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Sammanfattning		

Undersökningar visar att den ogiltiga ströfrånvaron ökar och att frånvarande elever sällan får 

den hjälp de behöver i tid för att komma tillbaka till skolan. Syftet med denna uppsats var att 

beskriva och analysera tjugo kommuners och skolors handlingsplaner om skolfrånvaro. Detta 

har gjorts via en textanalys. Uppsatsen har haft en kvalitativ forskningsansats med några 

kvantitativa inslag. Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell har använts som 

teoretisk utgångspunkt. Skolfrånvaro verkar många gånger påverka och påverkas av de olika 

system som eleven befinner sig i och omges av. Studien visade att skolfrånvaro är ett brett 

begrepp som innefattar flera olika typer av frånvaro, till exempel långvarig ogiltig frånvaro 

och skolvägran. Orsakerna till skolfrånvaro kunde, enligt handlingsplanerna, relateras till 

barnet som person och/eller till skol- och hemmiljöer. Det förebyggande arbetet såg olika ut i 

handlingsplanerna. Några exempel var fungerande frånvarorutiner, att skolan erbjöd en 

stimulerande undervisning samt arbetade för goda relationer mellan lärare och elever. I endast 

ett fåtal av handlingsplanerna nämndes elevhälsans del i det förebyggande arbetet och i tre 

handlingsplaner saknades helt beskrivningar av ett förebyggande arbete. Arbetet med att lösa 

skolfrånvaro beskrevs mer lika och innehöll som regel följande steg: information till hemmet; 

kartläggning, åtgärdsplanering och implementering av stödinsatser; fördjupad kartläggning, 

ny åtgärdsplanering och implementering av ytterligare stödinsatser; samt hjälp och stöd av 

samhället. En majoritet av handlingsplanerna saknade beredskap för hur lärare skall agera 

eller förhålla sig när en elev kommer tillbaka till skolan. Några implikationer till kommuner 

och skolor är att se över den interna logiken i handlingsplanerna, att använda elevhälsan mer i 

det förebyggande arbetet, att definiera centrala begrepp och att skriva in i planerna hur man 

skall agera när elever kommer tillbaka till skolan efter en lång tids frånvaro. 
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Inledning	
	
I det här småskaliga forskningsprojektet undersöks ett antal kommuners och skolors 

handlingsplaner rörande (långvarig) skolfrånvaro i grundskolan. I den tidigare forskning om 

långvarig skolfrånvaro, som vi tagit del av, har vi inte funnit undersökningar, beskrivningar 

och analyser av handlingsplaner om skolfrånvaro. Det förefaller inte finnas studier som 

undersöker handlingsplaner om skolfrånvaro. Så vitt vi vet är detta den första. 

 

Skolinspektioner (Skolinspektionen, 2016a) visar att den ogiltiga ströfrånvaron ökar och att 

frånvarande elever sällan får den hjälp de behöver i tid. De åtgärder som sätts in behöver bli 

mer anpassade till den enskilda individens situation. Huvudmän och skolor behöver samverka 

med andra aktörer för att finna lösningar. Vidare menar inspektionen att elevhälsan, inklusive 

specialpedagogisk kompetens, ofta kommer in för sent. 

 

För specialpedagoger är forskning om skolfrånvaro mycket angelägen. En anledning till det är 

att hög skolfrånvaro kan ha en koppling till både inlärningssvårigheter och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, vilket ofta finns i situationer där specialpedagogisk kompetens 

efterfrågas. En annan anledning är att en god lärmiljö främjar närvaro, vilket 

specialpedagoger också arbetar för. Enligt FN:s Barnkonvention (2009) har alla barn rätt till 

utbildning. Skolan ska uppmuntra närvaro och arbeta förebyggande för att förhindra frånvaro. 

Frånvaro bör av skolan uppmärksammas, utredas och åtgärdas genom lämpliga rutiner 

(Skolverket, 2012a). Både äldre och yngre elever är många gånger medvetna om att det råder 

skolplikt, och att skolfrånvaron kommer att kunna påverka deras möjligheter att lyckas i livet. 

I princip alla vill tillbaka till skolan, men de klarar inte av det på egen hand (Friberg, 

Karlberg, Sundberg Lax, & Palmér, 2015). 

 

Långvarig skolfrånvaro kan leda till att eleven inte fullföljer sin utbildning. Detta styrks av 

både svensk och internationell forskning (McCray, 2006; Strand, 2013; Sugrue, Zuel, & 

LaLiberte, 2016).  Det blir inte bara svårare att lyckas i sitt arbete som vuxen om man som 

barn inte klarat skolan, utan barn som skolkar och inte går i skolan löper också större risk att 

drabbas av psykosociala problem såsom stress, mobbning och utanförskap. Socialstyrelsen 

(2010) menar att denna koppling mellan skolfrånvaro och psykisk ohälsa kan ses i alla 

socioekonomiska grupper. 
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Varje år lämnar ungefär 13 000 elever gymnasiet utan att ha fullständiga betyg (Friberg m.fl., 

2015. Dessa riskerar i stor utsträckning att hamna i ett utanförskap - ett utanförskap som är 

fyra gånger dyrare än Sveriges försvarsbudget. Kostnaden per elev med skolfrånvaro uppgår 

till 12–15 miljoner kronor (Gladh & Sjödin, 2014), eftersom dessa elever medför kostnader då 

de riskerar att hamna i arbetslöshet, psykisk och fysisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. 

Uppstarten till detta utanförskap börjar ofta redan på lågstadiet då dessa barn kan upplevas 

som oroliga, nedstämda och rastlösa. Reaktionen från dem kan se olika ut: några är tysta, 

några stör, vissa vandrar i skolans korridorer och andra skolkar. En liten grupp av dessa 

förblir istället hemma.  

 

Bakgrund	 	
	
Närvaroplikt	och	rätten	till	utbildning	

I den svenska skolan råder det närvaroplikt. Det betyder att barn har skyldighet att delta i 

utbildningen som anordnas förutsatt att barnet inte är sjuk eller har något annat giltigt skäl att 

utebli (Skollagen 2010:800, 7 kap. 17§, 15 kap. 16§). Det räcker inte med att barnet befinner 

sig på skolans område utan han eller hon måste delta i undervisningen. 

 

I en rapport från Skolinspektionen (2016a) står det att det är elevens vårdnadshavare och 

hemkommun, samt huvudmannen för elevens skola som tillsammans delar ansvaret för att en 

elev fullgör sin utbildning. Skolans ansvar är dock långtgående. Det är skolans uppgift att ge 

alla elever den ledning och stimulans som de behöver för att lära sig och för sin personliga 

utveckling. Barn med stor skolfrånvaro går nämligen miste om rätten till utbildning och i 

Skollagen (2010:800, 1 kap. 4§, 3 kap. 3§) ställs tydliga krav på skolan. I Skollagen 

(2010:800) står det följande:  
 

En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet 

som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Den 

obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två 

lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar 

eller andra helgdagar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om avvikelser från andra stycket för elever i grundsärskolan och specialskolan. Om en 

elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från 

den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag 
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informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens 

vårdnadshavare inte informeras samma dag. (7 kap. 17 §) 

 

Elevhälsans	roll	i	skolan	

Grundskolans elevhälsa ska omfatta specialpedagogiska, psykologiska, psykosociala och 

medicinska insatser till elever. Elevhälsan har en central roll i att arbeta för att minska den 

psykiska ohälsan hos barn och skapa en så bra lärandemiljö som möjligt för eleverna 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016; Skollagen, 2010:800). Vidare beskrivs att elevhälsan 

kan vara ett stöd i det främjande närvaroarbetet på skolor; inom elevhälsan finns mycket 

kunskap om grupper och individer. Skolverket (2010) skriver i en rapport att ”elevhälsans 

ansvar ofta är otydligt” (s.11) och att elevhälsans roll i det förebyggande arbetet mot 

skolfrånvaro behöver förtydligas på många skolor. 

 
Skolinspektion,	definitioner	och	statistik	

Skolinspektionens granskning (2016a) visar att den administrativa frånvarorapporteringen på 

skolor har förbättrats sedan 2009, men att det praktiska arbetet med frånvarande elever 

fortfarande behöver utvecklas betydligt. Skolinspektionen menar att det är oerhört viktigt att 

skola, hemkommun och huvudman aktivt arbetar för att förebygga skolfrånvaro, kunna se 

skolfrånvaro och agera på skolfrånvaron. De skriver: ”Relationerna till elev och 

vårdnadshavare är avgörande. Centralt är också att frånvaron tidigt uppmärksammas och att 

det finns en väl fungerande samverkan och samarbete, både inom skolan och med andra 

samhällsfunktioner” (Skolinspektionen, 2016a, s. 5). 

 

Skolinspektionen (2016a) gör en skillnad mellan giltig och ogiltig frånvaro. Om det inte finns 

giltiga skäl som exempelvis att eleven varit sjuk eller ledig, anses frånvaron vara ogiltig. Att 

utifrån lagen bedöma om frånvaro är giltig eller ogiltig kan verka enkelt, men 

Skolinspektionen (2016a) menar att så inte alltid är fallet. Även den tillsynes giltiga frånvaron 

visar sig ibland dölja bakomliggande problem och kan få allvarliga konsekvenser för elever. 

Anmäld sjukfrånvaro skulle kunna ha sin grund i upplevda svårigheter hos eleven och då 

kanske inte detta kommer till kännedom om det finns ett giltigt skäl till frånvaron. Frånvaron 

kan – oberoende av om den anses giltig eller ogiltig – innebära att eleven inte når tillräckligt 

långt i sin kunskapsutveckling och kan därmed få stora konsekvenser för eleven. Vidare 

skiljer Skolinspektionen på ogiltig sammanhängande frånvaro, vilket innebär att eleven har 
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varit helt frånvarande i minst en månad samt på ogiltig upprepad ströfrånvaro, vilket avser 

ogiltig frånvaro från enstaka lektioner/dagar (mer är 5%) under minst två månader. Den 

längre frånvaron börjar, enligt inspektionen, ofta med ogiltig sammanhängande ströfrånvaro. 

Därför är det viktigt att ta dessa signaler på allvar, det vill säga att agera omgående då en elev 

börjar vara frånvarande. 

 

Skolinspektionen (2016a) rapporterar att ungefär 1700 elever rapporterades ha ogiltig 

sammanhängande frånvaro som pågått i minst en månad under hösten 2015. Den ogiltiga 

upprepade ströfrånvaron, alltså elever som varit ogiltigt ströfrånvarande i minst två månader, 

uppgick vid detta tillfälle till cirka 18 000 elever. Inspektionen visar att frånvaron är mest 

utbredd i årskurserna 7-9, men både ogiltig sammanhängande frånvaro och ogiltig upprepad 

ströfrånvaro förekommer i årskurserna 1-6. Pojkar är något överrepresenterade när det gäller 

den upprepade ströfrånvaron. 

 

Skolverket (2012b) uppger i sin rapport rörande idrott och hälsa i grundskolan att det i 27 av 

36 granskade skolor fanns närvarande elever som inte deltog i undervisningen. Detta resultat 

speglar även Skolinspektionens tillsyn i ämnet med inriktning för år 7-9 från år 2010. Endast 

på en fjärdedel av lektionerna som besöktes, deltog alla elever. På var tionde lektion var hela 

30-50% frånvarande utan giltigt skäl alternativt närvarande men inte deltagande (SOU, 

2016:94).  

	
Handlingsplaner	och	skolfrånvaro	

Skolan ska uppmuntra närvaro och arbeta förebyggande för att undvika frånvaro. Frånvaro 

bör av skolan uppmärksammas, utredas och åtgärdas genom lämpliga rutiner (Skolverket, 

2012a). En sådan rutin kan utgå från en så kallad handlingsplan. En handlingsplan är ett 

dokument och en nedtecknad plan som upprättats i syfte att ge beredskap för hur personal ska 

agera vid en viss händelse eller serie av händelser. Handlingsplaner rörande skolfrånvaro 

behandlar skolledning och skolpersonals agerande kring skolfrånvaro. En handlingsplan kan 

också kallas för en arbetsplan, eller skriftliga riktlinjer och rutiner. 

 

Som arbetsplats lyder skolan under Arbetsmiljölagen (AML, 1977:1160). Denna lag anger de 

krav och skyldigheter som finns gällande arbetsmiljön. Där sägs att personalen systematiskt 

ska planera, leda och kontrollera att de krav som finns på en god arbetsmiljö uppfylls. Som en 
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följd av detta har många skolor, men inte alla, valt att utarbeta handlingsplaner inom olika 

områden.  

 
Genomarbetade handlingsplaner och strategidokument hjälper oss att utveckla skolan i den 

riktning vi vill. När vi skriver ned vad vi vill göra, eller hur vi tänker, blir vi mer konkreta och kan 

ge samma information till alla som vill veta mer. Det vi gör blir lättare att följa upp, eftersom vi 

kan gå tillbaka till våra ursprungsplaner när vi utvärderar vårt arbete. (Stockholms stad, 2016, 

”Handlingsplaner,” stycke 1)  

 

När det gäller handlingsplaner för skolfrånvaro så rapporterar Skolinspektionen (2016b) att 

det är vanligt att rutiner för bevakning av skolfrånvaro preciseras i olika riktlinjer och rutiner. 

År 2015 hade nio av tio kommuner sådana riktlinjer avseende frånvarokontroll, dock saknade 

omkring 30 kommuner dessa. Några exempel på sådana rutiner är hur eventuell frånvaro ska 

registreras, hur kontakten med vårdnadshavare ska se ut samt när socialtjänstanmälan bör ske. 

En socialtjänstanmälan innebär att vid misstanke om att barn far illa på något sätt, anmäla 

detta till socialtjänsten. Som anställd vid exempelvis skola eller sjukhus är man skyldig enligt 

lag att genast anmäla om man i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.  

	

Definitioner	av	skolfrånvaro	och	närliggande	begrepp	

När det gäller långvarig skolfrånvaro används idag flera olika begrepp. Dessa är 

hemmasittare, skolfrånvaro, skolk, skolfobi och separationsångest. Begreppen kan definieras 

på följande sätt: Hemmasittare är en elev som varit frånvarande under minst tre veckor utan 

giltig anledning (Gladh & Sjödin, 2014). Dessa barn väljer bort skolan av olika anledningar 

och är inte en homogen grupp. Det gemensamma är att de aktivt väljer att inte gå till skolan 

och att personalen har svårt att få dem tillbaka utan ytterligare stöd. Skolfrånvaro används 

ofta för att beskriva frånvaro som anses giltig, det vill säga att vårdnadshavaren har anmält 

den till skolan. För att betecknas som hög ska skolfrånvaron vara mer än 20% (Skolverket, 

2012a). Skolk är ett begrepp som kan innefatta både kortare och längre perioder av ogiltig 

frånvaro och kopplas ofta ihop med utagerande beteende hos eleven, att de har ett aktivt 

socialt liv och inte isolerar sig i hemmet (Gladh & Sjödin, 2014). Skolfobi handlar om att 

vistelsen i skolan ger mycket stark rädsla och ångest och påverkar hela livssituationen för 

eleven (Gillberg & Hellgren, 2000). Separationsångest är en ofta förekommande diagnos vid 

långvarig frånvaro. Någon form av separation kan fungera som ”trigger” för att hamna i 

skolfrånvaro, exempelvis förändringar i familj, klassen eller socialt umgänge (Gladh & 



6	
	

Sjödin, 2014). I en studie gjord 2004 av Kearney och Albano (Gladh & Sjödin, 2014), 

undersöktes 143 barn mellan 5-17 år med skolvägran. Resultatet visar att hela 22% av dessa 

led av separationsångest.  

 

Orsaker	till	skolfrånvaro	

Det finns flera förklaringar till att skolfrånvaro uppstår (Friberg m.fl., 2015; Gladh & Sjödin, 

2014). I nästan samtliga fall handlar det om olika typer av svårigheter i olika delar av elevens 

liv. Några tidiga tecken kan vara att eleven har huvudvärk, ont i magen, är trött eller verkar 

nedstämd (Gladh & Sjödin, 2014). Barn som har perioder av ströfrånvaro, sjukdom i familjen 

eller många skolbyten ligger i riskzonen för att hamna i långvarig skolfrånvaro. Detta gäller 

även barn som har svårt med sociala relationer samt långsam läs- och skrivutveckling. Friberg 

m.fl. (2015) samt McCray (2006) menar att lärare som inger förtroende, uppmuntrar och 

stöttar eleverna samt ställer rimliga krav, är centrala i arbetet med att få tillbaka elever från 

lång skolfrånvaro. En annan orsak är bristande kunskaper i läs- och skrivning. Att ge alla 

elever chansen att lyckas i skolan börjar med läsinlärning, enligt Gladh & Sjödin (2014). Att 

lära sig läsa har visat sig vara en viktig skyddsfaktor. Elever som har bristande läskunskaper 

har visat sig vara överrepresenterade bland de elever som har hög skolfrånvaro. Man kan 

urskilja orsakerna till skolfrånvaro (här kallade faktorer) på tre olika plan: individuella 

faktorer, faktorer inom skolan, eller faktorer i hemsituationen. De beskrivs i kommande 

stycken. 

 

Individuella	faktorer	som	kan	orsaka	skolfrånvaro	

Ett av vår tids största folkhälsoproblem är psykisk ohälsa. I en rapport från Socialstyrelsen 

(2013) beskrivs hur psykisk ohälsa kan försämra barns möjligheter att utvecklas optimalt och 

hindra dem från att känna välbefinnande och fungera fullt ut i sina aktiviteter. Den psykiska 

ohälsan kan visa sig i form av huvudvärk, ont i magen, oro, utåtagerande beteende eller 

depression. Det kan vara svårt för ett barn att förmedla detta till vuxenvärden då barnet inte 

alltid är medveten om vad som är fel. Detta kan sägas vara faktorer på individnivå. Barn med 

hög skolfrånvaro är i högre grad än andra oroliga och har dessa psykosomatiska bekymmer. 

Dock har de inte lika ofta inlärningssvårigheter utan svårigheterna att prestera i skolan 

utvecklas genom att de är frånvarande (Friberg m.fl., 2015; Kearney, 2008). Vidare löper 

elever med olika funktionsnedsättningar en större risk för att utveckla skolfrånvaro (Ek & 
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Eriksson, 2013; Kearney, 2008; Skolinspektionen, 2016 b). Ett exempel på detta är elever i 

behov av stöd som inte erbjuds en passande lärmiljö och som därmed riskerar att hamna i 

skolfrånvaro (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Att inte känna att man hör till kan vara en 

annan orsak. Antonovskys (2007) så kallade KASAM-teori står för Känsla Av SAMmanhang, 

det vill säga att tillvaron upplevs som begriplig, meningsfull och hanterbar. Enligt 

Antonovsky behöver barnet se sin egen roll i ett sammanhang, förstå sina egna känslor och sig 

själv och detta kan utvecklas med stöd från de vuxna som finns runt barnet. Vidare menas att 

relationen mellan begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet är sammanflätade och 

beroende av varandra. Om barnet inte upplever meningsfullhet finns låg motivation till det 

som ska begripas och hanteras. Därmed anses meningsfullhet som den viktigaste 

komponenten.  

 

Stress och ångest kan också leda till skolfrånvaro. Man kan tala om stress och ångest hos 

barn, men Forster (2009), menar att detta inte är samma sak. Ångest innebär att något som 

egentligen inte är farligt, gör oss oroliga och rädda. Stress innebär att kraven som ställs 

faktiskt är alltför höga. Dessa krav kan komma från skola, föräldrar, kompisar eller krav som 

barnen har på sig själva. För att komma över en rädsla kan barnet behöva närma sig det som 

känns farligt med små steg. För att hantera stress kan det istället handla om att ge barnen 

verktyg för att hantera misslyckanden, lösa problem eller sätta gränser. 

 

Faktorer	inom	skolan	som	kan	orsaka	skolfrånvaro	

Faktorer inom skolan som kan kopplas till skolfrånvaro kan handla om hur undervisningen är 

strukturerad, att eleven känner sig sedd av skolpersonal och får det stöd som behövs (Gladh & 

Sjödin, 2014). Vidare är rutiner för kontroll av närvaro och uppföljning viktiga delar. Mest 

centralt anses ändå relationen till läraren vara. På det sociala planet är kompisrelationer 

mycket viktiga och att skolan arbetar för att ingen ska behöva uppleva mobbing eller 

kränkande behandling. Skolverket (2010) menar att organisatoriska delar såsom otydlig 

ansvarsfördelning bland personalen, brist på lärarledda lektioner, stora klasser och mycket 

fokus på eget arbete kan bidra till att skolfrånvaro uppstår. Friberg m.fl. (2015) nämner också 

utmaningar och stimulans på en nivå som inte passar eleven, som en mycket viktig faktor. Det 

finns ett tydligt samband mellan goda resultat i skolan och psykisk hälsa enligt bland annat 

Sveriges Kommuner och Landsting (2013). Barn som misslyckas i skolan löper en ökad risk 

att utveckla psykisk ohälsa vilket i sig har en negativ påverkan på barnets vilja att gå till 
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skolan och därmed på skolresultaten. Skolans kompensatoriska uppdrag innebär att alla barn 

ska ges likvärdiga möjligheter att lyckas. I detta arbete är det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet av stor vikt. Granlund (2014) menar att de egenskaper som barnen har 

och de miljöer som de lever i (hem, skola och fritid) påverkar barnens psykiska hälsa. Under 

många år, när barnen är små, påverkar familjen barnens psykiska hälsa allra mest, men redan 

från ett par års ålder och uppåt spenderar barnen en stor del av tiden i förskola och skola. 

Därför blir också skolan den miljö som till stor del påverkar barnens psykiska hälsa.  

 

Faktorer	i	hemsituationen	som	kan	orsaka	skolfrånvaro	

När det gäller hemsituationens koppling till skolfrånvaro kan konflikter hemma eller i de nära 

relationerna, föräldrars inställning eller egen erfarenhet av skolan, samt barns oro för en 

förälders missbruk eller psykiska ohälsa leda till skolfrånvaro (Gladh & Sjödin, 2014). Flera 

andra studier, förutom Gladh och Sjödin (2014), visar också på att hög skolfrånvaro och 

problematiska hemförhållanden hör tätt samman (Kim & Page, 2012; Teasley, 2004).	Friberg 

m fl. (2015) menar vidare att en förälders oförmåga att stödja barnet, separationsångest och 

dålig ekonomi inom familjen kan öka risken för frånvaro. Friberg m.fl. (2015) betonar också 

vikten av att, som personal, ha i åtanke att det bredvid barn med psykisk ohälsa och 

skolfrånvaro finns föräldrar som känner stor oro och stress. Vissa av föräldrarna är 

sjukskrivna på del- eller heltid och är inte sällan trötta och känner hopplöshet inför barnets 

situation. Många föräldrar upplever att de fastnat i en ond cirkel som de inte kan ta sig ur. I 

arbetet med att nå eleven är det också viktigt att skapa en allians med föräldrarna där man 

bekräftar deras känslor och visar intresse för familjens livssituation. 

 

Att	främja	närvaro	och	ge	stöd	

Hur skolor kan arbeta för att främja närvaro och förebygga frånvaro, finns beskrivet av 

Skolverket (2012a). Enligt dessa råd bör rektor arbeta för att det finns en fungerande 

frånvarorapportering, att orsakerna till frånvaron utreds snarast, att elevhälsan är delaktig i det 

främjande arbetet samt att rutiner finns för skolor att samverka med elevhälsan och andra 

instanser. Även Gladh & Sjödin (2014) lyfter fram liknande framgångsfaktorer i det 

förebyggande arbetet. I sin undersökning visar det sig att bra skolrutiner som exempelvis 

tydlig dokumentation och värdegrundsarbete, ett väl fungerande frånvarosystem, ett aktivt 

samarbete mellan Elevhälsan och skolan samt att extra stödinsatser - i den mån det är möjligt 

- erbjuds inom ramen för ordinarie klassrumsundervisning. Skolinspektionen (2016b) slår i 
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sin rapport fast att elevhälsans kompetens i många fall inte utnyttjas fullt ut och att till 

exempel skolsociala utredningar inte gjorts. Man lyfter i rapporten fram vikten av att 

kartlägga och undersöka orsakerna till skolfrånvaron. Granskningen visar att man många 

gånger har haft bråttom att sätta in åtgärder, men att man missat att kartlägga orsakerna 

bakom frånvaron i tillräcklig utsträckning, varför många åtgärder blir verkningslösa. Det är 

mycket viktigt att utreda vilket behov som finns och att sedan sätta in lämpligt stöd. Vidare 

anses det viktigt att skolan - i förekomna fall av frånvaro - tar tidig kontakt med föräldrar, 

genomför tidiga hembesök för att kartlägga orsaker till att eleven är frånvarande samt verkar 

för att skolarbetet ska få chans att fortsätta genom att låta eleven får vara delaktig i beslut som 

tas. Relationen till hemmet är även något som Friberg m.fl. (2015) samt Öhman (2007) tar 

upp som främjande för närvaro. De anser att det i huvudsak är skolans ansvar att se till att 

relationen mellan skola, elever och vårdnadshavare blir så positiv som möjligt.  

 

Elever med frånvaroproblematik har ofta haft många kontakter med instanser såsom 

socialtjänst, BUP och liknande (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Barnets och familjens 

tidigare historia påverkar självfallet deras inställning till nya insatser och till den personal de 

möter. Ofta har den skolfrånvarande eleven mycket lite socialt umgänge och en tillvaro som 

kan kännas hopplös. De har ofta låg tilltro till att situationen kan förändras, vilket ställer stora 

krav på de människor som de möter i skolan. Även vårdnadshavare har ofta en ansträngd 

relation till barnets skola då det kan ha varit en lång period av mycket negativ återkoppling 

och krav från skolans sida. Många föräldrar känner sig misslyckade och tror ofta att skolan 

känner likadant. Ett bra sätt att motverka en ansträngd relation mellan hem och skola är att 

minska mängden, eller åtminstone begränsa, negativ återkoppling till dessa elevers föräldrar. 

Detta eftersom denna typ av återkoppling sällan ger någon förändring av elevens beteende 

och vårdnadshavare ofta redan är mycket väl medvetna om den problematik som råder 

(Friberg m.fl., 2015). För att främja en återgång till skolan bör man tänka på det som en slags 

rehabilitering, liknande den som sker då en vuxen går tillbaka till arbete efter en längre 

sjukskrivning.  

 

I en jämförelse med skolor i andra länder verkar stöd för att hjälpa barn i skolfrånvaro sättas 

in betydligt senare i Sverige än i andra länder (Gladh & Sjödin, 2014). Det handlar inte alltid 

om mängden resurser utan om hur de resurser som finns, faktiskt används. Det råder sällan 

brist på insatser från samhällets och skolans sida i Sverige, men insatserna anses komma för 

sent. De blir därför reaktiva istället för proaktiva. Det betyder att elevens beteende redan har 
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börjat avvika när de sätts in. Om de varit proaktiva skulle de ha varit förebyggande. De 

insatser som görs från samhällets och skolan sida anses inte heller alltid vara samordnade, 

systematiska och långsiktiga (Nilsson m.fl., 2014). Det är problematiskt eftersom samordning, 

systematik och långsiktighet anses viktigt i arbetet med att hjälpa barn i långvarig 

skolfrånvaro tillbaka till skolan. 

 

Ytterligare en sak som rapporten från Skolinspektionen (2016b) slår fast, gäller samordning 

mellan olika aktörer som till exempel vårdnadshavare, skola, skolhälsovård, socialtjänst och 

barn- och ungdomspsykiatri. Eftersom elevgruppen är heterogen och svårigheterna många 

gånger är komplexa ställer det stora krav på samordning av olika insatser. Skolinspektionens 

granskning visar dock tyvärr att samordningen ofta haltar av olika orsaker; brist på förtroende 

mellan aktörer, otydlighet om vem som ska göra vad (både när det gäller vilka förutsättningar 

och skyldigheter man har), mötesdeltagare som inte har mandat att fatta beslut på möten 

(vilket förlänger hela processen och skapar ytterligare otydlighet) övergripande planer som 

inte följs eller som helt enkelt saknas (Skolinspektionen, 2016 b). I socialtjänstlagen [SoL] 

och Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] finns sedan år 2010 lagstiftat kring en samordnad 

individuell plan, en så kallad SIP (särskild individuell plan). Denna innebär att en individuell 

plan ska göras då ett barn behöver insatser från flera instanser (hälso- och sjukvård samt 

socialtjänst) samt att dessa insatser behöver samordnas (HSL3 f §; SoL., 2 kap. 7 §). De som 

involveras i arbetet är barnets vårdnadshavare eller annan familj, personal inom socialtjänst 

samt hälso- och sjukvård (skolsköterska) men även personal inom andra verksamheter såsom 

skola kan involveras. 

 

Lärares	ledarskap,	goda	relationer	och	stimulerande	undervisning	–	en	

främjande	faktor	

Friberg m.fl. (2015) nämner utmaningar och stimulans på lämplig nivå som en av de 

viktigaste faktorerna för att främja närvaro. Just detta har även Nilholm och Evaldsson (2010) 

studerat. De fann detta bekymmersamt då föreställningen bland många lärare inom studien 

var att eleven var problembäraren i skolan och inte undervisningen. Nilholm och Evaldsson 

(2010) menar tvärtom att det är undervisningen som kan behöva en förändring för att skolor 

ska kunna nå alla elever och få dem att vilja komma till skolan. 

 

 



11	
	

I ett främjande och förebyggande arbete är goda relationer, ett bra socialt klimat och att alla 

elever känner sig sedda av stor vikt. Även Gastic (2008) menar att det finns en stark koppling 

mellan trivsel och hög frånvaro. Detta stöds även av Demir och Akman Karabeyoglu (2016) 

som i sin studie funnit elevens engagemang i skolan som den viktigaste faktorn för att främja 

närvaro. Vidare menar Friberg m.fl. (2015) att eleverna ska kunna känna sig motiverade och 

utmanade i sitt lärande, men också kunna känna stöd då det behövs. I detta är elevhälsoarbetet 

centralt. I de fall som det finns elever i problematisk skolfrånvaro som förblir hemma 

alternativt återvänder, är bemötandet från skolpersonalen mycket viktigt (Sveriges Kommuner 

och Landsting SKL, 2013). Detta understryks även av Hattie (2012) som menar att 

förtroendefulla relationer mellan elever och lärare är en mycket stark påverkansfaktor då detta 

skapar trygghet och goda studieresultat.  

Olsson (2016) har genomfört en studie som bygger på samtal mellan lärare som arbetar i olika 

skolformer. Avhandlingen beskriver hur ledarskapet kan se ut och hur komplext det kan vara i 

mötet med elever. Hon förstår lärares ledarskap såsom relationellt, det vill säga något som 

sker i relation mellan elev och lärare. Denna relation kan beskrivas utifrån hur de förhåller sig 

till varandra och dels utifrån kvaliteten.  I de fall som barn inte anses driva sitt arbete framåt 

utan läraren behöver fungera som motor, framhålls vikten av goda relationer dem emellan och 

är alltså särskilt viktigt. En annan studie (Hamres & Piantas, 2001) visar att läraren, i de fall 

som denne uppfattade relationen till eleven som positiv, ägnade mer tid till att stödja eleven i 

dennes utveckling och sociala relationer. Det i sig verkade positivt på elevens lärande men 

påverkade också relationen och klassrumsklimatet i positiv riktning. I negativa relationer 

mellan lärare och elev så menar samma forskare att lärarna istället försökte kontrollera 

barnets beteende och då skapades också en sämre miljö socialt sett. Flera andra studier visar 

på samma resultat (Strand, 2013; Öhman, 2007). 

 

Hundeide (2003) lyfter även fram pedagogernas förhållningssätt och relation till eleven i sin 

studie. Han menar att pedagogens negativa inställning till elevens svårigheter och 

utvecklingspotential kan hindra både utveckling och lärande. Vidare anses att pedagogen 

behöver tränas i att hitta positiva egenskaper hos eleven och understryker att pedagogens 

förhållningssätt gentemot eleven ska utgå från att eleven alltid kan utvecklas och att detta 

främst sker genom uppmuntran. Även Greene (2011) påtalar vikten av att lärare reflekterar 

över sin inställning till och förväntningar på eleven och framhåller att ”barn gör rätt om de 

kan”. Den vuxnes uppgift är, enligt Greene, att ta reda på vad som hindrar barnet att inte 

lyckas och sedan vägleda.  
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Tidigare	forskning	

Strand (2013) har, i sin avhandling, undersökt på vilket sätt skolors arbetssätt och åtgärder har 

betydelse för skolk. Den bygger på fyra delstudier (Strand, 2014; Strand, Anbäcken, & 

Granlund, 2015; Strand & Cedersund, 2013; Strand & Granlund, 2014) som handlar om 

skolors dokumentation och som innehåller intervjuer med skolpersonal och med elever. Hon 

menar att det finns både skydds- och riskfaktorer på skolnivå som skulle kunna dra eleverna 

till skolan eller bort från skolan. Hon talar om ”systemkrafter” som är betydelsefulla i 

skolsystemet. Några exempel kan vara elevernas relation till sina kamrater och lärare, samt 

skolans dokumentation. Avhandlingen har, till skillnad från en del annan forskning i ämnet, 

eleven i centrum. Inte genom att undersöka vilka eleverna är som skolkar utan på de 

riskfaktorer och systemkrafter som de möter i skolan. Fokus är på det eleverna har upplevt i 

skolan, och vilket stöd de fått. Även skolklimatets påverkan på eleven undersöks. Det 

övergripande syftet är att undersöka huruvida de systemkrafter som finns, leder eleverna till 

mer delaktighet i skolan. Materialet som finns med i undersökningen är skoldokumentation 

för nittio ungdomar, femton individuella intervjuer med personal som arbetar i skolan samt 

femton individuella intervjuer med elever. 

 

Strand (2013) menar att skolket, hos de elever som intervjuats, ökade med tiden. Under 

lågstadietiden kunde det handla om enstaka lektioner, medan det under högstadietiden kunde 

vara upp till 90% frånvaro för vissa. De flesta av de intervjuade eleverna beskrev att 

skolkande hörde ihop med att de upplevde ett utanförskap, med undantag för en elev som 

hade frånvaro på grund av att denne tog hand om sin far. De flesta av dessa gav uttryck för att 

de var i behov av stöd redan tidigt medan vissa uttryckte att de saknade utmaningar. 

Utmaningar kan göra skolan intressant och meningsfull. Många av eleverna upplevde att de 

saknade förväntningar och krav från personal i skolan, det vill säga någon som trodde på 

deras förmåga och förde dem framåt. Fler riskfaktorer som framkommer är problematiska 

hemförhållanden, stökiga klassrumsmiljöer, mobbning och grupptryck. Flera så kallade 

systemkrafter som skulle ha kunnat påverka eleverna i positiv riktning saknades. Resultatet 

indikerar bland annat att vissa elever som behövde stöd i skolan inte fick det. I flera fall 

saknades åtgärdsprogram med kontinuerlig uppföljning och dokumentationen av skolfrånvaro 

var bristfällig. I flera fall saknades en samordning av olika insatser. Därtill visar resultatet 

också på att det ibland fanns negativa uttalanden från personal kring elever med hög frånvaro: 
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det sas att eleven var slö, lat och oengagerad. Det fanns också resultat som visar på hur lärares 

engagemang förde tillbaka elever till skolan genom att ställa rimliga förväntningar och genom 

att uppmuntra. Sammanfattningsvis fanns olika systemkrafter som verkade på olika nivåer 

och som drog åt flera håll. Detta gav upphov till en obalans inom skolsystemet. Systemet är 

beroende av att relationerna på och mellan nivåerna fungerar. Saknas ömsesidiga relationer 

finns risken att skolan tappar elever.  

 

Gustavsson (2016) har i sin avhandling undersökt finska högstadieelevers skolfrånvaro ur 

ungdomarnas perspektiv. Syftet med studien var att studera skolfrånvaro på högstadiet ur 

ungdomarnas synvinkel. Hon sökte kunskap om hur de unga själva definierar skolfrånvaro 

och de problem som anknyter till detta. Vidare var hon intresserad av vilka olika risk- och 

stödfaktorer som antingen drar unga till skolan eller bort från skolan. För det senare användes 

ett systemteoretiskt perspektiv. Intervjuer användes när data samlades in. I sin studie kommer 

hon fram till att flera olika orsaker kan förklara varför frånvaron uppkommer hos 

högstadieungdomar. Bristande relationer mellan lärare och elev var en orsak: Studien visar att 

det är viktigt att elever känner att de blir sedda som personer. En annan orsak var bristande 

rutiner: Det hände att personalen i skolan inte märkte om elever var borta (Gustavsson, 2016). 

Gustavsson berättar om en elev som upplevde att ingen brydde sig om huruvida hon var i 

skolan eller inte. Hon hade börjat att låtsats vara sjuk redan på lågstadiet. I intervjun berättade 

hon att elevhälsan endast var på plats en gång per vecka på hennes skola och att de endast 

talade finska. Det var problematiskt för henne då eleven i första hand var svenskspråkig 

(Gustavsson, 2016). Denna berättelse visar på flera faktorer som kan vara viktiga för att 

kunna förebygga och lösa skolfrånvaro: tidig upptäckt av skolk, positiva relationer med 

personal samt en närvarande elevhälsa. En annan elev i hennes studie berättade att 

skolsystemet i sig lockade till frånvaro, eller åtminstone inte gjorde att man skyndade sig dig 

när man var sen. Denne menade att eftersom sen ankomst likställdes med frånvaro på skolan 

så kunde man lika gärna vara kvar en stund till hemma när man hade försovit sig.  

 

Gustavsson (2016) kunde vidare konstatera att alla elever som hon intervjuade om 

skolfrånvaro föreföll ha relativt små sociala kontaktnät och mikrosystem som de ingick i. 

Genomgående var att eleverna i hennes studie också ofta hade svårigheter på flera plan, till 

exempel svårigheter hemma, svårt med inlärning och svårigheter med kamratrelationer i 

skolan såsom mobbning. En sak som kunde främja närvaro och motverka frånvaro i hennes 

studie var stödjande positiva vuxenrelationer. Det kunde vara bra relationer till föräldrar, 
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lärare och andra viktiga vuxna för eleverna. När det fanns stödjande vuxenrelationer på plats 

kunde andra riskfaktorer motverkas (Gustavsson, 2016).  

 

Kearney (2008) är ytterligare ett exempel på en forskare som har undersökt skolfrånvaro. I sin 

studie, som är en av de största om skolfrånvaro, undersöktes hela 122 ungdomars 

skolfrånvaro. Han konstaterar att elevgruppen som är frånvarande från skolan är mycket 

heterogen både vad gäller hur frånvaron uppträder och de orsaker som ligger bakom 

frånvaron. Ett exempel på det är att inte alla frånvarande elever har ångest eller en depression. 

Hans huvudsakliga poäng är att det är mer fruktbart att undersöka vilken funktion 

skolfrånvaron fyller än att söka efter beteendemässiga förklaringar (exempelvis oro, ångest 

eller depression) när man vill finna lösningar. Det han menar är att skolfrånvaron kan fylla ett 

behov, till exempel behovet att få känna trygghet	och att det är detta behov som måste fyllas 

på ett annat sätt än genom frånvaro. Kearney menar att insatser koncentrerats för mycket på 

beteendet bakom den långvariga skolfrånvaron såsom ångest eller orosproblematik. Kearney 

kom fram till att inga enskilda beteendemässiga orsaker kunde relateras till alla 122 individer. 

Han förespråkar istället ett förhållningsätt som grundar sig på en funktionell modell om vad 

som upprätthåller ströfrånvaron, det vill säga vilken funktion och vilket behov som 

skolfrånvaron fyller för varje enskild frånvarande elev. Kearney menar att man därför bör 

lägga stor vikt vid barns egna berättelser och föräldrarnas beskrivningar av situationer som 

barn befinner sig i för att förstå detta. Utifrån detta kan sedan adekvata insatserna formas. Ett 

exempel på detta som Kearney tar upp är att om ett barns skolfrånvaro grundas av 

separationsångest från en förälder bör föräldern följa med till skolan för att upprätthålla en 

närvaro. Han kom fram till fyra olika funktioner som skolfrånvaro kan fylla för ett barn och 

som förklarar varför de väljer att stanna hemma: (1) en elev som stannade hemma undvek 

skolsituationer som gav negativa känslor; (2) en elev som stannade hemma kunde fly från 

jobbiga sociala situationer och/eller bedömningssituationer; (3) en elev som stannade hemma 

fick uppmärksamhet från signifikanta andra, exempelvis en förälder vilket inte var fallet i 

skolan; och (4) en elev som stannade hemma kunde göra roligare saker än att gå i skolan.  

 

Teoretiska	utgångspunkter	

Utifrån granskningar (Skolinspektionen, 2016a; Skolinspektionen, 2016b) och tidigare 

forskning om skolfrånvaro (Friberg m.fl., 2015; Gladh & Sjödin, 2014; Gustavsson, 2016; 

Strand, 2013) framgår det att skolfrånvaro många gånger verkar påverka och påverkas av de 
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olika system som eleven befinner sig i och omges av. Med anledning av det används 

Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell (Bronfenbrenner, 2005) som teoretisk 

utgångspunkt för denna studie om handlingsplaner. Nordahl, Sorlie, Manger och Tveit (2013) 

menar att Bronfenbrenner mycket starkt betonar samspelet mellan barnet och miljön. 

Jakobsson och Nilsson (2015) beskriver Bronfenbrenners systemteori som ett system 

bestående av olika cirklar där den ena ryms i den andra. Barnets påverkan blir alltmer indirekt 

längre ut i modellen. Bronfenbrenner delar in sin teori i olika system: biosystemet, 

mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet, makrosystemet och kronosystemt (Figur 1). I 

varje system finns sådant som påverkar ett barns utveckling. 
 

 

 

 

Figur 1. Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell (fritt efter Hoare, 2008) 
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Biosystemet rör eleven som individ, till exempel hälsa och olika egenskaper. Mikrosystemet 

innefattar de minsta enheterna som eleven ingår i, till exempel skolan, hemmet och 

fritidsmiljöerna. I varje enhet finns en mängd uppsättning aktiviteter, relationer, regler, 

normer och roller som påverkar eleven (Gunnarsson, 1999). Jakobsson och Nilsson (2015) 

förklarar mikrosystemet som det som finns närmast barnet, det sammanhang som barnet 

samspelar i dagligen. Mesosystemet innehåller relationen mellan de olika mikrosystem som 

eleven befinner sig i, till exempel relationen mellan skola och hem eller mellan olika 

kamratgrupper i skolan och på fritiden. Alltför stora skillnader mellan vad som gäller i de 

olika enheterna kan orsaka konflikter mellan elever och svårigheter för elever. Exosystemet 

består av yttre faktorer som har betydelse för eleven till exempel kommunala beslut om 

skolan och föräldrarnas yrkesroller. Enligt Jakobsson och Nilsson (2015) handlar detta om 

samspel som barnet sällan deltar i men det till trots påverkas av. Det skulle exempelvis kunna 

handla om en förälders arbetssituation eller omsorg från socialtjänsten. Makrosystemet består 

av nationella lagar och riktlinjer, och mönster av mer övergripande natur, till exempel 

ideologiska värderingar som styr läroplan, historiska och politiska värderingar i samhället 

(Gunnarsson, 1999). Kronosystemet förklaras bland annat som tiden som går, exempelvis det 

faktum att ett barn växer och lär sig nya saker och att nationella lagar och föräldrars arbete 

förändras över tid (Jakobsson & Nilsson, 2015). Enligt Bronfenbrenner (2005) påverkas alltså 

barns utveckling av tiden som går, makrosystem, exosystem, mesosystem, mikrosystem och 

biosystem, samtidigt som barnet påverkar de omkringliggande systemen. Utvecklingen sker 

främst i mikrosystem och påverkas av de processer som sker där.  

 

Bronfenbrenner utarbetade sin utvecklingsekologiska teori, vilken är grunden till den 

bioekologiska utvecklingsteorin, utifrån verkligheten som den tedde sig i USA under senare 

delen av förra seklet (Bronfenbrenner, 1979). Den rådande samhällsutvecklingen där (liksom i 

den övriga delen av den industrialiserade världen) var att den gamla strukturen med en 

sammanhållen kärnfamilj, där en av vårdnadshavarna (oftast kvinnan) dessutom var hemma 

och sörjde för barnomsorg/fostran började luckras upp. Vi har idag en situation där båda 

föräldrarna (för det mesta) arbetar och där barnen umgås med individer i samma ålder och 

med samma förutsättningar under större delen av sin vakna tid (vare sig det handlar förskola 

eller skola). En rad aktörer, i mikrosystem utanför familjen, har en större och viktigare 

påverkan på individens utveckling idag än för 70 år sedan. Därför menar Bronfenbrenner att 

en oroande utveckling hos individen idag inte bara kan skyllas på ”oengagerade föräldrar” 

(Bronfenbrenner, 2005, s. 201) 
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Bronfenbrenner lanserade sin bioekologiska utvecklingsmodell med cirklar i varandra (Figur 

1), men kallar den också för en Process-Person-Context-Time modell. Det betyder att 

utveckling påverkas av processer i mikrosystem, personen, kontexten och tiden som går.  

 

För att förstå vad som påverkar en individs utveckling och de val som han eller hon gör (till 

exempel att gå till skolan eller stanna hemma) behöver både biosystemet, mikrosystemet, 

mesosystemet, exosystemet, makrosystemet och kronosystemet studeras. Den som är 

intresserad av att påverka en individs utveckling i den ena eller den andra riktningen kan 

behöva hjälpa barnet som person, erbjuda positiva processer i mikrosystem, jobba med 

elevens hemmiljö och skolmiljö och förändra lagar och riktlinjer. Våra frågeställningar, som 

presenteras under nästa rubrik, kan relateras till flera av dessa system.  

 

Syfte	och	problemformulering	

Syftet med studien är att beskriva och analysera några kommuners och skolors 

handlingsplaner om skolfrånvaro. Ett särskilt fokus riktas mot hur skolfrånvaro definieras i 

handlingsplanerna, vad som anses kunna orsaka skolfrånvaro och vad som anses kunna 

förebygga och lösa skolfrånvaro. 

 

Våra frågeställningar är: 

• Hur definieras skolfrånvaro i handlingsplanerna? 

• Vad anses kunna orsaka skolfrånvaro? 

• Vilket förebyggande arbete ska ske för att motverka skolfrånvaro, enligt 

handlingsplanerna? 

• Hur ska pågående skolfrånvaro lösas/åtgärdas, enligt handlingsplanerna? 
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Metod	
	
I detta arbete användes en kvalitativ forskningsansats med några kvantitativa inslag. En 

textanalys användes också. Textanalysen inspirerades av hermeneutiska tankegångar. Att 

tolka texter är centralt inom hermeneutiken (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi läste de 

insamlade dokumenten, som Widén (2016) beskriver, ”med fokus på textförfattarens avsikt” 

(s. 178). I tolkningsarbetet användes Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsteori 

(Bronfenbrenner, 2005) och de begrepp som finns i teorin. 

  

Urval	av	handlingsplaner		

Denna undersökning baseras på 20 olika handlingsplaner (dokument) om skolfrånvaro. Dessa 

kommer från 17 olika kommuner. Handlingsplaner eftersöktes på webben via sökmotorn 

Google. Sökorden som användes var handlingsplaner, skolfrånvaro, ”motverka skolfrånvaro” 

eller ”främja skolnärvaro”.	Handlingsplaner eftersöktes också via mail till rektorer och via 

telefonsamtal. 8 av de 20 handlingsplanerna fick vi tag på via webben, och 12 handlingsplaner 

kom från rektorer via mail. Vid ett första test av den valda datainsamlingsmetoden 

konstaterades att det sätt som frågan ställdes på i samtal med rektorer var av betydelse för om 

skolan/kommunen skulle delge några dokument eller inte. Till en början användes enbart 

ordet handlingsplan. I flera fall blev svaret att kommunerna inte hade några sådana. När ordet 

dokument eller text istället användes blev det lättare att få del av dokument om skolfrånvaro. 

Ett kriterium för att ett dokument skulle räknas som handlingsplan i den här studien var att 

dokumentet hade upprättats för att ge en beredskap för hur man skulle agera vid en viss 

händelse eller händelseförlopp som relaterade till skolfrånvaro. 

 

Handlingsplanerna är i vissa fall skrivna för hela kommuner och i andra fall för enskilda 

skolor (Tabell 1). Tabell 1 visar att 16 handlingsplaner är kommunövergripande och att 4 

handlingsplaner hör till enskild skola eller samverkande skolor. Tabell 1 visar också storleken 

på de kommuner som handlingsplanerna hör till. Kommunernas storlek variera från 6 900 

invånare till 58 000 invånare. Därtill visar tabellen åldern på de elever som den riktar sig till i 

de fall den inte gäller hela kommunen. Detta spänner från förskoleklass till årskurs 9.  
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Tabell 1 – Översikt över handlingsplanerna som ingår i studien 
 

HP Kommunnivå 
eller skolnivå. 

Antal invånare/ 
antal elever 
och skolår 

Årtal som den 
upprättats 

Antal 
sidor 
i HP 

Upprättad av 

 

1 

 

Kommun 

 

20 000 invånare 

 

2017 

 

24 

 

. 

2 Kommun 6 900 invånare 2011 3 Rektor, kurator, skolpsykolog 

3 Kommun 7 000 invånare 2016 3 Barn- och utbildningsavdelningen 

4 Skol (4 st) 470 elever F-6 2016 2 . 

5 Kommun 10 100 invånare 2016 4 . 

6 Skola 300 elever 7-9 . 2 . 

7 Kommun 10 200 invånare . 2 . 

8 Skola 900 elever F-9 . 2 . 

9 Kommun 10 900 invånare  . 7 . 

10 Kommun 27 000 invånare 2013   
Reviderad 2015 

9 Social- och utbildningsförvaltningen 

11 Kommun 11 000 invånare . 14 . 

12 Kommun 15 000 invånare . 4 Barn- och utbildningsförvaltningen 

13 Kommun 10 200 invånare 2015 5 . 

14 Kommun 35 300 invånare 2014 5 Utbildningsspecialist 
(kommunförvaltningen) 

15 Kommun 58 000 invånare  2013 3 Rektor, bitr. rektor, kurator, för- och 
grundskolechef, verksamhetsledare. 

16 Kommun 17 200 invånare  2015   
Reviderad 2015 

7 Barn- och utbildningsförvaltningen 

17 Kommun 9 600 invånare 2013 8 Skolnärvarogruppen 

18 Skola 560 elever F-9 . 5 . 

19 Kommun 46 900 invånare  . 8 . 

20 Kommun 57 700 invånare  2011 4 Specialinrättad grupp 

 

Notera. Handlingsplan, (HP). Informationen anges inte i handlingsplanen, (.). I kolumn tre 

anges antal invånare i kommunen då det är kommunövergripande handlingsplaner som avses, 

om handlingsplanen gäller för en eller flera skolor anges istället antalet elever som berörs. 

 

Undersökningen är kvalitativ med några kvantitativa inslag och för att undvika, det som 

Göransson och Nilholm (2009) benämner, smygrepresentativitet så kommer inte anspråk 
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göras på att de resultat som framkommer är giltiga och valida någon annanstans än i de 

kommuner och skolor de inhämtats från. 

 

Strategi	för	analysen	 	

Dataanalysen skedde genom en kvalitativ textanalys, det vill säga att genom läsning och 

tolkningar av texter förstå ett fenomen (Widén, 2016). I den här studien är fenomenet 

skolfrånvaro. Denna strategi passade då det i detta fall handlade om skriftliga planer och 

dokument om skolfrånvaro. Den kvalitativa textanalysen följer en lång historisk 

tolkningstradition kallad hermeneutik (Westlund, 2016). 

  

Så här gick det till: Avsnitten bakgrund, metod, analys och diskussion har gjorts av oss 

tillsammans. Sammanställningen av resultatet, enligt våra fyra frågeställningar, delades upp 

på två var. Vi läste igenom samtliga handlingsplaner flera gånger med olika fokus vid 

genomläsningarna, och plockade då ut definitioner av skolfrånvaro, vad som kan orsaka 

skolfrånvaro, vilket förebyggande arbete som beskrivs i de olika planerna och slutligen vilka 

åtgärder som handlingsplanerna listade. Vi placerade det utplockade materialet i tabeller eller 

textdokument. Tabellerna innehöll citat, textutdrag eller nyckelord, och textdokumenten 

innehöll sammandrag av vad handlingsplanerna sade rörande exempelvis åtgärder. Sedan 

sökte vi efter gemensamma aspekter och aspekter som skilde handlingsplanerna åt vad gäller 

våra frågeställningar. I resultatet gjorde vi kopplingar mellan de undersökta 

frågeställningarna, data och de olika systemen i Bronfenbrenners bioekologiska 

utvecklingsteori. I några fall har vi räknat efter hur många gånger vissa aspekter förekommer 

och hur många handlingsplaner som tar upp en aspekt; analysen och resultatet kom därför att 

innehålla vissa kvantitativa inslag.  

 

Analysarbetet avlutades med att vi skapade en figur (Figur 2: Åtgärdstrappan) över 

åtgärderna. I modellen tydliggörs också i vilken ordning åtgärderna sätts in enligt 

handlingsplanerna. Det finnas skillnader mellan de olika handlingsplanerna men modellen 

visar en vanlig gång i planerna.  

 

En	reflektion	om	etik	och	trovärdighet	

Vetenskapsrådet (2011) har tagit fram riktlinjer om forskningsetik. I den här studien 

avidentifierades resultatet. Det betyder att resultatet inte innehåller namn på kommuner och 
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skolor. I handlingsplan 20 har även namnet på den specifika grupp som upprättat 

handlingsplanen tagits bort, eftersom det annars blev möjligt att söka efter den med en enkel 

sökning på nätet. Det betyder också att beskrivningar som visar på brister inte kan kopplas till 

en enskild skola eller kommun.  

 

I all forskning behövs samtycke från de som deltar. I detta fall inhämtades muntligt samtycke 

från den personal som kontaktades (rektor/lärare/elevhälsopersonal). Berörda kommuner har 

också erbjudits att få ta del av forskningsresultaten. I de fall dokumenten har officiell status 

som handlingsplaner är de dessutom offentliga handlingar och då behövs inte detta samtycke. 

Vi har trots den officiella statusen valt att avidentifiera planerna. 

 

De handlingsplaner som analyserats är autentiska vilket ger arbetet ett högt mått av 

trovärdighet. Resultatet innehåller textutdrag från dokumenten. I vissa fall handlar det om 

citat och i vissa fall om sammandrag av ett längre innehåll. För att ytterligare säkerställa 

trovärdigheten av analysen av handlingsplanerna anges vilken eller vilka handlingsplaner som 

avses när de olika frågeställningarna bearbetas. Detta möjliggör för läsaren att följa de 

enskilda handlingsplanerna genom de olika frågeställningarna. 
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Resultat	
	
Resultatet presenteras i tabellform och i löpande text. Först beskrivs och analyseras 

definitioner av skolfrånvaro, därefter beskrivs och analyseras de orsaker som anges till att 

skolfrånvaro uppstår, därefter följer en beskrivning och analys av det förebyggande arbete 

som anges och slutligen presenteras och analyseras de åtgärder som beskrivs i 

handlingsplanerna. 

 

Definitioner	av	skolfrånvaro	i	handlingsplanerna	

Definitionerna av skolfrånvaro varierar i handlingsplanerna och i 5 av handlingsplanerna 

(nummer 2, 6, 9, 15 och 20) saknas definitioner helt. I en majoritet av handlingsplanerna 

(nummer 1, 3, 5, 7-8, 10-11, 13-14 och 16-19) är definitioner långa. Ett exempel är 

handlingsplan nummer 3 som definierar skolfrånvaro så här: 

  
Ogiltig frånvaro innebär all frånvaro som inte är anmäld av vårdnadshavare. Det kan handla om 

enstaka lektionstillfällen och/eller dagar. Det är läraren som bedömer om eleven deltagit i 

skolarbetet. En elev kan ha ogiltig frånvaro även om han/hon befinner sig i skolan. Det kan till 

exempel röra sig om specifika dagar, sen ankomst eller skolk från vissa lektioner. Vidare kan 

eleven vara sjukanmäld ofta eller i långa perioder. (3) 

 

Endast 2 handlingsplaner har korta definitioner (handlingsplan nummer 4 och 12). I 

handlingsplan 12 definieras exempelvis hög frånvaro enligt följande: ”Hög frånvaro är 

frånvaro över 10% [under en vecka]”.  

 

Vidare är de flesta definitionerna numeriska och använder sig av frekvenser och procentsatser 

(i handlingsplan nummer 1, 4, 7-8, 10-12, 14, 18 och 19). Ett exempel på en sådana definition 

är:  
Upprepad anmäld frånvaro innebär 5 gånger av ströfrånvaro under en månad alternativt 2 x 1 

vecka frånvaro eller 14 dagars sammanhängande frånvaro under en månad. Upprepad oanmäld 

frånvaro innebär 5 gånger av ströfrånvaro alternativt hög frånvaro (12-15%) under en månad 
(handlingsplan nummer 7).  

 

Endast 5 definitioner är textuella (i handlingsplan nummer 3, 5, 13, 16-17). Ett exempel är 

handlingsplan nummer 17: ”Med oanmäld frånvaro menas frånvaro som inte rapporterats av 
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dem som har vårdnaden av skolpliktigt barn såsom ogiltig frånvaro från enstaka lektioner 

eller hela skoldagar. Med anmäld frånvaro menas frånvaro som rapporterats av den som har 

vårdnaden av skolpliktigt barn”. 

 

I flera av handlingsplanerna (nummer 1, 3, 10-11, 13-14, 16 och 18-19) görs en skillnad 

mellan begreppen ogiltig och giltig frånvaro. Begreppen oanmäld eller anmäld frånvaro 

förekommer i 3 av dokumenten (i handlingsplan nummer 5, 7 och 17). Andra begrepp som 

används för att förklara skolfrånvaro är följande: lång oroande frånvaro (handlingsplan 1); 

hög frånvaro (handlingsplaner 4, 8, 12 och 18); problematisk skolfrånvaro (handlingsplaner 

nummer 5, 13 och 19); problematisk frånvaro, det vill säga ”elever som har ett problematiskt 

förhållande till skolan vilket kan resultera i frånvarobeteenden som skolk, hemmasittande, 

korridorsvandring, återkommande sen ankomst eller återkommande giltig frånvaro” 

(handlingsplan nummer 19); långvarig ogiltig frånvaro (handlingsplan nummer 10); samt 

mycket oroande frånvaro, sammanhängande frånvaro och skolvägran (handlingsplan nummer 

14 och 18). I 2 av handlingsplanerna (nummer 3 och 8) uttrycker man att det är läraren som 

bedömer om eleven har deltagit i undervisningen eller om ”närvaron” ska räknas som 

frånvaro på grund av lågt engagemang.  

 

I tre handlingsplaner definieras begreppet skolfrånvaro genom att beskriva eleverna som är 

frånvarande (nummer 16 och 18-19). Det kan handla om deras beteenden, ångest eller inre 

stress, vilka kan kopplas till Bronfenbrenners biosystem. Det står:  

 
Det [skolfrånvaron] handlar om en grupp av beteende som gör att det blir besvärligt för eleven att 

vara i skolan och som i sin tur leder till att eleven blir fysiskt frånvarande på skolan. Giltig 

skolfrånvaro kan också vara en situation klassad som skolfrånvarobeteende om skolnärvaron är 

kopplad till stark ångest eller kopplad till påtagliga missnöjesyttringar från eleven på morgonen för 

att gå till skolan. Denna protesterande och ångestfyllda skolnärvaro leder så småningom till en 

fysisk skolfrånvaro. (16) 

 

Upprepad sjukfrånvaro för magont, huvudvärk, oro och liknande symtom kan bero på inre stress 

hos eleven, så kallad skolvägran [vår kursivering] då eleven inte kommer till skolan alls trots att 

det inte finns något giltigt skäl för frånvaron. (18) 

 

Handlingsplanen tar också upp problematisk frånvaro [vår kursivering], det vill säga elever som 

har ett problematiskt förhållande till skolan vilket kan resultera i frånvarobeteenden som skolk, 
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hemmasittande, korridorsvandring, återkommande sen ankomst eller återkommande giltig 

frånvaro. (19) 

 

 

Tolkningen av resultatet (definitioner av skolfrånvaro) i handlingsplanerna är att skolfrånvaro 

är ett brett begrepp som innefattar flera olika typer av frånvaro. Dessa är bland annat lång 

oroande frånvaro, hög frånvaro, problematisk frånvaro, sammanhängande frånvaro, mycket 

oroande frånvaro samt skolvägran. Det som skiljer dem åt är om frånvaron är giltig eller 

ogiltig, lång eller kort samt anmäld eller oanmäld. 

 

Orsaker	till	skolfrånvaro	

Åtta av 20 handlingsplaner (nummer 1, 4, 6, 9, 13, 16-17 och 20) nämner eller listar orsaker 

till varför frånvaro kan uppstå. I tabell 2 finns en översikt över de orsaker som tas upp i dessa 

handlingsplaner och hur de relaterar till de olika systemen som påverkar barns välmående och 

utveckling.  

 

Det är stor skillnad på hur detaljerat orsakerna anges (Tabell 2). Det blir tydligt när 

handlingsplan 1 och handlingsplan 16 jämförs. Den första räknar upp flera orsaker som kan 

relateras till olika system, medan handlingsplan nummer 16 nämner en (ångest). Vari denna 

ångest skulle kunna ha sitt ursprung nämns inte. I 6 av planerna (nummer 3, 5, 9, 10-11 och 

18) nämns orsaker till frånvaro indirekt eftersom de nämner faktorer som främjar närvaron, 

vilket i stora delar borde kunna sägas vara inverterade orsaker till frånvaro. Sju 

handlingsplaner (nummer 2, 7-8, 12, 14, 15 och 19) nämner varken orsaker till frånvaro eller 

faktorer som främjar närvaro. En handlingsplan (9) nämner både orsaker och främjande 

faktorer. Fyra av handlingsplanerna (nummer 1, 11, 14 och 19) nämner eller listar även 

signaler eller tecken att vara uppmärksam på och som kan relateras till orsaker.  

 

I 14 av de 20 undersökta handlingsplanerna (nummer 2, 3, 5, 9-12 och 14-20) nämns vikten 

av att tidigt uppmärksamma och/eller vidta åtgärder mot ogiltig frånvaro för att den inte skall 

utvecklas till hög, allvarlig eller problematisk frånvaro. Detta indikerar att tiden är en viktig 

faktor när det gäller frånvaron – om den inte upptäcks i tid kan den bli mer omfattande och 

svår att lösa. Denna tidsaspekt kan relateras till kronosystemet i den bioekologiska 

utvecklingsteorin. 
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Tabell 2 – Orsaker till frånvaro i handlingsplaner om skolfrånvaro 

Handlingsplan System och beskrivna orsaker till skolfrånvaro 

 

1 

 

Biosystemet: Neuropsykiatriska funktionshinder (främst autismspektrum); psykisk ohälsa 
hos eleven, bristande språklig förmåga med svårigheter att sätta ord på tankar och känslor; 
inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter; bristande självkontroll med låg tolerans för 
frustrationer; bristande social kompetens, svårt att få och behålla vänner; samt bristande 
självförtroende och negativ självuppfattning. Funktionshinder Mikrosystem skola: 
Mobbning och socialt utanförskap; bristande pedagogiskt stöd; vuxna i skolan som inte bryr 
sig; dåligt bemötande i skolan; barn och unga har för lite inflytande i skolan; bristande 
anpassningar i skolan; och bristfällig bemötande från lärare och andra vuxna. Mikrosystem 
hem: Psykisk ohälsa hos eleven som relateras till missbruksproblem i familjen, 
relationsproblem i familjen, familjevåld, ensamstående förälder, avsaknad av socialt 
nätverk i familjen, ekonomiska svårigheter i familjen, förälder med psykisk sjukdom och 
förälder med kognitiva svårigheter/funktionsnedsättning. 

4 Biosystemet: Sjukdom hos eleven. 

6 Mikrosystem skola: Inkonsekvent agerande vid ogiltig frånvaro. 

9 Biosystemet: Psykosociala problem som är individrelaterade. Mikrosystem skola: 
Psykosociala problem som är skolrelaterade. Mikrosystem hem: Psykosociala problem som 
är familjerelaterade. 

13 Biosystemet: Utstötning (med outtalade regler för samvaro som är svåra att tyda) 

Mikrosystem skola: Mobbning, utstötning, avsaknad av stöd och brist på meningsfulla 
aktiviteter. 

16 Biosystemet: Ångest för att gå till skolan.  

17 Mikrosystem skola: Kan bero på att eleven inte trivs med tillvaron, till exempel skolan, 
undervisningen, kamratgruppen och relation till personal. 

Mikrosystem hem: Kan bero på att eleven inte trivs med tillvaron. Problemet kan finnas i 
familjen. 

20 Mikrosystem skola: Många orsaker är skolrelaterade (inget preciseras). Mikrosystem hem: 
Svår livssituation som skolan inte kan lösa och som inte är skolans ansvar. 

 

Notera. Tabellen innehåller vissa textutdrag ifrån handlingsplanerna. 

 

En tolkning av resultatet (orsaker till skolfrånvaro) blir att handlingsplanerna i olika 

utsträckning tar upp orsaker till skolfrånvaro och att orsakerna först och främst kan relateras 

till de två innersta systemen i den bioekologiska utvecklingsteorin, det vill säga till 

biosystemet och barnet som person, och till mikrosystemet med skol- och hemmiljöer. 

Studerar man materialet som helhet finns ingen ensidighet eller trångsynthet till någon nivå. 

Orsaker förläggs till individ, skola eller hem även om handlingsplan 4, 6 och 16 bara anger 

orsak till en nivå. 
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Förebyggande	arbete	för	att	motverka	skolfrånvaro	enligt	

handlingsplanerna	

I handlingsplanerna beskrivs, med tre undantag, ett förebyggande arbete som ska motverka 

frånvaro (Tabell 3). Det kan handla om att genomföra trivselskapande aktiviteter, bra rutiner 

för frånvarorapportering och om hälsofrämjande arbete. 

 

Tabell 3. Handlingsplanernas skrivningar om ett förebyggande arbete mot skolfrånvaro  

HP  Förebyggande arbete 

 

1 

 

Det finns flera kända faktorer som påverkar hälsa och utveckling i positiv riktning. I det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet är det viktigt att känna till dessa. Några av dessa 
skyddsfaktorer är: Förmåga att fungera socialt med jämnåriga och vuxna. Stabilt humör. 
Upplevelse av kontinuitet och sammanhang. Känsla av delaktighet. Att sammanhanget som eleven 
är i är begripligt, hanterbart och meningsfullt, KASAM – känsla av sammanhang. Öppenhet med 
att söka hjälp, be om råd och våga pröva andra lösningar om det behövs. Goda 
kognitiva/begåvningsmässiga förutsättningar. Att klara de uppsatta målen i skolan. Stöd från 
föräldrar och andra vuxna. Fungerande samverkan/goda relationer mellan hem och skola. 

2 Sociala aktiviteter och positiv gemenskap på rasterna är en trivselskapande faktor som kan bidra till 
ökad närvaro. Skolan kan med fördel erbjuda olika rast miljöer som passar både stillsamma och 
mer aktiva elever. Alternativa former för ämnet idrott och hälsa är viktigt att erbjuda de elever som 
uppvisar återkommande frånvaro specifikt från idrottslektioner och friluftsdagar. Vissa elever 
behöver också möjlighet att byta om mer privat. Idrottslärarna ska snabbt uppmärksamma de elever 
som börjar uppvisa regelbunden frånvaro från dessa lektioner. 

 
3 All personal ska tydligt visa att vuxna bryr sig och tycker att närvaro på lektionerna är viktigt. All 

personal ska uppmuntras att visa intresse och omtanke för de elever som befinner sig i korridorer 
och på skolgården när lektioner pågår. All personal ska ha en medvetenhet och vara uppmärksam 
på kränkande behandling och utanförskap bland elever. Viktigt att skolan skapar en känsla av 
sammanhang för eleverna där de får känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. All 
personal ska främja goda relationer till elever och vårdnadshavare. Personalens bemötande och 
engagemang har stor betydelse för elevernas närvaro. 

 
4 . 

5 Skolpersonal ska tydligt visa eleverna att vi vuxna bryr oss och att vi tycker att det är viktigt att 
eleverna går på lektionerna. All skolpersonal ska ha en medvetenhet och vara uppmärksam på 
kränkande behandling och utanförskap bland eleverna. Viktigt att skolan skapar en känsla av 
sammanhang för eleven, där eleven får känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Genom medvetenhet om sambandet arbetsmiljö och undervisning samt innehåll och utformning 
skapas motivation, lust och lärande för eleverna. I allt arbete med skolfrånvaro är det viktigt med 
bra relationer till vårdnadshavare. Rektor ansvarar för att i början av varje termin informera alla 
vårdnadshavare och all personal att vi arbetar aktivt för att främja skolnärvaron och hur 
handlingsplanen och rutinerna för detta ser ut. Samsyn ska finnas mellan rektor, elevhälsa, lärare 
samt övrig personal. Närvaroregistrering ska göras för att kunna se mönster för frånvaro. Tidig 
upptäckt och tidiga insatser sparar tid och resurser. Frånvaromätning ska göras för att undersöka 
hur omfattande skolfrånvaron är. Denna mätning ska ske på höstterminen vecka 39 och vecka 48, 
på vårterminen vecka 7 och vecka 17. Denna mätning initieras av rektor. Elever med 20 % frånvaro 
eller mer, både ogiltig och giltig, rapporteras till elevhälsorådet 
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6 Att reagera varje gång samt att vara konsekvent är det mest effektiva sättet att komma tillrätta med 
ett oönskat beteende. Att bara reagera ibland kan öka frekvensen på en ogiltig frånvaro. Skolan har 
därför nolltolerans för ogiltig frånvaro. 

7 . 

8 På arbetslagstid finns frånvaro som en ständig punkt på dagordningen. Arbetslagsledare tar ut 
statistik på frånvaro och delger skolledning 2 gånger/månad. Arbetslaget diskuterar och analyserar 
elevers frånvaro samt för diskussion och tar beslut om insatser i arbetslaget. Arbetslagsledare 
dokumenterar och rapporterar till rektor 1 gång/vecka. På skolans elevhälsoteam 1 gång/vecka 
finns punkten frånvaro vilket innebär att de elever som arbetslagen har rapporterat, diskuteras. Här 
kan kurator och skolsköterska kalla till djupare samtal med berörd elev, samtalen kan vara både 
förebyggande och åtgärdande alternativt som en del i en kartläggning. Skolledning och 
elevhälsoteam analyserar eventuella frånvaromönster på skolan. Detta bland annat genom 
information från termins- och betygskonferenser. Om behov finns kan skolledning göra 
organisatoriska förändringar. 

 
9 En bra skolgång bidrar till att stärka elevernas självkänsla och tillit till den egna förmågan. En 

miljö som präglas av förtroendefulla relationer, delaktighet och meningsfullhet skapar trygghet och 
god grund för lärandet och motverkar i sig att frånvaro uppstår: Personalens bemötande av elever. 
Goda och förtroendefulla relationer och ett bra socialt klimat där eleverna blir sedda och känner 
motivation och lust att lära. Personal som har god relation och positiv kontakt med elevens 
föräldrar, såväl vid positiva som negativa händelser. Skolmiljö som präglas av studiero och 
trygghet. Undervisning som är lockande och stimulerande. Tydliga riktlinjer för att uppmärksamma 
frånvaro. Tidig upptäckt är viktigt för att förhindra att problemen förvärras. 

10 Huvudmannen bör ge stöd till rektor i dennes arbete med att främja närvaro på skolenheten. Rektor 
bör se till att elever och vårdnadshavare informeras om skolplikten, skyldigheten att närvara och 
rätten till utbildning i grundskolan och grundsärskolan. Rektor ser till att skolan har rutiner för 
anmälan av frånvaro, återkoppling till vårdnadshavare om oanmäld frånvaro, hanteringen av 
ledighetsansökningar för eleverna samt elevhälsans roll i arbetet med att främja närvaro. Rektor ser 
till att lärarna minimerar antalet håltimmar vid schemaläggning, anpassar undervisningen till den 
enskilde elevens behov, involverar eleverna i skolans arbete mot diskriminering och kränkande 
behandling samt involverar eleverna i utarbetandet av skolans och klassens ordningsregler för 
bland annat sen ankomst och frånvaro. Lärarna informerar minst vid varje höstterminsstart 
vårdnadshavarna om skolans läsårstider, pedagogisk planering, rutiner för frånvaro, hur 
ledighetsansökan går till, skolans rutiner för återkoppling av ogiltig frånvaro samt för 
vårdnadshavare i åk 6-9 informera om att ogiltig frånvaro förs in i terminsbetyget. 

11 Skapa en god relation med elev och föräldrar redan på förskolan. Vi behöver tänka på att reagera 
och agera när barn är borta – frånvaro, giltig som ogiltig, är alltid frånvaro. Reagera på ströfrånvaro 
från första stund. Ofta återkommande sen ankomst kan vara ett tidigt tecken som kan utvecklas till 
ytterligare frånvaro. Ha gemensamma frånvarorutiner som tydligt visar vem som gör vad och när 
det ska göras. Skolorna ska ha tydliga rutiner vid stadieövergångar där även frånvaro 
uppmärksammas. Elever och föräldrar ska informeras om hur skolan arbetar kring detta. Tydlig 
dokumentation vid frånvaro. Fortbildning för all personal kring bemötande/förhållningssätt för att 
stävja frånvaro. Bibehållen samverkan med Socialtjänsten och Habiliteringen och utvecklas 
samverkan med Barn- och UngdomsPsykiatrin (BUP). Kartlägg styrkor och svårigheter för elever i 
riskzonen och anpassa undervisningen därefter. Var vaksam på tidiga tecken såsom ofta 
magont/huvudvärk, minskat umgänge med kompisar, svårigheter med övergångar mellan 
aktiviteter, social oro eller svårigheter efter helger och lov 

 
12 Att snabbt uppmärksamma tecken på frånvaro hos elever, utreda orsak och sätta in tidiga effektiva 

insatser. Skapa en tydlig ansvarsfördelning och struktur i arbetet. Främja samverkan mellan skola, 
elevhälsa, barn- och ungdomsgruppen samt Barn- och ungdomspsykiatrin. Kvalitetssäkra arbetet 
med rutiner för att främja närvaro i skolan, både på huvudmannanivå och på skolenhetsnivå 

 
13 All skolpersonal ska främja goda relationer till eleverna och vårdnadshavarna. Personalens 

bemötande och engagemang har stor betydelse för elevers närvaro. Skolpersonal ska tydligt visa 
eleverna att vi vuxna bryr oss och att vi tycker att det är viktigt att eleverna går på lektionerna. All 
skolpersonal ska uppmuntras att visa intresse och omtanke för de elever som befinner sig i 
korridorer och på skolgården när lektioner pågår. All skolpersonal ska ha en medvetenhet och vara 
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uppmärksam på kränkande behandling och utanförskap bland elever. Viktigt att skolan skapar en 
känsla av sammanhang för eleven. Där eleven får känna begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Genom medvetenhet och sambandet arbetsmiljö och undervisningens innehåll och 
utformning skapas motivation, lust och lärande hos eleverna 

 
14 . 

15 Skapa rutiner för kontinuerlig frånvarorapportering som gör det möjligt att snarast uppmärksamma 
och ha en samlad bild av elevernas frånvaro. Rutiner för rapportering av ogiltig frånvaro till 
vårdnadshavaren som säkerställer att informationen når vårdnadshavaren samma dag. Se till att 
orsaker till frånvaro utreds skyndsamt. Ha rutiner för samverkan med elevhälsan och vid behov 
med andra samhällsfunktioner. Ovanstående arbete ansvarar rektor för. 
 

16 Rektor ansvarar för att vårdnadshavare informeras om handlingsplanen och dess arbete för 
närvaroarbete vid varje års skolstart. Rektor ansvarar också för att skolpersonal har kunskap om hur 
handlingsplanen ska tillämpas. För att tidigt upptäcka elevers mönster vad gäller frånvaro är det 
viktigt att ha fungerande närvarorutiner och att dessa följs utan undantag. Dessa innebär att lärare 
registrerar all ogiltig frånvaro i fall av sjukdom, sen ankomst, om en elev avviker från en lektion, 
blir hastigt sjuk eller har planerade besök (exempelvis elevhälsa eller andra godkända instanser) 

17 Skapa en skolsituation som alla elever vill vara närvarande i, bygg in kontrollfunktioner, på ett 
positivt och stödjande sätt uppmärksamma de elever som är frånvarande från skolan. All personal 
ska uppmuntras att visa intresse och omtanke för de elever som befinner sig i korridorer under 
lektionstid. Personal ska vara tydliga med att vuxna bryr sig och tycker att det är viktigt att eleverna 
är på lektionerna. Samverkan mellan elev, familj, skola, SOC och BUP är viktig. Mål för det 
förebyggande arbetet är: Skolans kontaktlärare har tydliga dagliga rutiner för närvarokontroll i alla 
ämnen. Rektor ansvarar för att närvarorapporter samlas in och följer upp om rapportering är 
bristfällig i något fall. Den som har vårdnaden av skolpliktigt barn skall tidigt vara delaktig i att öka 
skolnärvaron för eleven 

18 Skapa en skolsituation som alla elever vill vara närvarande i, bygg in kontrollfunktioner, på ett 
positivt och stödjande sätt uppmärksamma de elever som är frånvarande från skolan. All personal 
ska uppmuntras att visa intresse och omtanke för de elever som befinner sig i korridorer under 
lektionstid. Personal ska vara tydliga med att vuxna bryr sig och tycker att det är viktigt att eleverna 
är på lektionerna. Riktlinjer för det förebyggande arbetet: Alla undervisande pedagoger skall ha 
daglig rutin för närvarokontroll. I alla ämnen och på alla lektioner ska eventuell frånvaro 
dokumenteras. Rektor ansvarar för att närvarorapporter samlas in och följer upp om rapportering är 
bristfällig i något fall. Pedagog ska kontakta elev och föräldrar samma dag vid ogiltig frånvaro. 
Positivt om pedagog kan skicka SMS till elev för att visa omtanke och berätta vad eleven har 
missat i undervisningen. Upplevelsen hos många elever är att ingen bryr sig om att de är 
frånvarande, detta ska vi motverka. Varje elev ska känna sig saknad vid frånvaro och föräldrarna 
ska få information. Sociala aktiviteter och positiv gemenskap på rasterna är en viktig 
trivselskapande faktor som kan bidra till ökad skolnärvaro. Skolan ska erbjuda olika rastmiljöer så 
att det finns utrymme för både stillsamma och mer aktiva elever att ha det trevligt mellan 
lektionerna. Alternativa former för ämnet idrott och hälsa är viktigt att erbjuda de elever som 
uppvisar återkommande frånvaro specifikt från idrottslektioner och friluftsdagar. Vissa elever 
behöver också möjlighet att byta om mer privat. Idrottslärarna ska snabbt uppmärksamma de elever 
som börjar uppvisa regelbunden frånvaro från dessa lektioner 

19 Det är viktigt att arbeta och ge stöd i ett tidigt skede innan frånvarobeteende är etablerat. Några 
tecken att vara observant på är svårighet att komma tillbaka efter lov/sjukdom, magont/huvudvärk, 
nedstämdhet, social oro, överdrivet skärmanvändande, bristande motivation, svårigheter i 
kamratrelationer och negativa uttryck om skolan. Alla elever behöver tydlighet, struktur och 
förutsägbarhet. Veckovisa uppföljningar mellan mentor/elev ökar delaktigheten och ger eleven 
möjlighet att förberedas inför övergångar och andra förändringar. För många elever är det extra 
viktigt att få svar på följande frågor: Var ska jag vara? Med vem eller vilka? Vad ska jag göra? Vad 
ska jag ha med mig? Hur länge? Vad händer sen? 

20 Betydelsen av arbetsmiljön och undervisningens innehåll och utformning för att frånvaro ska 
uppstå. Betydelsen av personalens bemötande och engagemang. Vikten av positivt samarbete med 
hemmet. Nödvändighet av goda rutiner för frånvarouppföljning och omedelbara insatser. Vikten av 
en allsidig utredning av bakomliggande orsaker till frånvaro innan beslut om åtgärder fattas 
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Kontinuerlig samverkan mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomshabiliteringen samt barn- 
och ungdomspsykiatrin 

 
  

Notera. Handlingsplan, (HP). Tabellen innehåller textutdrag från handlingsplanerna 

 

I 3 av handlingsplanerna (nummer 4, 7 och 14) saknas skrivningar om det förebyggande 

arbetet mot skolfrånvaro helt. I 5 av handlingsplanerna (nummer 2, 6, 12, 15 och 16) finns en 

kort beskrivning som handlar om det förebyggande arbetet. I de övriga planerna (nummer 1, 

3, 5, 8-9, 11, 13 och 17-20) är beskrivningarna längre.  

 

Det finns handlingsplaner som förlägger hela eller delar av det förebyggande arbetet inom 

biosystemet, det vill säga till att stärka barnet som person (nummer 1, 6, 11 och 19). Det kan 

ske genom att barnet får hjälp och stöd till att bli stabilare, fungera bättre och att må bättre. I 

ett sådant arbete är det viktigt att se tidiga tecken hos elever innan de gått för långt. Det kan 

vara ströfrånvaro, magont, överdrivet skärmanvändande, negativa uttryck om skolan och 

social oro. En handlingsplan (nummer 6) beskriver det förebyggande arbetet enligt följande: 

”Att reagera varje gång samt att vara konsekvent är det mest effektiva sättet att komma 

tillrätta med ett oönskat beteende. Att bara reagera ibland kan öka frekvensen på en ogiltig 

frånvaro. Skolan har därför nolltolerans för ogiltig frånvaro”.  

 

Flertalet handlingsplaner beskriver att det förebyggande arbetet ska förläggas i mikrosystemet 

skola (nummer 1-3, 5, 8-13 och 15-20). Det kan handla om att skolpersonal bör visa intresse 

och engagemang för elever, och främja goda relationer till eleverna. Andra exempel är 

närvaroregistrering och rutin för frånvaro; att arbetslag har en punkt ”frånvaro” på sin 

mötesdagordning för att inte glömma bort att tala om dessa elever; att arbetslag analyserar och 

diskuterar frånvaro för att fördjupa sina kunskaper; att skolor erbjuder studiero; och att den 

undervisning som erbjuds är stimulerande. Ytterligare förebyggande insatser anses vara att 

lärare agerar och reagerar då elever är frånvarande, att det finns tydliga rutiner vid 

stadieövergångar där även eventuell frånvaro tas upp. Fortbildning för personal vad gäller 

bemötande och förhållningssätt	så att relationerna blir positiva nämns också. Det bör även 

finnas en tydlig ansvarsfördelning och en struktur i det förebyggande arbetet så att alla vet 

vem som ansvarar för vad, till exempel frånvarorapportering. En kommun (19) beskriver 

veckovisa uppföljningar med eleverna där utgångspunkten är följande frågor: ”Var ska jag 

vara? Med vem/Vilka? Vad ska jag göra? Vad ska jag ha med mig? Hur länge? Vad händer 



30	
	

sedan?”. I endast 5 av handlingsplanerna (nummer 5, 8, 10, 12 och 15) nämns elevhälsans del 

i det förebyggande arbetet. Ett ämne som nämns särskilt i det förebyggande arbetet är idrott 

och hälsa. Handlingsplan 2 och 18 menar att alternativa former för ämnet idrott och hälsa är 

viktiga delar i det förebyggande arbetet av frånvaro. Endast 2 handlingsplaner (nummer 1 och 

17) nämner mikrosystemet hem som en del i det förebyggande arbetet, och då i form av ”stöd 

hemifrån” (1) samt ”vårdnadshavare ska tidigt vara delaktiga i att öka skolnärvaron” (17).  

Vikten av ett gott samarbete mellan skolan och hemmet (relateras till mesosystemet) nämns i 

flera handlingsplaner (nummer 1, 3, 5, 9-11, 15-18 och 20) och i flera (nummer 11, 12, 15, 17 

och 20) nämns även vikten av ett samarbete med instanser såsom Socialförvaltningen, Barn- 

och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen. I handlingsplan 17 står det om vikten av att 

”Skapa en skolsituation som alla elever vill vara närvarande i”. 

 

Endast 3 av handlingsplanerna (nummer 8, 10 och 12) nämner exosystemnivå då de beskriver 

arbetet på huvudmannanivå och skolenhetsnivå vad gäller ansvarsfördelning och 

kvalitetssäkring i arbetet med närvaro.  

 

En tolkning av resultatet (skolfrånvaro och förebyggande arbete) är att arbetet ser olika ut i de 

olika handlingsplanerna. I flertalet ligger ansvaret för det förebyggande arbetet på skolan och 

dess personal. Detta i form av bland annat relationsskapande, intresse och engagemang från 

lärare, stimulerande undervisning, fungerande närvarorutiner, goda relationer mellan hem och 

skola samt ett fungerade samarbete med instanser som BUP och socialförvaltningen. Dock 

visar resultatet att det i 3 undersökta kommuner saknas beskrivningar av det förebyggande 

arbetet.   

 
Hur	ska	pågående	skolfrånvaro	lösas/åtgärdas,	enligt	

handlingsplanerna?	

När frånvaro har uppmärksammats ska en skola snabbt sätta in åtgärder för att bryta frånvaro 

och förhindra att den eskalerar. Det är tydligt i samtliga handlingsplaner. Alla handlingsplaner 

(nummer 1-20) som undersökts innehåller olika åtgärder. I handlingsplanerna anges att dessa 

ska komma i en viss turordning: De ska sättas in vid ogiltig frånvaro och intensifieras över tid 

om barnet fortsätter att frånvara. Åtgärderna, och deras ordning, är vanligen följande i 

planerna: (1) Information till vårdnadshavare om att eleven inte är i skolan. (2) Kartläggning 

av orsaker till frånvaron, åtgärdsplanering och insatser. (3) Fördjupad kartläggning, ytterligare 
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Information.

Kartläggning,	
åtgärdsplanering	

och	
implementering	
av	stödinsatser.

Fördjupad	
kartläggning,	ny	
åtgärdsplanering	

och	
implmentering	av	

ytterligare	
stödinsatser.

Hjälp	och	stöd	
från	samhället.

åtgärdsplanering och ytterligare insatser. (4) Hjälp och stöd från socialtjänsten, barnpsykiatrin 

och habiliteringen. Elevhälsan kan vara med i faserna 2-4, men är inte alltid med i fas (steg) 2. 

Det är alltså mer vanligt att Elevhälsan nämns i arbetet med att lösa skolfrånvaro, än att 

förebygga den. I det stora hela följer alltså åtgärdsarbetet strukturen som anges i figur 2 

nedan. Tiden mellan dessa insatser kan variera och även rektors och elevhälsans roll i de olika 

stegen. 

 

 

 

 

 

Notera. Den längre pilen mellan trappsteg två och ruta två visar att den första kartläggningen (oftast i 

form av ett samtal mellan elevens lärare, elev och vårdnadshavare) kan ske utan inblandning av 

elevhälsan. 

Figur 2. Åtgärdstrappan om hur skolfrånvaro beskrivs kunna lösas (egen konstruktion). 

 

Nästan alla handlingsplaner anger att vårdnadshavare ska kontaktas efter första tillfället av 

ogiltig frånvaro (Steg 1). I vissa fall anges att detta sker automatiskt via närvarosystemet, till 

exempel SchoolsoftTM eller Skola24TM (nummer 3, 8, 13, 17 och 19), och i andra anges att 

kontakten ska tas av mentor (nummer 2-12 och 14-20). I handlingsplan 16 skrivs specifikt att 

Kontakt	med	
vårdnadshavare.

Möte	med	lärare,	
elev	och	
vårdnadshavare.

Möte	med	rektor,	
lärare,	elev	och	
vårdnadhavare.

Inblandning	av	
yttre	aktör	t	ex	
soc,	bup,	hab,	
hemmasittarteam.

Elevhälsa	/	EHTElevhälsa	/	EHTElevhälsa	/	EHT Elevhälsa.
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kontakten inte får ske via sms eller mejl utan att det skall vara via ett personligt samtal. Vissa 

handlingsplaner (nummer 2, 4, 11, 15, 18 och 19) skriver även att kontakt skall tas med 

eleven för att visa omtanke.	Vissa handlingsplaner anger tydligt vilken mall som skall 

användas vid kartläggningar (steg 2 och 3) av skolfrånvaro och elevens situation (nummer 7, 

11, 12, 16, 17 och 19), medan andra enbart uttrycker att kartläggningen går ut på att man 

försöker ta reda på orsakerna till frånvaron (nummer 3-6, 9, 13 och 15). Vikten av att skriva 

åtgärdsprogram i samband med steg 2 och 3 skrivs fram i flera handlingsplaner (nummer 2, 4, 

7, 11-12, 15-16 och 18). I vissa av handlingsplanerna involveras elevhälsan i steg 2 och 3 

(nummer 2, 4, 12, 15, 16, 18 och 19). Det kan vara i form av samtal med kurator eller 

skolsköterska. Om frånvaron inte minskar eller avbryts kallas till ett nytt möte där också 

rektor närvarar (nummer 2, 5-12, 14 och 17-20). Här kopplas oftast elevhälsan in, 

innefattande specialpedagogisk kompetens, i de fall där detta inte redan gjorts tidigare 

(nummer 5, 6, 8-12, 14, 16, 17 och 20), och här görs ofta en fördjupad kartläggning. Denna 

fördjupade kartläggning kan ske utifrån en mall som många gånger finns med som bilaga. En 

sådan fördjupad kartläggning kan ledas av och genomföras av en specialpedagog, och 

utmynna i att ett åtgärdsprogram skrivs (nummer 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16-18 och 20). I vissa 

handlingsplaner anges bara att en fördjupad kartläggning ska ske av elevhälsan (nummer 1, 3 

och 13). Flertalet handlingsplaner nämner inte ordet specialpedagog (nummer 3, 5, 6-11 och 

13-17). I vissa av dessa nämns kurator eller skolsköterska, men i andra nämns elevhälsan 

endast som en grupp. Om inte detta får önskad effekt stegras handlingsplanerna till att blanda 

in det som här kallas yttre aktörer (steg 4). I vissa fall finns det separata hemmasittarteam 

(eller liknande benämningar) bestående av resurser från t ex både skolan, barn- och 

ungdomspsykiatrin, habilitering och socialtjänst (nummer 1-3, 7, 10, 11, 15, 16, 18 och 20). I 

andra fall bjuds denna typ av yttre aktörer in på denna nivå ändå (nummer 5, 6, 8, 12-14, 17 

och 19). 

 

Två handlingsplaner (2 och 18) försöker som åtgärd skapa ett nytt mikrosystem mellan hem 

och skola, där undervisningen skall ske i en lokal utanför hemmet men inte i skolan. Detta kan 

förstås som en innovativ lokal lösning. Dessa två handlingsplaner listar även, som eventuell 

åtgärd, samtalsstöd av kurator till förälder. Samtalsstödet till föräldrarna bör kunna förläggas 

till exosystemet eftersom eleven inte är direkt inblandad.  

 

Vissa handlingsplaner har ett tydligare fokus än andra på åtgärder som kan kopplas till 

mesosystemet. I handlingsplan 19 står det t ex följande: ”Om både socialtjänsten och 
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landstinget är involverade ska vårdnadshavare få möjlighet att samtycka till en samordnad 

individuell plan (SIP-möte)”. Andra planer har ett tydligt makrofokus, t ex handlingsplan 14, 

som ägnar 2 av 5 sidor åt att citera olika paragrafer ur lagar och förordningar. I de allra flesta 

handlingsplanerna vad gäller åtgärdsförslag finns kopplingar till alla system i den 

bioekologiska utvecklingsteorin. 

 

Sammantaget när åtgärder mot skolfrånvaro klassificeras enligt den bioekologiska 

utvecklingsteorin kan åtgärder såsom samtal med skolsköterska och kurator relateras till 

biosystemet eftersom de lägger fokus på faktorer inom eleven själv. Åtgärder såsom 

anpassningar i den pedagogiska miljön förläggs till mikrosystemet. Vidare kan åtgärder såsom 

kartläggning där både hem och skola involveras relateras till mesosystemet och åtgärder 

såsom att som förälder söka stöd från socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin 

placeras i exosystemet. Åtgärder, såsom påminnelser om skolplikt och föreläggande om vite 

och plikten att anmäla att barn far illa, kan kopplas till makrosystemet då de rör nationella 

lagar och riktlinjer. Åtgärder kan även relateras till tiden som går (kronosystemet), till 

exempel att en viss tid skall förflyta för att se om åtgärderna får effekt.  

 

När	eleven	kommit	tillbaka	

Flertalet handlingsplaner saknar beskrivningar av hur lärare och andra skall agera eller 

förhålla sig när elever som varit frånvarande från skolan en längre tid kommer tillbaka till 

skolan. Undantagen är handlingsplanerna 5, 9, 11, 12 och 16 som beskriver följande:  

 
Det viktigt att eleven blir sedd och väl mottagen. Första skoldagen ska vara planerad in i minsta 

detalj. Det görs en överenskommelse med eleven och dennes vårdnadshavare precis hur 

återkomsten till skolan ska se ut och i vilken takt det ska ske. (nummer 5)  

 

För att skolan ska kunna åtgärda frånvaron är skolpersonalens bemötande av elever med 

skolfrånvaro och de elever som återvänder till skolan efter en frånvaroperiod av stor betydelse. I 

arbetet med åtgärdsprogram och uppföljning är det därför viktigt att samtliga vuxna visar omtanke 

och engagemang för eleven och dennes situation. (nummer 9)  

 

En annan viktig uppgift är att koppla på för eleven relationsviktiga personer från skolan. Detta för 

att för att underlätta en tillbakagång till skolan samt vidmakthålla en hög närvaro efter teamets 

avslutade arbete. Teamet i samarbete med skolans elevhälsoteam handleder utifrån kartläggningen 

även skolans personal för att få en inkluderande lärmiljö. (nummer 11)  
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Tydlig plan för återgång till skolan som all personal på skolan känner till och arbetar efter. 

(nummer 12). 

  

Då tidigare situation i skolan inte har fungerat för den frånvarande eleven är det viktigt att ändring 

av elevens situation i skolan görs. Det är därför viktigt när en elev återvänder till skolan efter en 

tids frånvaro, att ett åtgärdsprogram med innehållande individuella anpassningar för just den 

eleven finns. Det är viktigt att eleven upplever sig sedd samt får lov att komma tilltals och att 

kraven minskas så att de blir hanterbara för eleven. (nummer 16) 

 

Mentorn/av rektorn utsedd ansvarig person behöver ha uppföljning med eleven en gång i veckan 

och en gång i månaden behöver mentorn/av rektorn utsedd ansvarig person ha uppföljning med 

rektor samt EHT för att minska risken för återfall i frånvaro. Dessa uppföljningar behöver fortsätta 

under en längre tid och i vissa fall under hela skolgången. (nummer 16) 
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Diskussion	
 

Syftet med studien var att beskriva och analysera några kommuners och skolors 

handlingsplaner om skolfrånvaro. Ett särskilt fokus riktades mot hur skolfrånvaro definieras i 

handlingsplanerna, vad som anses kunna orsaka skolfrånvaro och vad som anses kunna 

förebygga och lösa skolfrånvaro. 

 

Metoddiskussion	

Detta arbete var i huvudsak kvalitativt men innehöll vissa kvantitativa inslag, till exempel hur 

många handlingsplaner som behandlade orsaker eller förebyggande arbete. Dessa inslag 

bidrar till att göra resultatet överskådligt och tydligt, men inte till att vi kunde räkna antal 

orsaker, förslag på förebyggande arbete och på åtgärder. För att förtydliga vad vi menar här 

kan sägas att det i handlingsplan 1 finns flera anledningar till att skolfrånvaro uppstår, medan 

det i handlingsplan 20 bara finns en i och med att den är så mycket mer svepande formulerad. 

 

En textanalys användes i vilken innehållet i texterna relaterades till Bronfenbrenners (2005) 

bioekologiska utvecklingsteori. Det bidrog till att definitioner, orsaker, förebyggande arbete 

och åtgärder kunde relateras till de olika systemen i denna teori och till att resultatet kunde 

struktureras och beskrivas på ett tydligt sätt. En svårighet som vi upplevde under textanalys 

var att vi inte har någon möjlighet att ställa följdfrågor vid oklarheter, till exempel vad som 

menas med ett begrepp. Det var ibland svårt att veta om de olika handlingsplanerna menade 

samma saker med ett begrepp. Den kvalitativa forskningsansatsen i sig gör även att 

resultatens generaliserbarhet begränsas och för att inte riskera att hamna i 

smygrepresentativiteten som Göransson och Nilholm (2009) talar om får resultaten sägas 

representera just de kommuner och skolor som de hämtats från. Vi upplevde även styrkor med 

textanalysen. I en textanalys riskerar man inte att uppgiftslämnaren tillrättalägger 

informationen, så som fallet exempelvis skulle kunna vara vid en intervju. Ett dokument är 

samma dokument oavsett vem som läser det. En annan fördel i detta arbete är att dokumenten 

som har undersökts befinner sig på lite olika nivåer. Ett av dokumenten gäller för en kommun 

med 58 000 invånare (15) medan ett annat är giltigt för en enskild skola med 300 elever (6). 

Eftersom de behandlar samma problematik ger detta, som vi ser det, en intressant och viktig 

bredd åt undersökningen.  
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Resultatdiskussion	

Den här studien visar att det finns vissa likheter mellan de olika planerna men också stora 

skillnader. Den visar också att synen på eleverna som inte kommer till skolan skiljer sig åt. Ett 

av de stora frågetecknen som kan resas efter detta arbete är i vilken utsträckning och på vilket 

sätt som elevhälsan används i arbete med skolfrånvaro.  

 

Resultatdiskussionen kommer att presenteras utifrån de frågeställningar som legat till grund 

för detta arbete. 

 
Definition	av	skolfrånvaro		

Studien visar att skolfrånvaro är ett brett begrepp. Det kan betyda både giltig och ogiltig 

frånvaro, anmäld och oanmäld, att frånvaron kan vara lång/problematisk/oroande/ 

sammanhängande eller handla om skolvägran. Skolfrånvaro kan också föreligga trots att 

eleven är i skolan om denne inte deltar i undervisningen.  

 

Då det gäller definitioner av skolfrånvaro syns en skillnad mellan forskning (Gillberg & 

Hellgren, 2000; Gladh & Sjödin, 2014;) och de handlingsplaner som undersökts. Skillnaden 

handlar både om typ av frånvaro samt begrepp för frånvaro. Många av handlingsplanerna 

(nummer 1, 3, 10-11, 13-14, 16 och 18-19) skiljer mellan ogiltig och giltig frånvaro, och 

denna skillnad görs även av Skolinspektionen (2016a). Den giltiga och ogiltiga frånvaron, och 

vad som är vad, verkar kunna vara svårbedömt enligt både handlingsplanerna och 

Skolinspektionen (2016a). Vidare skiljer Skolinspektionen (2016a) på ogiltig 

sammanhängande frånvaro och ogiltig upprepad ströfrånvaro. I de undersökta 

handlingsplanerna förekommer både sammanhängande frånvaro och ströfrånvaro. 

 

I den tidigare forskningen (Gillberg & Hellgren, 2000; Gladh & Sjödin, 2014) samt i rapport 

från Skolverket (2012a) nämns flera begrepp som definierar fenomenet: hemmasittare, 

skolfrånvaro, skolk, skolfobi samt separationsångest. I de undersökta handlingsplanerna 

förekommer följande begrepp: lång oroande frånvaro (1), hög frånvaro (4,8,12,18), 

problematisk skolfrånvaro (5,13,19), långvarig ogiltig frånvaro (10) samt mycket oroande 

frånvaro/sammanhängande frånvaro/skolvägran (14,18). Begreppen skolk och hemmasittande 

förekommer endast i en handlingsplan (19).  
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Denna del av resultatet tyder på att personer som talar om skolfrånvaro kan mena många olika 

saker. För att inte enbart tala i termer av giltig eller ogiltig frånvaro, och därmed riskera att 

missa oroande mönster kan det vara viktigt att också använda begreppet oroande frånvaro. Ett 

frånvaromönster som verkar oroande för en elev behöver inte vara oroande för en annan elev. 

Det beror på många faktorer runt omkring eleven. 

 

Orsaker	till	skolfrånvaro	

Studien visar också att det finns många olika saker som anses kunna orsaka skolfrånvaro: 

neuropsykiatriska funktionshinder, inlärningssvårigheter, mobbning och socialt utanförskap, 

bristande pedagogiskt stöd, vuxna i skolan som inte bryr sig, psykosociala problem som är 

skolrelaterade samt förälder med kognitiva svårigheter/funktionsnedsättning för att nämna 

några exempel. 

 

En vanlig orsak till skolfrånvaro, som nämns i tidigare forskning, är bristande relationer 

mellan elever och lärare (Friberg m.fl., 2015; Greene, 2011; Hamres & Piantas, 2001; Hattie, 

2012; Hundeide, 2003; McCray, 2006; Olsson, 2016; Strand, 2013; Öhman, 2007). Dessa 

studier betonar vikten av goda relationer och en bra psykosocial miljö för att eleven skall 

lyckas resultatmässigt, må bra och komma till skolan. Den viktiga relationen mellan lärare 

och elev återkommer i flera olika former i de flesta handlingsplanerna. Några berör den i 

avsnitt om orsaker (exempelvis 1 och 17), vissa i det förebyggande arbetet (exempelvis 3 och 

13) och några i de åtgärdande avsnitten (exempelvis 2 och 11). Här förefaller det alltså finnas 

en relativt god överensstämmelse mellan forskningen och de olika handlingsplanerna: lärar-

elev relationer tycks ha stor betydelse för om eleven ska närvara eller ej. 

 

En del forskning beskriver dåliga hemförhållanden som orsak till frånvaro (Gladh & Sjödin, 

2014; Teasley, 2004). Vissa handlingsplaner nämner också dåliga hemförhållanden som 

tänkbara orsaker till frånvaro (nummer 1, 9, 17 och 20). I åtgärderna involveras mikrosystem 

hem främst när det gäller information från skolan till hemmet, till exempel att frånvaro har ägt 

rum eller när det gäller kartläggningsarbete och åtgärdsplanering. Få handlingsplaner tar upp 

vad som skulle kunna göras i hemmet – förmodligen för att detta hamnar utanför det områden 

som handlingsplanerna har direkt inflytande över. Att förslag på åtgärder inom mikrosystem 
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hem saknas, även om man konstaterat att förhållanden i hemmet kan vara en orsak bakom 

frånvaron, skulle kunna vara något att tänka på i framtida handlingsplaner. 

 

I vissa planer nämns dock att skolan via elevhälsan kan hjälpa hemmet att ta kontakt med 

BUP eller Socialtjänsten (till exempel handlingsplan 7). 

 

Denna del av resultatet påminner om att skolfrånvaro sällan har en orsak och att det därför 

kan behövas helt olika åtgärder för att lösa den. När specialpedagoger arbetar kan de behöva 

tänka på att alltid ha ett brett det vill säga ett holistiskt fokus, både när det gäller 

förebyggande, kartläggande och åtgärdande arbete. Man behöver belysa problematiken med 

frånvaro utifrån faktorer från både biosystem, mikrosystemen hem och skola samt verka för 

ett gott samarbete mellan dessa genom mesosystemet. Dessutom framstår det som centralt att 

hela tiden verka relationsstärkande. 

 

Förebyggande	arbete	för	att	motverka	skolfrånvaro	

När det gäller det förebyggande arbetet förefaller det finnas både likheter och olikheter mellan 

rekommendationer utifrån tidigare forskning, myndigheter och de undersökta 

handlingsplanerna.  

 

Tre av handlingsplanerna (nummer 4, 7 och 14) saknar rutiner för det förebyggande och 

främjande arbetet. Detta trots att rekommendationer från bland annat Skolverket (2012a) samt 

Skolinspektionen (2016ab) manar till ett aktivt förebyggande arbete. Detta skulle kunna 

innebära att arbetet kring skolfrånvaro startar först då detta har blivit realitet. Avsaknaden av 

förebyggande arbete på skolor skulle även kunna förklara det Skolinspektionen (2016a) 

beskriver, nämligen att den ogiltiga ströfrånvaron ökar. 

 

Det förefaller vara så att fyra av handlingsplanerna (nummer 1, 6, 11 och 19) förlägger hela 

eller delar av det förebyggande arbetet till faktorer som antas finnas inom eleven. Det är 

problematiskt. Kearney (2008) menar att det är av stor vikt att försöka förstå vilken funktion 

skolfrånvaron fyller och lyssna på både barnets och föräldrarnas tankar, istället för att söka 

efter beteendemässiga förklaringar (exempelvis oro, ångest eller depression) hos eleven. 

Flertalet handlingsplaner (nummer 1-3, 5, 8-13 och 15-20) anser dock att ansvaret för det 

förebyggande arbetet vilar hos skolan. Detta genom exempelvis fungerande frånvarorutiner, 
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att erbjuda en stimulerande undervisning samt arbeta för goda relationer till lärare och 

klasskamrater. Detta är i linje med mycket av den tidigare forskningen (Gladh & Sjödin, 

2014; Gustavsson, 2016; Skolinspektionen 2016ab; Strand, 2013). Strand (2013) talade i sin 

forskning om ”systemkrafter” som verkade på olika nivåer och åt olika håll. Där ansågs 

ömsesidiga relationer som oerhört viktiga, vilket även Gustavsson (2016) pekade på i sin 

avhandling. Utmaningar och stimulans anses som en mycket stor del i det förebyggande 

arbetet enligt många författare (Friberg m.fl., 2015; Gastic, 2008; Hattie, 2012). Det förefaller 

även finnas en liknande uppfattning gällande samarbetet med hemmet, mellan forskning 

(Friberg m.fl., 2015; Öhman, 2007) och flera av de undersökta handlingsplanerna.  

 

Handlingsplan 2 och 18 beskriver alternativa former för ämnet idrott och hälsa som en del i 

det förebyggande arbetet. Skolverket (2012b) uppger i sin kvalitetsgranskning av idrott och 

hälsa i grundskolan att det i 27 av 36 granskade skolor fanns närvarande elever som inte 

deltog i undervisningen. Detta resultat speglar även Skolinspektionens tillsyn i ämnet med 

inriktning för år 7-9 från år 2010. Endast på en fjärdedel av lektionerna som besöktes, deltog 

alla elever. På var tionde lektion var hela 30-50% frånvarande utan giltigt skäl alternativt 

närvarande men inte deltagande (SOU, 2016:94). Det verkar vara så att undervisningen i detta 

ämne behöver analyseras och tas i beaktande även i det förebyggande arbetet.  

 

I endast 5 av handlingsplanerna (nummer 5, 8, 10, 12 och 15) nämns elevhälsans del i det 

förebyggande arbetet. Detta trots att det i skollagen anges att elevhälsan främst ska arbeta just 

hälsoförebyggande och främjande. Lärande och hälsa hänger tätt samman och därför bör 

elevhälsan vara en del i arbetet med det främjande närvaroarbetet på skolorna (Gladh & 

Sjödin, 2014; Gustavsson, 2016; Skolinspektionen, 2016ab; Skolverket, 2012a). 

Elevhälsopersonalen bör ges möjlighet att samverka med övrig skolpersonal i frågor som 

arbetsmiljö och andra, för sammanhanget, viktiga förhållanden på skolan. Elevhälsan kan då 

vara ett stöd i det förebyggande och främjande arbetet (Skolverket, 2012a). 

 

Åtgärder	och	lösningar	för	pågående	skolfrånvaro	

När det gäller det åtgärdande arbetet har de flesta handlingsplaner ett gemensamt innehåll: de 

betonar att tiden är en viktig faktor. En del genom att man tydligt anger hur länge vissa 

åtgärder skall få verka, andra genom att ange hur lång tid skolan skall vänta tills man reagerar 

och ytterligare andra bara genom att i tempot av åtgärder sätta tonen. 14 av 20 planer nämner 
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vikten av att tidigt uppmärksamma och åtgärda den initiala frånvaron. Detta ligger väl i linje 

med det som Gustavsson (2016) skriver. Elever i hennes undersökning kände det som om 

ingen märkte eller brydde sig om att de vara borta från skolan. Det överensstämmer även med 

det som t ex Gladh och Sjödin (2014) nämner. Dock framgår det inte i detta småskaliga 

forskningsprojekt att det tar tid innan åtgärderna sätts in, vilket Gladh och Sjödin menar 

kunna vara problematiskt. Det kan i och för sig bero på hur definitionen av vad som är en 

åtgärd ser ut. I denna uppsats har t ex kontakt med hemmet räknas som en av många åtgärder 

som följer efter varandra.  

 

I de avsnitt i handlingsplanerna som behandlar hur skolfrånvaron skall åtgärdas nämns inte 

funktionen eller kompetensen specialpedagog i hela 13 av de undersökta dokumenten. I några 

av dessa handlingsplaner nämns dock elevhälsan där specialpedagogen kan ingå. Eftersom 

barn med olika funktionsnedsättningar enligt flera källor (Ek & Eriksson, 2013; Kearney, 

2008; Skolinspektionen, 2016b) löper större risk för att utveckla skolfrånvaro kan det tyckas 

vara naturligt att anpassa undervisningssituationen för eventuella funktionsnedsättningar 

(dolda eller synliga). I detta arbete borde det vara naturligt att använda en specialpedagog, 

precis på samma sätt som att funktionen kurator nämns när handlingsplanerna erbjuder 

samtalsstöd, men så är inte fallet.  

 

Strands forskning (2013) visar på att det i flera av fallen med skolfrånvaro kunde konstateras 

att stödet i skolan varit felaktigt prioriterat och att samordning av stödet saknats. Även i denna 

funktion borde det vara naturligt att använda en specialpedagog för att finna adekvata 

stödinsatser. De gånger då specialpedagogen faktiskt nämns handlar det oftast om 

kartläggningar. Vikten av kartläggning betonas i Kearneys forskning som betonar vikten av 

att undersöka vilken funktion som frånvaron fyller och att anpassa åtgärderna därefter. Alla 

handlingsplaner nämner någon form av kartläggning för att förstå frånvaron, de flesta med 

kartläggningar på flera nivåer och många med kartläggningar utifrån på förhand fastställda 

mallar. Detta verkar åtminstone till en viss del stämma väl överens med Kearneys forskning. 

 

Friberg m.fl. (2015) nämner att personal bör ha i åtanke att det ofta finns föräldrar som också 

känner stor oro och stress bredvid barn med skolfrånvaro. Detta har handlingsplanerna 2 och 

18 tagit fasta på när det gäller eventuella åtgärder och de erbjuder samtalsstöd av kurator till 

förälder. Detta ses som ett tecken på att handlingsplanen har ett helhetstänkande. 
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När eleven väl kommer tillbaka till skolan betonar flera källor, t ex Friberg m.fl. (2015), 

Sveriges Kommuner och Landsting (2013), Socialstyrelsen och Skolverket (2016), vikten av 

anpassning till elevens förutsättningar. Socialstyrelsen och Skolverket likställer det med en 

rehabilitering liknande den då vuxna går tillbaka till arbetet efter en lång sjukskrivning. Med 

tanke på detta är det anmärkningsvärt att endast 5 handlingsplaner nämner någonting om hur 

skolan skall förhålla sig när eleven kommer tillbaka till skolan. Det tycks vara så att flera 

planer behöver förbättras på detta område. 

 

Skolinspektionen slår i sin rapport från 2016 (b) fast att samordningen av insatser i skolan och 

övriga aktörer, exempelvis BUP och Socialtjänsten, haltar. Hälften av handlingsplanerna 

nämner externa grupper som kopplas in efter en viss tid, exempelvis hemmasittargruppen, och 

i dessa grupper finns det oftast representanter från flera olika instanser. Därigenom kommer 

man runt problemet med samordning eftersom gruppen i sig innebär samordning. Fler sådana 

grupper skulle kanske kunna stoppa den ökade skolfrånvaron.  

 

Handlingsplanernas	logik	och	ton	

Det finns handlingsplaner som visar på en genomgripande intern logik och handlingsplaner 

som saknar detta. Om handlingsplanen har en tydlig röd tråd så har den en intern logik. Det 

som vi menar här är att den handlingsplan som föreslår orsaker såsom ångest och depression 

också bör föreslå åtgärder som handlar om att minska ångest och depression. En annan typ av 

logik kan vara att handlingsplanerna talar samma språk, eller slår an samma ton, när det gäller 

vilka ord som används och de åtgärder som föreslås. Det vi menar med talar samma språk är 

exempelvis att om planen talar om vikten av tydlighet talar den också om vem som ska göra 

vad och när detta ska ske även när de faktiska åtgärderna beskrivs. Vi vill lyfta fram några 

exempel på detta som kan relateras till brist på intern logik eller på intern logik: 

 

Handlingsplan 19 visar, som vi ser det, på ett stort mått av intern logik. Den behandlar 

samarbete och betonar vikten av goda relationer genom alla delar, i sin definition, orsak, 

förebyggande arbete och åtgärdsplan. Dessutom är tonen i språket rakt igenom mjuk. 

Exempelvis formuleras saker som skulle kunna skrivas tvingande istället som en möjlighet 

eller ett erbjudande (exempel med SIP-möte). Handlingsplan 14 har å andra sidan ett tydligt 

makrofokus. Här ägnas 2 av 5 sidor åt att citera olika paragrafer ur lagar och förordningar. 

Språket i övrigt är också relativt byråkratiskt och hårt i tonen.  
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Handlingsplan 3 visar istället brister i intern logik som vi ser det. Vikten av snabba åtgärder 

betonas tidigt i denna handlingsplan, men åtgärderna tycks ha en annan inriktning: Rektor och 

elevhälsa involveras exempelvis inte förrän i ett sent skede. Dessutom används orden ”bör”, 

”kan” och ”eventuellt” på flera ställen, där man skulle kunna använda ”ska” för att få till en 

mer verksam handlingsplan för snabba åtgärder. Vidare ger handlingsplanen intrycket av att 

de olika stegen i åtgärderna inte hänger ihop. Intrycket blir att först gör lärare/mentor sin del, 

därefter elevhälsan och slutligen yttre aktörer. I verkligheten fortsätter förhoppningsvis de 

lägre nivåerna agera trots att högre nivåer kopplas på, men intrycket blir att man lämnar över 

frågan till någon annan.  

 

Handlingsplanerna 8 och 11 har ett ojämnt flöde vilket ger intryck av att det kan röra sig om 

att olika dokument klippts ihop till en handlingsplan. Inledningsvis ligger allt fokus på skolan 

och när väl hemmet involveras på något annat sätt än att få information så blandas alla 

möjliga yttre aktörer in på en gång, t ex socialtjänst. Intrycket blir att man breddar åtgärden 

från att bara handla om skola till att handla om hem och andra stödfunktioner i ett slag. Det 

verkar mer logiskt med en gradvis stegring eller utvidgning, som vi ser det. Alla 

handlingsplaner verkar helt enkelt inte vara noga genomarbetade och genomtänkta. 

Ytterligare exempel på bristande logik är att flera av handlingsplanerna anger att samarbete 

mellan hem och skola är viktigt. Det saknas dock detaljer om vad hemmets insats kan eller 

bör vara. Detta gäller både i det förebyggande och åtgärdande arbetet. Det känns inte särskilt 

logiskt. 

 

Vad	händer	när	eleven	kommit	tillbaka?		

En sak som verkar oroande är bristen på beredskap när eleven väl kommer tillbaka till skolan. 

Att majoriteten av handlingsplanerna saknar förslag på åtgärder eller vad personalen ska tänka 

extra på när eleven kommer tillbaka är bekymrande. Som vi ser det bidrar en sådan brist till 

en klar förhöjd risk att eleven återfaller i frånvaro. Detta behöver förbättras i 

handlingsplanerna. 
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Avslutande	reflektioner	
	
Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsteori har använts i denna uppsats. Vi kan 

konstatera att det i handlingsplanernas åtgärdande delar många gånger saknas åtgärder som 

hamnar inom exosystemet. Detta kanske kan ses naturligt i de handlingsplaner som endast är 

framtagna för den enskilda skolan, men för en kommun kanske det kunde vara annorlunda. En 

tänkbar åtgärd skulle i detta fall kunna vara åtgärder eller stödinsatser kopplade till föräldrars 

skiftarbete, eller hemsituation. En annan skulle kunna vara handledning till lärare från en 

specialpedagog som arbetar kommunövergripande. 

 

Studien visar att det finns handlingsplaner om skolfrånvaro som behandlar hur skolfrånvaro 

kan förebyggas och lösas. Studien visar också att de kan behövas utvecklas på olika sätt, till 

exempel genom att förbättra sin interna logik och skriva fram hur elever som kommer tillbaka 

till skolan ska stödjas för att inte hamna i skolfrånvaro igen. Det behövs dock mer forskning 

om handlingsplaner. Det skulle vara intressant att undersöka skillnader mellan dokument på 

kommun- respektive skolnivå som handlar om skolfrånvaro. Det skulle också kunna vara 

viktigt och intressant att göra om denna studie men att då analysera betydligt fler 

handlingsplaner. En ytterligare intressant studie skulle kunna vara att jämföra handlingsplaner 

med det faktiska arbete som sker i de olika kommunerna och på de enskilda skolorna.  

 

Avslutningsvis anser vi forskning om skolfrånvaro viktig ur specialpedagogens 

yrkessynpunkt. Specialpedagoger möter ofta elever i olika svårigheter och som tidigare sagts 

finns en stark koppling mellan goda lärmiljöer och skolnärvaro. Dessutom efterlyser vi en 

tydligare inblandning av elevhälsan i det förebyggande arbetet och specialpedagogen bör ha 

en stor del i detta arbete. 
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Bilaga 1 - Information gällande ett småskaligt forskningsprojekt. 

”Handlingsplaner om skolfrånvaro” är namnet på ett småskaligt forskningsprojekt som vi 

genomför som examensarbete inom ramen för Specialpedagogprogrammet.  

Vi heter Namn och Namn och vi studerar på Specialpedagogprogrammet vid Mälardalens 

Högskola i Västerås. Vi har under studierna intresserat oss för elever som av olika 

anledningar inte kommer till skolan. Därför tänkte vi fördjupa oss i detta ämne. Ämnet 

känns mycket aktuellt både för att det uppmärksammas i media och från skolverkets sida 

och eftersom det samtidigt finns ganska lite forskning i ämnet. Dessutom framställs 

många gånger problemet som ökande. 

Vi har valt att undersöka vilken dokumentation eller vilka handlingsplaner som finns för 

problematiken kring skolfrånvaro. I vissa fall har kommunerna en central handlingsplan 

eller policy som gäller för alla skolor, i andra fall har de enskilda skolorna upprättat egna 

dokument (om en kommungemensam policy eller handlingsplan saknas) och i ytterligare 

andra fall saknas dokument eller handlingsplan helt. 

Vi skulle vara tacksamma om ni ville bidra till vårt arbete genom att dela med er av de 

dokument eller handlingsplaner som ni arbetar utifrån, i er kommun eller på er skola, när 

det gäller skolfrånvaro. Naturligtvis kommer skolans eller kommunens namn inte att 

finnas med eller gå att utröna ur arbetet. Vi skulle även uppskatta att få ett svar om ni inte 

har någon dokumentation i frågan eller om ni inte vill deltaga. 

Svara gärna till den mejladress som detta mejl kommer från (Namn@hotmail.com). Vi 

kan även nås på telefon 07XX-XX XX XX (Namn) 

Tack på förhand.  
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