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Vad är
problematisk
skolfrånvaro?

Olika begrepp:
hemmasittare

skolk
skolfobi



Hur vanligt är det?



Slutsatser från Saknad! 
En rapport om 
skolfrånvaro, 2016

• Det finns ingen tydlig bild av 
hur stor frånvaron är

• Cirka 20 000 elever i landet
har ogiltig frånvaro en månad
eller mer på ett läsår

• Problematiken högre i 7-9 
än F-6

• Lika vanligt i kommunala
som fristående skolor

• Gäller både storstad och
glesbygd



Andra rapporter

• Prestationsprinsens rapport 2016: 40 000 elever 
hade mer än 10% frånvaro (både giltig och 
ogiltig), 14 000 elever hade mer än 20% 
frånvaro (både giltig och ogiltig).

• Autism- och Aspergerförbundets skolenkät 
2018: skolfrånvaron (som ej beror på sjukdom) 
har ökat från 46% 2016 till 52% 2018. 55% hade 
frånvaro redan i lågstadiet. I högstadiet är fler 
flickor än pojkar borta från skolan. 

• Kalla Fakta , TV4 (dec 2018): 5500 elever som 
inte går till skolan alls. Ett barn i varje skola.



Tidigare synsätt på
bakomliggande orsaker

• Separationsångest?

• Svårigheter att sätta
gränser hemma – negativa
beteenden blir förstärkta?



Ångesthypotesen – åt vilket håll går 
ångesten?

Ångest hos elev ger 
skolfrånvaro?

Skolan framkallar 
ångest hos elev som 
leder till frånvaro?



Den saknade 
pusselbiten



Forskning om 
autism och 
skolfrånvaro:

Studie av Munkhaugen m fl (2016):



Hög förekomst av npf /kognitiva 
funktionsnedsättningar i 
gruppen

• ADHD

• Autism

• Dyslexi

• Svag teoretisk begåvning/ 
särskilt hög begåvning

• PDA – pathological demand
avoidance

• Språkstörning



Sårbarheter

• Svårt med socialt samspel?

• Bristande uthållighet?

• Allergi mot att ha tråkigt?

• Bristande förmåga att se samband mellan 
orsak och verkan?

• Bristande flexibilitet?

• Emotionell impulsivitet?

• Sensorisk överkänslighet?

• Inlärningssvårigheter?

• Svårt med struktur/ planering/ organisering?

• Ovanligt hög kravkänslighet?



Vår hypotes

Krock mellan krav 
och förmåga



Vanliga 
bristande 
förmågor

Krock mellan krav och förmåga -
hypotesenAnalysförmåga

Kommunikativ förmåga

Metakognitiv förmåga

Procedurförmåga

Begreppslig förmåga

Svårt att förstå
orsak och verkan 

Svårt med socialt samspel 
och kommunikation

Svårt med abstrakta begrepp

Svårt att styra sig själv

Svårt att få ihop sammanhang

Lgr 11 och 
The Big Five



Vilka elever kan det handla om?

Vi nämnde tidigare:

ADHD
Autism
Dyslexi
Svårt med inlärning
Särskild begåvning
PDA – pathological
demand avoidance

Men också:

Psykiska 
funktionsnedsättningar
Depression, ångest
Trauma
Fysisk sjukdom, diabetes, 
epilepsi mm
Förvärvad hjärnskada
Narkolepsi
Pans/Pandas
Tillfällig stress

Det vill säga alla



Krav och förmågor under en skoldag
– fritt efter Peter Vermeulen

TORSDAG FÖR MÅNGA ELEVER FÖR VISSA ELEVER

SVENSKA

SO

LUNCH OCH 
LUNCHRAST

IDROTT

TEMA, 
GRUPPARBETE

BILD

SVENSKA

SO

ÄTA, SLAPPA, HA KUL

IDROTT

TEMA MED GRUPPARBETE

BILD

SVENSKA + KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA OCH 
FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA

SO + CENTRAL KOHERENS, 
IMPULSKONTROLL OCH ARBETSMINNE 

SJÄLVSTYRNING OCH INTRYCKSALLERGI DE LUXE

IDROTT + MOTORIK, 
INTRYCKSALLERGI OCH AKTIVITETSREGLERING

TEMA MED GRUPPARBETE 
+ SOCIAL FÖRMÅGA OCH MENTALISERING

BILD + MOTORIK, 
FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA OCH UPPMÄRKSAMHET 



PLATSANNONS 
Ny skola söker högstadieelev
Fritt efter Kerstin Malmberg

KVALIFIKATIONER:

Vi söker dig som trivs bra i röriga och högljudda miljöer!

Du ska kunna arbeta med god koncentration över hela dagen. 

Du behöver vara flexibel och snabbt kunna byta arbetsplats-
samt arbetskamrater - flera gånger under en och samma dag.

TJÄNSTEBESKRIVNING

Du kommer arbeta för minst sju underentreprenörer.

Toalettbesök kräver tillåtelse av aktuell underentreprenör.

Arbetet börjar klockan åtta och slutar någon gång.

Hemarbete på kvällar och helger är frekvent förekommande.

Tre års kontrakt – uppsägning ej möjlig.



Just nu måste vi ratta åt två håll 

Just nu 

Mängder av 

elever

behöver 

återinskolas

Närvarofrämjande

arbete behövs

Framtiden

Närvarofrämjande 

arbete behövs 



Lågaffektivt bemötande och arbetet med skolfrånvaro

Lågaffektiva utgångspunkter

Kartläggningsmodeller

Hantera, utvärdera, förebygga



Barn gör rätt om de kan
”Bakom varje problemskapande 
beteende finns en outvecklad förmåga 
eller ett olöst problem” 
– Psykolog Ross Greene

Vad är det som gör att barnet inte kan
vara i skolan?

DEN GODA CIRKELN

Krock krav 
förmåga



Ansvarsprincipen

”Den som tar ansvar 
kan påverka” 

– Psykolog Bo Hejlskov 
Elvén



Kontrollprincipen och principen om affektsmitta

”Aldrig tvinga
Aldrig överge”

Petra Björne



Motivation

• Begripligt, hanterbart och meningsfullt?

• Inre motivation



Stress och emotioner
• Martin Seligman (1967) studerade 

stressreaktioner.

• Hög stress leder till ett apatiskt tillstånd.

• Inlärd hjälplöshet uppstår när vi befinner oss 
i en situation som är bortom våra förmågor 
eller kontroll.

• Att misslyckas gång på gång sänker den inre 
motivation och till slut ger man upp.

Hur ser elevens stressbelastning ut?

Anpassas undervisningen utifrån förmåga?
Hur öka elevens upplevelse av kontroll?

Hur ofta lyckas eleven med det hen tar sig för?



Stress och 
emotioner forts 

• Martin Seligman (1998) 
undersökte vidare vad som gör 
att vi mår väl, utvecklas och 
känner oss lyckliga? Det som 
blir en motkraft i svåra 
situationer i livet?

• P – positiva emotioner

• E – engagemang

• R – goda relationer

• M – meningsfullhet

• A – att lyckas och klara av



Tillitsprincipen

• Att ha tillit till någon är 
stressreducerande

• Jag känner tillit till den 
som visar empati

• Det jag gör eller säger nu, 
ökar eller minskar det 
tilliten till mig?

• Tillitskapitalet till vuxna 
har ofta fått sig en riktigt 
rejäl törn. Det här behöver 
få ta den tid det tar!



Förutsättningarna för rätt anpassningar
är en bra kartläggning!

Mer om detta på vår masterclass Att förebygga skolfrånvaro med 
lågaffektiva strategier imorgon kl. 9.30. Välkomna då!

UTVÄRDERA

FÖREBYGGA

HANTERA



Tack!
Lycka till!
https://www.kogita.se/

http://www.funkkonsulten.se/

https://osterholmpsykologkonsult.se/

https://www.kogita.se/
http://www.funkkonsulten.se/
https://osterholmpsykologkonsult.se/

