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DEFINITIONER

Definitioner
• Ogiltig frånvaro innebär att man uteblir från
undervisningen utan att vara sjuk eller att ha annat giltigt
skäl.
• Skolk beror oftast på att eleven finner det mer belönande
att vara någon annanstans. Ofta normbrytande inslag.
• Hemmasittare lider ofta av depression, ångest eller fobier.
Långvarig, problematiskt och oftast skadlig för
kamratrelationer.
• Föräldradriven frånvaro handlar om frånvaro där
föräldrarna ex. vill ha hjälp i hemmet eller när föräldrarna
anser att skolans inflytande är skadligt.
• Sanktionerad frånvaro kan utgöras av sjukfrånvaro, beviljad
ledighet eller avstängning.

Vi fastslår några saker…
• En mer korrekt definition: ”Problematisk och/eller
långvarig frånvaro, oftast (men inte alltid) känd av
vårdnadshavaren”.
• Orsakerna finns oftast inom flera olika domäner
(elev, vårdnadshavare, lärare, skola och samhälle).
• Det är inte säkert att faktorn som orsakade den
frånvaron är samma faktor som vidmakthåller den.
• Det är nästan alltid så att alla har gjort allt de kan
för att åtgärda frånvaron.

Korttids-frånvaro

Giltig/
auktoriserad

Omfattande
frånvaro, ex. vid
kronisk sjukdom

Avstängning

Eftersträvar positiv förstärkning
ex. uppmärksamhet från föräldrar, eller att
aktiviteter utanför skolan är mer förstärkande
(ex. droger eller social gemenskap)

Skolfrånvaro
Elev-driven
frånvaro
Ogiltig/ickeauktoriserad
Föräldra-driven
frånvaro

Eftersträvar negativ förstärkning
ex. undviker skolrelaterade stimuli som orsakar
eller ökar ångest och depression eller att
undvika andra aversiva situationer, ex.
bristande anpassning eller prov

Ex. barnet hjälper förälder i hemmet, logistiska
eller ekonomiska skäl, bristande engagemang i
utbildning, förälder vill skydda barnet mot
upplevda eller verkliga hot i skolan

Konceptuell översikt över faktorer som orsakar och vidmakthåller frånvaro
Översättning från: Hancock, K. J., Gottfried, M. A., & Zubrick, S. R. (2018). Does the reason matter?
How student-reported reasons for school absence contribute to differences in achievement
outcomes among 14–15 year olds. British Educational Research Journal, 44(1), 141-174.

PREVALENS

1 700 elever har ogiltig frånvaro
i en månad eller mer
Skolinspektionen (2016)

30 procent av eleverna i åk 9 är
frånvarande en hel dag under 10
veckor
Karlberg & Sundell

Prevalens
60 procent av eleverna i åk 2 gy
är frånvarande en hel dag under
10 veckor
Karlberg & Sundell

Gruppen är mycket lätt att
identifiera och löper mycket
stor risk att hamna i svårigheter.

Förekomst av ströfrånvaro
• Drygt 18 000 elever rapporterades ha ogiltig
upprepad ströfrånvaro
• Ungefär 12 000 av de ströfrånvarande eleverna
hade varit ogiltigt och upprepat ströfrånvarande
mellan två månader och en termin.
• Drygt 2 300 elever rapporterades ha varit
upprepat ströfrånvarande i mer än ett läsår.
• Ogiltig upprepad ströfrånvarande är vanligare på
bland äldre elever, bland pojkar och i kommunala
skolor.

Skolinspektionen (2016). Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor

Kostnader
• Att lämna gymnasiet utan fullständiga betyg leder
till allvarliga mänskliga konsekvenser i form av
utanförskap, dålig självkänsla, dålig livskvalitet och
dålig hälsa.
• Den samlade långsiktiga samhällskostnaden för
detta uppgår till mer än 200 miljarder kr – för en
enda årskull.
• Samhällsvinsten för att förebygga utanförskap är
12 – 15 miljoner kr per elev.
• Det finns i stort sett ingenting som är
så dyrt som att låta unga misslyckas i
skolan.

ORSAKER

Kearney, C. A. (2008). An
interdisciplinary model of school
absenteeism in youth to inform
professional practice and public
policy. Educational Psychology
Review, 20, 257–282.
doi:10.1007/s10648-008- 9078-3.

Vilka orsaker som rapporteras varierar beroende
på vem som svarar.

Skolan pekar främst mot faktorer inom familjen
eller hos eleven.

Orsaker
till
frånvaro

Föräldrar rapporterar primärt skolfaktorer

Elever rapporterar främst skolfaktorer och sociala
faktorer.
Skillnaderna i synen på vad som bidrar till
frånvaro kan resultera i att fel insatser ges.
Skillnaderna kan därutöver försvåra samverkan.

Orsaker
till
frånvaro
- individ

• Psykisk ohälsa
• Neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
• Negativ självbild och bristande
självförtroende
• Lägre skolprestationer, lägre
uppfattning om sina egna
skolprestationer och ökad
känslighet inför misslyckanden i
skolan

LÄS VIDARE:
Gren Landell, M. (2018). Främja närvaro: att förebygga frånvaro i skolan. (Första utgåvan).
[Stockholm]: Natur & Kultur.
Kearney, C. A. (2008a). An interdisciplinary model of school absenteeism in youth to inform
professional practice and public policy. Educational Psychology Review, 20, 257–282.
doi:10.1007/s10648-008- 9078-3.
Kearney, C.A. & Albano, A.M. (2007). When children refuse school [Elektronisk resurs] a
cognitive-behavioral therapy approach. Therapist Guide. (2nd ed.) New York: Oxford
University Press.

Orsaker
till
frånvaro
- familjen

• De allra flesta familjer är helt
vanliga!
• Sociala problem
• Neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
• Brist på tillsyn eller stöd från
föräldrarna
• Missbruk hos föräldrarna
• Dåliga relationer till föräldrar
• Kriser i familjen

LÄS VIDARE:
Kearney, C. A. (2008a). An interdisciplinary model of school absenteeism in youth to inform
professional practice and public policy. Educational Psychology Review, 20, 257–282.
doi:10.1007/s10648-008- 9078-3.

• Skolor gör det de kan
• Bristande anpassning

Orsaker
till
frånvaro
- skolan

–
–
–
–

bristande stimulans i skolan
brist på utmaningar
lågt ställda förväntningar
utebliven extra anpassning eller
särskilt stöd

• Kränkningar och mobbning
• Inkonsekvent hantering av
frånvaro
• INTE nödvändigtvis svårigheter
i skolan

LÄS VIDARE:
Kearney, C. A. (2008a). An interdisciplinary model of school absenteeism in youth to inform
professional practice and public policy. Educational Psychology Review, 20, 257–282.
doi:10.1007/s10648-008- 9078-3.

PREDIKTION

Elever med omfattande frånvaro
riskerar i högre grad än andra att
misslyckas i skolan och att hoppa
av skolan.
Skolans
uppdrag,
måluppfyllelse
och frånvaro

Senare i livet riskerar dessa
elever att hamna i arbetslöshet,
utanförskap och psykisk och
fysisk ohälsa.

Kontinuerlig närvaro i skolan är
grundläggande för att eleverna
ska lyckas i skolan, i samvaron
med andra och i arbetslivet.
LÄS VIDARE:
Gren Landell, M. (2018). Främja närvaro: att förebygga frånvaro i skolan. (Första utgåvan).
[Stockholm]: Natur & Kultur.

EFFEKTIVA INSATSER

Tidiga insatser

1
Ett gott ledarskap, som
präglas av tydlighet,
förutsägbarhet,
förväntningar och goda
relationer.

2
Fokus på kunskaper som
medel för förmågor och
färdigheter.
Formativ bedömning av
undervisningen.

3
Goda rutiner, pålitligt
närvarosystem för att
upptäcka mönster i
frånvaron.

Strukturerad undervisning.

LÄS VIDARE:
Gren Landell, M. (2018). Främja närvaro: att förebygga frånvaro i skolan. (Första utgåvan).
[Stockholm]: Natur & Kultur.
Kearney, C.A. & Albano, A.M. (2007). When children refuse school [Elektronisk resurs] a cognitivebehavioral therapy approach. Therapist Guide. (2nd ed.) New York: Oxford University Press.

Sen ankomst, frånvaro
och avhopp från skolan
Sen ankomst

Ströfrånvaro

Frånvaro hela
dagar

Frånvaro
längre
perioder

Skolavhopp

Anpassning av krav och förväntningar
Skapa förutsättningar

Försiktig med negativa konsekvenser
Anpassningar skapar förutsättningar för
skolframgång

Anpassning
Minskning av negativa konsekvenser
skapar förutsättningar för goda relationer
Operationalisering

Datadrivet beslutsfattande
Dokumentation
LÄS VIDARE:
Gren Landell, M. (2018). Främja närvaro: att förebygga frånvaro i skolan. (Första utgåvan).
[Stockholm]: Natur & Kultur.

Närvarorapportering
• Noggrannhet i rapporteringen av frånvaro – även
vid längre frånvaro!
• Omedelbar information till föräldrar
• Sammanställning av alla elevers närvarostatistik
bör behandlas av elevhälsan ett par gånger per
månad.
• Mönster i frånvaron
• Borde finnas en nationell sammanställning
(trender och öppen jämförelse)

Samverkan på tre nivåer

Sveriges kommuner och landsting (2013). Vänd frånvaro till närvaro: guide för systematiskt
skolnärvaroarbete i kommuner. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Nivå 1

• Fokus på undervisning och
lärande
• Rutiner, struktur och
förutsägbarhet
• Relationer
• Anpassning av skolsituationen
• Rimliga krav och tydliga
förväntningar
• Arbeta mot sen ankomst
• Stöd eleverna i samband med
lov och övergångar
• Skolan måste effektivisera sitt
arbete mot mobbning,
inklusive nätmobbning

LÄS VIDARE:
Gren Landell, M. (2018). Främja närvaro: att förebygga frånvaro i skolan. (Första utgåvan).
[Stockholm]: Natur & Kultur.
Kearney, C.A. & Albano, A.M. (2007). When children refuse school [Elektronisk resurs] a
cognitive-behavioral therapy approach. Therapist Guide. (2nd ed.) New York: Oxford
University Press.

Samverkan
Åtgärda kunskapsluckor

Nivå 2 & 3

(depression,
ångest och
fobier)

Tålamod, tid och stöd
Beteendeaktivering, gradvis
ökad exponering och kognitiv
omstrukturering
Stegvis, under lång tid

Medicinering
LÄS VIDARE:
Gren Landell, M. (2018). Främja närvaro: att förebygga frånvaro i skolan. (Första utgåvan).
[Stockholm]: Natur & Kultur.
Kearney, C.A. & Albano, A.M. (2007). When children refuse school [Elektronisk resurs] a
cognitive-behavioral therapy approach. Therapist Guide. (2nd ed.) New York: Oxford
University Press.

Samverkan

Nivå 2 & 3

Autism och
ADHD

Åtgärda kunskapsluckor
Tålamod, tid och stöd
Anpassning av skolsituationen
Antimobbningsarbete

LÄS VIDARE:
Gren Landell, M. (2018). Främja närvaro: att förebygga frånvaro i skolan. (Första utgåvan).
[Stockholm]: Natur & Kultur.
Kearney, C.A. & Albano, A.M. (2007). When children refuse school [Elektronisk resurs] a
cognitive-behavioral therapy approach. Therapist Guide. (2nd ed.) New York: Oxford
University Press.

Sammanfattningsvis

• Goda relationer
• Rutiner, struktur och
förutsägbarhet
• Kunskaper och måluppfyllelse
• Anpassning av undervisningen
• Systematiskt arbete med
rapportering och mönster i
frånvaro
• Samverkan
• Övergångar

