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Förord 
Fullföljd gymnasieutbildning är en av de viktigaste faktorerna när 
det kommer till etablering på arbetsmarknaden och delaktighet 
i samhället. Skolor kan idag hitta kunskap och insikter i både 
svensk och internationell forskning om att förebygga skolavbrott 
och främja fullföljda studier. Men hur används teorin i praktiken? 
Hur arbetar lärare, rektorer, elevhälsoteam och externa aktörer 
för att omvandla kunskap till handling?  

Om materialet
Skolorna som delar med sig av sitt arbete 
deltog under två års tid i utvecklingsprojektet 
Fullfölja studier GR (FSGR) som drevs 
av Göteborgsregionen (GR). Genom åren 
har GR byggt erfarenhet, kunskap och 
evidens kring vad som kännetecknar ett 
framgångsrikt förebyggande, främjande och 
åtgärdande arbete. Detta genom en rad olika 
utvecklingsprojekt inom området fullföljda 
studier. Läs mer på 
 goteborgsregionen.se/fullfoljdastudier

I det här materialet får vi följa fem 
gymnasieskolors praktiska arbete med fem 
elever som av olika anledningar befunnit sig 
i riskzon för att avbryta sina studier. Vi får ta 
del av skolornas arbete, från kartläggning via 
implementering och uppföljning av insatser till 
faktiska resultat. Samtliga fall är verkliga men 
har bearbetats för att säkerställa elevernas ano
nymitet. 

För dig som möter unga i 
riskzon 
Materialet riktar sig till alla som i sin yrkesroll 
möter unga i riskzon för studieavbrott, 
och kan användas både som inspiration i 
utvecklingsarbetet och som ett underlag för 
vidare diskussion i personalgruppen.  Utöver 
casen innehåller materialet även reflektioner 
utifrån forskning och styrdokument, samt 
generella rekommendationer för fortsatt arbete 
med liknande fall. Förhoppningen är att kunna 
inspirera till handling och förändring, med det 
långsiktiga målet att fler unga ska fullfölja sina 
gymnasiestudier.
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Bakgrund
Skolans personal har under hela Sams 
skoltid uppfattat honom som ambitiös och 
driven. Den senaste tiden har de dock märkt 
att han blivit alltmer stressad, ledsen och 
nedstämd. Han deltar inte längre lika aktivt på 
lektionerna och missar att lämna in uppgifter. 
Efter ett tag är han frånvarande från allt fler 
lektioner.  

Sams mentor uppmärksammar rektorn 
på den ökande frånvaron. I enlighet med 
skolans rutiner kopplas elevhälsoteame
t in för att hålla ett utredande samtal. I 
samtalet berättar Sam att han sover dåligt 
och känner sig stressad. Han oroar sig över 
sitt uppehållstillstånd och över familjen som 
är kvar i hemlandet. För att kunna försörja 
sig och ha möjlighet att skicka pengar till 
familjen arbetar han på tre olika arbetsplatser 
– kvällar, helger och nätter. Han har ingen fast 
hemadress utan flyttar runt hos bekanta.  

Insatser
Skolan utser kuratorn till Sams kontaktperson. 
Han samordnar och koordinerar de 
stödinsatser som rör undervisningen men 
också elevhälsoteamets sociala och coachande 
insatser. Han hjälper också Sam att planera 
möten och hålla i kontakter med socialtjänsten, 
Migrationsverket och hälsovården. För 
att stötta Sam att komma tillbaka till skolan 
lägger kuratorn stort fokus på att stärka 
sammanhanget runt honom, bland annat 

genom att arbeta med hans relationer till 
klasskompisarna och med bemötandet 
från skolans personal. Sam blir också 
erbjuden motiverande samtal och ett konkret 
strukturstöd kopplat till studierna.  

Resultat 
Idag har Sams närvaro ökat igen. Han följer sin 
studieplan och förväntas kunna söka till ett 
nationellt program. Hans mål är att få en 
anställning efter slutförda studier för att sedan 
ansöka om permanent uppehållstillstånd som 
anställd.

Case 1: Sam  
- Helhetsperspektiv med  
individen i centrum 
 
När Sam kom till Sverige för några år sedan var det som 
ensamkommande utan sällskap av en förälder eller annan 
vårdnadshavare. Nu har han fyllt 18 år och går på ett 
yrkesinriktat språkintroduktionsprogram. Sam har idag tillfälligt 
uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. 
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Det här vet vi 
 
Orsakerna är komplexa 
Frånvaro och skolavbrott har ofta komplexa 
och samverkande orsaker. För att kunna 
sätta in rätt insatser krävs en grundläggande 
utredning där skolan belyser faktorer som 
påverkar eleven både i och utanför skolan. Det 
kan handla om individuella och strukturella 
riskfaktorer som språk, kön, självkänsla 
och hälsa, men även om riskfaktorer på 
skol- och systemnivå, som undervisningens 
kvalitet, lärartäthet eller brist på alternativa 
utbildningsvägar. 1 

Avbrott börjar ofta med  
distansering 
Ett skolavbrott sker sällan plötsligt. Ofta 
handlar det om en gradvis process där eleven 
distanserar sig från skolan mer och mer. 
Forskning visar att det finns flera indikationer 
på att denna skoldistansering sker, bland 
annat att eleven förändrar sitt beteende 
i  klassrummet, presterar sämre akademiskt 
eller upplever skolan som mindre meningsfull 
än tidigare2

Skolanknytning en gemensam faktor
Svag skolanknytning är en gemensam faktor 

bland elever i riskzon. Att förebygga avbrott 

handlar därför ofta om att stärka elevers 

skolanknytning ur beteendemässiga, akademiska, 

kognitiva och affektiva perspektiv. Det kan 

handla om att erbjuda stöd i form av ökad tid 

att genomföra uppgifter, att stötta eleven att 
se kopplingen mellan skola och framtid eller 
att stärka elevens känsla av tillhörighet med 
skolan.  

1  Dale, R., Early school leaving: lessons from research for 
policy makers (2010)

2  Bland andra:  Fuhrlong, Christensen (2008); Sinclair et al. 
(2003);  
Lehr et.al. ( 2003, 2004, 2008); Lamb (2008) 

Lagar och styrdokument 
 

Gymnasielagen
Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd 
för vissa ensamkommande, den så kallade 
gymnasielagen, påverkar vardagen för många 
elever på svenska gymnasieskolor. Lagen 
trädde i kraft den 1 juli 2018 och unga som 
omfattades av de nya bestämmelserna kunde 
ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala 
studier fram till 30 september 2018. De som 
fick tillstånd har nu möjlighet att ansöka om att 
förlänga sitt uppehållstillstånd för att stanna i 
Sverige och fortsätta sina studier. Läs mer på 
Migrationsverkets webbplats.

Särskilt stöd 
Även om gymnasieskolan är en frivillig 
skolform finns det starka skäl att hjälpa elever 
som befinner sig i riskzon att avbryta sina 
studier. På lång sikt handlar det om individens 
möjlighet till etablering på arbetsmarknaden, 
och delaktighet i samhället. De problem som 
skolfrånvaro och skolavbrott medför kan 
innebär stora konsekvenser för både individen 
och samhället. Dessutom är skolan skyldig att 
erbjuda extra anpassningar eller särskilt stöd 
om eleven riskerar att inte nå kunskapskraven. 
Det här är förtydligat i skollagen och gäller från 
och med 1 juli 2018. Regleringen finns i 3 kap 7 
§ skollagen. Det här säger skollagen: 

”Rektorn ska se till att elevens behov av 
särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av 
särskilt stöd ska även utredas om eleven 
uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 
[…] Om en utredning visar att en elev 
är i behov av särskilt stöd, ska han eller 
hon ges sådant stöd. Stödet ska ges med 
utgångspunkt i elevens utbildning i dess 
helhet, om det inte är uppenbart obehövligt.
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3 tips för att arbeta mer 
individcentrerat  
 
Samverka utifrån elevens behov
En elev som befinner sig i en 
riskutsatt situation behöver ofta stöd från 
flera olika aktörer, både inom och utanför 
skolan. Samordning, samverkan och samsyn 
mellan dessa aktörer är grundläggande för 
att eleven ska kunna tillgodogöra sig stödet. 
Elevens behov måste stå i fokus för aktörernas 
samverkan. 

Tillsätt en person som håller ihop  
arbetet
Ofta behövs en så kallad case manager eller en 
annan form av samordnande kontaktperson 
som kan koordinera insatser och hjälpa eleven 
att hålla i kontakterna med olika aktörer inom 
och utanför skolan. Flera skolor anställer 
till exempel elevcoacher som har en uttalad 
samordnande funktion och som kan bygga 
starka och positiva relationer med eleverna. 

Det innebär ett professionellt stöd från en trygg 
vuxen man har förtroende för. Elevcoacher 
kan också stötta inom andra områden med till 
exempel praktiskt vardagsstöd, lotsning eller 
coachande samtal där eleven får formulera mål 
och utforska sina egna färdigheter. 

Stär elevens sammanhang
Förtroendefulla relationer till andra elever 
men också till vuxna på skolan är extra 
viktiga för elever med svag skolanknytning. 
Det kan handla både om relationen till en 
uttalad kontaktperson, men även om att 
uppleva ett positivt bemötande från hela 
personalgruppen, där eleven blir sedd av alla 
vuxna på skolan, inte bara sina närmaste 
undervisande lärare. 
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Case 2: Alma  
- Organisatorisk flexibilitet 
Alma läser upp sina betyg från grundskolan på ett  
yrkesintroduktionsprogram på en friskola med inriktning 
mot restaurang. Ganska tidigt in i första terminen börjar hon 
känna att hon valt fel programinriktning. 

ikapp det hon missat när hon varit frånvarande 
samt fortsätta läsa in grundskolan enligt sin 
studieplan får hon även plats i en mer anpassad 
lärmiljö som finns på skolan. Genom kontakten 
med kuratorn har skolan också identifierat 
att Alma är i behov av både studie- och 
strukturstöd. Därför tilldelas hon en mentor 
som hon får utökad kontakttid med och som 
finns på plats i den anpassade lärmiljön.  

Resultat
Skolan intensifierar sitt uppföljningsarbete 
kring Almas närvaro och progression, vilket 
bland annat innebär att de gör täta besök 
på hennes praktikplats. Denna mer aktiva 
uppföljning har en motiverande effekt på Alma, 
som under terminen följer sin studieplan och 
klarar att läsa upp de betyg hon saknade från 
grundskolan. Hon har idag kommit in på det 
nationella barn- och fritidsprogrammet.  

Bakgrund
Framförallt vantrivs Alma med den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen 
(APL). Hon börjar sjukanmäla sig allt oftare 
och halkar efter med uppgifterna i flera ämnen. 
Eftersom skolan arbetar systematiskt med 
att följa upp både giltig och ogiltig frånvaro 
indikerar systemet att Almas frånvaro är 
problematisk, trots att den till stora delar 
registrerats som sjukfrånvaro. Elevhälsoteamet 
kopplas in och skolans kurator håller i ett 
utredande samtal. Alma berättar att hon ångrar 
sitt skolval, att lärlingsupplägget inte är vad 
hon förväntat sig och att hon vantrivs. Hon har 
svårt att se någon annan lösning på 
problemet än att byta skola och helst även 
inriktning, till yrkesintroduktion mot barn- och 
fritidsprogrammet. 

Insatser 
Kuratorn undersöker möjligheten att byta 
inriktning men skolans eget barn- och 
fritidsprogram är fullt och övriga skolor i 
kommunen har stängt sitt intag. Skolan börjar 
då istället arbeta för att ta fram en lösning som 
kan motivera Alma att stanna kvar i skolan 
och jobba mot sitt mål att komma in på ett 
nationellt program.  

I samråd med Almas undervisande lärare och 
yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet 
ordnas en praktikplats till Alma ute på en 
förskola. För att underlätta för henne att arbeta 
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Det här vet vi

Viktigt att uppmärksamma tidiga  
signaler
När problematisk frånvaro upptäcks tidigt ökar 
möjligheten till snabba och anpassade insatser. 
Begreppet early warning system (EWS) är ett 
sätt att beskriva skolors systematiska arbete 
med att kartlägga och följa upp signaler på 
skoldistansering och på så sätt identifiera 
elever i riskzon. EWS ger skolan möjlighet att 
regelbundet utvärdera elevernas arbete och 
resultat, följa deras kunskapsutveckling och 
identifiera mönster på undervisningsnivå

Programbyte kan vara en riskfaktor
När det kommer till studieavbrott varierar 
utfallet för elever som byter program. Enligt 
en kunskapsöversikt från Skolinspektionen 
behöver ett programbyte inte få effekt på 
studierna, samtidigt som elever som byter 
program är överrepresenterade bland de som 
senare avbryter sina gymnasiestudier 3

Utökad kontakttid kan höja  
motivationen 
Ökad kontakt kan stärka relationen mellan 
elev och mentor – något som i sig är positivt 
för skolanknytningen. Det kan också skapa 
förutsättningar för tät och kontinuerlig 
uppföljning, vilket både synliggör elevens 
progression för hen själv och kan fungera som 

en motivationshöjande insats.   

3  Skolinspektionen, Kunskapsöversikt för studieavbrott i 
gymnasieskolan (2014)

Lagar och styrdokument

Giltig frånvaro kan var en signal 
Skolan behöver ha rutiner för att utreda 
även den frånvaro som registreras som giltig. 
Ofta kan hög giltig frånvaro dölja en större 
problematik. Det här säger skollagen om 
frånvaro för elever på gymnasieskolan:  

”Vid upprepad eller längre frånvaro ska 
rektorn, oavsett om det är fråga om giltig 
eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron 
skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. 
Om förutsättningarna för en utredning om 
särskilt stöd enligt 3 kap. 7 § är uppfyllda ska 
även en sådan utredning inledas.” 
(15 kap 16§)

 
Meddela hemkommunen
Gällande elever som är frånvarande i betydande 
utsträckning från en fristående gymnasieskola 
eller en skola utanför sin hemkommun, är 
skolan skyldig att meddela hemkommunen 
detta. I skollagen står följande:  

”När en elev börjar eller slutar vid en 
gymnasieskola med en annan huvudman än 
hemkommunen, ska huvudmannen snarast 
meddela detta till hemkommunen. 

Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 
år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande 
utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte 
huvudmannens ansvar för att ge stöd eller 
särskilt stöd till elever.” (15 kap 15§)
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3 tips för att öka  
flexibiliteten

Bygg in beredskap för flexibilitet  
När det kommer till att anpassa strukturer 
och arbetssätt efter elevers behov är det 
viktigt att organisationen har en inbyggd 
beredskap för flexibilitet. Denna beredskap 
kan omfatta allt från schemaläggning och 
samordning av ämnesövergripande arbete till 
att ge elever möjligheten att blockläsa. Det 
kan också handla om att förändra strukturer 
inom organisationen, till exempel genom att 
utveckla elevnära arbetslag eller upprätta ett 
studiecenter.

Flexibla personalresurser  
Ibland behöver elever intensivt stöd under en 
begränsad period. För att kunna möta detta 
behov krävs att organisationen är flexibel 
kring personalresurser. Det kan handla om att 
snabbt skapa utrymme för utökad mentorstid, 
att erbjuda en elev stöd för att komma tillbaka 
efter långvarig frånvaro eller annan form av 
elevcoachning.  

Tänk fritt för att nå fram 
Elever med frånvaroproblematik har ofta en 
historik av skolmisslyckanden och negativa 
erfarenheter av skolan med sig i bagaget. För 
att nå fram till dessa elever kan det vara viktigt 
att tänka fritt och mindre traditionsbundet. Ett 
sätt att börja bygga en förtroendefull relation 
är att skapa kontaktytor på elevens villkor. 
Det kan handla om att möta individen utanför 
skolkontexten, i forum där hen är bekväm, till 
exempel genom sms eller sociala medier. 
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Case 3: Joel  
- Vikten av bemötande och  
relationer
Joel går andra året på naturvetenskapsprogrammet. Under 
ett uppföljningssamtal mellan undervisande lärare och 
elevhälsoteamet framkommer det att Joel ligger efter i många 
ämnen. Dessutom har hans frånvaro ökat och han har ett par F i 
betyg med sig från tidigare läsår.  

Bakgrund
Joel är ganska tystlåten i skolan och varken 
mentor eller undervisande lärare har särskilt 
bra koll på hur han egentligen mår. Han 
tilldelas en kontaktperson som får i uppdrag 
att utreda Joels situation i och utanför skolan. 
Det dröjer ett tag innan Joel öppnar upp sig för 
henne, men efter ett antal möten börjar han 
berätta om hur han mår och om den ångest han 
känner kopplat till skola, betyg och kompisar. 
Tillsammans med kontaktpersonen kan Joel 
härleda sitt dåliga mående till en period under 
höstterminen då han var hemma i två veckor 
efter en knäoperation. Efter det upplever han 
att han hamnat efter socialt och fått svårt att 
behålla relationen med klasskompisarna. Han 
upplever inte att han får stöd i sina funderingar 
hemifrån och utöver kontaktpersonen har han 
inga förtroendefulla relationer med de vuxna 
på skolan.

Insatser 
Joel får träffa skolans kurator som 
stöttar honom att hantera sin ångest. 
Tillsammans med undervisande lärare 
tar Joels kontaktperson fram en plan för 
de skoluppgifter han ligger efter med. 
Hon delar planeringen med Joels mentor, 
specialpedagogen och vårdnadshavarna och 
följer upp uppgifterna under terminen. Hon 
håller även i regelbundna avstämningar med 

alla inblandade och fastställer rutiner för 
ett gemensamt positivt bemötande. I Joels 
kontakt med skolpersonalen ligger fokus 
på att skapa och bibehålla relationer som 
bygger på förtroende och förståelse. När 
undervisande lärare tar kontakt med Joel 
fokuserar de därför inte på hur mycket han 
ligger efter utan berättar att de saknar honom 
på lektionerna. Joel erbjuds också en plats i en 
mindre studiegrupp där han får hjälp med sina 
skoluppgifter.    

Resultat
I slutet av terminen ökar Joels närvaro. 
Personalen märker att han är lugnare och mer 
öppen. Han beskriver själv att han känner 
sig sedd i skolan, vilket gjort det enklare för 
honom att ta steget att börja gå på lektionerna 
igen. Han tar vid flera tillfällen själv initiativet 
att söka upp sina lärare och be om hjälp. 
Lärarna inger honom hopp om att han kommer 
kunna ta igen det han missat, vilket ger 
honom ny energi. Eftersom kontaktpersonen 
identifierat en risk i att Joel drar sig undan när 
han hamnat efter fortsätter den regelbundna 
uppföljningen och Joel har fått fortsätta gå 
i den mindre studiegruppen varje vecka. 
Relationen till kontaktpersonen är kvar, även 
om den tidigare täta dialogen nu har kunnat 
glesas ut. 
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Det här vet vi 

Korrekt frånvaroregistrering  
ger viktig data 
Att lärare registrerar frånvaro vid varje 
lektionstillfälle är en viktig förutsättning för 
att skolan ska få korrekt närvarodata. Utan 
denna data är det svårt att göra analyser och 
skönja mönster på individ- och gruppnivå. 
Det blir också svårare att uppmärksamma 
återkommande frånvaro.  

Faktorer samverkar 
Det finns sällan en enskild orsak bakom ökad 
frånvaro. Ofta handlar det istället om flera olika 
faktorer som påverkar varandra. Frånvaro kan 
på relativt kort tid bli problematisk och i svensk 
forskning pratar man idag om att frånvaro 
föder frånvaro.4  Även om den händelse eller 
situation som från början orsakade frånvaron 
försvinner, kan ibland själva frånvaron i sig 
och allt det eleven har missat socialt och 
akademiskt, göra att frånvaron förlängs. Det 
blir svårare och svårare för eleven att ta sig 
tillbaka till skolan på egen hand. 

Goda relationer kan vara avgörande. 
En del forskning visar på att relationen mellan 
lärare och elev är den enskilt största faktorn för 
att frigöra elevernas potential i klassrummet. 
I en kvalitetsgranskning av undervisningen 
på introduktionsprogrammen uppger flera 
elever att mentorernas och lärarnas stöd och 
uppmuntran har en direkt påverkan på om de 
väljer att stanna kvar på programmet i stället 
för att hoppa av.  

Lagar och styrdokument

Mentorskapet 
När det kommer till arbetet med bemötande 
och relationer har mentorn en viktig roll. 
Skollagen säger följande om mentorskap: 

4  Malin Gren Landell, Främja närvaro: Att förebygga frånvaro 
i skolan (2018)

” Varje elev ska ha en mentor som ska 
följa elevens kunskapsutveckling och 
studiesituation med utgångspunkt i elevens 
utbildning i dess helhet. Mentorn ska särskilt 
uppmärksamma tecken på att eleven kan 
behöva stöd och i så fall skyndsamt informera 
berörd skolpersonal.” 
(15 kap. 19 a §)

Särskilt stöd 
Gymnasieskolan är skyldig att erbjuda 
särskilt stöd till elever som riskerar att inte 
nå kunskapsmålen.5 . Regeringen anger i en 
proposition att elever i riskzon bör gå kvar på 
ett nationellt program och få stöd för att nå så 
långt som möjligt istället för att avbryta sina 
studier i förtid.6 

Åtgärdsprogram 
Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, 
eller både omfattningen och varaktigheten, som 
skiljer särskilt stöd från stöd som ges i form av 
extra anpassningar. När det gäller särskilt stöd 
så innebär det att ett åtgärdsprogram alltid ska 
utarbetas och beslutas av rektor.

”Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev 
som ska ges särskilt stöd. Av programmet 
ska behovet av särskilt stöd och hur det ska 
tillgodoses framgå. Av programmet ska det 
också framgå när åtgärderna ska följas upp 
och utvärderas och vem som är ansvarig 
för uppföljningen respektive utvärderingen. 
Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 
utarbetas.” (Skollagen 3 kap 9 §)

Det är viktigt att de åtgärder som skolan 
utarbetar och dokumenterar är kopplade 
till både elevens behov av särskilt stöd samt 
till kunskapsmålen i läroplanen eller till 
de kunskapskrav som minst ska uppnås. 
Åtgärderna behöver vara konkreta och 
utvärderingsbara vilket innebär att det måste 
framgå på vilket sätt och i vilken omfattning 
som eleven ska få stöd. 
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3 tips kring relationer och 
bemötande  
 
Involvera skolledningen 
Rektor har en nyckelroll i samtliga delar av 
närvaroarbetet, inte minst när det kommer till 
bemötande. En rekommendation är att formu-
lera tydliga rutiner för arbetet med bemötande, 
som bör förankras hos lärare, elevhälsoteamet 
samt all övrig personal på skolan. Rektor har 
även en viktig roll i att skapa samsyn kring 
frågorna och kan göra det bland annat genom 
att lyfta dem under medarbetarsamtal och på 
gemensam mötestid.   

Gör bemötande till allas angelägenhet
För att skapa ett sammanhang där alla elever 
blir sedda av alla vuxna krävs att skolan 
utarbetar och förankrar gemensamma 
bemötandestrategier. All personal bör vara 
involverad i framtagandet av dessa strategier, 
så att det konsekventa bemötandet blir till hela 
skolans angelägenhet. 
 

Arbeta främjande för hela skolan 
För att skapa en lärandemiljö där alla elever 
känner trygghet och tillhörighet är det viktigt 
att skolan arbetar med främjande insatser på 
ett övergripande plan. Detta arbete handlar 
både om att höja undervisningskvaliteten 
och om att skapa en trygg och inkluderande 
skolkultur där lärare och övrig personal tar 
gemensamt ansvar för eleverna. 
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Case 4: Mariam  
- Koll och uppföljning från 
dag ett
 
Inför att Mariam ska börja på ett högskoleförberedande program 
görs en överlämning från grundskolan där det framkommer att 
hon läst ett extra år för att bli behörig. 

för att öka sammanhållningen och stärka 
både Mariams och andra elevers känsla av 
tillhörighet.    

Resultat
Under hennes andra år på skolan ökar Mariams 
närvaro markant. I ett uppföljningssamtal 
försöker mentor och rektor utreda vad den 
positiva förändringen beror på. Mariam 
upplever att både skolarbetet och de sociala 
delarna fungerar bättre denna termin och 
att det blivit lättare att vara i klassen när alla 
känner varandra bättre. 

Den kontinuerliga och relationellt betonade 
kontakten med mentorn gör att Mariam klarar 
av skolan även under de perioder som hon 
drabbas av psykisk ohälsa eller stress. Hon 
följer sin studieplan och förväntas ta examen.  

Bakgrund
Anledningen till det extra året är att Mariam 
haft långa perioder med hög frånvaro. 
Skolan får också information från barn- och 
ungdomspsykiatrin och hälsovården om att 
Mariam i perioder lider av psykisk ohälsa, 
bland annat i form av social fobi.

Insatser
Utifrån det som kommit fram genom 
överlämningen planeras ett utökat stöd för 
Mariam redan från terminsstart. Hon får en 
mentor som både kan stötta i skolarbetet men 
också hjälpa henne att planera skoldagen och 
att kommunicera sina behov till undervisande 
lärare. Detta strukturstöd blir en viktig 
pusselbit som gör det lättare för Mariam att 
överblicka sina studier och fungera socialt.

Mariam erbjuds plats i en anpassad 
studiemiljö dit hon kan gå vid behov och få 
hjälp av specialpedagog. Hon kan även arbeta 
med sina uppgifter hemifrån periodvis och får 
möjlighet att genomföra prov på ett anpassat 
sätt. Mentorn har tät kontakt med Mariam 
och håller regelbundna trepartssamtal med 
henne och hennes vårdnadshavare under 
hela studietiden. Vid behov deltar även 
rektor. Samtalen handlar om att följa upp 
både Mariams psykiska mående och hennes 
skolsituation. Under ett av dessa samtal 
uttrycker Mariam att hon känner stor stress 
kopplat till skolan. Hon blir erbjuden att delta 
i en stresshanteringskurs som kan ge henne 
verktyg att hantera olika situationer som 
uppstår. Mentorn arbetar även på ett generellt 
plan i klassen med gruppstärkande övningar 
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Det här vet vi:  
 
Åtgärder kräver utredning
Det är svårt att sätta in verksamma åtgärder 
utan att först utreda vad som orsakar en 
elevs frånvaro ellr skoldistansering. För 
att utreda orsaker krävs att rutiner för 
frånvarorapportering följs, samt att denna 
data följs upp och analyseras. 2016 granskade 
Skolinspektionen elva 7-9 skolors arbete kring 
elever med omfattande frånvaro. Samtliga 
skolor i granskningen hade rutiner för 
frånvarorapportering, bland annat i form av it-
stöd. Trots det uppvisade skolorna ändå brister 
kring rapportering, uppföljning och analys av 
frånvaron.7 

Övergångar kan vara riskfyllda 
Det finns en ökad risk för frånvaro i samband 
med övergångar mellan skolformer.8 För 
att övergången ska fungera behöver den 
avlämnande verksamheten överföra relevant 
och tillräcklig information till elevens nya 
sammanhang. Vårdnadshavare och elever 
behöver vara förberedda på förändringen, 
något som är särskilt viktigt för elever med 
problematisk frånvaro eller elever som är i 
behov av extra anpassningar eller särskilt 
stöd.9  

7  Skolinspektionen, Omfattande frånvaro - En granskning av 
skolors arbete med omfattande frånvaro Frånvaro (2016)

8  SOU, Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera 
(2016:94) 

9  Myndigheten för delaktighet, Utvärdering och analys av 
funktionshinderspolitiken 2011–2016 (2016)

Övergången till gymnasiet mest  
komplex 
Svenska elever är med om ett stort antal 
övergångar – från övergången mellan 
yngre och äldre barngrupper i förskolan 
till övergången mellan grundskolan och 
gymnasiet. Övergången till gymnasiet anses av 
olika anledningar vara mest komplex. Bland 
annat försvåras informationsutbytet av att 
antagningsprocesserna  utdragna, elever väljer 
olika program och skolor och vissa söker sig till 
en annan kommun än hemkommunen.10

Lagar och styrdokument
Arbetet kring övergångar mellan skolformer 
och den samverkan som krävs regleras av 
skolans läroplaner.11 Enligt skollagen är skolan 
som eleven lämnar skyldig att överlämna 
information som behövs för att underlätta 
övergången till den nya skolan.
Elevens behov ska avgöra om en 
informationsöverlämning ska göras samt vilka 
uppgifter som ska överlämnas. För många 
elever som går från grundskola till gymnasiet 
behövs ingen särskild överlämning, medan 
det för elever i behov av stöd i princip alltid är 
angeläget med informationsöverlämning.12

När det kommer till sekretess och tystnadsplikt 
är det skolan som lämnar uppgifter som 
ska ta hänsyn till sekretessgränser mellan 
verksamheter samt göra bedömningar. 

10  SOU, Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera 
(2016:94)

11  Bland andra SKOLFS 2010:37, SKOLFS 2010:250, SKOLFS 
2010:251 och SKOLFS 2010:255

12  https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/an-
svar-i-skolfragor/overlamning-vid-skolbyte
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4 tips för arbetet med koll 
och uppföljning 

Utvärdera och följ upp rutiner 
Det är viktigt att det finns rutiner och 
strukturer för överlämningen mellan 
grundskola och gymnasiet, samt att dessa 
regelbundet utvärderas och följs upp.13 Genom 
uppföljning kan skolan bland annat säkerställa 
att alla inblandade gör på samma sätt. 

Regelbunden och tydlig 
dokumentation
De individuella insatser som sätts in behöver 
stämmas av och följas upp kontinuerligt 
över tid. Detta för att kunna utvärdera om 
insatserna lett till förbättring. Skolan behöver 
även undersöka personalgruppens behov av 
kompetensutveckling samt frigöra tid och satsa 
resurser för att utveckla  det främjande och 
förebyggande arbetet.

13  Skolverket, Övergångar inom och mellan skolor och skolfor-
mer. Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från 
förskolan till gymnasieskolan (2014)

Kartlägg elevernas behov i 
undervisningen
Genom systematiserade intervjuer med 
elever och undervisningsobservationer kan 
skolan kartlägga elevernas behov i relation 
till undervisningen. På så sätt kan generella 
förändringar göras för att höja undervisningens 
kvalitet för alla elever. 

Insatser redan i årskurs 1 
Tidiga uppföljningssamtal med mentor eller 
elevhälsan i årskurs 1 kan möjliggöra att 
starka och förtroendefulla relationer etableras 
tidigt. Mentorskapet för årskurs 1 kan också 
förstärkas genom utökad tid och särskilda 
samtalsmaterial att utgå ifrån.
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Case 5: Ellie  
- Samverkan i komplexa  
situationer
 
Ellie går första året på bygg- och anläggningsprogrammet. Under 
vårterminen ökar hennes frånvaro drastiskt. Ellies mentor har 
ett samtal med henne och förklarar att om det fortsätter såhär 
kan det bli svårt för henne att nå examen. Ellie säger att hon ska 
skärpa sig men vill inte prata om varför hon varit borta.

från kuratorn intensifieras i form av coachande 
och motiverande samtal på veckovis basis som 
ska hjälpa Ellie med stresshantering. Praktiskt 
stöd i form av möjlighet att duscha och äta 
frukost på skolan erbjuds. 
     Ellies kontaktperson upprättar en studieplan 
som delas med berörda parter på skolan 
och anpassningar görs i flera ämnen, bland 
annat får Ellie möjlighet till alternativa 
redovisningsformer. När det blir dags för 
praktik arbetar yrkeslärarna tillsammans med 
kurator och kontaktperson för att hitta en 
trygg och positiv praktikplats. Ellie får även 
en kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) och hennes kontaktperson på skolan 
initierar kontinuerliga fyrpartsamtal 
mellan Ellie, skola, BUP och hennes föräldrar. 
Föräldrarna erbjuds också stöd genom 
kommunens familjecentral där socionomer, 
socialpedagoger och psykologer kan arbeta 
med hela familjens behov.   

Resultat
Ellie har redan nu blivit erbjuden ett fjärde år 
på skolan då tre år förmodligen inte kommer 
att räcka för att hon ska nå examen. Det har 
lättat på hennes oro och hon börjar känna hopp 
inför framtiden. 
  

Bakgrund
Trots samtalet innan sommarlovet 
fortsätter Ellies frånvaro att eskalera under 
höstterminen. Mentorn kallar till ytterligare 
ett möte där även kurator, några av de 
undervisande lärarna, skolsköterska, rektor och 
socialpedagog medverkar. Mötet slutar med 
att Ellie stormar ut. Hon vill inte prata om hur 
hon mår eller varför hon är borta från skolan. 
Det beslutas att kurator ska hålla i ett antal 
uppföljande stödsamtal under höstterminen, 
något Ellie motvilligt går med på. 
       Efter att ha träffats ett antal 
gånger berättar Ellie att det är hennes 
hemförhållanden som gör det svårt för 
henne att närvara i skolan. Hon tar ett stort 
ansvar för hemmet då både missbruk och 
psykisk ohälsa finns med i bilden för hennes 
föräldrar. Ellie bär en stor börda när det 
kommer till att ordna med mat och ekonomi 
för familjen och vissa dagar har hon inte 
tillgång till dusch.   

Insatser 
Skolans första åtgärd är att göra en anmälan 
till socialnämnden. För att kunna sätta 
in stöttande åtgärder kring Ellie behöver 
personalen samverka både med varandra och 
med externa aktörer. En kontaktperson utses 
och får i uppdrag att koordinera insatser och 
åtgärder, samt hålla i Ellies kontakter både 
med mentor, lärare och externa aktörer.  Stödet 
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Unga som behöver hjälp för att närma 
sig studier igen eller etablera sig på 
arbetsmarknaden kan till exempel behöva 
stöd från hemkommunens KAA-ansvariga, 
kommunens arbetsmarknadsenhet, 
socialtjänsten, sjukvården, barn- och 
ungdomspsykiatrin eller individ- och 
familjeomsorg.

Lagar och styrdokument:
Enligt socialtjänstlagen är skolan skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller misstänker 
att ett barn far illa.15 Samverkan och anmälan 
till socialnämnden återfinns även i skollagen 
(29 kap. 13 §).
Gymnasieförordningen säger följande om att 
erbjuda elever ett fjärde år: 

”Huvudmannen får besluta att undervisningen 
på ett nationellt program för en elev i gymnasie-
skolan får fördelas över längre tid än tre år, om 
eleven har läst ett reducerat program eller om 
det med hänsyn till elevens förutsättningar i 
övrigt finns särskilda skäl för det” 
(Förordning 2012:402, 7 § )

  

15  Socialtjänstlagen, 14 kap. 1 c § 

Det här vet vi: 

Samverkan kräver struktur  
Även om det finns krav på kommuner och 
myndigheter att samverka kring utsatta 
unga saknas ofta rutiner och struktur för hur 
denna samverkan ska se ut, både till form och 
innehåll. Tydlig struktur som är väl förankrad 
i alla berörda verksamheter är en central 
utgångspunkt för att samverkan ska fungera.

Vikten av sammanhållna processer 
När olika åtgärder vidtas och flera insatser 
sätts in samtidigt är det viktigt att skapa en 
sammanhållen process. Det handlar om att 
hitta konkreta former för samverkan mellan 
elevhälsan, ämneslärare, mentor, resurslärare 
och vid behov andra aktörer som är viktiga ur 
elevens perspektiv, till exempel socialtjänsten, 
polisen, barn- och ungdomspsykiatrin eller 
barn- och ungdomshabiliteringen.  

Samverkan viktig inom det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
Arbetet med unga som avbrutit sina 
gymnasiestudier ställer krav på samverkan 
mellan ett stort antal aktörer på såväl 
kommunal och regional nivå som på 
myndighetsnivå. Elever som inte fyllt 
20 år omfattas också av det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA), som innebär att 
hemkommunen enligt skollagen har ett antal 
olika åtaganden.14  

14  Skollagen, 29 kap 9§
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5 tips för  
samverkansarbetet: 

Multikompetenta team  
Multikompetenta team består av personer med 
olika yrkesroller, kompetenser och perspektiv. 
Genom att arbeta tillsammans kan teamet 
lättare skapa en tydlig helhetsbild av individens 
situation och därmed göra bättre bedömningar 
av individens behov och vilka insatser som 
krävs.

Skapa samsyn med gemensamma 
definitioner
För att samverkan ska fungera mellan olika 
aktörer krävs samsyn, bland annat kring vad 
arbetet ska leda till och kring hur man ser på 
individens behov. Ett sätt att främja samsyn är 
att gemensamt tydliggöra hur man definierar 
begrepp, ansvarsområden och var gränsen går 
mellan olika funktioner och roller.

Utse en person som håller kontakten 
med individen 
Samverkan blir mer effektiv och produktiv om 
det utses en koordinator som håller i kontakten 
med individen. Det innebär att en person som 
ingår i samarbetet tar ansvar för att samordna 
kontakter, information och insatser. Ofta finns 
denna person på elevens skola, där hen kan 
bygga en relation med eleven och fungera som 
spindel i nätet. 

Lyft fram de positiva effekterna för 
personalen 
Utöver de positiva effekterna för individen 
i behov av stöd kan samverkan även 
medföra fördelar för personalen i respektive 
verksamhet. Samarbete med andra aktörer kan 
leda till en känsla av att bli stärkt i sitt uppdrag. 
Att exempelvis en mentor kan dela ansvaret 
kring eleverna med en coach uppfattas också 
som positivt av många.

Ledningen måste skapa  
förutsättningar  
För att samverkan ska fungera behöver 
ledningen skapa förutsättningar för de 
inblandade parterna, i form av exempelvis 
avsatt arbetstid och fungerande mötesformer.
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.


