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Syfte och innehåll 
Detta stödverktyg utgår från ifous forskningsöversikt ”Att utreda närvaroproblem i skolan” framtagen av Malin 
Green Landell (maj 2020), psykolog, medicinedoktor och tidigare särskild utredare med ansvar för utredningen Att 
vända frånvaro till närvaro som resulterade i betänkandet Saknad! (SOU 2016:94). 

Syftet med stödverktyget är att hjälpa skolorna med att systematiskt utreda skolfrånvaro för att på så sätt leva upp 
till bestämmelserna.  

Stödverktygets målgrupp är i första hand personal inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Det är elevhälsans personal som håller i utredningen även om det är mentor eller andra lärare 
som bidrar till att hämta in information. 

Förutsättningar för att utreda en elevs frånvaro 

Det är rektor som fattar beslut om utredning om frånvaro enligt skollagen 7 kap 19 a § (grundskolan), skollagen 15 
kap 16 § (gymnasieskolan).  

Utredningen av frånvaro som skolan ska genomföra ska utgå från ett pedagogiskt, socialt, psykologiskt och 
medicinskt perspektiv (multidisciplinär).  

Utredningen av frånvaro ska genomföras genom att använda olika metoder och flera informationskällor 
(multimodal) för att få fram information som därefter läggs in i utredningsblankettens kartläggningsdel.  

Det är bra om den som genomför utredningen har grundläggande kunskap om riskfaktorer så att den information 
som framkommer bidrar till en större förståelse. Du kan läsa om riskfaktorer i SOU 2016:94 (s 144). Det är viktigt att 
man i utredningsarbetet undersöker hur riskområden som skola, hem, kamrater och sårbarhet hos eleven 
påverkar varandra.  

En utredning kan också utgöras av enbart ett sjukintyg om det bidrar till att sätta in rätt insatser. 

En utredning om skolfrånvaro ska alltid genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare. 

Förutsättningar för att utreda en elevs behov av särskilt stöd 

I de fall att elevens frånvaro som gör att eleven på sikt kan leda till att eleven inte kommer att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 – 12 § § skollagen inledas. 

Visar analysen i bedömningen av en elevs frånvaro att elevens behov kan tillgodoses inom ramen för extra 
anpassningar ska dessa anpassningar dokumenteras i elevens individuella utvecklingsplan (IUP) i åk 1 – 5 och i de 
högre åldrarna dokumenteras dessa enligt skolans rutiner.  

En elev är i behov av särskilt stöd om hon eller han, trots att skolan gjort extra anpassningar, inte utvecklas i 
riktning mot kunskapsmålen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det kan även handla 
om att en elev har andra svårigheter i sin skolsituation vilka på sikt kan leda till att eleven inte kommer att 
nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.  

En elev är i behov av särskilt stöd om skolan har uppmärksammat att hon eller han har varit frånvarande vid 
upprepade tillfällen, eller under så lång tid, att det har påverkat prestationerna i flera ämnen som påverkar 
elevens möjligheter att nu eller längre fram nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 

Förutsättningar för att utreda kränkande behandling 

I de fall skolan vid utredning om frånvaro visat att elevens frånvaro bottnar i diskriminering, 6 kap. 10 § ska även 
en sådan genomföras.  
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Instruktion till blanketten Utredning av en elevs 
frånvaro  
I blanketten Utredning av en elevs frånvaro finns flera rubriker: 

1. I rubriken Andra gjorda utredningar är det betydelsefullt att fylla i om sådana genomförts. Information 
som finns i tidigare gjorda utredning kan ge ytterligare underlag av betydelse för den bedömning skolan 
gör av elevens frånvaro. 

2. I rubriken Kartläggning kan skolan använda sig av de olika kartläggningsmetoderna som presenteras i 
denna vägledning eller andra kartläggningsmetoder för att på så vis kunna beskriva elevens-, 
vårdnadshavarens- och skolans syn på frånvarosituationen. 

3. I rubriken Bedömning ska kartläggningen sammanställas och analyseras. Det handlar om att förstå vad 
som hindrar respektive stödjer närvaro. Den fråga som behöver ställas är: Förstår vi frånvaron bättre 
nu? Bedömningen är ett viktigt moment som handlar om att sätta samman den information som har 
framkommit i kartläggningen till en bedömning av hur närvaroproblemen kan förklaras. Det räcker alltså 
inte att göra en kartläggning där olika uppgifter radas upp utan det handlar om att sätta samman 
uppgifterna till en hypotes om vad som påverkar närvaron positivt respektive negativt. Det räcker inte 
heller att konstatera till exempel att eleven har diagnosen autism. Det är viktigt att göra en systematisk 
och bred analys där man säkerställer att man inte har bestämt sig för en förklaring i förväg utan vägt in 
alla riskområden – skola, elev, familj och andra sociala faktorer. 

4. I rubriken Aktuell utredning av elevens frånvaro ska skolan fylla i om eleven och elevens vårdnadshavare 
har medverkat i utredningen eller inte. Det ska även anges orsak i de fall eleven eller elevens 
vårdnadshavare inte har medverkat i utredningen. 

5. I rubriken Elevhälsan ska skolan fylla i vilken/vilka professioner som deltagit i utredningen. 

6. I rubriken Förutsättningar för andra utredningar ska skolan fylla i om förutsättningar finns för att göra en 
utredning av en elevs behov av särskilt stöd och/eller om en utredning bör göras om kränkande 
behandling 
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Kartläggningsmetoder 
I utredningens kartläggningsdel kan skolan använda sig av de olika kartläggningsmetoderna, som presenteras här 
nedan eller använda andra kartläggningsmetoder, för att på så vis kunna beskriva elevens-, vårdnadshavarens- 
och skolans syn på frånvarosituationen. Lägg in beskrivningarna under rubriken Kartläggning.

Elevens syn på frånvarosituationen 
Skolan inhämtar information från eleven exempelvis genom att använda någon/några av nedan beskrivna 
metoder: 

Samtal 

Exempelvis genom hembesök eller på annan lämplig plats och via telefon. 
Exempel på frågor i samtalet; 

• Vad gör att du går till skolan/lektion? 
• Vad hjälper dig att komma iväg till skolan eller gå in på lektion/stanna kvar på lektion? 
• Finns det något hemma som gör att du är hemma i stället för att gå till skolan? 
• Vad i skolan gör att du inte går dit eller inte går in på lektion, eller att du lämnar skolan innan skoldagen är 

slut? 
• I vilken utsträckning mår du dåligt över att gå till skolan därför att du är rädd för något som är förknippat med 

skolan (prov, lärare, skolbussen) 
• I vilken utsträckning undviker du skolan därför att det är jobbigt att prata med andra barn/skolkamrater? 
• Hur mycket känner du att du hellre skulle vilja vara med dina föräldrar än att gå till skolan? 
• Finns det något som du oroar dig för? (kronisk sjukdom, funktionsnedsättning, bristande sociala färdigheter) 
• Vad hände när frånvaron började? (tex att bästa kompisen flyttade) 
• Vad tror du skulle hända om ingenting görs för att du ska komma tillbaka till skolan? 
• Om du var tvungen att gå tillbaka till skolan imorgon, vad skulle vara det svåraste för dig? 

Samtal genom andra elevers berättelser 

• Låt eleven svara på vad den känner igen respektive inte känner igen i berättelsen. Lyssna till exempel på 
Sveriges Radio, Studio Ett – Unga hemmasittare, reportage 

• Korta intervjuer i text med elever som har hoppat av gymnasiet ”10 orsaker till avhopp” (sid 16–18) 

Rädslotermometer 

• En rädslotermometer används för att få en bild av elevens känslor inför eller under en viss situation eller 
uppgift. 

Formulär  

Formuläret används för att få en bild av elevens känslor inför eller under en viss situation eller uppgift.  
• Instruktion till formuläret The School Refusual Assessment Scale -Revised (SRAS-R) 
• Formuläret The School Refusal Assessment Scale – Revised (SRAS-R) 

Fördjupad kartläggning 

Materialet består av ett antal påståenden och frågor som eleven tillsammans med någon vuxen i skolan svarar på 

• Fördjupad kartläggning av en elevs frånvaro – del 1 och del 2 
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Frågor rörande skolanknytning 

Följande frågor kan användas för att bedöma elevens skolanknytning. 

Beteendemässigt Skolarbete Kognitivt Psykologiskt Socio-
emotionellt 

Närvarar du på 
lektioner? 

Slutför du 
skoluppgifter? 

Hur tar du dig an ditt 
lärande? 

Hur värderar du 
skola och 
utbildning? 

Känner du 
tillhörighet i 
skolan, har du 
kompisar i 
skolan? 

Kommer du i tid? Gör du läxor? Hur ser dina 
inlärningsstrategier och 
problemlösningsförmåga 
ut? 

Känns det 
meningsfullt och 
relevant för dig 
att vara i skolan? 

Upplever du att 
du ingår i ett 
socialt 
sammanhang? 

Deltar du aktivt på 
lektioner? 

Hur ser dina 
skolresultat ut 
med betyg och 
provresultat? 

Hur uppfattar du 
kopplingen mellan 
studierna och dina 
framtida mål? 

Vårdnadshavarens syn på frånvarosituationen 
Skolan inhämtar information från vårdnadshavarna exempelvis genom att använda någon/några av dessa 
metoder: 

Samtal 

• Finns det något hemma som ni tror bidrar till att ditt barn är hemma i stället för att gå till skolan? 
• Hur hjälper du ditt barn att komma till skolan och gå på lektioner? 
• Hur skulle ditt barn klara att vara i skolan på full tid (100% närvaro)? 
• Hur känner du inför att vara skild från ditt barn under skoldagen? 
• Finns det något som du ser underlättar närvaron för ditt barn i skolan? 
• Finns det något som du ser försvårar närvaron för ditt barn i skolan? 
• Vilka stödjande relationer har ni i er närmsta krets (till exempel personer inom familjen, vänner och bekanta) 

och vad finns i form av stöd hos andra verksamheter? 

Formulär  

Skolan inhämtar information genom ett formulär av vårdnadshavare för att kunna mäta i vilken grad barnets 
skolvägran beror på negativa eller positiva förstärkningar. 
• Formulär The School Refusal Assessment Scale – Revised (SRAS-R) 

Fördjupad kartläggning 

Materialet består av ett antal påståenden och frågor som barnets vårdnadshavare svarar på 

• Fördjupad kartläggning av en elevs frånvaro – del 2
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Skolans syn på frånvarosituationen 

Det är viktigt att utredningen undersöker faktorer på både individ-, grupp och organisationsnivå. Skolan kan 
inhämta information på följande sätt: 

Grupp- och organisationsnivå  

• Grupptryck att inte gå på lektion 
• Kränkningar 
• Bristande uppmärksamhet på frånvaro genom brister i frånvarorapportering 
• Låg grad av lärarkontakt 
• Håltimmar 
• Lärarbyten och bristande stöd i lärandemiljön eller otydlig ansvarsfördelning bland vuxna i skolan 

Individnivå 

Närvarostatistik och närvaromönster  

• Vilken typ av frånvaro – är det exempelvis ströfrånvaro, giltig frånvaro, sen ankomst eller att inte gå in på 
lektion? 

•  Hur har utvecklingen av frånvaron sett ut över tid? Finns både giltig och ogiltig frånvaro? 
• Finns det mönster av frånvaro i vissa ämnen eller vid vissa uppgifter, som exempelvis redovisningar? 
• Kan vi förstå frånvaron utifrån vad som drar till respektive drar från skolan och hemmet? 

Dokumentation 

Exempelvis; 
• Tidigare utredningar och stöd till eleven och vilken effekt det stödet gett 
• Pedagogisk kartläggning och eventuella resultat från tester (läs- och skrivsvårigheter, hörselsvårigheter, 

språkstörning) 
• Elevens svar på trivselenkät, hälsosamtal etc 
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Frågor rörande skolanknytning 

Följande frågor kan användas för att bedöma elevens skolanknytning 

Beteendemässigt Skolarbete Kognitivt Psykologiskt Socio-
emotionellt 

Är eleven 
närvarande på 
lektioner? 

Slutför eleven 
skoluppgifter? 

Hur tar sig eleven an sitt 
lärande? 

Hur värderar 
eleven skola och 
utbildning? 

Känner eleven 
tillhörighet i 
skolan, har hen 
kompisar i 
skolan? 

Kommer eleven i 
tid? 

Gör eleven läxor? Hur ser elevens 
inlärningsstrategier och 
problemlösningsförmåga 
ut? 

Känns det 
meningsfullt och 
relevant för 
eleven att vara i 
skolan? 

Upplever eleven 
att hen ingår i ett 
socialt 
sammanhang? 

Deltar eleven aktivt 
på lektioner? 

Hur ser 
skolresultaten ut 
med betyg och 
provresultat? 

Hur uppfattar eleven 
kopplingen mellan 
studierna och sina 
framtida mål? 

Observation 

Det kan vara relevant att observera dessa situationer: 
• När eleven kommer till skolan 
• Matsalssituation 
• Icke-undervisningstid – uppehållsrum, skolgård, och så vidare 
• Interaktion mellan elev och vårdnadshavare, till exempel vid lämning på skola 
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