektionen och Skolverket som hänvisades till i inledningen; det är helt enkelt svårt att göra en 

direktöversättning av de benämningar som görs på elever med långvarig ogiltig frånvaro för att applicera 

på vårt svenska begrepp "hemmasittare". 

 

Gällande den forskning som belyser positiv förstärkning från föräldrarna som en bidragande orsak till 

problematisk frånvaro, kan vi se att det till viss del handlar om undersökningar som ofta rör barn i yngre 

åldrar än de vi har fokuserat på i denna studie. Det hade varit intressant att se en svensk studie om detta. 

Här ställer vi oss också kritiska till att det perspektiv om förstärkning hos föräldrarna presenteras som 

tämligen svart eller vitt och därav uppfattas som något "kliniskt". En mer nyanserad bild av orsakerna 

till förstärkningen hade varit önskvärd. 

 

Något annat som poängteras från flera håll i tidigare forskning är vikten av att agera i ett tidigt skede 

när en elev uppvisar ogiltig frånvaro, alternativt ett "skolvägrande beteende". Avslutningsvis kan så 

nämnas det tydliga behovet av samverkan runt en hemmasittande elev för att kunna stötta denna på bästa 

sätt med mål att återgå till skolan. Detta är något som berörs i stora delar av tidigare forskning. Dels en 

samverkan inom skolan, men också en samverkan mellan skola och vårdnadshavare. 
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3 Teori 

I följande kapitel presenteras den teoretiska begreppsapparat som vi kommer att använda i vår analys av 

det empiriska material vi samlat in. Inledningsvis beskrivs diskursanalys ur ett övergripande perspektiv. 

Därefter redogörs för Foucaults diskursanalytiska teori med koncentration bland annat på begreppen 

objekt, subjekt, makt och kunskap. Kapitlet avslutas med en diskussion om och motivering av nämnda 

begrepp med koppling till studiens syfte och frågeställningar. 

3.1 Diskursbegreppet 

Att undersöka en företeelse utifrån en diskursanalytisk ansats innebär att språket inom ett 

samhällsfenomen studeras. En enkel definition av begreppet diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). För att organisera 

en verklighet förutsätter idén till denna verklighet också ett språk. Språket bidrar till att forma 

verkligheten utan att återge den direkt (Bergström & Boréus, 2012, s. 354). Ett diskursivt synsätt väver 

samman språk och handling. En kris inom till exempel skolan bygger på ett antal handlingar, vilka också 

förutsätter ett språk för att kunna förklara och problematisera handlingarna. Ett diskursivt perspektiv på 

detta innebär att vi både talar om skolkris såsom idéer och föreställningar om skolan som institution 

men också att vi talar om effekterna av större klasser, psykisk ohälsa, betyg och mobbning. Språket 

formar alltså de idéer som skapats om skolan och bidrar till hur det talas om fenomenet, det avgränsar 

vad vi talar om. Samtidigt formas också diskursen av var i världen eller vem i samhället som talar om 

fenomenet; en rektor talar inte om klassrumsproblematik på samma sätt som en förälder eller en elev. 

Kanske skulle en rektor tala om skollagar och regler, en förälder om förändring av skolpolitiken och en 

elev om lärarens förmåga att hålla ordning.  

 

Diskurser förändras över tid. Under den tid som en viss diskurs är ”sann” producerar den normer, vad 

människor ska tycka och tänka, samt vad de kan och inte kan prata om inom olika områden och tillfällen 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 362). Diskurser förändras, det kan vi se genom att till exempel så kallade 

”obs-klasser” som fanns under 70- och 80-talet inte är accepterat idag. Det var accepterat då därför att 

diskursen om dessa barn var på ett sätt i både språk och handling, medan diskursen om barn med 

särskilda behov nu är på ett annat. Det har skett ett diskursivt brott (Bergström & Boréus, 2012, s. 362). 

 

Diskursanalys är inte en enda ansats, utan används inom olika vetenskaper för att undersöka olika saker 

och är heller inte helt entydigt. Därför kan det vara vanskligt att ge sig på en stram beskrivning av vad 

begreppet omfattar och vilken betydelse det kan ha, eftersom företrädare för olika ämnen kan mena olika 

saker (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7; Bergström & Boréus, 2012, s. 355). För vissa innefattar 

begreppet diskurs en snäv analys där koncentrationen ligger enbart på en text eller en kommunikation 

utan någon koppling till sammanhanget. Ur ett vidare begrepp kan diskursen ses som praktiker för hur 

man kommunicerar och skriver eller det som skapar den sociala och politiska världen (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 356). 
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3.2 Foucault 

Michel Foucault var en fransk idéhistoriker och filosof som var verksam från 1960-talet fram till sin död 

1984. Hans idéer och teorier har därefter tolkats, utvecklats och använts och blivit mycket populära i 

olika sammanhang. Foucaults diskursanalys utgår från en vidare syn på diskurser; dessa påverkas och 

påverkar de sociala praktiker de ingår i. Enligt Foucault räcker det inte med en snäv analys, som att 

enbart titta på texter utan sammanhang. Inom det vidare diskursbegreppet måste relationerna mellan 

olika utsagor och även relationen med den sociala praktiken räknas med. I skolmiljö kan vi inte enbart 

titta på skollagar, regler eller texter, vi måste också analysera hur skolan fungerar inom dessa regler; 

”utsagan identifieras inte med ett stycke materia, men dess identitet skiftar med en sammansatt regim 

av materiella institutioner” (Foucault, 1972, s. 128). Diskurser används omedvetet av alla, och vi 

reflekterar inte över varför vi använder dem, hur de påverkar oss eller hur de uppkommit. Flera diskurser 

tillsammans skapar vad Foucault kallar en diskursiv praktik. Den anges av Foucault som ”en mängd av 

anonyma, historiska regler, alltid definierade i tid och rum, som under en bestämd epok och för en given 

social, ekonomisk, geografisk eller språklig krets har definierat de villkor under vilka 

utsägelsefunktionen utövas.” (Foucault, 1972, s. 144). Diskurser är alltså dynamiska eftersom 

regelsystemen för dem förändras över tid. Foucault intresserade sig inte av vem eller vilka som hade 

något att säga. Han undersökte istället olika utsagor som format åsikter, och som användes av individer 

och institutioner vid ett visst fenomen. Foucault såg inte historien som en rak tidslinje, med tydliga 

framsteg och förbättringar. Han såg istället varje historisk epok som en egen del, som inte binds samman 

utan var och en får stå för en egen interna logik. Foucault var intresserad av varför och hur vissa diskurser 

tog mer plats än andra, varför ett visst fenomen studerades inom olika vetenskaper och som därefter 

ledde till olika sociala praktiker eller lösningar. Detta intresse innebar ett tydligare fokus på makt och 

en vidare syn på diskursbegreppet. 

 

Objekt 

Under den tid som en viss diskurs är sann producerar den normer eller utestängningsmekanismer; vad 

människor ska tycka och tänka, samt vad de kan och inte kan prata om inom olika områden och tillfällen. 

Dessa normer kan leva kvar och till slut bli sanning (Bergström & Boréus, 2012, s. 361-362). Foucault 

var inte intresserad av vad som är sant eller falskt ur en kunskapsteoretisk mening utan undersökte hur  

sanningen producerades (Nilsson, 2008, s. 81). Foucault intresserade sig mycket för vansinniga. Ett 

exempel på hur normer och utestängningsmekanismer bidrar till att bli sanning kan vara hur vetenskapen 

ser på denna grupp av människor, och på hur de blivit objekt. Under medeltiden såg samhället på 

vansinniga som något komiskt eller som någon som kunde ge den absoluta sanningen, de var en del av 

samhället. Under upplysningen, då man började tro på människans eget förnuft, avvisades den tidigare 

tron på att galna individer hade någon form av sanning (Andersson & Bergstedt, 1996, s. 103). Man 

började anse att de inte hade något förstånd och att de inte tänkte själva. Istället blev de objekt, som i 

vetenskapens och kunskapens namn avgränsades, klassificerades, objektifierades och diagnostiserades. 

Man började tala om vansinniga genom en annan diskurs, det skedde ett diskursivt brott (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 362). Foucault beskriver de avgränsande instanser, de med vedertagen kunskap, som 

utnämner vansinnet och gör det till ett objekt (Foucault, 1972, ss. 58-59). Men det är enligt Foucault 

inte bara samhället och dessa instanser som objektifierat denna grupp, utan det är avgränsningarna, eller 

utestängningsmekanismerna mellan olika relationer som också konstruerat dem (Foucault, 1972, ss. 62-

64). Idag ses vansinniga som något som avviker från normen, och detta har därför blivit en ”sanning”. 

 

Subjekt och subjektspositioner 

Foucault ansåg inte att en enskild aktör har något utrymme. En individ är inte självständig eller autonom, 

den är ett subjekt. En individ har inget eget handlingsutrymme utan agerar utifrån diskursen, makten 
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och kunskapen inom denna; vad som får och inte får sägas (Nilsson, 2008, s. 83). Det är alltså 

utestängningsmekanismerna som producerar handlingar och tolkningar. Ett subjekt positionerar sig 

inom ramarna för diskursen, och dessa subjektspositioner kontrolleras av diskursen. På detta vis 

kontrollerar subjektet diskursen men diskursen kontrollerar också subjektet. Ett subjekt kan ta olika 

subjektspositioner beroende på i vilken situation denna befinner sig i. Detta beror på den diskursiva 

praktiken och på förhållningsregler, normer och relationer som finns inom denna (Nilsson, 2008, s. 180). 

Subjektet kan alltså göra olika uttalanden beroende på i vilken subjektsposition denna befinner sig i och 

vad som benämner rätt eller fel inom denna diskurs. Ett sätt att göra detta är genom subjektets 

användande av diskursiva strategier. En sådan strategi ger diskursen mening och styrka när ett subjekt 

talar om ett objekt (Carabine, 2001, s. 288). 

 

Makt och kunskap 

Foucault menar att människor kontrolleras när diskurser skapas. Diskurs, vedertagen kunskap och makt 

är förenade med varandra. Foucault sa i en intervju 1980: ”Det är inte möjligt att utöva makt utan 

kunskap, det är omöjligt för kunskapen att inte framkalla makt” (Foucault 1980g se Nilsson, 2008, s. 

84). Makt är inget som utövas av ett subjekt eller mot ett visst subjekt utan skapas genom relationer 

mellan dessa. Foucault menade att makt inte är något som utövas av institutioner eller att den ägs av 

någon. Den skapas genom utestängningsmekanismer och subjektens positioner i olika relationer och 

situationer (Nilsson, 2008, s. 84; Bergström & Boréus, 2012, s. 361). Ett subjekt som har kunskap om 

något har också en större makt att påverka diskursen. Ett subjekt med makt kan därmed likaså påverka 

vad som är sanning eller inte; vad som är vedertagen kunskap. På detta vis är begreppen makt och 

kunskap förenade, producerande och beroende av varandra. Diskurser producerar i och med det normer 

och maktrelationer. Makten utvecklas i relationer mellan människor och innebär att vissa begränsas och 

att andra får möjligheter. Relationerna mellan olika uttalanden fungerar som utestängningsmekanismer, 

subjekten självregleras till det ”sanna” eftersom det finns en norm för vad som är sant eller falskt eller 

vad som får eller inte får sägas. Foucault beskriver en utestängningsmekanism som något som blir 

förbjudet eller definieras som rätt eller fel (Bergström & Boréus, 2012, s. 361). De som äger kunskap 

har också makt, och reglerar vad som är sjukt eller inte sjukt, vad som är tradition eller inte tradition och 

vad som är rätt eller fel. När något utpekas som sant glöms samtidigt något annat bort, sanningen skapas 

därmed av kunskap och makt. 

 

3.3 Sammanfattning och diskussion av vald teori i 

relation till syfte och frågeställningar 

Samhället är enligt Foucault oupplösligen förenat i diskurser i en diskursiv praktik. Individer eller 

subjekt är inte självständiga, och innehar olika subjektspositioner i olika situationer. Subjekten agerar 

och kontrolleras alltså utifrån den rådande diskursen. Tal och handling är förenat och hur ett subjekt 

uttrycker sig eller handlar beror på förhållningsregler, normer och relationer. Vilka uttalanden som ett 

subjekt kan göra om ett objekt beror på i vilken position denna befinner sig i relationen till andra subjekt. 

Kunskap och makt styr och skapar subjektspositioner, vad som är sanning och därmed också för vad ett 

subjekt kan tycka, handla och tänka. 

 

Vårt syfte är att undersöka hur föräldrar talar om sina erfarenheter av skolans arbete med deras 

hemmasittande barn. Vi har för avsikt att göra detta genom frågeställningar som inbegriper hur 

föräldrarna talar om skolans arbete och om hur de talar om sitt eget ansvar i att ge sina barn möjlighet 

till en fullgjord skolgång. Utifrån vald teori blir det intressant att titta på hur föräldrarna som subjekt 
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positionerar sig i relationen med skolan och hur de talar om denna. Skolan som en samhällsfunktion ges 

en stor makt i denna relation i och med att de kan uppfattas besitta kunskap och makt att skapa sanning. 

Med hjälp av olika utestängningsmekanismer framkallas därför en uppfattning om vad skolan, men 

också föräldrarna, bör eller inte bör göra eller vad de ska säga och inte säga. Med en diskursanalys avser 

vi inte att titta på enbart faktorer till hemmasittande eller vad skolan gjort eller inte gjort. Vi har istället 

för avsikt att undersöka hur föräldrar talar om detta i en diskursiv praktik. 
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4 Metod 

I följande kapitel redogörs för metodologiska genomföranden för studien samt de val som gjordes 

avseende insamling av det empiriska materialet och motiv till urval. Därefter lyfts vilka etiska 

ställningstaganden som gjordes i samband med genomförandet. Avslutningsvis diskuteras studiens 

genomförande, med fokus på olika aspekter av tillförlitlighet vid kvalitativa undersökningar. 

4.1 Metodologi och design  

Utifrån studiens syfte och tillhörande forskningsfrågor, har en kvalitativ forskningsansats valts, då fokus 

var att undersöka hur föräldrar talar om sina erfarenheter av skolans arbete med deras hemmasittande 

barn. Även om det kan vara svårt att sätta några exakta ramar för vad kvalitativ forskning egentligen 

innebär kan några kännetecken ändå sägas vara till exempel att forskningsansatsen har ett tolkande 

synsätt och att den intresserar sig för individers upplevelser och berättelser om ett fenomen, vilket alltså 

stämmer överens med vad denna studie ämnar undersöka (Bryman, 2011, s. 376). 

 

För att genomföra studien användes kvalitativa intervjuer som metod. Formen var semistrukturerade 

intervjuer, där utgångspunkten var en intervjuguide med på förväg bestämda teman som informanterna 

fick tala relativt fritt utifrån. Denna form av djupintervjuer ledde oss vidare till valet att genomföra en 

diskursanalys med avstamp i Foucaults diskursteori. Vi anser att diskursanalys som metod var passande 

för att undersöka studiens syfte, det vill säga hur föräldrar talar om sina erfarenheter, och därigenom gav 

förutsättningar för en hög validitet; metoden "undersöker vad den påstås undersöka" (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 296). Ett induktivt förhållningssätt har tillämpats; i kvalitativ forskning, menar 

Bryman, genereras teorin “på grundval av de praktiska forskningsresultaten” (2011, s. 340).  

 

I tidigare studier som undersökt fenomenet hemmasittare där man intresserat sig för individers 

berättelser relaterade till ämnet, är kvalitativa intervjuer återkommande som tillvägagångssätt (Nuttall 

& Woods, 2013; Havik, et al., 2014). 

 

4.2 Datainsamlingsmetod  

Elva semistrukturerade intervjuer med vårdnadshavare (mammor) till hemmasittande barn i årskurs 7-9 

har genomförts. I tio av fallen skedde intervjun över telefon och i ett genom videosamtal. Intervjuernas 

längd varierade mellan 40 och 90 minuter. Utgångspunkten var att varje intervju skulle pågå i maximalt 

45 minuter, men ytterst fick informanterna styra tidsåtgången då vi var intresserade av att gå på djupet 

med frågorna, vilket semistrukturerade intervjuer kan vara ett verktyg för (Eliasson, 2013, s. 26). 

 

Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide (se Bilaga 2) utformad efter följande teman: barnet, föräldern, 

skolan då samt skolan nu. Avsikten var att dessa teman skulle hjälpa oss att få svar på studiens 

forskningsfrågor, utifrån informanternas perspektiv. Enligt Bryman är det viktigt med struktur, samtidigt 

som intervjuaren under själva intervjuns gång behöver vara beredd att vara flexibel med frågornas 

ordningsföljd (2011, s. 419). Innan intervjuerna mejlade vi därför intervjuguiden till vår handledare för 
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feedback. Vi fick rådet att uppehålla oss vid varje tema och fråga samt att ställa följdfrågor, vilket vi tog 

till oss och hade som ambition att praktisera. 

 

Efter att intervjuer och transkriberingar genomförts valde en informant att avbryta sin medverkan. Denna 

persons intervju och transkribering har inte tagits med i studien utan raderades omgående. 

 

4.3 Urval 

Bryman menar att de flesta kvalitativa undersökningar använder sig att ett målinriktat urval (2011, s. 

394). Så är även fallet vid denna studie, som i syftet intresserar sig för att höra föräldrar till 

hemmasittande elever i årskurs 7-9, det vill säga en begränsad del av populationen. Det är också syftet 

och forskningsfrågorna som satt urvalskriterierna. Valet att intervjua just föräldrar gjordes främst för 

att tidigare forskning som fokuserar på föräldrars perspektiv är mycket begränsad, och att den forskning 

som finns i första hand behandlar något annat. 

 

4.4 Genomförande  

Som första steg i det praktiska genomförandet av studien gjordes ett tankearbete om var informanter 

kunde tänkas finnas. Vi gjorde ett antagande om att frågan om hemmasittande elever kunde diskuteras 

på sociala medier. Vi undersökte och fann flertalet slutna forum kring detta på Facebook, till vilka vi 

skickade ett meddelande till administratörerna med fråga om tillträde. En av grupperna beviljade oss 

insläpp, varpå vi formulerade och postade ett inlägg där vi kort beskrev vilka vi var, syftet med vår 

studie samt en förfrågan om medverkande. Vi uppmanade intresserade att höra av sig till oss antingen 

via personligt meddelande på Facebook, alternativt till våra mejladresser för vidare information. Inom 

två dygn efter det publicerade inlägget hade tolv personer som uppfyllde våra urvalskriterier kontaktat 

oss. Samtliga responderades med ett på förväg utformat missivbrev (se Bilaga 1) och informationen om 

att vi skulle kontakta var och en via mejl några dagar senare för bokande av intervju. En av de tolv valde 

efter första kontakten att inte medverka.  

 

Av praktiska skäl, då informanterna var geografiskt utspridda över hela landet, höll vi telefon- alternativt 

videosamtalsintervjuer, eftersom vi inte hade möjlighet att resa. Ur resurssynpunkt kan telefonintervju 

då vara ett bra alternativ till att mötas personligen (Bryman, 2011, s. 432). Tio av intervjuerna 

genomfördes över telefon och en över videosamtal. En av oss intervjuade sex personer och en 

intervjuade fem personer. I intervjuerna utgick vi ifrån en gemensam intervjuguide (se Bilaga 2). Den 

semistrukturerade intervjun gav informanterna frihet att tala relativt fritt kring de teman vi satt upp 

(Bryman, 2011, s. 415). 

Därefter transkriberades intervjuerna, genom att skriva ut så ordagrant som möjligt, inklusive pauser, 

“hummanden” och småljud, för att kunna hanteras vidare utifrån en diskursanalys där informanternas 

tal om skolans arbete och ansvar var i centrum. 
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4.5 Dataanalys  

Carabine (2001, s. 280) skriver att diskursanalys kan beskrivas som att den ska ”ge en ögonblicksbild 

av ett enskilt tillfälle utan att titta tillbaka på dess historia, och att detta ändå kommer att berätta något 

om diskurs, makt och kunskap” (vår översättning). Enligt författaren (2001, s. 268) finns det inga klara 

och tydliga regler för hur en Foucaultdiansk diskursanalys genomförs, och därför varierar metoden också 

mellan individuella forskare. Genom Foucaults syn på diskurser, och föreningen mellan makt och 

kunskap, kan vi få en bild av hur diskurser dels producerar kunskap och makt, men också genomsyras 

av densamma.  

 

Ett första steg i analysen var att ett flertal gånger läsa igenom transkriberingarna av de intervjuer som 

genomförts. Detta för att göra oss väl bekanta med materialet eftersom det underlättar både den 

kommande analysen och även tolkningsmöjligheterna (Carabine, 2001, s. 282). Därefter påbörjades ett 

kodningsarbete genom att urskilja teman, nyckelord och fraser kopplade till vårt syfte och våra 

frågeställningar samt de huvudteman som vi först utgått från i intervjuguiden och sådant som relaterades 

till tidigare litteratur (Carabine, 2001, s. 281; Bryman, 2011, ss. 523-525). Vi analyserade därefter de 

nya huvudtemana var för sig och identifierade kategorier, subjekt, diskursiva praktiker och strategier. 

Utifrån dessa analyserade vi empirin med "Foucaultdianska glasögon" där relationer mellan subjekt, 

makt och kunskap låg i fokus. Under detta arbete var vi medvetna om att temana och dess innehåll flöt 

ihop med varandra. 

 

4.6 Etiska överväganden 

I denna studie har Vetenskapsrådets framtagna etiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning 

(2002) följts. Vetenskapsrådets huvudkrav för individskydd vid samhällsvetenskaplig forskning består 

av: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Genom att såväl skriftligt i missivbrevet som muntligt vid själva intervjutillfället informera 

respondenterna om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst, fram till studiens 

publicering, har rätt att avbryta sin medverkan, har informationskravet tagits i beaktande. Informanterna 

fick samtidigt även veta hur och till vad det som framkom i intervjuerna skulle komma att användas, att 

de själva bestämde över hur och på vilket sätt de ville delta (genom hur och vad de valde att svara på 

intervjufrågorna) samt att ett eventuellt avbrott från studien inte skulle innebära några konsekvenser. I 

och med detta har hänsyn tagits till samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 

informanterna underrättades om att personliga uppgifter såsom namn, bostadsort, skola och dylikt inte 

skulle framgå i det slutgiltiga resultatet, att uppgifter om detta (ljudinspelningar och transkriberingar) 

skulle förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående skulle ha tillgång till materialet samt att 

ljudinspelningen skulle raderas så snart examensarbetet blivit godkänt. Informanterna har också blivit 

upplysta om att det endast är vi som författare av studien som kommer att använda den insamlade datan, 

vilket berör anpassningen till nyttjandekravet. 

 

Utöver ovanstående kommer samtliga deltagare i studien att erbjudas möjligheten att ta del av den 

slutgiltiga studien. 
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4.7 Metoddiskussion  

Till studiens styrkor avseende genomförandet hör att vi haft för avsikt att tydligt redogöra för och vara 

transparenta med hur vi gått tillväga i val av respondenter, insamling av data samt arbetet med analysen. 

Bryman (2011, s. 370) skriver att kvalitativ forskning ofta brister i att vara just transparent, genom att 

inte fullt ut redogöra för hur analysen genomförts. Här har vår ambition varit att steg för steg visa på 

tillvägagångssätt, från hur vi tagit oss an utskrifterna av intervjuerna till hur vi läst dessa genom en 

Foucaultdiansk lins. För att öka trovärdigheten i studien hade ett sätt kunnat vara att låta våra 

informanter läsa igenom resultatet innan vi gav oss på analysen för att få bekräftat att vi uppfattat deras 

utsagor, deras verklighet, på rätt sätt. Bryman (2011, s. 355) menar att detta är vanligt vid kvalitativ 

satsning, och att det ofta benämns som "respondentvalidering". Nu kommer våra intervjupersoner att 

ges möjlighet att ta del av resultatet först efter studiens slutgiltiga sammanställning. 

 

Vi valde att höra våra informanter över telefon alternativt videosamtal. En nackdel med telefonintervjuer 

kan vara att intervjuaren går miste om informantens kroppsspråk. Bryman (2011, s. 433) påpekar att 

gester och minspel kan ge viktig information om sinnesstämning och hur reaktionen på en fråga ser ut. 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 47) menar att det i en kvalitativ intervju är viktigt att lyssna till vad som 

sägs “mellan raderna”. Detta kan eventuellt bli problematiskt vid en intervjusituation som inte sker 

ansikte mot ansikte. Något annat att ta i beaktande, menar Bryman vidare, är att det kan uppstå 

störningsproblem av ren teknisk art vid inspelning av telefonintervjuer (2011, s. 433). 

Telefonintervjuerna i denna studie har utfördes genom att använda en mobiltelefon att prata i, via 

högtalarfunktion, och en mobiltelefon alternativt surfplatta att spela in med. På det sättet undveks att 

inspelningen skulle riskeras i händelse av att telefonsamtalet bröts under intervjuns gång (vilket det 

gjorde vid ett tillfälle under två av intervjuerna). Vid den intervju som genomfördes med videosamtal 

över dator, spelades ljudet in på samma sätt som vid telefonintervjuerna för att nå likvärdigt resultat.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 274) är det en vanlig uppfattning att "olika intervjuare kommer 

fram till olika resultat". Att vi var två personer som delade upp intervjuerna mellan oss skulle ha kunnat 

påverka reliabiliteten just av denna anledning. Det var något vi var medvetna om, men stödde oss på att 

vi utgick ifrån samma intervjuguide, innehållande samma teman, för att ha så likvärdiga förutsättningar 

som möjligt. Kvale och Brinkmann (2014, s. 219) menar också att det kan vara värt att ställa sig frågan 

om varför en intervju ska skrivas ut. Då denna studie genom diskursanalys avser undersöka hur 

informanterna talar om en viss företeelse, utifrån vår intervjuguide, upplevde vi att utskrift av 

intervjuerna var en nödvändighet för att identifiera eventuella likheter och skillnader i de svar som 

uppkom. 
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5 Resultat och analys  

I följande kapitel kommer vi att redovisa och analysera det som framkommit under våra intervjuer. Vi 

har utgått ifrån tre huvudteman som var och ett representeras av två eller tre underordnade kategorier. 

För varje tema presenteras en analys i direkt anslutning till denna. 

 

För att garantera anonymiteten hos våra intervjupersoner har vi redan vid transkriberingen anonymiserat 

intervjuerna. Istället för namn på barnen när föräldrarna talar om dem har vi valt att skriva *namn*. 

Föräldrarna presenteras med F och en siffra för att vi ska kunna hänvisa till dem lättare. Nedan är en 

kort presentation av våra intervjupersoner, med information om hur länge deras barn har varit hemma: 

 

F1: Mamma till flicka i årskurs 8, hemma ca 1 år. 

F2: Mamma till pojke i årskurs 7, hemma ca 6 månader. 

F3: Mamma till pojke i årskurs 7, hemma ca 5 år. 

F4: Mamma till pojke i årskurs 8, hemma ca 6 månader. 

F5: Mamma till flicka i årskurs 8, hemma ca 1 år och 2 månader. 

F6: Mamma till pojke i årskurs 9, hemma ca 2 år.  

F7: Mamma till flicka i årskurs 8, hemma ca 1,5 år.  

F8 Mamma till flicka i årskurs 9, hemma ca 1,5 år.  

F9: Mamma till pojke i årskurs 7, hemma ca 1,5 år.  

F10: Mamma till flicka i årskurs 7, hemma ca 1 år. 

 

5.1 Tema 1 - att gå till skolan 

Bland informanternas utsagor om deras hemmasittande barn har vi tydligt kunnat urskilja ett tema som 

starkt relaterar till olika perspektiv på vad det innebär att gå till eller vara i skolan, samt tal om de 

förutsättningar som krävs för detta. Informanterna talar om en upplevelse av ansvar i fråga om skolplikt 

och vad det innebär att vara en förälder till ett hemmasittande barn.  

 

Skolplikt  
Flera föräldrar ger uttryck för att det saknas en tydlig definition av vad skolplikt innebär och att det är 

oklart vem som bär huvudansvaret för att skolplikten fullföljs. I skollagen, som föräldrarna hänvisar till, 

står att vårdnadshavare ska ansvara för att elever fullgör sin skolplikt, och att huvudman är ansvarig för 

att elever fullgör sin skolgång. Detta tolkas av några föräldrar som att skolplikten innebär ansvaret att 

få iväg barnet rent fysiskt till skolan. Men att hålla fast vid denna uppfattning krockar ofta med 

föräldraskapet; att vårdnadshavaren också är ansvarig för barnens hälsa och välmående frambringar, av 

vad som framkommit i flertalet intervjuer, något av en inre konflikt hos föräldern.   

 

Hon gick i två år och kämpade sig blodig och bara grät … Jag har tvingat henne till skolan tillsammans med 
skolsköterskan, storgråtande, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Alltså … gjort saker som jag i efterhand 
… totalt strider emot min syn på föräldraskap. (F1) 
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Många av föräldrarna upplever att skolan inte aktivt arbetar med lösningar för att eleven fysiskt ska 

komma till skolan, vilket kan vara en förutsättning för att skolan ska kunna påbörja sitt arbete. Flera 

föräldrar nämner lösningar som skolan föreslagit, till exempel att en personal möter upp eleven utanför 

skolan eller att eleven kan sitta på någon annan plats än i det ordinarie klassrummet. 

 

Ibland så tänker jag så här att de borde … en speciallärare, specialpedagog kanske borde ha kopplats in. 
Även om han är duktig när han är i skolan så kanske han ändå behöver särskilt stöd. Var han ska sitta och 
så. (F4) 

 

När dessa lösningar inte är hållbara, exempelvis för att de är för sporadiskt förekommande, säger 

föräldrarna att det ändå inte fungerar, eftersom deras barn till stor del behöver trygghet, stabilitet och 

förutsägbarhet för att fysiskt befinna sig i skolans lokaler. Citatet nedan representerar den önskan om 

begreppsdefinition som ofta hörts i intervjuerna: 

  

Ja, alltså, det jag ser nånstans liksom, det är att jag skulle vilja se ett förtydligande på vad skolans ansvar är, 
faktiskt. Inte bara det här; vi är skyldiga att ge barnet utbildning, utan mer detaljerat. (F1) 

 

Samtidigt så menar de flesta av intervjupersonerna att skolan har ansvar för att skolplikten uppfylls, 

även om ett barn inte fysiskt har möjlighet att vara på plats i skolans lokaler. Dels genom anpassningar 

av skolmiljön, men också genom att erbjuda exempelvis undervisning i hemmet eller liknande.  

 

Alltså jag tycker att skolan har ett ansvar även när *namn* är hemma. Att de ska komma med uppgifter eller 
så. Men sen så definierar alla skolor det olika. Och *namns* skola definierar det som att de inte har ett 
ansvar när han är hemma utan då är det bara vi som har ett ansvar. (F4) 

 

 

Ofta anser föräldrarna att ansvaret för skolplikten är något som bör gälla både vårdnadshavare och 

huvudman: 

Jag ska se till att mitt barn kommer till skolan. Det är fine, men jag märker att barnet inte orkar eller så. Då 
när det börjar bli svårt att gå till skolan liksom att, eh ... hur ska man säga? Då liksom … den lagen med 
skolplikten, den är så fast på något sätt upplever jag. Att det blir inte flexibelt. Själva skolplikten blir så 
ensidig fast den är från båda håll. Den blir skolans vapen eller vad man ska säga. (F6)  

 

 

Anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram  
Flera erfarenheter är att det är först när Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Socialtjänst och/eller 

specialpedagog ställer krav på skolan som anpassningar sker. Alla föräldrar beskriver att i alla fall någon 

form av utredning och/eller åtgärdsprogram har gjorts, men att de ofta inte följs.   

 

Ja, de har nog försökt (följa åtgärdsprogrammen, vår anmärkning). Jag tycker inte de har lyckats och när jag 
har tittat på dem nu i efterhand så ser jag, shit, vad de har lagt ansvar på *namn* och på oss. (F6)  

  

Några föräldrar har varit nöjda med de insatser som skolan genomfört, framförallt i de fall där tidiga 

insatser gjorts eller där skolan kommunicerat med och lyssnat på föräldrar och elever. Föräldrar till barn 

som har anpassad undervisning uttrycker att de förväntningar som skolan ställer på eleverna är 

tillräcklig, vissa av eleverna får någon form av undervisning i hemmet. 
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Så när han började sjuan så gick han två dagar och vägrade sen att gå dit. (…) Då kontaktade jag skolan och 
fick ett möte samma dag. Då sa de att vi gör ett schema för honom. Och så började vi, vi började med två 
timmar om dan. Eh, och han tyckte att det funkade bra och bästa kompisen hade en elevassistent som stöttade 
upp honom också. Så långsamt ökade han sin tid. (F9) 

 

Många av föräldrarna menar att det till stor del beror på hur stort intresse det finns från skolans, eller 

enskilda lärares, sida om att hitta alternativa lösningar till den dagliga undervisningen som bedrivs i 

skolan. 

 

Det som jag ändå känner att skolan gör bra nu är att kuratorn möter upp *namn* på skolan varje morgon. 
Så att vi ringer när vi åker så möter hon upp honom, för *namn* tycker att det är jobbigt att gå in i skolan, 
men då står hon på våran mötesplats och så går de in tillsammans. Och det tycker jag ju att det funkar 
jättebra. (F4)  

 

Samtidigt menar flera föräldrar att när de väl släppt på ansvaret för både kunskap och skolplikt, då har 

skolan agerat, genom att till exempel anställa resurser eller skapa handlingsplaner. De krav som 

föräldrarna upplever finns på eget ansvarstagande är något de själva har tagit på sig. Ingen av föräldrarna 

nämner att skolan faktiskt har bett dem göra detta. Vissa av föräldrarna upplever att de har fått mer stöd 

från skolan först efter att de har blivit påstridiga och/eller hotat med en anmälan till Skolinspektionen, 

andra att det har skett ett resultat när de avsagt sig ansvar.   

Så ja, jag ringde till skolan och så sa jag det att jag är så jävla trött på det här att vara den som ska få ungen 
till skolan och hon kommer inte gå dit så nu skiter jag i det, nu får ni lösa detta. Och det var på något vis 
startskottet för då hade de plötsligt ordnat fram en assistent som skulle börja jobba med henne. (…) Den här 
handlingsplanen som man efterfrågade i början den har ju då dykt upp nu plötsligt. (F7) 

 

 

Föräldrarollen  
Samtliga intervjupersoner menar att de tar ett stort ansvar för barnets skolgång. De talar till exempel om 

att de själva försöker komma på olika strategier för att skolgången ska fungera, de tar reda på fakta om 

barnens rättigheter, tipsar om information och studier om exempelvis hemmasittare, diagnoser för 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och särbegåvning samt samordnar olika 

instanser inför möten.  

 

Jag har mailat, de hatar mig säkert nu i skolan. För jag har mailat information om ångest, autism, vad 
specialpedagogen ska göra, vilka utbildningar de kan gå för att anpassa sig efter alla barn. De vet inte. De 
kan inte. Rektorn sa: ja, men det är bra att få sån här information, för vi vet inte riktigt. (F10) 

 

Återkommande bland intervjuerna är att föräldrar, när problematiken börjar, har tagit skolans roll i att 

hitta lösningar för deras barn. De har upplevt en passivitet från skolans sida. Efter en tid har många av 

föräldrarna dock backat och haft fokus på sitt barns hälsa i första hand. 

  

Och jag har tittat i lagen, om föräldraskap och vad är det, för jag tänker att jag måste ju ha ett annat ansvar 
än bara skolplikten. Och jag har ju ansvar för mitt barns hälsa, också. Och nånstans där fick jag liksom stöd 
för att ta ett kliv tillbaka och just tittat på henne och vad behöver hon för att må bra. Inte släppa att hon ska 
ha en utbildning, men att, hur kommer vi dit utan att tappa hälsan. Eller ta livet av sig, vilket hon har velat. 
(F1)  

  

I citatet ovan beskriver en förälder det dubbla ansvar som hon känner. Skolan har inte agerat, och 

föräldern upplever att ansvaret istället hamnat hos familjen. Det finns genomgående i samtliga intervjuer 
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en gemensam bild av att det är barnets hälsa som kommer i första hand, och att det är där det primära 

ansvaret ligger hos föräldrarna.  

 

Vårt ansvar är att han mår så bra som möjligt. Det tycker jag att vi har gemensamt. Skolan ska inte ställa 
såna krav på honom att han mår sämre. Det är vårt ansvar att han får mat, att han sover och får medicin. Att 
han kan må så bra som möjligt. (F9) 

  

Att ha ett barn som inte klarar av att gå i skolan vittnar många föräldrar om påverkar hela familjen. Flera 

föräldrar uppger att de blivit sjukskrivna på grund av utmattning till följd av situationen, och då även 

tvingats till att börja vårda sitt eget mående till följd av situationen: 

 

Det är ungefär som det här på flygplanet, att man ger syrgasmasken till sig själv först innan man ger sina 
barn, för mår inte jag bra, då faller allting. (F5) 

 

5.2 Analys – att gå till skolan 
Vi har i ovanstående avsnitt redogjort för olika framställningar av hur föräldrar talar om skolan och 

ansvar i en diskursiv praktik. En diskursiv praktik utgör den arena där normer och regler definierar vad 

en individ kan eller inte kan säga, utifrån många olika diskurser. Föräldrarna intar olika 

subjektspositioner i denna praktik, beroende på vilken situation de befinner sig i; som föräldern där de 

fysiskt ska få sitt barn till skolan, som föräldern som tar ett stort ansvar, samt föräldern som ser till 

barnets hälsa i första hand. Vi finner en skildring av en skoldiskurs där föräldrar talar om att de tar stort 

ansvar för barnens skolgång och skolplikt. Föräldrar som individer har, enligt Foucault, inget autonomt 

handlingsutrymme. De blir subjekt som positionerar sig inom diskursen utifrån normer, outtalade lagar 

och regler. De använder diskursiva strategier genom att, som informant F1 formulera sig i ord som 

"tvingar" eller fraser som informant F4 som ser det som en nödvändighet att ta ansvaret för skolan på 

hemmaplan, eftersom skolan inte gör det. Enligt Foucults diskursteori gör föräldrarna inte detta på grund 

av något självbestämmande. Skolans subjektsposition i diskursen ses som en form av institutionell 

auktoritet som ges makt och kunskap. Föräldrarnas subjektsposition i denna relation blir bunden av 

skolans institutionella styrka, något som F6 uttrycker som ”skolans vapen”. 

 

Samhällsdiskursen i denna praktik innebär att föräldrarna har uppfattningen att skolan är något alla går 

till, det vill säga skolan blir en samhällsnorm. I denna diskurs finns också uppfattningen om att skolan 

ska ha kunskap om eleverna. Denna "sanning" som normen utgör, medverkar till att skolan får makten 

att bestämma vad som är rätt eller fel och vilka lösningar som ska erbjudas. Förälder F6 uttrycker detta 

när hon i efterhand läser igenom ett åtgärdsprogram som lagt ett stort ansvar på eleven. Föräldrarna 

bidrar till denna sanning genom att de först tvingar sina barn till skolan, med hänvisning till skolplikten.  

 

När barnens, och föräldrarnas hälsa börjar svikta skiftar också föräldrarnas subjektsposition och det blir 

ett diskursivt brott. F5 uttrycker detta genom en liknelse om att man som förälder först ger syrgasmasken 

till sig själv innan sina barn. Istället för att F5 talar utifrån en skoldiskurs eller att utifrån 

samhällsdiskursen tänka att "alla går dit”, ser vi istället hur föräldern talar utifrån en diskursiv praktik 

om hur man är en god förälder. Föräldrarna använder i denna föräldradiskurs strategier i form av ord 

som "föräldraskap" eller fraser som binder ihop barnens hälsa med föräldrarnas uppfattning om ansvar. 

F9 uttrycker detta genom att tala om sitt föräldraansvar; att ge medicin, att barnet sover och får mat. I 
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denna diskurs är relationen mellan skolan och föräldrarna en helt annan än i den föregående. Med en 

föräldradiskurs där kunskapen, insikten och även normen att man som förälder ska ta hand om sina barns 

hälsa, har uppfattningen om den institutionella auktoriteten som skolan tidigare haft flyttats till att vara 

en makt/kunskap hos föräldrarna.  

 

5.3 Tema 2 - relationer 

I detta tema har vi sett kategorier som innefattar olika sorts relationer. Föräldrarna talar om när relationen 

inte fungerar, kommunikationen fallerar eller inte blir av alls eller om när hot om eller faktiska 

anmälningar sker. Vi tar också upp föräldrarnas uppfattning om sig själva i relationen till skolan. 

 
Anmälningar 
När föräldrarna inte uppfyller skolans krav på till exempel fysisk skolplikt, uppger flertalet av 

föräldrarna att skolan har gjort en orosanmälan till Socialtjänsten, alternativt "hotat" med att göra en 

anmälan. 

 

I början tyckte de bara att vi skulle få tillbaka honom till skolan. De tyckte att får ni inte *namn* till skolan 
så kan vi ju anmäla er. Men de gjorde de aldrig. (F8) 

 

Jag har blivit anmäld två gånger. Och bägge två gångerna så har de ju utrett och kommit fram till att det var 
ju ingenting som fallerade hos mig som förälder. Så att det är verkligen slöseri med viktiga resurser. Där 
socialtjänstens resurser skulle behövas på annat håll. (F3) 

 

Några föräldrar menar att skolorna kommer med orosanmälningar som ett svar på när föräldrarna gör 

vad de kan för att ställa krav på skolan att ta ansvar för deras barns skolgång. 

  

Det gjordes en orosanmälan i förrförra veckan på oss, vilket ju också är ganska klassiskt. Det var antagligen 
för att vi hade anmält till huvudman. För att de vill skjuta över ansvaret på oss föräldrar. Vi var på möte på 
soc med denna och hon avskrev den ganska omgående, hon tyckte att det var lite tramsigt. (F2)  

 

 

Flera föräldrar har å sin sida anmält skolan för granskning av Skolinspektionen som ett led i att just 

ställa krav på skolan, där de ansett att skolan brustit i hur de hanterat situationen eller inte uppfyllt vad 

som är deras skyldigheter som huvudman. 

 

En gång så var det en lärare på skolan som kom och satte sig i bilen utanför huset och så sa hon det till, att, 
jag åker inte härifrån förrän du följer med tillbaka till skolan. Han, han … det var ju så traumatiskt för honom 
så han rymde hemifrån. Så gör man ju inte med ett barn, som inte går till skolan. (…) Till slut så anmälde 
vi till skolinspektionen. (F3) 

 

Den "jobbiga" föräldern  

Ett par av föräldrarna talar om att skolan antyder att de är besvärliga när de börjar ställa krav på 

utbildning för personal, utredningar och anpassningar eller när de hänvisar till vad som står i exempelvis 

skollagen gällande barns rättigheter kring utbildning.  
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Och då så skulle jag ju kunna gjort en anmälan till Skolinspektionen, men då har jag tänkt att vänta nu, 
gynnar det *namn* eller gör det att de bara blir mer trötta på oss, de där jobbiga föräldrarna? (skratt) Så jag 
har inte gjort en anmälan. (F4) 

  

Andra föräldrar har gett sig själva en stämpel av att vara besvärlig eller problematisk utan någon 

indikation från skolan, och kallar sig "jobbig förälder" eller "en sån där arg förälder". Trots det negativa 

uttrycket säger följande förälder att det är något som hon vill vara, och kopplar det till att ingen ska 

bråka med henne när hon ställer krav, men också när någon ställer krav på henne:   

  

Fast det är nog mer jag själv som tycker att ... då vill jag vara det. (…) Sen är jag väl inte en sån där jobbig 
förälder som ... de pratar om i personalrummet, en sån tror jag inte att jag är. Upplevs jag nog inte som, men 
det är ingen som ska bråka med mig då blir jag jobbig. Så kan man väl säga. (F6)  

 

Kommunikation  

Föräldrarna anser att det finns ett problem gällande brist på kommunikation, men uttrycker detta på vitt 

skilda sätt. Det kan till exempel handla om att föräldrar önskar en mer rak kommunikation, genom att 

skolan tar ansvar för sina eventuella kunskapsbrister eller att de ska stå för saker de meddelat muntligen.  

  

Jag gillar rakt och tydlig kommunikation. Jag förväntar mig rak och tydlig kommunikation. Och jag kan bli 
sjukt arg på människor som inte behåller rak och tydlig kommunikation. (F7) 

  

Det kan också handla om att skolan undviker kommunikation genom att inte svara på mejl eller i telefon, 

att helt enkelt vara onåbara:  

  

Och jag sökte dem … jag tror det tog fem veckor innan vi fick till det där mötet. Eller inte vi, utan … det 
tog flera veckor innan jag ens fick tag i rektorn. Eh … och när jag fick tag i rektorn så säger han att, vi tycker 
inte att det har varit något problem med *namn* frånvaro för att han är så himla smart så han kommer klara 
sig ändå. Och då … upplyser jag honom om att ett barn som ligger i sängen och har ångest och till sist inte 
kommer att gå alls, kommer inte att uppnå sina kunskapsmål. Tyvärr. Utan vi måste göra någonting. Och vi 
måste också titta på hela situationen, göra en kartläggning och ett åtgärdsprogram, det har jag liksom sagt 
sen … sen september. Per mejl och muntligt. (F2) 

 

En ovilja till fungerande kommunikation kan också uttydas i följande citat, där den frustration mot 

skolans inställning till att komma fram till en lösning som flera föräldrar talar om kommer till uttryck:  

  

Vi har haft ett SIP-möte precis (Samordnad Individuell Plan, författarna), och eh, det resulterade i, det skulle 
göras en handlingsplan då, men det skolan … för det första så hade rektorn inte tid att komma och för det 
andra så satt skolan och … det enda de pratade om var allt de inte kunde göra. (F2) 

 

5.4 Analys - relationer 

I detta tema urskiljer vi hur föräldrarna positionerar sig i den faktiska relationen till skolan. De talar om 

kommunikation och vad brist på denna kan innebära, till exempel hot om anmälningar och att föräldern 

intar olika subjektspositioner. 

 

I skoldiskursen ser vi den upplevda makt som skolan har gällande samma hot om anmälningar till 

Socialtjänsten. Föräldrarna talar om att skolan hotar med detta, vilket skulle kunna ses som att skolan 
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med sin institutionella makt tar till detta hot som ett vapen i diskursen om hemmasittare. Förälder F2 

talar om en ”motanmälan” som skolan gjort eftersom föräldern anmält skolan till skolinspektionen. I 

detta resonemang talar också F2 om socialtjänsten som tyckte att skolans anmälan var ”tramsig”. I denna 

diskurs tar F2 en subjektsposition, med hjälp av socialtjänstens uttryck och får därmed mer stöd i hur 

man kan tala om skolans anmälningar. Föräldrarna påverkas av den skoldiskurs där skolan som 

institution har makt och kunskap att anmäla. 

 

Samtidigt upplever också föräldrarna att de har tolkningsföreträde gällande kunskapen om objektet 

hemmasittare. Ett resultat av detta kan vara subjektspositionen "den jobbiga föräldern", där föräldrarna 

på grund av sin kunskap också kan ha makten i den diskursiva praktiken mellan skolan och föräldrar 

genom att de kan säga vad som är rätt för deras barn. F4 nämner ”den jobbiga föräldern” i samband med 

tal om anmälan på grund av att skolan inte nått upp till de krav som ställts. Vi ser att det finns två sätt 

att tala om "den jobbiga föräldern". F6 talar om att hon inte är "en sån" de pratar om i personalrummet 

och positionerar sig därmed i relation till detta objekt (en sån) genom uttalanden som kan ses som en 

form av utestängningsmekanism. F6 ser på "en sån" som något som inte är rätt, eller som en norm för 

hur man inte ska bete sig. Detta synsätt bidrar till diskursen om vad en förälder är. Det är "sanning" att 

en "jobbig förälder" å ena sidan är en förälder med kunskap och makt, vilket föräldrarna positionerar sig 

som. Å andra sidan kan föräldern också vara "en sån" som är så jobbig att det pratas om den i 

personalrummet. Ett sätt för skolan med en maktposition tydliggörs i kategorin där föräldrar talar om 

dels de krav, men också brist, på kommunikation som de upplever. F7 uttrycker sig i att hon vill ha en 

rak och tydlig kommunikation. Där en rak kommunikation efterfrågas ställer sig föräldern i en 

subjektsposition där hon blir arg på dem (skolan) som inte har detta och upplever att de har fel. 

 

5.5 Tema 3 - kännedom och insikt 
Samtliga föräldrar har med emfas berört temat kunskap i intervjuerna. Vi har identifierat två kategorier 

i detta. Det har dels handlat om samtal om generell kunskap om hemmasittare och föräldrarnas 

ansvarstagande i att utbilda skolpersonalen men också om brist på kunskap och erkännande av detta.  

 

Begreppskunskap/faktakunskap/bakgrundskunskap 

Alla föräldrar har erfarenhet av att skolorna eller enskilda pedagoger visar en stor brist på kunskap om 

hemmasittande elever eller en oförståelse om varför de är frånvarande. De upplever att personalen ibland 

tycker att de är för slapphänta och att de daltar med sina barn. 

 

En förälder talar om pedagogen med en stor okunskap om hemmasittare: 

 

Och så sa hennes mentor såhär: Det här fanns inte på min tid. Man går ju i skolan helt enkelt. Man kan ju 
inte bara sitta hemma, vad gör hon när hon är hemma? (F10) 

 

Skolpersonalen är okunniga om bland annat tidiga tecken på att en elev riskerar den här typen av 

frånvaro samt hemmasittandets kort- och långsiktiga konsekvenser. Föräldrar efterfrågar ofta ett mer 

förebyggande arbete, med snabba och riktade insatser, att uppmärksamma ströfrånvaro på ett annat sätt 

men också kunskap om andra faktorer som påverkar eller har påverkat barnens frånvaro. 
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Vad jag upplever är att det tar för lång tid innan skolan tar till riktiga alternativa resurser. De försöker liksom, 
och jag förstår, de kanske är tvungna enligt sina policys och sina regelverk att göra så, men det skapar liksom 
grogrund för hemmasittarna. Att det tar för lång tid … Det jag framförallt saknar, faktiskt, jag saknar att 
skolan skulle haft något centralt hemmasittarkunskapsställe att vända sig till. (F1)  

  

Flera föräldrar säger att de själva behöver utbilda och informera personalen om hemmasittare, att det 

inte finns någon kunskapsbank för personalen att ta ur. Följande citat belyser också vikten av intresse 

och engagemang hos skolpersonalen som arbetar med dessa barn. 

 

Men … men när vi sitter på det här, när vi äntligen får till uppföljningsmötet så sitter vi där, så säger 
specialläraren … eller då frågar hon: det här med kartläggning, vad menar du att det är, vad menar du att vi 
ska göra då? Och då har jag ändå liksom per mejl informerat om Specialpedagogiska skolmyndigheten, att 
där finns hjälp att hämta, om man inte har resurser och kunskap. Och ändå liksom, det är … uppenbart låg 
kunskap. Tyvärr. (F2) 

  

Frustrationen över att hela tiden behöva ta ansvar och utbilda personalen om faktorer till frånvaron lyser 

igenom även i följande resonemang där föräldern beskriver hur hon upplever att skolan tänker om 

hennes arbete med att dela sin kunskap: 

 

Ni ska fan inte komma och tro att ni är någonting, liksom ni kan inte komma och tro att ni ska tala om för 
oss hur vi ska göra. Vi kan fan i mig tänka ut det själva fast vi har ingen jävla plan men vi kan tänka ut det. 
(F7) 

 

Erkännande 

Det är egentligen inte är okunskapen i sig som är det största problemet enligt flera föräldrar, utan många 

gånger är det skolans motvilja att stå för att de saknar kunskapen eller för att vilja lära sig mer. Flera 

föräldrar uttrycker en frustration över att inte skolan erkänner denna brist på kunskap: 

  

Bristen på kunskap … Det bästa hade ju varit om de bara liksom kapitulerade för sig själva, okej, vi kan inte 
detta, men vi ska ta reda på det. Det skulle de gjort. (F2)  

  

Det finns dock undantag, erfarenheter som visar på skolor som besitter den kunskap som föräldrarna 

efterfrågar. En förälder beskriver en grupp som har inrättats på initiativ av kommun, skola och 

socialtjänst som ska ge stöd. En annan förälder har upplevelser från två olika skolor och kan göra en 

jämförelse:   

   

Det som är skillnaden nu med förut är att nu har skolan en rektor som förstår problematiken och som inte 

håller på och ligger efter mig i hasorna att jag ska och jag ska och att det är mitt ansvar. Hon förstår vad det 

handlar om. Det här får ta den tid det tar. (F3)  

 

Många föräldrar beskriver, som ovan, skillnaden mellan kunskapen hos olika skolor. De talar även om 

sin egen kunskap, och om hur den ökat eller gett dem en styrka i att få skolorna att ta den på allvar. 

Vissa av föräldrarna beskriver också en punkt där skolan tvingats förstå och lyssna på föräldrarna: 
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Skolan har varit, de har väl till slut liksom på något sätt tvingats att lyssna på, att förstå att föräldrarna 
sitter på en stor kunskap om det här. Att det här måste vi ta till oss och lyssna på. Det har nog funkat bra 
utifrån det som är. (F7) 

 

5.6 Analys – kännedom och insikt 

Vi har i ovanstående avsnitt redogjort för två kategorier av hur föräldrar talar om kunskap. I dessa yttrar 

sig föräldrarna om skolornas avsaknad av specifik kunskap och intresse för denna. De talar även om 

brist på erkännande av denna kunskapslucka från skolornas sida, men också om tillfällen och skolor som 

gjort detta. 

 

Kunskap är enligt Foucault vedertagen kunskap, det vill säga faktiskt kunskap eller vetenskaplig 

forskning. I denna diskursiva praktik talar föräldrarna både om den erfarenhetsmässiga kunskap som de 

fått av att vara förälder till en hemmasittare, utifrån en erfarenhetsdiskurs, men också om vedertagen 

kunskap om hemmasittare och faktorer som kan bidra till frånvaro i form av en kunskapsdiskurs. F10 

beskriver sin upplevda erfarenhet av skolans brist på kunskap när mentorn till hennes barn är helt 

oförstående inför familjens situation. 

 

Föräldrarna talar även om de samhälleliga förväntningar som finns på att skolan ska ha kunskap om 

hemmasittare och faktorer som kan bidra till frånvaro samt om kunskapen gällande de lagar och regler 

som skolan ska förhålla sig till, vilket betyder att de också talar genom en samhällsdiskurs och en 

skoldiskurs. F1 uttrycker detta genom att hänvisa till ”policys och lagar”. Inom denna diskursiva praktik 

talar föräldrarna om skolans brist på kunskap och kraven de själva upplever sig ha på att “utbilda” 

skolan. F2 beskriver detta genom en händelse där hon i förväg informerat specialläraren om 

Specialpedagogiska myndigheten, men upplever ändå att läraren kommer oförberedd till mötet. 

 

Föräldrarna intar positionen som den som äger kunskapen och kan uttala sig om vad som är rätt kunskap 

på grund av erfarenhet. Detta kan ses genom den diskursiva strategi som F2 använder när hon önskar att 

skolan ska "kapitulera" och "erkänna okunskapen". Föräldrarna talar om att skolan använder sig av 

utestängningsmekanismer när de begränsas genom att skolan till exempel inte lyssnar på deras kunskap. 

Vi kan tolka det som att föräldrarna säger att skolan inte ser den faktiska kunskap som föräldrarna kan 

bidra med. Föräldrarna ser sin kunskap som vedertagen kunskap, såsom Foucault definierar den. Det 

kunnande skolan för med sig i relationen baseras på lagar och regler, eller på utbildning, vilket kan ge 

skolan en känsla av att det är de som har den vedertagna kunskapen att säga vad som är rätt eller fel. F7 

uttrycker detta i starka ord när hon talar om hur hon upplever skolans kunskapsbank och hennes 

möjligheter att bidra. 

 

De föräldrar som har positiva erfarenheter av skolan relaterar detta till situationer då skolan har lyssnat 

på och erkänt föräldrarna. I denna relation har skolan antingen erkänt föräldrarnas kunskap såsom F3 

utrycker det i form av en förstående rektor, eller att till slut blivit tvingade till att göra det. Detta kan 

tolkas som en form av diskursivt brott då sanningen inom diskursen blir gemensam eller att en ny diskurs 

formas. 
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5.7 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar talar om sina erfarenheter av skolans arbete med deras 

hemmasittande barn. Vår ambition med studien har varit att få större förståelse och kunskap för 

fenomenet hemmasittande elever. 

 

Den första frågeställningen vi utgick ifrån för att besvara studiens syfte var: 

 

Hur talar föräldrar till hemmasittande elever i årskurs 7-9 om deras skolas arbete med att ge barnet 

möjlighet till att fullgöra sin skolgång?  

 

Föräldrarna talar om skolan som en institutionell verksamhet och förväntar sig utifrån detta att den ska 

ha tillräckliga kunskaper och förutsättningar att ge alla elever samma möjlighet att fullgöra sin skolgång. 

Med utgångspunkt i dessa förväntningar talar föräldrarna om en skola som inte har kunskap om eller 

resurser för hemmasittande elever. Föräldrarna beskriver en skola som föreslår anpassningar som inte 

fungerar, eller är sporadiska. De beskriver åtgärdsprogram och handlingsplaner som lägger en stor del 

av ansvaret på föräldrar och barn, eller som inte följs alls. Frågan om vem som ska ha ansvar för 

skolgången och vad begreppet skolgång innebär är otydlig. Föräldrarna talar om att skolan inte tar 

tillräckligt med ansvar för elevens fullföljande av skolgången när barnen är hemma och inte befinner 

sig fysiskt i skolan. De gånger föräldrarna talar om att skolan tar ansvar för skolgången är det när 

föräldrarna avsäger sig detta alternativt när skolan tar hänsyn till föräldrarnas kunskap och elevens 

mående och hälsa. 

 

Den andra frågeställningen vi hade för att besvara syftet var: 

 

Hur talar föräldrarna om sitt eget ansvar i att ge sina barn möjlighet till en fullgjord skolgång?  

 

Alla föräldrar talar om att de tar ett stort ansvar för sina barns skolgång. De har som samhällsmedborgare 

och föräldrar ansträngt sig genom att först försöka uppfylla skolplikten och få sina barn fysiskt till 

skolan. De talar om ett stort individuellt ansvar, att de försöker utbilda skolan, och bidra med kunskap 

om hemmasittande barn, praktiska planer och faktorer som kan bidra till frånvaron. Föräldrarna talar om 

att skolan inte lyssnar på dem eller erkänner deras kunskap och bidrag. När det skolpliktiga målet inte 

har möjlighet att nås, när barnet fortfarande är frånvarande eller mår så dåligt att skolan inte är främsta 

fokus, har föräldrarna backat. De har då istället talat om ett föräldraansvar och då koncentrerat sig främst 

på att få barnet att må bättre psykiskt och fysiskt, och tillgodose behov såsom mat, sömn och medicin. 

 

De intervjuade beskriver överlag skolans arbete som undermåligt och dåligt anpassat för deras barn. 

Föräldrarna talar om att skolans ansvar sträcker sig utanför det fysiska skolområdet men att detta inte 

tas. Föräldrarna talar om en skola som har brist på kunskap och som inte har möjlighet eller villighet att 

anpassa undervisningen till deras barns individuella behov.  
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6 Diskussion 

Under detta kapitel diskuteras studiens resultat och metod, samt ger förslag på framtida forskning inom 

området. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur föräldrar talar om sina erfarenheter av skolans arbete 

med deras hemmasittande barn. I inledningen till denna uppsats beskriver vi en skola där många barn är 

hemmasittande av olika skäl. Den tidigare forskningen upplever vi har haft ett annat fokus på 

hemmasittande. Vi har beskrivit studier som koncentrerat sig på skäl och faktorer som bidrar till olika 

sorters frånvaro, siffror som beskriver hur många det finns i den svenska skolan och hur hemmasittare 

som objekt beskrivs. Detta blir väldigt kliniskt. Vi har dock inte hittat studier som beskriver hur föräldrar 

till hemmasittare upplever sin situation. Detta är därför vårt bidrag till en upplevd forskningslucka – vad 

säger föräldrarna om skolans arbete?   

 

Vi har arbetat utifrån en diskursanalytisk metod och teori. Vi har inte analyserat vem det är som säger 

något, utan hur föräldrarna positionerar sig som subjekt i tal och handling i en relation till något annat. 

De resultat vi har kommit fram till är att de intervjuade föräldrarna är besvikna på sina barns skolor. 

Visst finns det glädjande resultat också, men upplevelsen är överlag nedslående. Som en motreaktion 

till att skolorna inte handlar har då föräldrarna talat om ett ökat ansvar för sina barn.  

 

Skolan är i Sverige en institution med makt, vilket gör att den lilla föräldern hamnar i ett underläge. 

Föräldrarna talar om en stel organisation, vilket vi tolkar som att skolan upplevs som dogmatisk. Den 

håller fast vid ett sorts tolkningsföreträde i vilket ansvar den har, som till exempel när det gäller skolplikt 

och möjlighet till undervisning i hemmet. I 24 kap. 20 § i skollagen (2010:800) står det att för en elev i 

grundskolan "som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete under 

längre tid men som inte vårdas på sjukhus (…) ska särskild undervisning anordnas i hemmet eller på 

annan lämplig plats". Detta talar de tillfrågade föräldrarna om och efterfrågar undervisning i hemmet 

eller andra sorters anpassningar. Vad skollagen egentligen menar med undervisning i hemmet eller 

annan lämplig plats lämnar vi öppet. I Sverige finns det till exempel inte möjlighet till hemundervisning. 

Dock upplevs det, enligt föräldrarna, att skolan har ett tolkningsföreträde i frågan. Det är skolan som 

fastställer vad undervisning i hemmet innebär. För många av de föräldrar vi talat med innebär det att 

skolan inte har gjort någonting. En del av relationen med skolan är kampen om vem som har rätt, och 

hur skolan respektive föräldrarna tolkar skollagar och läroplaner. Samtliga föräldrar nämner att skolorna 

hotat med att anmäla, eller har anmält, föräldrarna till Socialtjänsten. Ett resultat av oron för dessa 

anmälningar kan leda till en misstro mot skolan. Föräldrarna talar om skolans ansvar för skolmiljön, att 

det är den som snarare borde utredas. Skolmiljöns verkan på hemmasittande elever är något som får 

tydligt stöd i tidigare forskning av bland andra Hendron och Kearney (2016), genom deras omfattande 

studie om just skolklimatets betydelse.   

 

Skolrelaterade faktorer såsom skolklimat, möjlighet att påverka skolsituationen, bemötande och 

kunskap hos personal är viktiga aspekter att titta på. I de studier vi nämnt betonas bland annat vikten av 

goda relationer med lärare och annan skolpersonal (Havik, et al., 2015; Hendron & Kearney, 2016). 

Våra informanter har både dåliga erfarenheter och goda sådana. I samband med dessa erfarenheter talar 

föräldrarna om kunskapen hos personalen. Viss personal är helt oförstående inför att det överhuvudtaget 
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finns hemmasittare, vilket kan tolkas som en okunskap och ett ointresse. Havik et al. ( 2014) menar att 

bemötande och kunskap från pedagoger och annan personal kan spela en stor roll för elever med denna 

typ av frånvaro. I de fall där de föräldrar vi talat med har goda erfarenheter av kontakt med personalen 

handlar det om kunskap och ett intresse hos dessa, och god kommunikation sinsemellan. Vikten av 

fungerande samverkan mellan skola och vårdnadshavare är något som lyfts i såväl Skolinspektionens 

utredning (SOU 2016:94) som i Skolverkets rapport (2010) i arbetet med hemmasittande elever. 

 

Definitionen av problematisk skolfrånvaro eller school refusal behaviour (Kearney & Silverman, 1999; 

Kearney, 2008b) som ett övergripande fenomen innefattande både skolk och känslomässiga skäl kan 

enligt Havik et al. (2015) vara en risk eftersom det kan skapas uppfattningar om att båda beteendena ska 

förstås och behandlas på liknande sätt. Vi ser att skolk utifrån Kearneys (2008a) definition inte är en 

orsak till frånvaron i våra informanters fall. De är hemma på grund av andra orsaker än för att de till 

exempel vill titta på tv, och de döljer inte frånvaron för sina föräldrar. Vid de fall vi talat med har 

frånvaron ofta känslomässiga orsaker såsom Berg (1997) definierar school refusal. Vi vill påtala risken 

med att skolor försöker behandla eller anpassa enbart utifrån eventuella bakomliggande faktorer, såsom 

diagnoser och inte ta med de känslomässika skälen i beräkningen. Det är möjligt att skolan försöker 

hantera hemmasittande elever såsom en elev med ”enbart” en diagnos skulle behandlas, vilket inte 

fungerar eftersom det är fler faktorer som ligger till grund för frånvaron. På grund av okunskap om 

hemmasittande vet därför skolan inte vad de ska göra. Vi efterfrågar därför ett övergripande fokus på 

både hemmasittande och skälen bakom dessa. 

 

En del av ett övergripande fokus är vikten av tidig upptäckt och snabba insatser. Detta är något som 

Lingenfelter och Hartung (2015) också kommit fram till i sin undersökning om skolhälsans roll. Vi 

beskriver föräldrar som talar om att satsningar och upptäckt av frånvaroproblematiken kommer för sent. 

Betydelsen i detta kopplar vi, i likhet med de nämnda författarna, att yngre barn tenderar att svara på en 

snabbare behandling. Många av de föräldrar vi talat med upplever att skolan inte i tid har tagit dem på 

allvar, eller gjort tillräckliga anpassningar, och att den saknar kunskap samt att faktorer till frånvaron 

inte upptäckts tillräckligt tidigt. Vi kan bara spekulera, men intressant är hur många barn som inte skulle 

hamna i problematisk skolfrånvaro om kunskapen, resurserna och möjligheterna fanns att 

uppmärksamma dem i tid. På samma sätt kan vi ju också tänka på hur många barn som inte hamnar i 

problematisk frånvaro på grund av anpassningar och stöd från skolan. 

 

En brist i vår undersökning, och i vårt resultat, är att vi inte har utrett föräldrarnas bidrag till de faktorer 

som påverkar hemmasittande. Vi har inte kunnat uttyda några tydliga resultat utifrån vår empiri gällande 

vissa av de påverkansfaktorer som Kearney & Silverman (1995) studerat. Möjligen kan detta vara på 

grund av att vi främst talat med föräldrarna om skolan, och inte deras egen del i den problematiska 

frånvaron. Alla föräldrar har dock låtit sina barn vara hemma på grund av de faktorer vi beskrivit i 

tidigare forskning (ångest, depression, skolmiljö etc.) Detta kan ses som ett resultat av att de inte vill 

pressa sina barn mer. Men det kan också tolkas som att de bidrar till barnens negativa förstärkning mot 

skolan, i och med att de låter barnen vara hemma från något som gör dem ont. Detta krockar dock med 

en föräldradiskurs, där vi ser att alla föräldrar vill vara ”goda” föräldrar. Inga föräldrar har nämnt något 

om de positiva förstärkningarna, att barnen vill vara hemma på grund av att de vill spela tv-spel eller att 

titta på tv. Detta kan vi tolka som att de positiva förstärkningarna mer har samband mer en annan sorts 

frånvaro, som till exempel skolk. 
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6.2 Reflektioner över metoden 

Till denna studie har en kvalitativ forskningsansats valts, med semistrukturerade intervjuer som verktyg 

för metoden. Vi anser att detta angreppssätt passat bra för studiens syfte och forskningsfrågor eftersom 

vi intresserat oss för just våra intervjupersoners bild av den sociala verkligheten. Och då vi ämnat 

undersöka hur respondenterna talat om ett visst område, såg vi intervjuer som det enda alternativet. 

 

Att utgå ifrån en intervjuguide kan ha inneburit både för- och nackdelar. Fördelarna har till exempel 

varit att intervjupersonerna uppmuntrats till att prata relativt fritt kring några få teman, för att på djupet 

ha möjlighet att ge sin synvinkel på en fråga. En nackdel kan ha varit, kanske särskilt med tanke på att 

vi varit två personer som “delat upp” intervjuerna mellan oss, att vi som intervjuare omedvetet kan ha 

fokuserat extra på olika saker och styrt samtalet åt olika håll. Detta kunde eventuellt ha behövts 

diskuterats mer än vad som gjorts i förberedelserna av studien, för att då ha kunnat ta ställning till om 

vi borde gjort på annat sätt ur en tillförlitlighetsaspekt. 

 

Ett intressant alternativ till de telefon- och videosamtalsintervjuer vi genomfört kunde ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv vara fokusgruppsintervjuer, för att höra hur föräldrarna tillsammans med 

andra personer i liknande situation talat om sina erfarenheter av skolans arbete. Hade resultatet blivit ett 

annat? Intervju med fokusgrupp skulle förstås ha inneburit helt andra förberedelser; även om intresset 

varit starkt från respondenternas sida att medverka i studien, skulle det varit svårt att få till rent praktiskt 

med den tid som funnits för arbetet med studien. 

 

6.3 Konklusion 

Vi gick, som vi skrev inledningsvis, in i arbetet med detta examensarbete med frågorna: Vem blir 

hemmasittare? Varför blir en elev hemmasittare? Hur ska vi arbeta med hemmasittande elever? Genom 

att besvara studiens syfte, det vill säga att undersöka hur föräldrar talar om sina erfarenheter av skolans 

arbete med deras hemmasittande barn, har vi närmat oss en förståelse för hur svaren på dessa frågor kan 

se ut, ur en förälders perspektiv.  

 

Men varför är detta viktigt för en studie- och yrkesvägledare? Eftersom det handlar om ett så stort antal 

individer, torde sannolikheten att vi kommer att komma i kontakt med arbetet med hemmasittande elever 

vara stor. Givetvis när det kommer till vägledning inför fortsatta studier, men eventuellt också i 

elevhälsoteamssammanhang. De här eleverna berör även oss! Men, som vi tidigare nämnt, upplever vi 

att det finns en kunskapslucka här. I såväl tidigare forskning som i utbildningen under Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. 

 

Dels efterfrågar vi ytterligare forskning om hur olika konkreta åtgärder från skolans sida fungerar vid 

problematisk skolfrånvaro. Men utöver det kan förslag på vidare forskning som rör hemmasittande 

elever vara att höra elevens egna perspektiv, sett i relation till skolplikten. I vår studie är det enbart 

mammor till hemmasittande barn som svarat. En diskursanalytisk studie belyst ur genusperspektiv 

kunde ge ett intressant tillägg till jämställdhetsdebatten, med fokus på ansvarsfrågan. Även en 

longitudinell undersökning där tyngden ligger på att undersöka och utvärdera alternativa studievägar för 

elever som inte klarar av att gå i den ordinarie skolan skulle vara intressant att få ta del av ur ett studie- 

och yrkesvägledarperspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 
2018-03-20 

 
Hej, 

 
Vi är två studenter, Johanna Myrkrans och Ida Tellestedt, som läser sista terminen på Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. Det har nu blivit dags att skriva vårt 

examensarbete och inom ramen för detta vill vi bidra till den forskning som handlar om problematisk 

frånvaro i skolan. 

  
Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrar talar om sina erfarenheter av skolans arbete med 

deras hemmasittande barn i årskurs 7-9. Vi kommer även titta på vad skolan och huvudmannen har för 

krav och åtaganden. Vi vänder oss till föräldrar med hemmasittande barn i årskurs 7-9, där barnet har 

varit hemma från skolan under minst fyra veckor i sträck. 

  
Om detta stämmer in på dig på Dig, så skulle vi gärna vilja ta del av Din uppfattning om hur skolan 

arbetar med Ditt hemmasittande barn. Vi kommer att genomföra intervjuer, som beräknas ta ca 30-45 

minuter, under vecka 14 och 15 år 2018. Finns det inte möjlighet att träffas kan vi även genomföra 

intervjun via telefon, skype eller liknande. Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas 

för att vi ska kunna analysera resultatet.  

  
Vi kommer att behandla Din information säkert, så att ingen obehörig kan ta del av den. Varken Du 

eller Ditt barn kommer att kunna identifieras i vår redovisning av resultatet. Inte heller andra känsliga 

uppgifter, såsom namn, skola, bostadsort eller dylikt kommer att specificeras på ett sätt som riskerar 

Din och Ditt barns anonymitet. 

  
Resultatet kommer att presenteras i vårt examensarbete, som när det är färdigt och godkänt kommer att 

finnas tillgängligt på en databas vid Stockholms Universitet. De inspelningar som gjorts, och den 

utskrivna texten från intervjun, kommer att förstöras när vårt examensarbete har blivit godkänt. Du 

kommer ha möjlighet att få en kopia av examensarbetet när det är klart. 

  
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.  

 
Hälsningar Johanna och Ida 

 
Vår handledare under arbetet heter Jonas Von Reybekiel Trostek. 

Johanna Myrkrans 
Student 
jomy3972@student.su.se 

Ida Tellestedt 
Student 
032idatel@student.su.se 

Jonas Von Reybekiel Trostek 
Lektor 
jonas.trostek@edu.su.se 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Tema: Barnet/individen  

Vad vill du att vi ska veta om ditt barn?  

Varför tror du att ditt barn slutade gå till skolan?  

Vad vill du att vi ska veta om er familj? 

 

Tema: Föräldrar 

Hur upplever du din relation med skolan?  

Vad ser du som ditt ansvar i samarbetet med skolan?  

Hur jobbar ni som familj med detta?  

 

Skolan då 

Hur upplevde du att skolan hanterade ditt barns situation när problemen började? 

Hur arbetade de med ditt barn för att underlätta för hen? 

Hur kan skolan ha gjort annorlunda?/Vad tycker du att skolan skulle ha gjort? 

 

Skolan nu 

Hur arbetar skolan nu för att barnet ska återgå?  

Vad kan skolan göra annorlunda?  

Finns någon press från skolan att ditt barn ska återgå? Varför, varför inte? 

Hur tänker du kring tiden som ditt barn är hemma? Stress, lugn? 

Vad har skolan för ansvar? 

Vem (föräldrar/skola) ansvarar för att barnet ska komma tillbaka? När har de detta ansvar, hur fördelas 

det? 

 

Skolan 

Finns det något du vill ta upp gällande skolans ansvar och deras arbete som vi inte pratat om? 
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