2

!

Pling

3

Hej gubben, jag kommer
hem en dag tidigare, ses
imorgon bitti

4

ibland saknar
jag faktiskt skolan,
om det inte vore för
allt där som är
jobbigt.

..Skit också,
då måste jag låtsas gå
till skolan igen
imorgon..

pli

ng

!
Vaken?

Alltid.
Men måste låtsas gå
till plugget snart,
morsan på väg hem
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Nästa morgon.

inte hungrig.
Godmorgon
gubben, kom och
ät frukost med mig
innan du går.

Kom och visa dig
i alla fall, jag måste
snart åka igen!

Jag har kodat
nya funktioner
i vårt forum,
ViLL DU kolla?
Senare, måste
låtsas gå till
plugget..BRB!

hejdå,
sticker till
plugget
nu..
Okej, jag
ringer dig när
jag kommit
fram.
..visst, visst..
jag får ta det på
vägen hem. Två dagar
extra säger du?

Jag måste
lära mig säga nej,
Oscar behöver mig
hemma mer.
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Är det aldrig någon
som upptäcker att
du inte är i plugget?
Nja, det är lugnt.
Det är nog ingen
som bryr sig.

!

ing

pl

portkod?

Long time
no see! Är
du hemma?

Ehh.. jo..

ing
pl ng
o
pl

g
in
pl ng
o
pl

Ehh..
hej Hedda..
Jag är busy
men kom
in du.

Hallå där!
..jag smet in med
en granne. Tänkte
du inte släppa
in mig?

Oscar har inte träffat sin
kompis hedda* sedan han
flyttade till sin nya stad.
*Oscars kompis kan du läsa om i tidningen ”HeddA - en tjej med adhd”.
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Jag
jobbar
istället.
vad gör du
i stan?

Shit vad länge
sen vi sågs Oscar,
varför är du hemma
från plugget?

Jag skulle
hälsa din mamma
från min, är hon
på jobbet?

ja,
hon reser
hela tiden i
jobbet.

aha, jobbar
dig genom hela
säsonger
ser jag..
jag ska
på parkouruppvisning.

Är det hårt
att gå nian?

Mhm..
särskilt andra
gången..

Du skolkar
ju ändå så häng med på
Parkouruppvisningen
vetja!

Men ELiTEN
i Parkour är
ju där!

har inte
tid.

efter nian
“börjar allvaret”
som dom säger.. men
orka tänka på
det nu.

Lägg av,
Vi JOBBAR
ihop.
Okeeej..
Fattar läget,
vem är hon?
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Säääkert..
ser mer ut som värsta
nät-dejtingen. att hänga
på ett spelforum är
väl inte jobb?

Jo, om

Jag skojade bara..

man är admin.

Men du verkar blivit värsta

Det är jag och min

hemmasittaren ju,

kompis Min-Yung som

häng med nu!

byggt och driver
forumet.

Jag har
lagt av med
Parkour.

Hedda och Oscar tänker tillbaka på
när de tränade Parkour tillsammans.

ja ja, Sitt och göm
dig då till nästa gång
jag kommer upp.

Oj, måste dra nu.
Skulle inte kunna leva utan
mina appar, min mobil
är typ min chef.

pip
pip
pip!
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och ingen

Vad hände
egentligen med
Oscar? Han verkar
ha fastnat i
sig själv.

verkar bry

Oscars mamma är på flygplatsen på väg till en konferens
men har blivit sjuk.
jisses,
jag mår verkligen
inget vidare..

sig!?

Orka
sitta hemma
dygnet runt och
bara umgås
på nätet?

Jäklar också,
jag som inte haft
en sjukdag på
flera år.

Nämen
snälla vän! Åk
hem du, jag fixar
presentationen
själv.

Oj, bäst
att varna
Oscar!

k

Klic

pip pip!

?

Varning!
Din mamma på
väg hem?
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Vad gör du
hemma!

Vad gör DU
hemma?

..eh..
studiedag!?

Vart tog du
vägen?

Hmm.. jasså..
jag måste lägga mig
och vila, jag mår
inte bra.

vilken
röra..

Morsan kom
hem

Det
borde jag
kommit
ihåg?

He he,
påkommen
alltså

Oscar, det
är ju inga tabletter
tagna?! Du sköter väl
dina rutiner?

Det kanske
var för tidigt att
låta Oscar få eget
ansvar för sin
medicinering.

men,
dosetten är
ju full?

..eh.. du
fyllde ju på den
imorse?

Pfuii..
Det var nära..
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PARKOURUPPViSNiNGEN ÄR ÖVER OCH HEDDA DRÖJER SiG KVAR.
Jag bor
inte här i stan,
jag kom hit för att
kolla uppvisningen.
Ni är grymma!

Hej,
dig känner jag
inte igen?

Min kompis
som jag brukade
träna med hemma
bor här nu.

Ha ha, tack.
Vem tränade du
med då?

Han heter
Oscar och flyttade
hit för ett par
år sedan.

Där är
affischen från
en uppvisning vi
var med på.

Shit, då
är det ju Oscar
i min skola!

Nej,
han bor
kvar..

Jag har
varken sett honom
här eller i plugget
på jättelänge. han
har typ flyttat
eller nåt.

Orka
pressen med
nian om ingen bryr
sig liksom.

..Men fick
gå om nian,
och nu sitter han
bara hemma. typ
Hikikomori*.

Kom och
träna med oss
någon gång
vetja?

Exakt.
Men han är inte
ensam.
Gärna!

Vi kan väl
byta nummer?

*Hikikomori är ett japanskt ord som ofta används för att beskriva hemmasittare.
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Senare samma dag i skolans uppehållsrum.
Ni vet Oscar,
han man typ aldrig
ser längre. Jag träffade
en som känner honom igår.
Han verkar skita i
allt just nu.

men
var med
då!

Vänta
lite, vilken
Oscar?

vem menar
du, någon i din
klass?

..jag vill inte vara
värsta whistle-blower,
men det är en kille i nian
som verkar gjort
sig osynlig.

Jättebra
att du berättar
Fatima, att bry sig är
inte att skvallra.
Vilken klass
går han i?

ingen har sett
till honom på typ
ett halvår. Hedda från
hans gamla skola som jag
träffade igår var orolig
och kallade honom
hemmasittare.

9b

Okej, jag ska försöka
kolla hur det är med honom.
ingen behöver få veta att
jag pratat med dig.
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Vi har ju
plats för en till
i hemmasittarprojektet.

Men vafasen,
den killen har ju inte
varit här en dag på
hela terminen?!

Ursäkta
Sven, har du tid
att komma in till
mig en stund
senare?

Jag ser
att vi har en kille
som inte varit här en
enda dag på terminen?
Har ni ingen kontakt
med honom?
Nja.. det finns
några elever som
gör sig osynliga. Vi
har försökt, men
vad gör man?

Hej där,
mycket ska man
hinna men visst, jag
kommer förbi.

Jag förstår,
men vi kan väl
försöka igen på mitt sätt?
i Hemmasittarprojektet
har vi resurser som
avlastar er.

då kan du räkna
med mig. Jag får bara
inte tiden att räcka till.
Vissa ungar har nog hamnat
mellan stolarna
tyvärr.
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Hmm.. Nu måste
jag få kontakt med
Oscar, och jag tror det
funkar bäst att först
mötas i Oscars värld,
på nätet.

Mitt i stormens öga är allt stilla.
För en hemmasittare kan omvärldens alla krav och måsten göra att livet och
vardagen känns som att befinna sig i en rykande storm. Men hemma i sitt rum
mitt i stormens öga är allt stilla och Oscar känner sig trygg och lugn.
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Hemma hos
Oscars
nätkompis
Min-Yung
på andra
sidan
jorden.

Hej
,
ful Ser d
u
lm
åne
Den
n?
ä
r
til
l d på väg
ig.
Sk
vän a koll
ta.
a,
.

här är den
på väg upp..

Jag blev
erbjuden att
spela en stor
turnering idag,
men..
Vadå men?

Den måste
spelas på
plats, jag
får inte spela
hemifrån

Mysigt

Aha, Jag
fattar.

Exakt

Tänk om alla
fick reda på
att den som
vunnit typ allt
senaste året
är en tjej..

orka kommentarerna
i forumet, men dom
mobbarna kan jag
i alla fall kicka när
jag vill!
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Hur länge sen är det
du var i skolan nu?
Längre sen än dig
Pappa vill ha mig
till en doktor igen.
För att vi är
som vi är?
ADHD:n ja, men
pappa kallar
mig Hikikomori.
Hört om det,
men vi är ju inte
eremiter liksom.

Kompisar på
nätet räknas
tydligen inte.

Den kanske
behövdes mest när
du var i skolan?

Nej, jag har iaf lagt av
med min medicin. ibland
kändes det mest som
om jag skulle äta den
för andras skull.
Kanske eller
kanske inte..

Om jag fick för pappa skulle
jag lätt kunna få ett jobb
och slippa skolan för alltid.
Men det är som att det inte
räknas.. Allt det vi byggt
upp med forumet och siten.
Om du kom hit så
skulle vi kunna
starta företag
och visa alla.

Vi har ju
jobb!

Räknas för
mig iaf.

Vore najs. Men tänk dig
morsan då: “Du måste ju
gå färdigt skolan först.”
..Men det vill jag ju iof.

jaha, då blir
det bara surfplattan
som middagssällskap
som vanligt.

Jag har beställt
Sushi, kan du inte komma
och äta med mig för en
gångs skull?
upptagen,
käkar här.
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Hemma hos Heddas mamma och Pappa.

Ring

Hallå där, är
du hemma ledig
för en gångs
skull?

Ring

Nej, tro
det eller ej,
men jag är
sjuk.

Stackare, Hann
du träffa Hedda när
hon var uppe?

Ja, hon fick
åka upp själv då hon
sa att hon skulle gå
på Parkourgrejen
med Oscar.

Nej? Har
hon varit här
i stan?

Det var mer
än vad jag visste!?
Jag trodde Oscar
hade slutat med
Parkour.

Hedda fick
tydligen gå själv.
Hur är det med Oscar?
Fungerar det med
medicinen och
rutinerna?

Jo, men
jag jobbar
så mycket att vi
nästan aldrig ses.
Och tonåringar
du vet..

För Oscar är det
bara datorn och nätet som
gäller nu. Han lever i en egen
värld som definitivt inte
inkluderar mig.
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För Hedda
fungerar det bättre
och bättre med hennes
adhd. Men det är nog
tufft att ofta vara den
som sticker ut.

Jag når inte fram
längre och det gör
ont i mamma-hjärtat. Jag
kanske borde ställa
hårdare krav?

Det är klart
man måste ställa krav,
men våra ungar har ju andra
förutsättningar. Men också
andra möjligheter när
allt fungerar.
Man vill
ju såklart bara
se dom lyckas
bra i livet.

Du ska se
att det bara är
en fas han går
igenom.

Fram med
Tacosarna, nu är
det finalen!

jag hoppas
verkligen
det.

Ja, du hör själv.
Måste sluta nu, Men vi
får höras oftare!

jösses!
Skynda!

Håller med!
Krama alla
från mig.
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Morgon hemma hos Oscar,
oscars mamma tittar på
morgon-TV.

Nu ska det handla
om fenomenet från
Japan, “Hickimikori”

..och med
oss i soffan har
vi en expert.

Milla kan du
berätta, vad är det
för diagnos? Hur
får man det och
går det att bli
av med?

i sverige säger
vi Hemmasittare, Och
det ingen diagnos. Det
handlar om ungdomar
som av en eller flera
anledningar valt att
dra sig undan
skolan.

Menar du
såna ungar som
bara skolkar och
spelar spel?

Många spelar
mycket spel, och datorn
är ett viktigt kreativt och
socialt verktyg.

Varför vill
dom inte gå i
skolan?

Det handlar
inte om att inte vilja,
och valet att hoppa av
är inte lätt.

Alla har inte
samma förutsättningar
att anpassa sig till skolans
villkor och krav.

Men vill
dom inte kicka
boll och få
kompisar?

Kanske
kickar dom
boll och får
kompisar på
nätet?
Det
räknas väl
inte.

Kan det handla
om mobbing?

De ungdomar
jag jobbar med
skulle nog inte
hålla med dig.

Hårda krav
är bra.

Kanske
som ett slags
utbrändhet?
Du sa innan
att en hemmasittare
beskrivit det som
att befinna sig i
stormens öga.

ibland, och
det kan handla om
en känsla av utanförskap,
eller att välja bort en
väldigt stressfylld
situation.

Det är en
målande beskrivning,
Och kanske hemmasittande
kan beskrivas som ett
slags återhämtning.
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Det viktigaste
för mig som pedagog
är att ställa rätt frågor.
“varför har du valt att stanna
hemma, och vad väljer du
att göra istället?”
När vi
nystar vidare i de
frågorna så hittar vi
ofta tillsammans
vägar tillbaka.

Hmm..

Men
det är med
plattan..

oscar, kan
inte du hjälpa
mig?

upptagen.

okej,
vänta då..
hur klickar
jag bort det
här?

så.
Nämen,
jag gjorde
ju så!

måste
det vara så
mörkt?

ska vi
hjälpas åt att röja
upp här?

jamen
förlåt då.

Stäng
dörren.

Lägg av,
jag ser inte
skärmen!
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Sami som jobbar med projektet “Hemmasittare” har under en period mailat och
chattat med Oscar för att lära känna och förstå honom bättre.

Du vet snubben från skolan som
dök upp i forumet för ett tag
sedan, som visste vem jag var?
Jaha, skolkpolisen?

Äh, lägg av, han verkar helt ok.
Jag kan få gå klart plugget
hemifrån
Det är nåt projekt, har lovat
videochatta med honom strax.
Det låter ju grymt!

Hej Oscar,
det var hyggligt att
du svarade.
Jag vill träffa din
mamma, och jag ville att
du skulle få veta det innan
jag ringer henne.

Det är lugnt,
videochatta är mer
min grej än att
träffas.

Oroa dig inte,
jag tror att din mamma
kommer att uppskatta
vi har haft kontakt
sista tiden.

Eh.. träffa
min mamma?

Puh.. nu var
det avklarat.
..men nu ska
han komma hit..

Hmm.. Jag
ska kolla med
henne.

Oj, vad kommer
din mamma att
säga..
Vet inte, men det känns
rätt ok ändå. Jag kan få
gå färdigt plugget.

Bra! Hör
av dig när jag
kan komma.
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jo, eh..
det kommer en
från skolan
snart.

ng
pli
ng
o
l
p

jag hade
nog inte riktigt
förstått hur
mycket oscar
varit borta..

har
det hänt
något?
nja, men
alltså.. jag har
liksom lite mer
frånvaro än
du vet om.

hej, tack
för att jag fick
komma.

Jag
har bara
berättat
lite..

men
oscar..
Det är lugnt,
vi tar resten
tillsammans.

Du är inte
ensam i din situation
Annica, lika lite som
Oscar är ensam som
hemmasittare.

Jag kan ändå
koncentrera mig bättre
hemma, så att hålla kontakt
med mail och chat låter
rätt ok.

Då börjar
vi där Oscar,
det blir en bra start.
eller vad säger
du Annica?

Men vi skulle
också behöva din hjälp
med datorerna och nätverket
i lokalen Oscar.

Ja, det låter
väl verkligen som
en grej för dig
Oscar!

jo,
i och för
sig..

Det viktiga nu
är att vi tillsammans
hittar en bra väg
tillbaka.

Oscar har haft det
tufft med sin adhd. Även
om han fått gå om så har proven
aldrig varit några problem.
Frånvaron har nog handlat
om något annat.

Jag brukar vända
på det Annica, skolket
är det som syns, men det
är orsakerna jag vill åt.
Frånvaron kan man inte
sätta plåster på.

Oscar, det
låter som om allt du
lärt dig med datorn och
på nätet kan leda till
något bra!

välkommen
till min värld!
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HEMMASiTTARE (Hikikomori*)
Hemmasittare (Hikikomori) är ett begrepp som beskriver ungdomar
och unga vuxna som har dragit sig undan skolan och som i många
fall helt saknar kontakt med vuxenvärlden utanför familjen.
Hemmasittare är ett etablerat begrepp inom skolvärlden, men
det är ingen diagnos. Kriterierna för vem som klassificeras som
“hemmasittare” varierar, men gemensamt är att det handlar om ungdomar som helt saknar närvaro i skolan under en längre period.
Ungdomar med NPF-diagnoser (såsom ADHD) är överrepresenterade
i gruppen hemmasittare. En vanlig uppfattning är att hemmasittarna
blir passiviserade och socialt isolerade, men då glömmer man att
dessa ungdomar ofta är både engagerade och utåtriktade.
Deras sociala engagemang och interaktion tar sig istället ofta uttryck på ”nätet”, i forum, via online-spel och i sociala medier. Det
är en plats där ungdomarna får utlopp för sin kreativitet, lär sig
nya språk och skaffar sig nya vänner, men det är tyvärr en värld i
nästan total avsaknad av vuxna. Detta betyder dock inte att det är
en värld i avsaknad av regler och normer. Det är istället en värld
där ungdomarna lär sig interagera och samarbeta utifrån tydliga
regler och (oskrivna) lagar.
På senare tid har problemet med hemmasittare uppmärksammats
både i Sverige och utomlands, och på flera håll har det startats
projekt som har till syfte att hjälpa hemmasittarna tillbaka till
skolan. Den övervägande majoriteten av hemmasittarna vill komma
tillbaka till skolan och fullfölja sin utbildning, men det ökande
antalet hemmasittare i Sverige visar att skolan ofta saknar resurser att hantera den bakomliggande problematiken. Gemensamt för
Hemmasittar-projekten runt om i Sverige kan sägas vara att de närmar sig eleven utifrån de individuella förutsättningar och behov
varje enskild elev har, vilket är något som ställer stora krav på
pedagogik, flexibilitet och resurser.
Hemmasittar-projekten ute i landets kommuner bedrivs ofta med
stöd från kommunen och elevhälsan.
För mer information om vart du kan vända dig för att få veta mer,
kontakta Skolverket eller Elevhälsan på din ort.
*Hikikomori är sedan 2013 ett svenskt ny-ord (med Japanskt ursprung) som ofta används
för att beskriva Hemmasittare. Flertalet pågående projekt runt om i Sverige har istället
valt att använda det svenska begreppet hemmasittare i sin projektbeskrivning.
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jag fattar
inte oscar.
vad hände
liksom?

Läget?
Nu är jag hemma
igen på väg till
farfar.
tja,
lite upptagen.
hälsa farfar.

Oscar
hälsar, men han
var “busy” som
vanligt.

Jag tror
han sitter hemma
och bara bor på nätet
för att slippa allt
annat?

Farfar berättar för Hedda
om hur vägen till vuxenlivet
kunde se ut när han var ung.

Ja så kunde
livet se ut då. Det var
tryggt och ganska enkelt
jämfört med nu tror jag. inte
så många valmöjligheter
och kanske därför inte
samma krav?
När jag hoppade
av skolan och gick till
sjöss fick jag se världen och
sköta mig själv. Kanske är det
lite så Oscar tänker, Men jag
ångrar att jag hoppade
av skolan.

ja, Oscar har
typ gått till sjöss
på nätet. Han försökte
kanske tänka på hela livet
på en gång och så blev
det för mycket.
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Jag har
inte ens bestämt
vad jag ska göra
nästa vecka.

Så, vad tror du Oscar?
Du kanske vill komma ett par
kvällar nästa vecka?
Du behövs!

Faktiskt
shyssta datorer, men
dom behöver
lite fix.

Shit, där
är ju Oscar!

Eh..
Kollar mitt
nya plugg.

Hallå där,
Vad gör du
utomhus?

Min kusin
går också
där!

Vi kan väl
ses i helgen
Oscar. Jag ska
få sova hos
Fatima.

Oscar,
skulle du ha skjuts
eller?

Farfar skickade
med filmer från
parkouruppvisningen
vi var med på för
länge sen.

Kommer..

Åh pinsamt..
Men du kan väl
messa mig
i helgen?

Skönt att
se att Oscar
utomhus för en
gångs skull.

Okej.
Jag kan testa
lite några kvällar
nästa vecka. Men jag
har rätt mycket
att göra..

Min kusin
var heller aldrig
i plugget, men
han typ bor
där nu.

Ta det
lugnt bara, vi tar
en sak i taget
Oscar.
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Nämen, hej
gubben! Hur gick
det idag?

Det
kanske inte är
kört trots
allt.

Rätt okej
faktiskt, Som att
dom lyssnar där.

vad glad jag blir!
Du kanske vill äta
med mig?

Tja..
Okej då.

Ska du inte
svara?

nä du,
nu är jag
busy.

Vill du kolla
en film med mig
ikväll?

Nja, jag
ska kolla när
Min-Yung
spelar.

pling
pling!

Jaha,
okej.
Du kanske
också vill
kolla?

Oj, ja
gärna! Men jag
kommer inte fatta
nånting!?

Nu börjar
den riktiga
matchen.

Det är
lugnt, jag kan
förklara.

Ja, jag
tror faktiskt den
gör det.

slut
27

Serietidningen om “Oscar - en hemmasittare” handlar om en tonårspojke med adhd som
dragit sig undan skolan och vuxenvärlden och blivit “Hemmasittare”.
Karaktärerna i serien återkommer från tidningen “Hedda - en tjej med adhd” och är
tänkt som en fristående fortsättning på den berättelsen.
Vi hoppas att “Oscar - en hemmasittare” liksom “Hedda - en tjej med adhd” kan fungera
som ett diskussionsunderlag.
“Oscar - en hemmasittare” riktar sig i första hand till tonåringar, även om vi tror
att berättelsen kan fungera som en bra utgångspunkt för hela familjen, lärare och
kamrater att tillsammans reflektera kring skolfrånvaro och hur en adhd-diagnos kan
påverka vardagen.
”Oscar - en hemmasittare” är i första hand tänkt att läsas tillsammans med en
förälder/vårdnadshavare, pedagog, vårdpersonal/skolpersonal eller andra involverade personer i barnets omgivning. Serien ska ses som ett komplement till övrig
information kring adhd som barn och föräldrar kan tillgodogöra sig från skola,
Elevhälsa, läkare eller annan vårdpersonal.
Alla karaktärer i serien är påhittade och varje enskild jämförelse är därför oavsiktlig. implicit i berättelsen om Oscar är Oscars ADHD-diagnos.
Vi hoppas att berättelsen om Oscar på ett positivt sätt kan bidra till att enskilda
ungdomar som befinner sig i en liknande situation känner och förstår att det finns
hjälp att få.
Tidningen innehåller ingen information om de läkemedel som Shire eller andra läkederstryka vikten av en helhetssyn genom att berätta om en del av de icke-medicinska
och pedagogiska hjälpmedel som finns att tillgå inom ADHD-området, vill vi i serien
om Oscar skapa ett diskussionsunderlag som kan ligga till grund för att tala om
skolfrånvaro och de konsekvenser, men också de möjligheter, som en ADHD-diagnos
och hemmasittande kan leda till.

Tidningen distribueras av hälso- och sjukvårdspersonal till patient och vårdnadsgivare.
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