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FÖRORD
Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Långvarig
skolfrånvaro kan vara ett tecken på psykisk ohälsa. Samtidigt ökar
frånvaron i sig risken för psykiska svårigheter senare i livet med
allt vad det innebär av lidande för individen och kostnader för
samhället.
Även om orsakerna kan variera är det otvetydigt så att skolan
har en central roll när det gäller att tidigt upptäcka signaler. Sko
lan har också stora möjligheter att arbeta förebyggande och kan
i sig vara en plats som bidrar till ett större välmående. Att främja
skolnärvaro är en viktig uppgift för skolan eftersom vi vet att
fullgjord skolgång och att gå ut skolan med fullständigt slutbetyg
är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa som vi
känner till.
Utifrån regeringens strategi inom området psykisk hälsa
2016–2020 genomför Stockholms län under 2019 en läns
gemensam satsning för att ge stöd i arbetet med att främja elevers
trygghet och trivsel i skolan och motverka problematisk skol
frånvaro för att därigenom minska risken för psykiska ohälsa hos
barn och unga. Delar av stödet ges i samarbete med det fristående
forskningsinstitutet Ifous som också har fått uppdraget att låta
göra en genomgång av relevant forskning med fokus på vad som
främjar skolnärvaro. Resultaten presenteras i denna rapport som
är tänkt att ge konkret information om kunskapsläget. I rapporten
finns också frågor som kan diskuteras med hjälp av den modell
för strukturerade kollegiala samtal som också presenteras i över
sikten. På så sätt hoppas vi att den ska kunna utgöra ett forsk
ningsbaserat underlag för det fortsatta lokala utvecklingsarbetet.
Forskningsöversikten har genomförts av Helena Andersson
som är universitetslektor i pedagogik med inriktning special
pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Den har granskats i ett
tidigt skede av Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik
vid Stockholms universitet.
Stockholm i augusti 2019
Marie-Hélène Ahnborg
VD Ifous
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S A M M A N FAT T N I N G
Den här rapporten ger en översikt av forsk
ning om att främja skolnärvaro och orsaker
till problematisk frånvaro. Att svara på frågan
vad det är som gör att barn och unga vill vara
i skolan är inte lätt. Det går inte heller att ge
ett entydigt svar på varför elever inte vill eller
orkar gå till skolan, eftersom orsakerna varierar
och beror på en mängd olika faktorer. Det
finns därför inte heller några enkla snabba
åtgärder som ger effekt direkt i arbetet med att
främja elevers närvaro. Flera forskningsstudier
visar dock att det finns vissa faktorer som har
betydelse för om det närvarofrämjande arbetet
ska bli framgångsrikt. Fram för allt krävs att
skolan bedriver ett långsiktigt, strategiskt och
målmedvetet arbete med proaktiva insatser
inom flera olika områden och som involverar
hela skolans organisation.
I forskningen tonar tre områden fram som
viktiga för att främja närvaro:

**

Elevers upplevelse av trygghet och
delaktighet, vilket innefattar
–– trygghet och goda kamratrelationer
–– tillhörighet, delaktighet och
engagemang

**

Goda lärmiljöer, vilket innebär
–– undervisningskvalitet och gott
ledarskap i klassrummet
–– positiva förväntningar på eleverna,
–– goda relationer elev-lärare.

**

Organisatorisk medvetenhet, vilket
handlar om
–– helhetsperspektiv och systematik
i arbetet med skolnärvaro
–– en god skolkultur

––
––
––

förebyggande och proaktivt
elevhälsoarbete
trygga övergångar
dialog och samverkan inom och
utom skolorganisationen

Elever är olika och behöver olika insatser för
att må bra i skolan. I det närvarofrämjande
arbetet är det därför betydelsefullt att erbjuda
ett brett spektrum av insatser som stödjer
elevers välbefinnande och hälsa. Här kan elev
hälsan göra stor skillnad för elever genom att
arbeta på samtliga nivåer, organisations-, gruppoch individnivå.
Det finns forskning som visar goda resultat
av interventioner för att främja skolnärvaro.
Exempel på forskningsbaserade metoder för att
arbeta närvarofrämjande är Response to inter
vention (RTI) och Check & Connect. Dessa
beskrivs översiktligt i rapporten.
Något som till stor del tycks saknas är
forskning om och utifrån elevers perspektiv.
Fler studier om vad barn och unga upplever
främjar deras närvaro i skolan skulle bidra med
värdefull kunskap.
Likaså berörs sällan samverkan med andra
samhällsaktörer utanför skolan, exempelvis
socialtjänst och vård. Den framhålls dock i
samhällsdebatten ofta som central för att främja
ungas skolgång och psykiska hälsa, och mer
forskning skulle därför behövas för att bidra till
utvecklingen av sådan samverkan.
Den mesta forskning som finns inom detta
område är gjord i en angloamerikansk kon
text, och mer forskning i svensk skola skulle
behövas. Den befintliga forskningen kan dock
användas som utgångspunkt för fortsatt utveck
ling av metoder och arbetssätt i Sverige.
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Rapportens slutsatser ska ses som en start
på ett samtal som behöver fördjupas och föras
både mellan kollegor inom skolan och mellan
aktörer som behöver samverka för att främja

skolnärvaro och därmed stärka ungas psykiska
hälsa. Som stöd för en sådan dialog finns dis
kussionsfrågor och sist i rapporten en mall för
strukturerade samtal.

DISPOSITION
Denna rapport presenterar forskning som på
olika sätt berör främjande av skolnärvaro. Det
första avsnittet ovan sammanfattar rapporten. I
inledningen nedan presenteras bakgrunden till
rapportens tillkomst följt av en syftesbeskriv
ning och ett metodavsnitt. I det därpå följande
avsnittet fokuseras forskning kring elevers upp
levelse av trygga lärmiljöer, kritiska moment
och olika aktörers betydelse för individens
skolnärvaro. Efter det presenteras några forsk

ningsbaserade metoder som syftar till att främja
elevers skolnärvaro. I varje kapitel finns diskus
sionsfrågor som tillsammans med samtalsmallen
i slutet av rapporten kan användas av exempel
vis elevhälsoteam, skolledare, lärare och elever i
arbetet med att främja närvaron för alla elever i
skolan. Även om de olika forskningsområdena
delvis går in i varandra har ovanstående upp
delning gjorts i avsikt att göra framställningen
mer överskådlig.
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INLEDNING
Skolan har ansvar för att skapa en god lärmiljö
för alla elevers kunskaps- och personliga ut
veckling (Skolverket, 2011). Hur skolan lyckas i
detta arbete har betydelse för elevers möjlighet
att tillgodogöra sig utbildningen och därmed
också för deras framtid vad gäller möjlighet till
vidare utbildning och etablering på arbets
marknaden. Att elever fullgör sin skolgång
med fullständiga betyg är också viktigt för att
minimera risken för kriminalitet, drogmissbruk
och utanförskap (Childs & Grooms, 2018) då
vi vet att elever med omfattande frånvaro är
överrepresenterade i denna grupp. Att skolan

lyckas med sitt uppdrag är även av betydelse
för samhällsutvecklingen, för arbetsmarknadens
kompetensförsörjning och en förutsättning för
demokratin (Ekstrand, 2015).
År 2018 var 17,3 procent av eleverna i
årskurs nio inte behöriga till ett nationellt
gymnasieprogram (Skolverkets statistik, 2019).
En av orsakerna till detta kan vara att arbetet
med att främja elevers närvaro i skolan inte har
lyckats fullt ut (Andersson, 2013). Vikten av att
främja skolnärvaro uppmärksammas inte bara i
Sverige utan även globalt.

SYFTE
I rapporten presenteras nationell och inter
nationell forskning som belyser främjande
av skolnärvaro. Utöver det lyfts några forsk
ningsbaserade metoder fram som visat sig vara
framgångsrika i arbetet för att främja elevers
skolnärvaro. Syftet är att ge de verksamma i
skolan konkret stöd i arbetet för att främja
elevers trygghet och trivsel och motverka
problematisk skolfrånvaro för att därigenom

minska risken för psykisk ohälsa hos barn
och unga. Den forskning som refereras till
här kan inte användas för att avgöra hur en
viss skola ska göra för att främja skolnärvaron,
men den pekar på framgångsfaktorer som
förhoppningsvis kan ligga till grund för hur
ett skolfrämjande arbetssätt ska kunna initieras,
genomföras och utvärderas.

DEFINITIONER OCH BEGREPP
I såväl forskning som praktik används be
grepp som återspeglar olika aspekter på och
angreppssätt när det gäller elevers närvaro i
skolan. Begreppet skolnärvaro lyfts av Kearney
fram som ett mer proaktivt begrepp än begrep
pet problematisk frånvaro som återspeglar en

reaktiv syn (Kearney, 2003). Med ett närvaro
främjande förhållningssätt fokuseras förebyg
gande åtgärder som minskar riskerna för att
eleverna hamnar i skolsvårigheter och frånvaro
problematik. Problematisk frånvaro som exempel
vis skolk, skolvägran, skolfobi eller ångest sågs
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tidigare inom forskning som symptom som
skulle åtgärdas i efterhand.
Begreppet hemmasittare används ofta i
praktiken för elever som av olika anledningar
väljer att inte närvara i skolan. Skolverkets
definition av hemmasittare är någon som har
100 procent skolfrånvaro i en månad eller mer.
Begreppet återfinns i studentuppsatser, men har
varit svårt att finna i forskning. I Pejätäs (2017)
pågående studie om hemmasittare används i
stället akronymen ELOF, elever med långvarig
och oroande frånvaro, vilket författaren menar är
mindre laddat.
I den internationella forskningslitteratur

som studerats, används begreppen school absenteeism, truancy och school attendance.
I forskningen förekommer också begrep
pet skolkultur. Det definieras i rapporten som
det gemensamma förhållningssätt som skolan
och dess aktörer antar. Det handlar om vilken
människosyn och vilken kunskapssyn skolans
organisation och medarbetare har samt hur
man arbetar utifrån den.
Lärmiljö är den miljö där elevers lärande
sker. Det omfattar både den fysiska, den peda
gogiska och den sociala miljön, det vill säga det
som sker före, under och efter undervisnings
situationen.

METOD
Den här rapporten är inte ett resultat av en
systematisk forskningsöversikt enligt den
strikta metod att sammanställa stora mäng
der forskning som används inom exempel
vis medicin men även andra vetenskapliga
områden. För ett sådant arbete krävs betydligt
mer tid än vad som har varit tillgänglig i
detta uppdrag. Ambitionen har i stället varit
att ge en överblick över forskningsläget vad
gäller främjande av skolnärvaro, orsaker till
problematisk skolfrånvaro och ge exempel på
evidensbaserade metoder som visat ge effekt
för främjande av närvaro. För att få en sådan
överblick har sökningar gjorts i högskolans
databaser1 (Eric, Summon) och på Google
Scholar. De sökord som använts för att av
gränsa sökningarna är: främjande av skolnärvaro,

1

Eric (Education Resources Information Center) är en
stor databas som samlar internationell forskning inom
utbildningsvetenskap och pedagogik. Den administreras av
National Library of Education i USA. https://eric.ed.gov
Summon är Högskolan i Kristianstads biblioteksdatabas för
sökning i de resurser som högskolan prenumererar på och
bland publikationer med öppen tillgång.

skolnärvaro, hemmasittare, promoting school attendance, school attendance, problematisk skolfrånvaro,
school absenteeism och evidence based methods.
Även referenslistor i de funna artiklarna har
använts för vidare sökningar. Ytterligare
avgränsningar som gjorts är elevers ålder och
då med fokus på den ålder som elever har när
de studerar i svensk grundskola, det vill säga
6–16 år. Eftersom en stor del av studierna
behandlar skolnärvaro utifrån delaktighet och
engagemang, inkluderades även dessa begrepp
i sökorden. En stor del av forskningen är
gjord utifrån en angloamerikansk kontext och
väldigt lite utifrån en svensk eller nordisk. De
flesta studier utgår från kvantitativa data.
Sammanlagt har ett 80-tal vetenskapliga
artiklar som stämmer överens med använda
sökord funnits. Av dessa har de cirka 25 artik
lar som särskilt inriktas på främjande av
skolnärvaro utifrån ovan nämnda sökord och
de cirka fem artiklar som behandlar evidens
baserade metoder för att främja skolnärvaro,
studerats närmare (se bilaga 1). I det följande
beskrivs vad som utifrån denna forskning
kan ses som framgångsfaktorer för att främja
skolnärvaro.
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F R Ä M J A N D E AV
E L E V E R S N Ä R VA R O
I S KO L A N
Det är ett faktum att skolnärvaron är högre i
de lägre åldrarna. Karlberg och Persson (2017)
visar i sin studie att knappt en procent av elev
erna på låg- och mellanstadiet uppvisade upp
repad ströfrånvaro, medan däremot fyra procent
av högstadieeleverna uppvisade detta.
För att kunna finna sätt att främja elevers
skolnärvaro är det nödvändigt att förstå vad
som gör att elever vill vara i skolan, och det
kan finnas många olika skäl precis som det
finns många olika skäl att de inte vill vara där.
Därför finns det förstås heller inte en enda
åtgärd eller lösning som passar för alla.
Forskning om skolnärvaro har utvecklats
från att tidigare ha setts utifrån ett individ
perspektiv till att allt mer fokusera skol- och
samhällsperspektivet (Ekstrand, 2015). Flera
studier lyfter fram att främjande av skolnärvaro
inte bör ses som den enskilde elevens ansvar
utan som ett ansvar som måste vila på skolan.
För att skolan ska klara av detta är det nödvän
digt att samverka med andra externa aktörer

såsom socialtjänst och barn- och ungdoms
psykiatrin (BUP). Forskningen har också ut
vecklats från att tidigare ha fokuserat på o
 rsaker
till skolavbrott till att i dag oftare studera
framgångsfaktorer för främjande av elevers full
följande av skolgången (Sinclair, Christensen,
Evelo & Hurley, 1998).
Det är också det perspektivet som är ut
gångspunkten i denna rapport. Nedan pre
senteras det som olika studier pekar ut som
framgångsfaktorer för att lyckas i arbetet med
att främja skolnärvaro. Sådana faktorer hand
lar om elevers upplevelse av trygghet och goda
kamratrelationer och om deras möjlighet att
vara delaktiga i och lyckas med skolarbetet.
Det handlar också om skolans förmåga att
erbjuda en god lärmiljö med hög undervisnings
kvalitet och en sund skolkultur. Slutligen lyfts
betydelsen av en organisatorisk medvetenhet och
en kapacitet att arbeta systematiskt.

T R YG G H E T O C H D E L A K T I G H E T
TRYGGHET och DELAKTIGHET – framgångsfaktorer för skolnärvaro:

** trygghet, att slippa trakasserier och kränkande behandling, i och utanför skolan
** känsla av att det är möjligt att lyckas i skolarbetet
** goda kamratrelationer, social kompetens
** tillhörighet och delaktighet
** att bli lyssnad på och ha inflytande över sin skolvardag
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Trygghet och goda kamratrelationer

Trygghet framstår i forskning som en nyckel
faktor för att elever ska vilja vara i skolan
(Andersson, 2017). Att öka tryggheten i lär
miljöerna kan vara avgörande för om elever
väljer att närvara i skolan eller inte (Johnson
2009; Smink & Reimer 2005). Studier visar att
elever vill vara i skolan om de upplever lust och
trygghet. Det kan handla om relationer till en
särskild lärare eller elev, eller om sociala situa
tioner under skoldagen som fungerat särskilt
bra (Wong m.fl., 2014). I ett närvarofrämjande
arbete är det därför betydelsefullt att arbeta med
att höja elevernas sociala kompetens och att
arbeta med kamratrelationer i de olika grup
per där eleverna ingår (Corville-Smith m.fl.,
1998; McShane m.fl., 2001). När elever har
goda relationer till både lärare och kamrater har
de förmåga att stå emot negativt grupptryck,
vilket skapar säkerhet hos eleverna (Reid, 2000,
Andersson, 2013). Grupptryck kan leda eleven
till aktiviteter utanför skolan som lockar dem
att olovandes vara frånvarande under lektio
nerna (Kearney, 2001; Bridgeland m.fl., 2006).
De faktorer i skolan som skulle kunna främja
skolnärvaro är alltså lärmiljöer där elever kän
ner sig trygga och där de får tillräckligt stöd av
både kamrater och lärare (Way m.fl. 2007).
Uppfattningar om varför elever inte vill
komma till skolan varierar beroende på vem
som tillfrågas. Skolpersonal menar ofta att det är
familjerna som är orsak till om elever vill vara i
skolan eller inte, medan eleverna menar att det
beror på skolrelaterade faktorer (Corville-Smith,
Ryan, Adams & Dalicandro, 1998). I en av de få
kvalitativa studier som hittats i denna genom
gång av forskning tecknas en mer komplex bild
(Farouk, 2016). Studien är gjord i Storbritannien
och utgår från ett elevperspektiv där 35 elever
mellan 15 och 16 år har intervjuats om sin livs
situation. Eleverna, som alla hade haft så hög
frånvaro att de förflyttats till en annan skola, be
skriver att svårigheter i familjen, som exempelvis
skilsmässa, alkoholmissbruk eller våld i hemmet
gör det svårt för dem att koncentrera sig eller

leder till att de väljer att inte gå till skolan alls.
Eleverna berättar att när det är svårt hemma blir
det också svårt att kontrollera humöret vilket
gör att de blir extra mottagliga för andra elevers
provokationer. Sådana provokationer kan trappas
upp och leda till trakasserier och kränkande
behandling vilket i sin tur kan leda vidare till att
eleverna inte vill närvara i skolan.
Sociala faktorer både inom och utanför
skolan har betydelse för elevernas skolnärvaro.
En av anledningarna till att elever upplever att
de är otrygga är att de blir utsatta för trakasserier
eller kränkande behandling av andra elever eller
av lärare i skolan. När elever utsätts på detta sätt
måste det närvarofrämjande arbetet handla om
att utveckla en skolkultur där sådan behandling
inte förekommer (Astor, Benbenishty, Zeira, &
Vinokur, 2002; Havik, Bru, & Ertesvåg, 2014).
Att arbeta förebyggande för att motverka trakas
serier och kränkande behandling av elever är en
stor del av det främjande skolnärvaroarbetet. I en
brittisk studie uppger så många som en tredje
del av de elever som inte vill komma till skolan
att det beror på att de har blivit utsatta för
trakasserier eller kränkande behandling (Egger
m.fl., 2003; Malcolm m.fl., 2003). Förutom
att upprätta en plan mot kränkande behand
ling kan skolan se till att ha beredskap att föra
samtal med både offer och förövare (Vreeman &
Carroll 2007). Att öka tryggheten i lärmiljöerna
kan vara det som är avgörande för om elever
väljer att närvara i skolan eller inte (Johnson
2009; Smink & Reimer 2005).

Elevers känsla av tillhörighet,
delaktighet och engagemang

Mycket av den forskning som handlar om
elevers engagemang i skolan, tar sin utgångs
punkt i forskningen om elevers skolavbrott
(Finn, 1989) och är främst nordamerikansk.
Finn (1989) menar att tilltagande skolfrånvaro
är något som startar tidigt i elevens skolgång
och kan kopplas till upplevelser av skolmiss
lyckande, vilket i sin tur påverkar elevens själv
uppfattning negativt. Författaren menar vidare
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att det handlar om att elevers delaktighet och
engagemang i skolarbetet är något som skolan
kan påverka för att främja elevernas fortsatta
känsla av tillhörighet. Finn (1989) beskriver
orsaken till skolavbrott som en process mer än
en som ett plötsligt beslut.
För att få reda på varför elever vill vara i sko
lan är det av yttersta vikt att eleverna blir till
frågade och att deras svar tas på allvar. Att elever
blir lyssnade på i skolan gör att de blir trygga
och att de känner tillhörighet och delaktighet
i sitt skolarbete (Fielding, 2001; Stoll, 2009).
Forskning har också visat att gemensamhets
skapande praktiker, det vill säga sammanhang
med gemensamma mål och där mening skapas,
är av stor betydelse för elevers engagemang i
undervisningen (Andersson, 2017). När elever
upplever att skolan är tråkig och meningslös är
det svårt för dem att känna sig delaktiga och
engagerade i sitt skolarbete (Andersson, 2013).
För att det ska vara möjligt att skapa sådana
praktiker måste orsakerna till varför elever inte
kommer till skolan vara kända.
I Marinosson, Ohna och Tetlers (2014)
översikt talas det om tre aspekter av delaktig
het: delaktighet som subjektiv upplevelse av
erkännande och känsla av tillhörighet, delaktig
het som samhandling, det vill säga att alla har
möjlighet att arbeta tillsammans med andra

 nder skoldagen samt delaktighet som demo
u
krati och rättigheter. När elever är delaktiga i
sitt skolarbete blir de engagerade och känner
att de har kontroll över sin egen lärandesitua
tion. Det leder också till att de känner till
hörighet i skolan, vilket pekas ut som en faktor
som främjar skolnärvaron i Skolinspektionens
granskning (Skolinspektionen, 2018).
Delaktighet kan också ses som en social pro
cess som består av flera komponenter och som
inkluderar engagemang och tillhörighet. Enligt
Trondman (2016) kan elevernas lärande identi
tet stärkas om de får möjlighet att tillsammans
med andra elever och eller lärare vara delaktiga
i en undervisningssituation där aktiviteten riktas
mot utveckling av gemensamma kunskaper och
värden. Trondman (2016) menar att detta har
en positiv påverkan på elevers måluppfyllelse
(Trondman i Lund & Lund, 2016).
Skolinspektionen (2018) som har g ranskat
hur elevers delaktighet i undervisningen ser ut,
lyfter fram att för att elever ska få full delaktig
het måste samtliga aspekter tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och
autonomi, utifrån Janssons delaktighetsmodell
(2005) vara uppfyllda. För att alla elever i
skolan ska ges möjlighet till full delaktighet är
det många gånger nödvändigt att extra anpass
ningar görs i elevernas lärmiljö.

TRYGGHET och DELAKTIGHET – frågor att diskutera:
Hur arbetar ni i skolan eller inom huvudmannen med de faktorer som tonar fram i forskningen?

** trygghet, att slippa trakasserier och kränkande behandling, i och utanför skolan
** känsla av att det är möjligt att lyckas i skolarbetet
** goda kamratrelationer, social kompetens
** tillhörighet och delaktighet
** att bli lyssnad på och ha inflytande över sin skolvardag
Finns det något ni skulle vilja prova att göra annorlunda, något ni vill förändra?
Hur skulle ni kunna göra för att åstadkomma det?
Vem behöver göra något, och när?
När ni diskuterar frågorna, använd gärna mallen för strukturerade samtal som finns sist i rapporten.
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GODA LÄRMILJÖER – framgångsfaktorer för skolnärvaro:

** trygghet och ordning
** hög undervisningskvalitet och gott ledarskap i klassrummet
** adekvat stöd och anpassningar
** positiva förväntningar på eleverna
** goda relationer mellan elever och lärare
** möjlighet för vårdnadshavare att vara involverade
Lärmiljöns betydelse för att elever
ska kunna lyckas i skolarbetet

Lärmiljön, det vill säga den miljö där elever
befinner sig före, under och efter under
visningstiden, är av betydelse för elevers
närvaro i skolan. Kännetecknande för en
väl fungerande lärmiljö är enligt (Goldkind
& Farmer, 2013; Virtanen m.fl., 2009) att
den ger

**
**
**
**

förutsättningar för elever
att utveckla autonomi,
trygghet och ordning,
tydliga ramar för både det
sociala och pedagogiska
under skoldagen,
möjligheter för vårdnadshavare
att involveras i skolan.

Till en god lärmiljö hör även ett gott ledar
skap i klassrummet. För att lärmiljön ska vara
närvarofrämjande krävs att elever känner att
de tillhör gruppen och att undervisningen
är anpassad efter varje elevs förutsättningar
(Andersson, 2017). När elever ges möjlighet
att lyckas i skolan kan också deras närvaro i
skolan främjas. Detta gynnas av att lärmiljön
genomsyras av en öppen kommunikation, där
eleverna blir bekräftade och känner tillhörig
het och där de får adekvat stöd i lärandet. Det
har betydelse om eleverna får möjlighet att bli
medvetna om sitt lärande och om det finns

passion och uthållighet från alla involverade
(Lund & Trondman, 2017).
Om eleverna upplever att arbetstakten ligger
på en nivå som fungerar för just dem (Sälzer
m.fl., 2012) och om lektionsinnehållet framstår
som relevant och intressant (Malcolm m.fl.,
2003; Bridgeland, Dilulio, & Morison, 2006;
National Centre for Education Statistics, 2006),
ökar elevernas närvaro. Studier visar också att
extra anpassningar i lärmiljön främjar elevers
närvaro i skolan positivt (Thornton m.fl.,
2013). Att stötta elevers lärprocesser i skolan är
väsentligt för att främja skolnärvaro, särskilt för
elever i behov av särskilt stöd. Om elever som
behöver det dessutom får tillgång till digitala
verktyg kan deras engagemang i lärandet öka
ytterligare (Edyburn, 2010).
Det är också viktigt att elever får möjlig
het att utveckla vissa specifika kompetenser
för att lärande ska kunna ske (Ekstrand, 2015).
Det handlar exempelvis om självreflektion
och förmåga att kommunicera. Om eleverna
får stöd i att utveckla ett positivt förhåll
ningssätt till skola och skolarbete och om de
stärks i sin självkänsla och förmåga att fatta
egna beslut ökar deras möjlighet till infly
tande och kontroll över sin skoldag (Ahlström
2010). När sådana kompetenser uppmuntras
har eleverna större chans att lära och därmed
höjs självförtroendet, vilket i sin tur har en
positiv inverkan på deras vilja att vara i skolan
(Andrén, 2012).
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God undervisningskvalitet

I en god lärmiljö håller undervisningen hög
kvalitet. Den enskilde läraren är av stor be
tydelse för om elever är närvarande eller inte
skolan. Lärarens förmåga att leva sig in i och
förstå elevers situation framstår som särskilt
viktigt. Skoltrötta elever kan uppleva att när
deras lärare inte förstår vad det innebär att
vara skoltrött, blir lärandet tråkigt. När läraren
har en förståelse för hur det är att inte vilja
vara i skolan eller att inte vara motiverad att
studera, upplevs lektionerna som mer givande
(Andersson, 2013). Det kan också ha betydelse
för elevers motivation om läraren har positiva
förväntningar på att de ska lyckas i skolan
(Jenner, 2009). Att ha alltför stora förväntning
ar på elever kan dock skapa känslor av stress
och utanförskap, vilket i sin tur kan medföra
att elever känner olust inför att komma till
skolan. Ziehe (1989) kallar det för undvikan
dets princip.

Lärares relationskompetens är därför en
betydelsefull komponent. Aspelin (2018)
betonar att relationsskapande i klassrummet
är avgörande för hur väl elever lyckas i sitt
skolarbete. Även Frelin (2010) har studerat
lärares arbete med att stärka de positiva rela
tioner som finns och att motverka de nega
tiva som också finns. Ett sådant arbete menar
Frelin (2010) kan vara närvarofrämjande för
elever och nödvändigt för att lärare ska kunna
möta den komplexitet som finns i ett klass
rum. Även Lee och Burkham (2003) pekar
på att om relationen mellan elev och lärare
inte fungerar (Lee & Burkam, 2003) kan det
påverka elevers vilja att komma till skolan
negativt.

Goda relationer elev-lärare

Redan 1984 slog Comer fast att elevers enga
gemang och vilja att vara i skolan främjades
av att eleven hade en meningsfull relation till
en vuxen på skolan (Comer, 1984).

GODA LÄRMILJÖER – frågor att diskutera:
Hur arbetar ni i er skola i dag med de faktorer som tonar fram i forskningen?

** trygghet och ordning
** hög undervisningskvalitet och gott ledarskap i klassrummet
** adekvat stöd och anpassningar
** höga men rimliga förväntningar på eleverna
** goda relationer mellan elever och lärare
** möjlighet för vårdnadshavare att vara involverade
Finns det något ni skulle vilja prova att göra annorlunda, något ni vill förändra?
Hur skulle ni vilja arbeta i framtiden – finns det något ni vill förändra?
Hur skulle ni kunna göra för att åstadkomma det?
Vem behöver göra något, och när?
När ni diskuterar frågorna, använd gärna mallen för strukturerade samtal som finns sist i rapporten.
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ORGANISATORISK MEDVETENHET – framgångsfaktorer för skolnärvaro:

** helhetsperspektiv och systematik i arbetet med skolnärvaro
** en god skolkultur
** förebyggande och proaktivt elevhälsoarbete
** trygga övergångar, exempelvis mellan stadier, grupper och skolor
** dialog och samverkan med vårdnadshavare och med aktörer
i det omgivande samhället

Närvarofrämjande arbete
i fokus för alla inom skolan

Skolan som organisation har ett ansvar för
att skapa en god lärandemiljö för elevernas
kunskapsutveckling och personliga utveck
ling. (Havik, Bru & Ertesvåg, 2015). I arbetet
med att främja skolnärvaro för alla elever
lyfter många forskningsstudier fram att detta
arbete måste vara långsiktigt och strukturerat
(Kearney, 2003).
För det första, krävs att alla nivåer i organi
sationen har fokus på att utveckla en skolkultur
med främjande av skolnärvaro i fokus. (Ifous,
2015). Ohlson, Swanson, Adams-Manning
och Byrd (2016) visar i sin studie att även om
lärares individuella undervisningskvalitet är av
stor betydelse, måste lärare stöttas i sitt arbete
av skolans organisation för att elevers närvaro
ska främjas och bli hållbar. Om skolor ska bli
framgångsrika och kunna främja skolnärvaro
måste ett medvetet utvecklingsarbete ske och
all personal få stöd, exempelvis genom att ta
del av forskning inom området.
För det andra är det nödvändigt att vuxna
inom organisationen medvetet arbetar för att
skapa goda relationer till eleverna genom att
de finns tillgängliga, bryr sig, lyssnar på och
engagerar eleverna både socialt och peda
gogiskt. För att kunna arbeta främjande med
elevers närvaro i skolan krävs att skolan som
organisation är flexibel och kan anpassa sig
efter de individer som ingår i organisationen

och inte tvärtom. Enligt Skrtic (1995) k allas
en sådan flexibel organisation för adho
kratisk.

Skolkulturens betydelse för skolnärvaro

En mängd studier lyfter fram att samverkan
mellan skolledare och lärare med intentio
nen att förbättra lärarnas undervisning och
elevernas lärande, har stor betydelse för vilken
kultur som finns på skolan (Vescio, Ross,
& Adams, 2007). Railsback (2004) har i sin
studie funnit att samverkan mellan lärare har
en positiv påverkan på skolans kultur och
därmed på elevers möjlighet att lyckas i sitt
skolarbete. Studien visade också att elevers be
teende påverkas negativt när de bestraffas för
att inte uppnå lärandemålen. Utifrån samma
studie menar författaren att skolors organi
sationer måste arbeta för och skapa möjlig
heter för en samverkan mellan samtliga inom
organisationen, men även mellan skola och
externa aktörer, som exempelvis socialtjänsten.
I ett svenskt forskningsprojekt definieras skol
kultur enligt följande:
… den uppsättning idéer, värderingar, n ormer
och institutioner som kännetecknar en skola
och det enda klimat som utmärker den. Skolkulturen anger ideal och riktlinjer för förståelse och handling i skolan och påverkar bl.a.
beslutsfattande, kommunikation och sammanhållning. (Persson, 2008, s. 11.)
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Andersson (2017) definierar skolkultur
”… som det gemensamma förhållningssätt som
skolan och dess aktörer antar.” (s. 42.) Lund
och Lund (2016) menar att när elever upple
ver att de tillsammans med rektor och lärare
bidrar till meningsskapande aktiviteter, upp
levs även skolan som helhet som menings
full. Forskning visar vidare att skolkulturen
sannolikt kan påverka utvecklingen av skolan
positivt. Faktorer som kan kopplas till skol
kultur är exempelvis tillhörighet till skolan,
vilket har att göra med i vilken grad elever
känner att de är accepterade, värdefulla och
inkluderade, både socialt, fysiskt och peda
gogiskt (Shochet, Dadds, Ham, & Montague,
2006). Forskning har alltmer börjat foku
serat skolkulturens relation till bekymmer
med beteende och måluppfyllelse generellt
men i synnerhet hur det hänger ihop med
problematisk skolfrånvaro (Zullig, Koopman,
Patton, & Ubbes, 2010).

Elevhälsans roll

Elevhälsans arbete bör i stor utsträckning
vara förebyggande och ha en hälsofräm
jande inriktning. Elevers nedstämdhet
eller depression måste tas i beaktande i det
skolnärvarofrämjande arbetet. Problematisk
skolfrånvaro kan uppstå i samband med
psykisk ohälsa, sociala problem eller miss
bruk (Bekman m.fl. 2011). Psykisk ohälsa
och hög frånvaro påverkar lärandet negativt
och därför är det av vikt att skolperso
nal är medvetna om det och att det finns
strategier för att hantera problemen. Det
behövs också kunskap om hur tidiga tecken
kan upptäckas hos eleverna så att de kan
få snabb och adekvat hjälp (Gren-Landell
m.fl., 2015). Här kan lärare och övrig skol
personal behöva kompetensutveckling för
att möta behoven hos eleverna genom att
vara uppmärksam på tidiga varningstecken
som till exempel när elever ofta försvinner
ut från lektionen eller uppvisar ströfrånvaro
(Gresham m.fl. 2013).

Samverkan med vårdnadshavare
i det närvarofrämjande arbetet

Betydelsefullt för elevers skolnärvaro är också
att deras familjer ges möjlighet att involveras
i skolgången och att de har positiva förvänt
ningar på elevens skolframgång (Reid, 2008;
Thornton m.fl., 2013). Kearney (2008) lyfter
i sin forskning fram familjens betydelse när
det gäller elevers skofrånvaro. I Sverige råder
skolplikt, vilket innebär att vårdnadshavare inte
får hålla barnen hemma från skolan (Skollagen,
SFS 2010:800). Om barnen ändå hålls hemma
kan det möjligen kopplas till vårdnadshavare
psykiska ohälsa (Thornton m.fl., 2013), till
en missbruksproblematik hos vårdnadshavare
(Baker m.fl., 2001) eller till familjers dåliga
ekonomiska förutsättningar (Egger m.fl., 2003)
och arbetslöshet (Thornton m.fl., 2013). Även
våld i hemmet, skilsmässa eller andra konflikter
i familjen kan skapa oro hos barn, vilket kan
kopplas till varför elever uteblir från skolan
(Baker m.fl., 2001 (Reid, 2000; McShane m.fl.,
2001; Gren-Landell m.fl., 2015). Det är emel
lertid svårt för enskilda lärare att stötta familjer
med svårigheter och därför måste skolan som
organisation i sådana fall samverka med externa
aktörer som kan bidra med en annan kunskap
för att hjälpa familjen och eleven (Hendron
& Kearney, 2016).

Övergångar

Det finns en mängd kritiska händelser i en
elevs skolliv som kan bidra till att närvaron blir
försämrad. Studier visar till exempel att stadie
övergångar kan vara sådana kritiska moment för
många elever (Mizelle & Irvin, 2000). Därför
är det viktigt att vara extra uppmärksam vid
övergången mellan mellanstadiet och högstadiet.
Det är dock inte endast stadieövergångar som
kan vara kritiska. Det finns också anledning att
vara uppmärksam när elever byter klass eller
grupp liksom när elever flyttar från en skola till
en annan eller från ett land till ett annat. Särskilt
ungdomar som flyttar till nya skolor, byter klass
eller lärare under högstadietiden, behöver stöd i
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övergången (Cooper & Liou 2007) för att inte
riskera att hamna i utanförskap (Grills-Taque
chel m.fl. 2010; Kearney 2001). Även frekventa
lärarbyten kan vara kritiskt och påverka elevers
närvaro i skolan (Kearney (2008).
Ett sätt att förklara det kritiska är med hjälp
av teorin om situerat lärande, (Lave & Wenger,
1991) enligt vilken lärandet är beroende av den
sociala kontext där lärandet sker. När en elev
flyttar är det inte säkert att den kunskap som
inhämtats i den tidigare kontexten består i den
nya, vilket kan skapa osäkerhet och oro hos
eleven. (Wenger & Trayner, 2015). Trondman
(2016) pekar på vikten av att elever får möjlig
het att utveckla en positiv lärande identitet,
d.v.s. en tro på den egna förmågan att lära.

Eleven kan ha en lärande identitet i en grupp,
skola eller land, men det är inte säkert att den
identiteten ser likadan ut i en annan kontext.
Vid övergångar eller byte av skola, klass eller
grupp kan den lärande identiteten till och med
förloras om eleven inte får förutsättningar att
utveckla den på nytt.
Att skolan lyckas hantera övergångar och
skolbyten har betydelse för alla elever och är
extra viktigt för de som är i behov av särskilt
stöd. Ett medvetet arbete för att skapa trygghet
och kontinuitet kan göra övergångar mindre
kritiska och bidra till att elevers närvaro i sko
lan höjs. I det arbetet krävs insatser från skolan
som organisation då det är inte tillräckligt med
enskilda lärarinsatser (Frelin, 2010).

ORGANISATORISK MEDVETENHET – frågor att diskutera:
Hur arbetar ni inom er kommun eller skolhuvudman i dag med de faktorer som lyfts fram i forskning?

** helhetsperspektiv och systematik i arbetet med skolnärvaro
** en god skolkultur
** förebyggande och proaktivt elevhälsoarbete
** trygga övergångar, exempelvis mellan stadier, grupper och skolor
** dialog och samverkan med vårdnadshavare och med aktörer i det omgivande samhället
Finns det något ni skulle vilja prova att göra annorlunda, något ni vill förändra?
Hur skulle ni vilja arbeta i framtiden – finns det något ni vill förändra?
Hur skulle ni kunna göra för att åstadkomma det?
Vem i er egen organisation behöver göra något, och när?
Vilka andra parter, organisationer eller aktörer kan ni samverka med?
När ni diskuterar frågorna, använd gärna mallen för strukturerade samtal som finns sist i rapporten.
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EVIDENSBASERADE
ME TODER
I denna del av rapporten beskrivs två metoder
som forskning visat vara effektiva för att främja

elevers skolnärvaro generellt; Response to Intervention (RTI) och Check & Connect.

RTI (RESPONSE TO INTERVENTION)
Response to Intervention, RtI, lyfts inom
forskning fram som en effektiv metod för
att främja skolnärvaro. RtI är en metod där
interventioner, eller insatser, görs systematiskt
i främjandearbetet (Fox m.fl. 2010). Arbetet
sker i tre steg med fokus på målinriktade och
intensiva insatser (Barnes & Harlacher, 2008).
I det första steget arbetas mot skolans samtliga
elever, i det andra och tredje steget fokuse
ras de elever som befinner sig i riskzonen på
olika sätt.
De fördelar med att använda RtI som
forskningen lyfter fram är att det blir möjligt
att tidigt identifiera både vilka enskilda indi
vider som befinner sig i riskzonen och vilka
insatser som behöver sättas in för att stödja
dessa individer. På så sätt kan misslyckanden
undvikas och metoden kan därmed sägas vara
proaktiv och främjande. Ett flertal studier
(Calderon m.fl., 2009; Henry 2007; Henry
& Huizinga 2007; Redmond & Hosp 2008;
Schwartz m.fl. 2009) visar att metoden är
framgångsrik eftersom frånvaro upptäcks och
hanteras på ett tidigt stadium innan allvar
ligare problem tillstöter. Den måste dock alltid
anpassas efter de elever och den skola där
insatsen görs och utifrån de resurser som finns
att tillgå där.

Insatser i steg 1 – alla elever

Insatser i steg 1 innebär olika generella insatser
på skolnivå som syftar till att främja närvaron
för samtliga elever. Här kan med fördel insatser
för att skapa en god skolkultur och ett gott
klassrumsklimat göras. Även insatser som gyn
nar goda relationer mellan elev och lärare samt
mellan elev och elev kan sättas in (Cohen,
McCabe, Michelli, & Pickeral, 2009). Insatser
som ökar elevers trygghet lämpar sig väl i steg
1, till exempel att arbeta med att förebygga
trakasserier och kränkande behandling på
olika sätt.
I det första steget kan också insatser för att
underlätta olika övergångar för elever sättas in.
Det kan gälla exempelvis övergångar mellan
olika skolor, olika stadier och byte av lärare
för elever (Vreeman and Carroll 2007). Olika
insatser som berör elevers hälsa, både fysisk och
psykisk, kan sättas in på skolnivå, som exempel
vis hälsoundersökningar och hälsosamtal med
alla elever (Andresen and McCarthy, 2009;
Guevara m.fl. 2003).
Ett forskningsbaserat program som har pro
vats i Sverige är det så kallade PAX-program
met (Ghaderi, Johansson och Enebrink (2017)).
Det bygger på Good Behavior Game (GBG)
som är ett spel som är utvecklat för att skapa
en trygg lärmiljö i klassrummet, framförallt
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för barn i åldrarna 7–9 år (Biglan, Flay, Embry
& Sandler, 2012). Programmet skulle kunna
användas som en insats i steg 1.
För att veta om de insatser som genomförs
fungerar är det nödvändigt med regelbundna
uppföljningar. Uppföljning kan till exempel
göras genom samtal med elever eller via skrift
liga utvärderingsfrågor.

att elever får möjlighet till att under dagens
lopp att återhämta sig om det behövs (Kearney
and Bates 2005). Att arbeta med att skapa
relationer till både kamrater och lärare är ytter
ligare ett exempel på en proaktiv insats i steg
2. I insatserna menar forskare att det går att ta
hjälp av kamrater för att stötta de elever som
riskerar att hamna i utanförskap.
I steg 2 är också samverkan med vårdnads
havare, och om det finns externa kontakter
till familjen som exempelvis socialtjänsten,
betydelsefull. Om det är viktigt med uppfölj
ning i steg 1 är det ännu mer väsentligt med
tät uppföljning i steg 2. Här behövs samtal med
berörda, både elever och vuxna som är med
och genomför insatserna, kanske flera gånger i
veckan (Kearney & Grazcyk, 2014).

Insatser i steg 2 – elever i riskzon

I steg två riktas insatserna mot elever som
befaras vara i riskzonen för att tappa lusten för
att komma till skolan. Vid utarbetandet av de
främjande åtgärderna och anpassningarna måste
hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar
och behov. Målet med insatsen i steg 2 är att
på olika sätt undanröja hinder för just de här
eleverna. Det kan göras genom att exempelvis
se till att kränkande behandling inte sker och
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Insatser i steg 3 – elever
med problematisk frånvaro

Förhoppningsvis behöver inte insatser i steg tre
sättas in om interventionerna i steg ett och två
varit lyckosamma. De elever som insatser i steg
tre riktas mot är redan i, eller väldigt nära, ett ut
anförskap. Sådana insatser kräver att det finns en
samverkan mellan olika professioner dels inom
skolans verksamhet, men också att det finns
en samverkan mellan skolans professioner och
externa aktörer som till exempel socialtjänst och
barn- och ungdomspsykiatri (Andersson, 2017).
Om eleven som är i behov av insatsen har
en god relation med någon vuxen på skolan
kan denne med fördel utses till kontaktperson
för eleven. Kontaktpersonen kan utgöra länken
mellan eleven, vårdnadshavare, skolan och
eventuella externa kontakter. Kontaktperso
nen kan vid behov göra hembesök hos eleven
(Kearney, 2008). Andra insatser kan kamrater
göra, exempelvis möta upp vid bussen e ller
ingången till skolan och följa med in till klass
rummet. Kanske kan kamraten vid behov följa
med till matsalen eller hämta mat åt sin kamrat.
Att föra dagbok kan vara en möjlig strategi för
att eleven ska bli medveten om hur stor eller
liten närvaron är. Anpassad studiegång med
justeringar i elevens schema och kortare skol
dagar är andra exempel på insatser i steg tre.
Om eleven inte orkar vara i skolan hela dagar i
början efter en lång frånvaro kan möjlighet ges
att bygga på med fler timmar efter hand. Likaså
kan studie- och yrkesvägledaren upprätta en
nära kontakt och tillsammans med eleven gå
igenom vilka valmöjligheter som finns för
eleven i framtiden, något som kan öka elevens

motivation för skolarbetet (Andersson, 2013).
Liksom i de två tidigare stegen krävs fortlöpan
de uppföljning och utvärdering av de insatser
som genomförs.

Organisering av RtI

För att få största möjliga effekt bör insatserna
genomföras av engagerad och kompetent
personal. Både lärare och personal inom elev
hälsan kan ingå i RtI-team. Det är en förut
sättning att den personal som ingår i teamen
och medverkar i insatsen är insatt i de utsatta
elevernas situation och har en god relation till
både elever och deras vårdnadshavare (Logan
m.fl. 2008). I teamen är det också bra om
mentorer finns som ger utökad handledning
till elever och tät återkoppling till vårdnads
havare (Schwartz m.fl. 2009).
RtI- teamen kan med fördel, framförallt i
steg tre, samverka med externa aktörer såsom
socialtjänsten och den lokala polisen för att
bryta negativa mönster utanför skolan. Ibland
kan det vara motiverande för elever att enga
gera lokala föreningar som eleven ingår i
(Claxton, 2007). När multidisciplinära team
inom organisationen skapas och kopplas in för
att göra insatser som riktas mot skolnärvaro, kan
elever och deras familjer få stöd på hemmaplan.
RtI-teamens uppgift blir då att vara tillgängliga
och att vara lösningsfokuserade i samverkan
med elever och deras familjer. Teamen kan stötta
elever i att både i skolan och hemma öka sina
sociala och akademiska färdigheter. Insatser av
detta slag kan förhoppningsvis öka skolnärvaro
utan att kostnaderna blir höga (Aos m.fl. 2001;
Henggeler m.fl. 1999)

CHECK & CONNECT
En annan evidensbaserad metod som kan
användas för att främja elevers närvaro i skolan
är Check & Connect, som utgår från Universal
Design for Learning, UDL (Center for Applied

Special Technology, 2011). Metoden fokuserar
på att höja alla elevers engagemang i skolan,
eftersom just engagemang i skolan har visat sig
främja skolnärvaro.
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I modellen arbetas med två olika komponenter:

**

Check-komponenten är utformad för
att kunna utvärdera samtliga elevers
engagemang kontinuerligt genom
att följa hur det går för eleverna via
exempelvis närvaro, uppförande,
resultat och betyg.

**

Connect-komponenten handlar
om att skolpersonalen ger enskild
uppmärksamhet till elever som kan
befinna sig i riskzonen när det
gäller engagemang genom att ha
kontinuerlig kontakt med familj,
föreningsliv och andra externa
aktörer (Sinclair & Kaibel, 2002).

Denna modell har sitt ursprung i engagemangs
forskningen (Sinclair, Christenson & Thurlow,
2004). Den utgår från att skolavbrott är resulta
tet av en process som tar sin början redan under
de tidiga skolåren och forskarna menar att
främjande av skolnärvaro måste fokusera elevers
delaktighet och engagemang i skolarbetet
utifrån beteende och emotionella komponenter.
Finn (1989, 1993), Reschly och Christenson
(2006) menar att engagemangsteorin kan ses
som den användbar utgångspunkt för att förstå
fenomenet skolavbrott och kan med framgång
användas i det förebyggande arbetet.

För att en insats ska vara effektiv krävs att
de som ska genomföra den kan identifiera
r iskerna för skolmisslyckanden och upprätt
hålla fokus på elevers progression för att uppnå
lärandemålen genom elevernas hela skoltid.
Vid genomförande av insatserna ska eleverna
ses som delaktiga och engagerade. Forskare är
överens om att lyckosamma insatser gör mer
än att bara ökar elevers närvaro i skolan – de
hjälper elever och ibland även deras familjer
att känna att de hör till och att de kan identi
fiera sig som lärande individer. De får också
hjälp med att skapa relationer till sina lärare
och sina kamrater och därmed minskas risken
för att de ska hamna utanför och bli marginali
serade. (Christenson & Thurlow, 2005). För att
alla elever ska lyckas i sitt skolarbete krävs av
skolans aktörer att de är uppmärksamma både
på elevers sociala lärande och deras a kademiska
framgångar.
Varje individ är unik och insatser som görs
måste anpassas till vad den enskilda individen
behöver. Lyckligtvis, menar Fixsen, Blase, Metz
och van Dyke (2013), är forskningsfältet på god
väg att översättas till praktiken och det sker en
utveckling av modeller för lärare och annan
personal som arbetar med barn och ungdomar.

EVIDENSBASERADE METODER FÖR ATT
FRÄMJA SKOLNÄRVARO – frågor att diskutera:
Hur arbetar ni i dag för att främja närvaro i er skola, eller kommun/huvudman?

** Använder ni er av systematiska metoder eller modeller?
** Har ni särskilda grupper eller team som ansvarar för arbetet?
** Hur följer ni upp era insatser?
Finns det metoder och interventioner som ni skulle vilja prova i framtiden?
Hur kan ni i så fall gå tillväga?
När ni diskuterar frågorna, använd gärna mallen för strukturerade samtal som finns sist i rapporten.
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AV S L U T N I N G

Ovanstående exempel på evidensbaserade
metoder som kan användas på skolnivå har
utvecklats och testats med goda resultat för
att främja elevers välbefinnande, engagemang
och delaktighet i skolan och insatserna kan
även underlätta en inkludering av elever med
funktionsnedsättning. Visserligen har den mesta
forskning på evidensbaserade interventions
metoder gjorts i USA, men det är metoder
som skulle kunna anpassas till en svensk
kontext. I ett närvarofrämjande arbete kan
insatser utifrån de nämnda forskningsbase
rade metoderna, sättas in på skolnivå (samt
liga elever på en skola) för att kartlägga vilka
eventuella hinder som finns för att elever ska
närvara och känna tillhörighet till skolan. I
arbetet med att öka elevers trygghet i skolan
kan insatser för att motverka och förebygga
kränkande behandling sättas in. Arbetet med
att utveckla skolkulturer och lärmiljöer skulle
kunna grunda sig i de utvärderingar som görs
efter insatser som gjorts inom exempelvis RtI,
där eleverna får möjlighet att uttrycka vad de
menar är betydelsefullt för att de ska må bra
och vara närvarande i skolan.
Som denna översikt visar finns betydande
forskning som pekar på vikten av att det när
varofrämjande arbetet måste ske över tid och
genomsyra hela skolans organisation. Skolors
elevhälsoteam kan här bli betydelsefulla för
att proaktivt arbeta för att elever ska närvara i
skolan genom att exempelvis delta i RtI-team
eller liknande. Samverkan både inom skolans
organisation och med externa aktörer är av
stor betydelse för hur proaktivt det närvaro
främjande arbetet blir. Trygghet, engagemang

och delaktighet i skolan är ord som är ofta
förekommande i forskningen om främjande
av elevers närvaro i skolan. En stor del av den
närvarofrämjande forskning som tagits del av i
denna rapport grundar sig på enkätstudier, där
elever uttryckt vilka faktorer som gör att de är
frånvarande från skolan.
Något som tycks saknas utifrån denna
genomgång av forskning om vad som främ
jar skolnärvaro är kvalitativ forskning utifrån
elevers perspektiv. Intervjustudier där elever
får möjlighet att uttrycka vad de upplever som
närvarofrämjande i skolan skulle vara värdefull.
Avslutningsvis kan det lyftas fram att det är
betydelsefullt att erbjuda ett brett spektrum
av insatser som stödjer elevers välbefinnande
och hälsa, eftersom elever är olika och behöver
olika insatser för att må bra i skolan. Elevers
frånvaro från skolan kan ses om ett symptom
på brister i uppmärksamhet på elevers välbefin
nande och hälsa i skolmiljön. Här kan elev
hälsan göra stor skillnad för elever genom att
arbeta på samtliga nivåer, organisations-, gruppoch individnivå.
För att främja elevers närvaro i skolan krävs
ett systematiskt och långsiktigt proaktivt arbete
som måste bedrivas på alla nivåer inom skolans
organisation och i samverkan med externa
aktörer såsom exempelvis socialtjänst och BUP.
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REFLEKTION
OCH HANDLING
I rapporten finns diskussionsfrågor som kan användas av såväl de som
arbetar i skolan – lärare, skolledare, förvaltningsledare – som de som
arbetar i exempelvis socialtjänsten eller andra aktörer som samverkar
med skolan för att främja skolnärvaro och stärka ungas psykiska
hälsa. Det finns olika sätt att föra strukturerade samtal. Den mall som
återfinns nedan bygger på så kallad kollegahandledning (Lauvås m.fl.
1997). Det viktiga är att använda en samtalsstruktur som tillåter alla att
komma till tals, att dokumentera det man kommer fram till och följa
upp det som bestämts.
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M ALL FÖR
S T R U K T U R E R AT S A MTA L
REDOVISNING
Diskussionen sammanfattas i fem punkter och delges till gruppen efteråt.
FORMER FÖR SAMTALET
Det är viktigt att rollerna i samtalet är tydliga. De kan fördelas på olika sätt, till exempel så
här: Samtalsledare blir den som fyller år närmast 1 april. Tidtagare, den som fyller år närmast
1 maj. Sekreterare, den som fyller år närmast 1 juni.
Samtalet börjar och avslutas med en så kallad runda. En runda innebär att ordet går runt
bordet, och alla får möjlighet att få tala utan att bli avbruten. Det är samtalsledarens ansvar att
vid behov lägga in rundor, till exempel mitt i diskussionen när något intressant har berättats.
1.

Starta med en kort presentationsrunda.

2.

Under två minuter skriv ner era tankar efter att ha läst rapporten.

3.

Samtalsledaren startar samtalet genom att först ge ordet till en av deltagare som
under två minuter får dela med sig av sina tankar. Därefter leder samtalsledaren en
runda där alla får ställa frågor till den som har ordet. Därefter går ordet vidare till
nästa deltagare och proceduren upprepa så att alla tillslut har fått tala två minuter
och fått frågor ställda till sig.

4.

Därefter väljer ni ur det som sagts, vad ni vill fortsätta diskutera.

5.

Fri diskussion som leds av samtalsledaren.

6.

Tidtagaren avbryter diskussionen i lagom tid inför diskussionspasset slut.

7.

Sekreterarna läser upp en sammanfattning av som sagts i fem punkter.

8.

En avslutande runda, två minuter var, där synpunkter på sammanfattningen framförs.

9.

Sekreteraren justerar sammanfattningen och skickar den till gruppens deltagare.
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I många kommuner i Stockholms län pågår satsningar för att främja
skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. För att stödja och förstärka dessa
genomför Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län en rad aktiviteter. Denna
översikt av forskning om vad som kan förebygga skolfrånvaro och främja
skolnärvaro har tagits fram av Ifous på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa
Stockholms län. Den riktar sig till alla som arbetar med frågor som berör
ungas skolnärvaro och psykiska hälsa.
Uppdrag psykisk hälsa Stockholm län är en gemensam satsning mellan
länets 26 kommuner och Region Stockholm. Syftet är att utveckla och
sprida kunskap, metoder och verktyg för att förbättra den psykiska hälsan
i Stockholms län.
Ifous – Innovation, Forskning och Utveckling i Skola och förskola är
ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk
skola och förskola genom att stödja praktiknära forskning och konkret
utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet.
Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för
lärandet. Ifous vänder sig främst till skolhuvudmän samt organisationer med
ett tydligt skolfokus, och drivs non-profit.
Ifous fokuserar är en analysfunktion som levererar konkret, saklig och
användbar information om kunskapsläget inom ett avgränsat område med
relevans för skolhuvudmännens ledning och utveckling av verksamheten.
Syftet är att stimulera till samtal och handling och ge underlag för välgrundade
beslut. Arbetet genomförs som en fördjupad omvärldsbevakning där tillgänglig
kunskap i form av exempelvis statistik, forsknings- och granskningsresultat
inom området sammanställs i en kort rapport.
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