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Minst 20 000 elever är utanför nu.. 

• Skolinspektionen (2016): 20 000 elever upprepat eller 
sammanhängande ogiltigt frånvarande 

• TNS Sifo* (2016): 50-70 000 elever ogiltigt eller giltigt 
frånvarande 

• Ströfrånvaro inkörsport till långvarig frånvaro 

• Långvarig ogiltig frånvaro börjar ofta med giltig frånvaro 
* Prestationsprinsen & Skandias stiftelse Idéer för livet 



..och de riskerar utanförskap senare  

Frånvarons potentiella konsekvenser 

• Hamnar utanför, räknas inte med, stukad självkänsla 

• Psykisk ohälsa – depression, ångest, sömnproblem 

• Sakna behörighet att söka till gymnasiet 

• Studieavbrott från gymnasiet 

• Arbetslöshet  

• Missbruk och annan social missanpassning 



Utgångspunkter för förslagen 

• Det finns lagstiftning, handlingsplaner och närvarorutiner – 
men bristfällig efterlevnad 

• Frånvaro uppmärksammas för sent 

• Kartläggning av orsaker brister vilket gör att rätt åtgärder 
inte sätts in 

• Skolan, och elevhälsan, arbetar inte främst 

närvarofrämjande och frånvaroförebyggande   

 

Barn tappas bort helt enkelt 



Huvudpunkter för arbete med frånvaro 

1. Främja närvaro  

2. Uppmärksamma frånvaro – registrera och följ upp 

3. Kartlägga orsakerna till frånvaro  

4. Insatser utifrån kartläggning i det enskilda  ärendet 

5. Samverka    

6. Följa upp  
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FRÄMJA NÄRVARO 



Riskfaktorer i samverkan 

• Inte en förklaring utan FLERA olika faktorer som 
ÖMSESIDIGT påverkar varandra 

• Vilka faktorer och hur de samverkar varierar från person 
till person 

• Ofta finns en utlösande faktor och sedan  
vidmakthålls frånvaron av andra faktorer 

• Men åtgärder sätts in ad hoc, utan kartläggning 

• Systematisk kartläggning av orsaker måste göras  

• Skola, socialtjänst, barnpsykiatri behöver ha 

kunskap om riskfaktorer för problematisk frånvaro 



Ex på familjefaktorer 

• Svagt stöd för skolgången från föräldrarna 

• Låg self-efficacy hos förälder att få barnet till skolan 

• Psykiska problem, somatisk sjukdom, missbruk hos 
förälder  

• Ensamstående förälder 

• Överbeskyddande förälder 

• Dysfunktionella familjemönster  

• Konflikter i familjen 

Kraftfull problematik  ställs mot 

 försvagad föräldraresurs 



Ex på skolfaktorer 

• Bristande uppmärksamhet på närvaro och frånvaro 

• Dålig elev – lärarrelation, t.ex. samband med 

– Låg lärarnärvaro, hög omsättning av lärare  

– Bristande uppmärksamhet på närvaro 

– Oro och rädsla hos eleven 

• Bristande anpassning till inlärningssvårigheter/   
funktionsnedsättning 

• Undervisning som inte skapar motivation till skolan 



Ex på sociala faktorer 

• Socioekonomiskt svåra förutsättningar 

• Problem relaterade till kultur-invandring  

• Grupptryck från kompisar  

• Viktigt att känna gemenskap  

• Antisociala beteenden 

• Kränkande behandling/mobbning 



Ex på individfaktorer 

• Depressiva besvär 

• Oro, rädsla, ångest 

• Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

• Inlärningssvårigheter  

• Prestationsångest 

• Låg självkänsla 

• Mobbningserfarenheter/trauma 

• Sömnproblem 

• Smärtproblematik/psykosomatik 



Kunskap ger förståelse som kan förebygga 
frånvaro 

”Ha förståelse för att det inte alltid går så bra och ge en extra 
chans om det går dåligt nån gång, och kanske ge mig extra 
stöd när det är som jobbigast, till exempel säga att du kan få 

lite extra tid i skolan…”  
(Ur Maskrosbarn, ”Frågar man inget får man inget veta”) 



UPPMÄRKSAMMA FRÅNVARO OCH 
NÄRVARO 



Elever ska vara saknade av skolan 

• Att ha koll på frånvaro är en viktig intervention i 

sig som förmedlar att vi saknar eleven och är 

intresserade av varför eleven är borta 

• Vänersborgs kommun minskade under 2 år den 

ogiltiga frånvaron i grundskolan med 53 % 

• Frånvaron minskat från 6.6 % till 4.4 % på 7 år i 

England 



Ändå har vi inte koll 

• Det saknas nationell definition av problematisk 

frånvaro, och nationell statistik 

• Bristande registrering 

• All frånvaro registreras inte 

• Många rektorer tror att all frånvaro registreras 

• Giltig frånvaro uppmärksammas inte 

• Inte alla huvudmän följer upp närvarostatistik 



Synliggör problematisk frånvaro i skollagen 

 

”Frånvaro i sådan omfattning att frånvaron riskerar att ha 
negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens 
mål” 



Uppmärksamma frånvaro  
för att öka närvaro 

 

• Följ upp och analysera frånvaro på skolnivå, 
huvudmannanivå och statlig nivå  
för att driva åtgärder och främja närvaro 

• Närvarofunktion på varje skola som följer upp frånvaro på 
elevnivå och sammanställer på skolnivå 



Närvarorutiner 

• Närvarorutiner ska  vara  kända för lärare, föräldrar, elever 

• Involvera vårdnadshavare, elever och skolpersonal i 
närvarorutinerna - lev rutinerna, var pedagogiska 

• Registrera frånvaro på varje lektion!! 



KARTLÄGGA FRÅNVARO 



Systematisk kartläggning 

• Intervju med eleven och föräldrar var för sig om skola, 
barnet, kompisar, familj 

• Hypotespröva – involvera barnet och familjen – känna sig 
lyssnad på 

• Skaffa omedelbart samtycke att samla ev dokumentation 
och kunskap bakåt i tiden 

 

• Inför skyldighet att skyndsamt utreda orsakerna till 
frånvaro och att sätta in åtgärder utifrån utredningens 
resultat 



Systematisk kartläggning 

 
 
 
Bred, systematisk kartläggning med frågor på alla riskområden 

 
 
 
 
 
Hämta information från barn, föräldrar, skola och på olika sätt – 
formulär, journal etc 

   

Skola Social miljö Individ 
Familj 

Kamrater 



FRÄMJA NÄRVARO 



Elever ska kunna sakna skolan 

• Skolmiljön har betydelse för närvaro 

• Inkluderar skolklimat som handlar om en trygg skolmiljö 
och god kvalitet i relationer med vuxna och jämnåriga 

• Skoltillhörighet - känna sig värderad, accepterad och 
inkluderad i skolan 



Öka elevernas inflytande i skolmiljöfrågor  

 

• Elevskyddsombudens delaktighet i skolmiljöfrågor 
behöver stärkas för att i förlängningen främja närvaro  



 Närvarofrämjande skolmiljö 

• Skapa god fysisk miljö - god ljudmiljö, skonsam för elever med 
allergi, trygghet och lust att vara i skolan 

• Ge motiverande undervisning på rätt nivå  

• Trygghet och studiero – aktivt arbete med att förebygga kränkningar 
och mobbning 

• Rätt anpassning till funktionsnedsättning, t.ex. tidig tillgång till 
hjälpmedel 

• Bemanna med ”närvarofrämjande personal” - socialpedagog, 
fritidsledare/pedagoger, skolvärd/värdinna 



Studie- och yrkesvägledning ska ge motiv till 
skolgång 

 

• Reglera uppgifterna för SYV att särskilt uppmärksamma 
elever med problematisk frånvaro 

 

• Tillsätt utredning för att föreslå åtgärder som ökar 
elevers tillgång till SYV 



Elevhälsans viktiga roll 

• Elevhälsan måste utformas så att den kan jobba som den ska – 
förebyggande och hälsofrämjande 

– vara tillgänglig, synlig och integrerad i skolan 

– vara proaktiv och kunskapsstark för att förebygga mobbning, 
missbruk och livsstilsrelaterad ohälsa  

– tillsammans med skolledning bygga struktur för samverkan 

– bidra till ett systemiskt synsätt och ett skolsocialt arbete samt 
psykologisk kunskap som främjar hälsa och lärande 

– arbeta både strukturellt och individuellt 

• Bidra till systematiskt kvalitetsarbete, utvärdera förbättringar i 
närvaro och utvärdera närvaro i skolresultat 





Stärk elevhälsans arbete för elevers 
hälsa, lärande, trygghet och närvaro 

 

• Öka lärarnas tillgång till elevhälsans stöd 

 

• Konkretisera elevhälsans hälsofrämjande, förebyggande 
och åtgärdande arbete 

 

Elever ska kunna sakna skolan 



INSATSER 



Skolinsatser – elevnivå   

• Först utredning/kartläggning…  

• …sedan åtgärder utifrån vad som framkommit 

• Följ upp och utvärdera!!  

• Tät kontakt med föräldrar 



Återgång till skolan 

• Jämför långvarig skolfrånvaro med  långvarig sjukfrånvaro hos 
vuxen som ska tillbaka till arbetslivet – tänk rehabilitering! 

• Förbered återgång till skola 

• Släpp inte direkt eleven är tillbaka i  skolan, ha kvar 
stödsystem efter intensiv behandlingsinsats 

 
• Systematisk överlämning vid övergångar mellan 

skolenheter inom eller mellan olika skolformer för elever 
med problematisk frånvaro 



SAMVERKAN  



Modiga kommuner samarbetar 

• SKIFO (Skola och IFO) Stenungsunds kommun 

Enhet med familjebehandlare, pedagog och socialpedagog 

• Borås stad 

Samverkan IFO, Borås Stad, BUP. Uppmärksammar frånvaro 

på lågstadiet.  

• SamTid Katrineholms kommun 

Närvaroteam placerat på elevhälsan, åk 5-8, även  riktat till    

fristående skolor, specialpedagog och behandlingsassistent 

• Team Agera Grästorps kommun 

   Elevhälsan utökats med personal från socialtjänst, ej riktat  

   specifikt mot frånvaro 


