
Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. 
BUP-kliniken, Linköping



 Giltig och ogiltig frånvaro…,

 ströfrånvaro & långvarig frånvaro..

 …som kan leda till problem för 

individen



Betrakta problematisk skolfrånvaro som ett 
AKUT problem med risk för allvarliga 

konsekvenser! 

Det går inte att vänta med att agera och 
inte vänta på att andra ska agera först.



1. Främja närvaro 

2. Uppmärksamma och rapportera frånvaro omedelbart   

3. Utreda frånvaro 

4. Åtgärda frånvaro utifrån kartläggning i det enskilda  

ärendet

5. Samverka   

6. Följa upp 

7. Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolverket (2012). Skolverkets allmänna råd. Arbetet med att främja

närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan





 Agera på ströfrånvaro 

 God schemaläggning, t.ex. få håltimmar

 Rätt anpassning till funktionsnedsättning

 AKTIVT arbete mot mobbning

 Skapa en god arbetsmiljö för personal och 

elever 

 Upptäcka och agera på tidiga tecken på psykisk 

ohälsa

 Goda relationer och positiva förväntningar
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 Vara proaktiv och kunskapsstark för att 

förebygga mobbning, missbruk, livsstils-

relaterad ohälsa som sömnproblem

 Sprida kunskap om psykisk ohälsa

 Tillsammans med skolledning bygga struktur 

för samverkan och inte bara rycka ut akut

 Ha och sprida kunskap om riskfaktorer för 

skolfrånvaro



 Inte en orsak/förklaring utan flera olika 
faktorer som ömsesidigt påverkar varann

 Vilka faktorer och hur de samverkar varierar 
från person till person

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

 Implikation:

1. bred och systematisk bedömning av 
utlösande och vidmakthållande faktorer i 
det enskilda fallet   

2. finns inte EN metod för all skolfrånvaro



Höga krav på sig själv

Sårbarhet för 

inåtvända symtom

t.ex. separationsångest

Frånvaro p.g.a.

sjukdom

Pinsamt komma 

tillbaka efter frånvaro
Föräldrar går med i 

barnets rädsla

Skolan tycker 

föräldrarna gör felSkolkontakt blir negativ 

för föräldrarna

Sårbarhet

Utlösande 

faktor

Vidmakthållande 

faktorer verkar

tillsammans med

sårbarhetsfaktorer

Fortsätter va hemma 

av rädsla för att ha kommit 

efter i skolan. Tryggt att

va hemma hos mamma



 Skola

 Individ

 Socialt – familj och kompisar

 Riskfaktorer överensstämmande i 

nationella och internationella studier



 Socialt: 
 sociala och/eller psykiska problem hos förälder
 ensamstående förälder
 kompistryck
 kränkande behandling/mobbning

 Individ: 
 depression
 ångest
 neuropsykiatriska problem
 somatisk sjukdom

 Skola: 
 bristande uppmärksamhet på närvaro och frånvaro
 bristande anpassning till funktionsnedsättning
 dålig elev-lärarrelation





 Tydliga och kända rutiner för frånvarorapport 

 Konsekvenser både på närvaro och på

frånvaro 

 Bara det att registrera frånvaro och ge en 

konsekvens på den, minskar frånvaro. Ger en 

signal om att elevens närvaro är viktig. 

 Positiv uppmärksamhet när eleven 

(åter)kommer till skolan





Systematisk bedömning med kärnfrågor 
från alla riskområden. Använd flera 
verktyg (formulär, intervju, observation) 
och inhämta information från olika källor 
(barnet, föräldrar, skola)

SkolaFöräldrar Socialt Individ



 Intervju med barnet och föräldrar var 

för sig om skola, barnet, kompisar, familj

 Hypotespröva – involvera barnet och 

familjen – känna sig lyssnad på. 

 Skaffa omedelbart samtycke att samla  

dokumentation och kunskap bakåt i tiden

 Viktigt att inte à priori bestämma sig för en 

orsak och lösning 





1. Utgå från vad som framkommit 
i kartläggningen i enskilda 
ärendet!!

2. Jobba med att…
I. Hitta motivation 

II. Skapa goda relationer

III. Stärka elevens självförtroende – att få 
vara bra på något och att få lyckas

i. Ha kunskapsfokus

ii. Hitta/stärk fritidsintressen

iii. Hitta och visa sina resurser



 Sänk hindren för närvaro – t.ex. anpassa 

undervisning vid funktionsnedsättning

 Håll tät kontakt med föräldrar

 Överlämning av information vid 

skolövergång

 Samverka med aktuella verksamheter som 

t.ex. socialtjänst, BUP, BUH





 Bidra till strukturer för samverkan

 Delar BUP, skola, BUH, socialtjänst och huvudman 

övergripande visioner? 

 Har vi kännedom om varandras verksamheter? 

 Löser vi gemensamma problem?

 Ser vi varandras verksamheter som tillgängliga 

och handlingskraftiga?

 Använder vi effektiva former för samverkan? 



 Samverka med skolan, socialtjänst, polis

 Bistå med psykiatriska kunskaper

 Erbjuda behandling för psykisk ohälsa

 Ha aktuell kunskap om tidiga tecken 

på problematisk skolfrånvaro

 Stärk upp föräldrar och stöd föräldrar att

ta emot hjälp



 Ingå i samverkan

 Ha aktuell kunskap om tidiga tecken 

på problematisk skolfrånvaro

 Stöd föräldrar att ta emot hjälp

 Stärk upp (ensamstående) föräldrar 

 Behandlingsarbete med hemstöd?



 Stärk samarbete föräldrar–skolpersonal-behandlare 

 I komplicerade fall Samordnad Individuell Plan (SIP)

 Kraftfull problematik  ställs mot försvagad 

föräldraresurs – stärk föräldrarna!

Visa föräldrar på betydelsen av deras deltagande 
för att lösa barnets frånvaro

Lös föräldrar från bekymmer om barnets skol-
frånvaro

Ev remittera (och motivera) föräldrar till egen 
hjälp



 Identifiera och minska egna beteenden som 
vidmakthåller skolfrånvaron

 Vara tydlig mot barnet avseende skolgång, 
morgon- och kvällsrutiner

 Stärka barnets självförtroende

 Ta hjälp för egna problem

 Samarbeta med skolan





 Kartläggning ska leda till åtgärder som utgår från 

kartläggningen och åtgärder ska följas upp tätt! Ha 

rutiner för uppföljning

 Visa intresse för uppföljningen, för resultaten

 Uppföljning kan bidra till att elev och familj känner sig

delaktiga och lyssnade på -- Delaktighet gynnar god

psykisk hälsa

 Uppföljning synliggör framgångar och problem i tid

 Uppföljning kan bidra till hopp

 Uppföljning ger kunskaper att använda i andra ärenden





 Ha aktivt intresse för problematisk skolfrånvaro

 Utgå från förutsättningar i er verksamhet

 Ta in kunskap och erfarenheter från andra 

men anpassa till era behov och problem

 Håll er uppdaterade på forskning och 

kunskap om riskfaktorer för skolfrånvaro

 Kvalitetsarbetet är det roliga. Det som ger 

stolthet och bidrar till stimulans i arbetet. 





….integrera kunskapen, metoderna, tankesättet, 
förhållningsättet, lösningarna, samarbetet i era 
organisationer och samverkansforum

 Snart har något annat problem intagit scenen

 Låt inte intresset för problematisk skolfrånvaro 
försvinna/bli ute innan vi har utrotat problemet

 Hur ska NI bidra till att hålla i? 
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