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Hemmet ser: 
Ett barn som trotsar, inte orkar med… 
Inte orkar träffa vänner... 
Inte orkar fritidsaktiviteter… 
Inte orkar med läxor… 
Ett barn som börjar visa motstånd till 
att gå till skolan. 

Skolan ser: 
En elev som fungerar. 
Jobbar på. 
Har vänner. 

Det är inga problem 
i skolan! 

Vårt barn är ett vrak 
efter skolan! 

Barnet håller ihop i skolan och kraschar  
sen hemma i den trygga  anpassade miljön!  
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Hemmet ser: 
Ett barn som är lugnt och trevligt. 
Barnet träffar vänner ibland. 
Barnet har fritidsaktiviteter. 
Ett barn som då och då visar  
motstånd till att gå till skolan. 

Skolan ser: 
En elev som får utbrott. 
En elev som inte får något gjort. 
En elev som har svårt med vänskaps- 
relationer. 

Det är kaos  i skolan! 

Vårt barn mår bra hemma! 

Barnet orkar inte med skolan pga bristande 
anpassningar men mår bra hemma i en  
anpassad och förstående miljö. 
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Barn  visar  att det inte fungerar 
i skolan. Vill  vara hemma. 

Förälder kontaktar 
skolan och uttrycker oro. 

Skolan bollar tillbaka 
till förälder ”Det är skolplikt 
och förälderns uppgift att ett 
barn kommer till skolan”. 

Förälder känner sig 
pressad och tvingar 
utmattat barn till skolan. 

Barnet blir mer och  
mer utmattat och svårare 
och svårare att få iväg till 
skolan. 

Förälder kontaktar 
skolan upprepade gånger 
och ber om stöd och 
anpassningar. 

Skolan bemöter det 
med att det fungerar ju 
när barnet är här. Det finns 
inga resurser. 
”Se till att ditt barn kommer hit! 
Har du ingen pli på ditt barn!” 

Barnet kommer 
oftast inte iväg till 
skolan. Barnet 
känner sig misslyckat. 

Skolan gör en  
orosanmälan till 
Socialtjänsten  
baserad på frånvaro. 

Förälder känner sig 
stressad och misstrodd. 
Förälder blir sjukskriven. 

Barnet orkar inte mer  
och blir helt hemma från 
skolan. 

Förälder är 
på desperat jakt efter 
hjälp åt sitt barn 

Barnet ligger i sin 
säng hela dagarna och 
undrar varför ingen 
lyssnade på ropen på hjälp! 
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Barn  visar  att det inte fungerar 
i skolan. Vill  vara hemma. 

Förälder kontaktar 
skolan och uttrycker oro. 

Skolan möter förälderns oro 
och  observerar barnet 
i skolmiljön och försöker 
ta reda på vad i skolan  
som blir för tufft.  

Skolan och föräldrarna  
har möten för 
att prata om anpassningar. 
Åtgärdsprogram skrivs. 

De nya anpassningarna 
provas. 

Ca. en månad senare 
är det uppföljningsmöte och 
utvärdering av åtgärdsprogrammet. 
Fungerar det bättre? 
Behöver vi tänka om? 
Ändra på något mer? 

Barnet är i skolan 
och känner stöd 
från föräldrar och skolan. 
Barnet känner ”Jag kan!” 

Skolan och föräldrarna 
har kontinuerliga möten 
för att följa upp 
åtgärdsprogram och  
anpassningar. 

Föräldrarna känner sig 
trygga med att deras 
barn får det stöd som 
behövs i skolan. 

Barnet är i skolan och 
känner sig tryggt! 
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Elev har problematisk 
skolfrånvaro. 

Elev får anpassningar 
och stöd efter sina behov. 

Eleven  gör framsteg och tar sig  
till  skolan minst ett par  
dagar/vecka. 

Eleven  får fortsätta 
komma tillbaka i sin egen 
takt. Skolan förstår att 
eleven vill om eleven kan. 

Det går sakta framåt. 
Eleven känner att hen 
lyckas. Anpassningarna  
kvarstår och utvärderas 
regelbundet.  

Närvarotimmarna ökar 
successivt. Skolan berömmer 
och uppmuntrar framstegen. 

Eleven  mår bättre och bättre. 
Skolan börjar fungera igen! 
Eleven är inte en hemmasittare!  

Skolan pressar på 
och vill  öka närvarotimmarna. 

Anpassningar tas bort för eleven är 
ju inte i skolan tillräckligt mycket tycker skolan. 

Eleven känner att den inte 
kan leva upp till kraven. 
Känner sig misslyckad.  

Eleven tappar motivationen 
och orkar inte mer. Ingenting hen gör 
duger ju i alla fall… 

Eleven förlorar sitt stöd och  anpassningar för 
att närvaron inte har ökat i den takt 
skolan tycker att den borde öka.  

Eleven är 100% hemmasittare igen 
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Eleven vill 
gå  till 
skolan. 

ALLA SKA! 
ALLA MÅSTE! 
VI GÖR ALLTID SÅ HÄR! 

Eleven 
orkar 
inte gå 
till skolan 
längre. 

Eleven möts av kunskap och förståelse och får anpassningar utifrån sina behov. 
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bryr sig  
om mig! 
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• Behöver eleven hjälp med att begränsa sina uppgifter? 
 

• Behöver eleven lättare/svårare uppgifter? 
 

• Behöver eleven förberedas mer? 
 

• Behöver eleven instruktioner en till en? 
 

• Behöver eleven hjälp att komma igång? 
 

• Vill eleven ha muntliga eller skriftliga instruktioner? 
 

• Bildstöd? 
 

• Ritprat? 
 

• Tidsstöd, t ex timetimer? 
 

• Behöver eleven en stressboll eller liknande att pilla med? 
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• Tycker eleven det är svårt med ögonkontakt? 
 

• Behöver eleven hjälp med att hitta en sysselsättning på rasten? 
 

• Vill eleven hellre sitta inne på rasten? Trivs eleven ensam? 
 

• Är det tufft i matsalen? Vill eleven äta i klassrummet? 
 

• Är det jobbigt i omklädningsrummet? Vill eleven slippa  
duscha? Slippa idrott helt? 
 

• Är eleven känslig för intryck? Ljud, ljus, lukter…? Behövs skärm, hörselkåpor? 
 

• Behöver eleven sitta ensam med en vuxen? Hur går det att lösa? 
 

• Behöver eleven extra pauser? Hur? Vad? Ensam eller med pedagog? 
 

• Behöver eleven ha läxfritt för att återhämta sig efter skolan? 
 

• Behöver eleven inlästa läromedel? Ipad? Dator? Telefon? 
 

• Egen resurs? 
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Det är bra att tillsammans 
med eleven fundera över 
vad som tar energi och varför. 
Låt eleven ha 30 klossar till 
förfogande att fördela över en 
skoldag och försök sätta 
fingret på vad som suger energin. 
Är det långa genomgångar? 
Får stora/många uppgifter? 
Otydliga instruktioner? 
För långa lektioner? 
Rörigt? 
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Mål: 2 lektioner under veckan Mål uppnått! 

Mål för nästa vecka:  
4 lektioner 

1. 2. 

3. 4. 

5. 
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Detta fixar vi! 
Det finns många 
möjligheter! 

Jag måste vara 
detektiv! 

Det här har vi 
inte provat! 

Jag har en ny 
idé! 

v Så här brukar vi  
göra! 

v Detta brukar 
fungera! 

v 
Vi gör som vi 

alltid har gjort!! 

Vi måste tänka 
utanför boxen! 
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Mål: Barnet ska borsta  
tänderna. 

- JAG LYSSNAR INTE PÅ DIG! 

- Kom nu ! Vi ska borsta dina tänder! - Nej! 

- Jo! Kom nu säger jag! - Nej! Jag kommer inte! 

- Jo! Du vet att du ska borsta tänderna varje 
kväll! Kom NU!  

- NU kommer du! 

- NEJ har jag sagt! 
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Mål: Barnet ska borsta  
tänderna. 

- När den här timern piper ska vi gå till 
badrummet! 

- Ok! 

”Pip pip pip!” - Den piper! 

- Kom så går vi skottkärran till badrummet!  
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Mål: Barnet ska lämna tillbaka något. 

- DU KOMMER ALDRIG ATT 
FÅ DEN! 

- Ge mig den där! - Nej! 

- Jo! Ge den till mig! - Nej! Jag ska ha den! 

- Sluta nu! Lämna tillbaka den genast!  

- HIT MED DEN SA JAG! 

- NEJ har jag sagt! 
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Mål: Barnet ska lämna tillbaka något. 

Barnet tar saken och springer iväg! 

- Åh vad bra att du tog hand om den åt mig! 
Jag kan ta den nu! 

- Här! Jag skulle bara passa den åt dig! 

- Tack! Det var snällt av dig! - Ja!  
(Barnet blir lite överrumplat men är stolt  
över att plötsligt ha hjälpt till istället 
för att gjort något dumt) 
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Känsla (hur vi mår) Beteende (vad vi gör) 

Känslan påverkar beteendet. Om känslan är ”Jag orkar/kan inte gå till skolan!”  
och vi då stannar hemma så blir känslan jobbigare sen. Då mår vi sämre 
och sen går det runt i negativa känslor och negativt beteende. Det blir svårare 
och svårare att bryta mönstret. 
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Känsla (hur vi mår) Beteende (vad vi gör) 

Beteendet påverkar känslan. Om känslan är ”Jag orkar/kan inte gå till skolan!” och  
vi går emot känslan och gör det som vi egentligen vet är bra för oss så mår vi bättre 
efteråt. Då skapas positiva känslor som ger mer energi.  Ju mer vi gör desto bättre  
mår vi. 
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20 

Det finns  
inga pengar! 

Familjen 

Syskon som kommer i kläm 

Otillräcklighet 

Skuld 

Maktlöshet 

Kärlek 

Glädje 

Skolan 

Hopp 

Dina barn sitter 
för mycket vid 

datorn! 

S 
K 
U 
L 
D 

Vems ansvar??? 
Bollad hit och dit! 
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Lycka 
Drömmar 

Skoltid är 
skolans ansvar! 

Utmattade föräldrar 


