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Sammanfattning 

 

Studien syftar till att undersöka elever och föräldrars upplevelse av insatsen från 

”Närvaroteamet”, en samverkansform mellan olika myndigheter för elever med skolfrånvaro i 

Östersunds kommun. Den har ett systemiskt perspektiv och belyser även familjens påverkan 

av skolfrånvaron samt skillnaden för familjen utifrån kontakten med ”Närvaroteamet”. 

Metoden är en enkätstudie med VAS-skala och öppna frågor till föräldrar och barn som 

deltagit mellan oktober 2011 och mars 2015. Föräldrarna är i huvudsak positiva till insatsen 

och samverkan mellan myndigheter medan eleverna har en mer blandad upplevelse. Måendet 

i familjerna har förädrats i positiv riktning utifrån insatsen. Resultatet visar även på att 

skolklimatet har en stor betydelse för elevers upplevelse av och återgång till skolan. 

Skolfrånvaro i form av hemmasittare infattar en komplex problematik där BUP:s kunskap är 

viktig och familjeterpins domän kan ha en central betydelse för familjer och elever.      
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Inledning  

Jag har arbetat inom Barn och Ungdomspsykiatin (BUP, både första och andra linjen) i 

Jämtland i ca 13 år som kurator och har mött barn och ungdomar som upplever skolan svår 

och hemsk. Situationen i skolan har alltid varit ett centalt område på BUP, att prata om och att 

försöka förbättra för barnen. Det har blivit många skolträffar och nätverksträffar med 

skolpersonal och familjer. Jag har alltid gillat och sett vinsten av att samverka och samarbeta 

kring barn som har det svårt eller mår dåligt på grund av skolan. Sedan  oktober 2011 är jag 

representant från BUP i ”Mobila närvaroteamet” som arbetar med elever som stannar hemma 

från skolan, hemmasittare, i grundskolan i Östersunds kommun. ”Mobila närvaroteamet” är 

en samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten, Barn och Ungdomshabiliteringen (BUH) 

samt Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP). 

 

Skolan är en viktig del i barns utveckling och en riskfaktor för framtida förutsättningar att 

vara en del av samhället. Engqvist (Engqvist 2009) följde 1400 patienter från barnpsyk i 

Jämtland som avslutade sin BUP kontakt mellan 1975-1990 och som hade vidare kontakt med 

vuxenpsykiatrin.  I sin avhandling tog han upp att skolproblem var en central frågeställning. 

BUP patientens snittålder låg på 12 år och nästan hälften hade skolproblem som sökorsak. 

Tillsammans med skolproblem fanns även två andra stora sökorsaker, beteendestörningar och 

familjeproblem. Barn och ungdomar med skolproblem har en ökad risk för missbruk, 

kriminalitet och psykiskt dåligt mående i vuxenlivet (Engqvist 2009).  

 

BUP i Östersund gjorde en web-enkätundersökning till föräldrar. Urvalet startade november 

2014 med att samla in mailadresser från patienter vid besök på BUP för att sedan skicka ut en 

web-enkät under februari månad 2015. Besvarade enkäter var 66 av 139. På frågan om 

sökorsak där föräldrarna kunde välja flera alternativ visade att 50 procent angav skolproblem 

som anledning, det gällde både pojkar och flickor (Roxenius, 2014).   

 

Skolproblem är ett vitt begrepp med flera underrubriker. Skolfrånvaro är en sådan underrubrik 

som skolverket och samhället uppmärksammat men haft svårt att få grepp om. I skolfrånvaro 

ingår skolk, korridorvandrare, skolfobi, skolvägran och hemmasittare. Skolverket (2010) 

definierar hemmasittare som elever med skolfrånvaro sammanhängande i minst tre veckor i 

sträck. Sandberg (2014) menar att begreppet hemasittare är oklart och en vuxenkonstruktion 

av ett beteende som innebär en förskjutning av ansvaret till eleven. Med vida begrepp är det 
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viktigt med kartläggning och analyser för att rätt insatser för eleven skall bli effektiva (Gladh, 

2013). 

Tidigare studier beträffande skolfrånvaro    

I en uppsats om skolfrånvaro hos värmländska elever undersöker Marie Jonsson om det finns 

ett samband  mellan skolfrånvaro och sociodemografiska faktorer, sociala relationer och 

delaktighet hos elever. Studien är en granskning av 6900 elevers hälsouppgifter i åk 4, 7 och 

första året på gymnasiet  under läsåret 2012/2013. Jonsson kommer fram till att elever med 

skolfrånvaro i mindre utsträckning bor i sammanhållen familj med båda föräldrarna. Elever 

med skolfrånvaro hade större saknad av vuxen kontakt hemma än närvarande elever. På 

skolan upplevde elever med skolfrånvaro mindre vänligt bemötande från skolpersonal och 

andra elever (Jonsson, 2014). I studien fanns ingen skillnad för elever med skolfrånvaro vad 

det gäller kön eller födelseland (Jonsson, 2014).  

 

En annan studie tittade på hur resultaten på nationella prov i åk 5 förhöll sig till skolfrånvaro i 

årskurs 9 på en skola. Den visade inte något sådant samband. Eleverna som hade låga resultat 

på nationella proven i åk 5 hade fått hjälp och stöd. Studien visar att åtgärdsprogrammen för 

dessa elever kan ha haft effekt så att de klarat skolarbetet. Det har därmed inneburit ett 

förebyggande arbete mot skolfrånvaro. Studien poängterar vikten av att elever med 

svårigheter uppmärksammas tidigt och att rätt insatser sätts in (Kruse Lindgren, 2009). 

 

Skolverket (2010) sammanfattar i sin rapport att skolorna ofta lägger skolfrånvaron på eleven 

eller hemmet men förtydligar att de flesta problemen är skolrelaterade och behöver åtgärdas i 

skolan. Skolans ansvar är att alla har rätt till en skolgång och att gå i skolan. Omfattande 

skolfrånvaron är ofta en komplex problematik och kräver samverkan med socilatjänsten och 

barn- och ungdomspsykiatrin. Denna samverkan behöver vara uppbyggd och organiserad där 

flera insatser behövs samtidigt och kontinuerligt (Skolverket, 2010). 

 

Skolans klimat är viktigt för barn och ungdomars välbefinnande och kan motverka 

exkludering och utslagning enligt Westling Allodi (2011). Hon vill visa på att det är sociala, 

relationella och känslomässiga faktorer som skapar skolans klimat. Klimatet är en produkt av 

gruppens samvaro. I en klass som spenderar mycket tid ihop är det samspel och 

kommunikation i gruppen som bildar klimatet. Westling Allodi menar att klimatet i klassen 

inte handlar om elevernas inneboende förmågor utan att det är läraren som sätter an tonen och 
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förutsättningarna. Kommunikationen övergår till relationer, både i och utanför klassen på 

skolan. Skolans ledning och styrning är viktiga faktorer för att skapa förutsättningar för hela 

skolklimatet ner till miljön i klassrummet (Westling Allodi, 2011). 

 

Grosin (2011) skriver i sin artikel om effektiva skolor som lyckas bättre än andra skolor med 

liknande elevsammansättning. Med effektiva skolor menas att elever når kunskapsmålen och 

finner sig till rätta socialt. Han tar upp begreppet ethos, skolklimat. Grosin vidareutvecklar 

detta begrepp till pedagogiskt och socialt skolklimat (PESOK) i sin forskning. Det sociala 

skolklimatet relateras till relationerna inom skolans personal och mellan skolans personal och 

elever. För effektiva skolor finns flera viktiga faktorer uppställda t.ex. att synen på elever är 

att alla är läraktiga oavsett bakgrund eller begåvning och att samarbete med föräldrarna kring 

eleven är viktigt (Grosin, 2011). 

 

Ethos påverkar inte enbart skolresultaten utan Grosin menar att det har en viktig del för eleven 

i den sociala anpassningen och självtilliten. Denna viktiga faktor i skolan har forskare visat 

även ha betydelse utanför skolan, hur ungdomarna hanterar sociala situationer i övriga 

samhället. Grosin pekar på att det för ungdomar med låga skolresultat finns andra arenor än 

skolan som konkurrerar om elevernas erkännande och respekt.  

 

Grosin går vidare i sin artikel med att koppla anknytningsteorin och mentalisering till ethos. 

Anknytningsteorin och mentalisering ligger nära varandra i utveckligen för barn och 

ungdomar. Har eleven med sig en trygg anknytning hemifrån tar skolan vid med fysiska och 

psykiska relationer till jämnåriga och andra vuxna. Finns det en otrygg anknytning i starten är 

skolan en andra chans för eleven att bygga och utveckla positiva anknytningar och 

erfarenheter, reparation. Det bygger på att skolan är effektiv och har ett gott skolklimat i 

grunden för att ta hand om elevens behov. Ett av det största problemen i skolan är mobbing. 

Detta menar Grosin är ett bristande uttryck för anknytning och mentalisering i skolmiljön. I 

artikeln vill han lägga bort indvidfokus och istället lyfta fram ethos, skolans ansvar och 

betydelsen av att skapa en positiv och utvecklande miljö (Grosin, 2011).   

 

Ett sätt att se på elever med stor skolfrånvaro är att se ogiltig frånvaro som en sund reaktion 

på en skola som inte kan bemöta elevens behov. Elever med långvarig ogiltig skolfrånvaro 

delas upp i tre grupper; hemmasittare, de som dyker upp ibland och korridorvandrare. 

Hemmasittare är de som kommer utanför skolgemenskapen och ofta har lång frånvaro. Det 



7 
 

saknas kunskap om orsakerna och vad som skiljer grupperna åt. Forskningen säger idag att 

skolfrånvaron beror på flera orsaker som samverkar (Huus, Strand och Granlund, 2011).   

Artikeln tar upp tre typer av faktorer som har samband med skolfrånvaro: elevens egenskaper 

och färdigheter, den psykosociala situationen och skolfaktorer. Vissa elever med 

skolsvårigheter upplever att de inte passar in i skolan och får sin självbild ifrågasatt. Dessa 

elever saknar en känsla av sammanhang. Den psykosociala situationen har betydelse utifrån 

vilket stöd som finns hemifrån och hur kamratnätverket ser ut. Kamraterna blir allt viktigare 

längre upp i årskurserna. Skolfaktorer handlar om skolklimat och hur skolan arbetar med barn 

i riskzonen. Antonovsky (2005) myntade begreppet salutogenes och är bra att använda när det 

gäller skolfaktorer. Fokus blir att titta på vad som är fungerande faktorer för eleverna i skolan 

trots alla påfrestningar. Artikeln visar på att Antonovskys syn på meningsfullhet, begriplighet 

och hanterbarhet är centrala delar för att elever ska trivas och stanna i skolan. Inte att 

förglömma det som elever själva uttryckt i intervjuer; att bli sedda och uppmuntrade i skolan 

ökar välbefinnandet i skolmiljön (Huus, Strand och Granlund, 2011). 

 

Författarna påtalar vikten av dokumentation i skolan och speciellt att få med den psykosociala 

delen som skolan ofta jobbar med för att eleven skall må bra i skolan. Skolhälsovården har en 

allt för fysisk inriktning i sin dokumentation. Större fokus i dokumentationen bör ligga på det 

psykosociala området där de flesta åtgärder och insatser från skolan är riktade mot. Det 

psykosociala området stäcker sig utanför skolans ansvarsområde och samverkan med andra 

myndigheter är ett måste för goda och långsiktiga resultat (Huus, Strand och Granlund, 2011).   

 

Strand (2013) har i sin avhandling en systemteoretisk syn på skolfrånvaro. Hon tittar mer på 

vilka krafter och system som drar eleven bort från skolan samt vad som kan vara salutogena 

faktorer som gör att eleven trivs i skolan. I skolans värld hamnar elever i situationer där de 

bedöms vara avvikare och upplever en känsla av utanförskap. Det blir ett individcentrerat 

synsätt som Strand istället vill lyfta till ett systemiskt synsätt för att möta problemen. 

Mänskliga beteenden och problem uppstår i sampsel och relationer mellan människor. Strand 

tar upp systemkrafter som skyddsfaktorer, att eleven känner sig delaktig i skolan och som 

riskfaktorer, att dra eleven från skolan. Ett utvecklat socialt nätverk har ett tydligt samband 

med god hälsa (Strand, 2013).  

 

Strands studie inkluderar 90 elever i åk 9 med frånvaro mer än 30 procent (i en stad i södra 

Sverige med ca 30 000 invånare). Hon tittar på individuella och systemiska faktorer med hjälp 
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av intervjuer och en dokument studie. Studien visar inget samband med antalet insatser eller 

typen av insats för att minska frånvaron. Troligtvis har samordningen av insatser en betydelse. 

Skolkande elever har en stämpel som avvikare och det skapar ett skolklimat och ett internt 

system som driver dessa elever från skolan. Strand lyfter fram denna syn i koppling till 

elevhälsoarbetet och elevvårdskonferenser. Resultaten tyder på att elevvårdsarbete och möten 

bör lägga mer fokus på elevens omgivning istället för på subjektet eleven (Strand, 2013). 

 

I avhandlingen lyfts relationer för elever fram som en viktig del, speciellt för elever med 

skolfrånvaro. I intervjuerna med eleverna framkom problem med isolering, ensamhet, fysisk 

smärta eller rädsla i skolsituationen. Strand menar att en mindre grupp skulle behövas för att 

dessa elever ska kunna bygga upp trygga relationer. Skolan kan skapa krafter som gör att 

elever skolkar om elever får upplevelsen av att vara annorlunda och avvikare. Vad som är 

normalitet och vem bestämmer i skolan vad som är avvikande är skolans yttersta ansvar. 

Strand för resonemang vidare om att skolk bör ses som ett socialt problem och därmed också 

ett samhällsproblem som sträcker sig utanför skolan. Fler stödfunktioner utanför skolan 

behöver finnas med som kan samverka med skolan och med eleven. Beslut och insatser skall 

vara i delaktighet med eleven för att eleven skall uppleva KASAM enligt Antonovsky 

(Strand, 2013). 

 

Strands viktiga del i avhandlingen är att alla skolans system behöver belysas och analyseras 

där relationer går som en röd tråd i de olika systemen. Skolethos är det centrala för att få en 

utvecklande pedagogisk och social miljö för alla elever, oberoende av vilka förutsättningar 

eleverna har med sig (Strand, 2013). 

“Närvaroteamet” i Östersund- en lokal samverkansresurs för skolfrånvaro 

”Närvaroteamet” är en samverkan och ett samarbete kring elever i grundskolan med 

närvaroproblematik som är förankrat på chefs- och politikernivå.  Syftet är att öka elevens 

skolnärvaro och att eleven ska få rätt stöd och hjälp, i skolan och i sin övriga livssituation. 

”Närvaroteamet” startade oktober 2011 med sitt första ärende. Antalet ansökningar från 

rektorer har varit cirka 15 stycken per läsår. Närvaroteamet skall vara en öppen grupp med en 

grundbemanning av representanter från elevhälsan, socialtjänsten, Barn- och 

ungdomshabiliteringen (BUH) samt från Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). En person är 

utsedd till koordinator, vilken är representanten från elevhälsan. Teamet har inte fasta 

medlemmar med ett uppdrag utan alla representanter har vanliga tjänster mellan teamarbetet. 
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Har eleven eller familjen en pågående kontakt med socialtjänsten, BUH eller BUP är det 

respektive handläggare som deltar på mötet. 

  

Rektor ansöker om stöd från ”Närvaroteamet” i samråd med vårdnadshavare, genom ett 

föräldrarmedgivande (Östersund, 2015). När ansökan inkommit till koordinatorn mobiliseras 

en första kartläggande träff med teamets representanter, skolans personal och rektor, 

vårdnadshavare och elev. Vid första mötet bestäms vilka som behöver finnas med i teamet för 

att stötta eleven, föräldrar och skolan. Vilka som finns med i teamet och vilken uppgift de har 

skall vara tydligt för alla inblandade. Koordinatorn är den som är mötesordförande. Teamet 

som bildas följer upp och utvärderar insatserna kontinuerligt tillsammans med eleven och 

föräldrarna. Hur ofta teamet behöver mötas bestäms av teamet självt. Varje ärende är unikt 

och har sin egen process (Östersund, 2015). 

 

”Närvaroteamets” grundtanke är att se till att eleven, familjen och skolan får rätt stöd och 

insats. BUP:s roll och bidrag till teamet är att bedöma om elevens och familjens situation 

ligger inom barnpsykiatrins domän. Uppfylls det är det en barnpsykiatrisk behandling och en 

eventuell utredning som behövs. Behandlingen utgår från ett familjesystemiskt perspektiv 

med individuell behandling som komplettering. Familjens och elevens situation kan innebära 

att behandlingen måste ske i hemmet eller på annan plats än mottagningen. Skolfrånvaro vad 

det gäller hemmasittare innefattar en komplex problematik och kräver ofta 

specialistkompetens i form av familjeterapi och/eller individuell terapi. Vissa elever har 

växelvis boende där två familjesytem behöver ingå i behandlingen för att bli resurser. 

Skolfrånvaron är ofta ett symtom på en annan problematik. För att avgöra vilken 

familjebehandling som behövs krävs goda kunskaper inom området, analytisk förmåga och 

kompetens att genomföra behandling. Av ”Närvaroteamets” arbete har erfarenheten visat att 

bristen på fungerande relationer är ett centralt område, både inom och mellan de olika 

systemen.        

Teoretiska utgångspunkter för BUP:s medverkan 

Barn- och ungdomspsykiatrins arbete och specifika bidrag i ”Närvaroteamet” utgår från 

teorier om barn utveckling och behov. Nedan beskrivs de mest centrala teorierna. 

 

Anknytningsteori 
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Anknytningen är en förprogrammerad instinkt när vi föds. Det är både det nyfödda barnet och 

föräldern som har detta samspelsystem som är avgörande för vår existens och utveckling 

vilket Bowlby kunde börja påvisa i studier på 50-talet. Anknytningsprocessen är en 

kombination av det medfödda och den miljö vi hamnar i. Barnet skapar modeller och mönster 

utifrån anknytningen som blir viktig för dess forsatta utveckling. Många studier har gjorts för 

att kategorisera olika anknytningstyper som trygg-, otrygg- och desorienterad anknytning. 

Oavsett anknytnings typ är det gemensamma att vi alla är sociala och vill umgås (Broberg, 

2008). 

 

Broberg (2008) belyser hur anknytningen fortsätter sin intensitet för barnet i  

växande ålder och att fler och nya personer kommer in i barnets liv såsom förskolan och 

skolans personal. Barnets vardag med jämnåriga bidrar till en mentalisering och gör att barnet 

förstår allt mer komplicerade regler och samband i gruppen. Olika upplevelser och 

uppfattningar om samma händelse blir uppenbart hos barnet (Broberg, 2008). 

 

Killén (2009) pekar på att barnen behöver få en trygg anknytning utanför familjen. I det 

förebyggande arbetet med utsatta barn och familjer är det en faktor som hon lyfter fram 

utifrån vad forskningen visat. All personal i förskolan och skolan är viktiga för att bygga 

denna bro med hemmet så att barnet skall kunna gå från sin trygga bas hemma till att bygga 

upp nya trygga miljöer. Killén trycker på att sampelet mellan vuxen och barn är det viktigaste 

fram till 3 år men även vidare. Denna relation i förskolan bör vara integrerad med föräldern 

och barnet och bilda en sammanhängande länk i barnets vardag. Killén går långt i sitt 

resonemang om att personal kring barnen i skolan kan göra viktiga och läkande arbeten för 

barn genom en nära och stark anknytning. För att dela barnets smärta, kunna trösta och få 

sätta ord på det förbjudna finns bara vägen genom anknytning (Killén, 2009).       

   

Känsla av sammanhang  

Antonovsky (2005) skapade begreppet KASAM, känsla av sammanhang, för att förstå vad 

som är viktigt för människans psykiska hälsa i stressade och påfrestande situationer. Han 

menade att vi alla utsätts för prövningar i livet och att vi är olika utrustade att kunna hantera 

dem. Det vi alla har gemensamt är strävan att kunna påverka vår livssituation. Antonovsky 

delade upp KASAM i delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som alla är 

viktiga för att människan ska kunna stå ut och ibland bara överleva.   
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Systemteori  

Ludwig von Bertalanffy är en av de som introducerade systemtänkandet inom humanismen 

och i mäskliga relationer. System för att förstå komplicerade sammanhang fanns tidigare inom  

naturvetenskapen, fysiken och biologin. Det handlar om att släppa fokus på delarna och 

istället se till helheten, att det är något större och vidare. Systemtänkandet ser även delarna 

men menar att det behöver sättas i sitt sammanhang för att dess funktion skall bli synlig 

(Petitt, 1994).  

 

Det finns ingen generell systemteori utan Bertalanffy talade istället om en generell 

systemfilosofi som mer övergripande inom alla områden. Systemfilosofi handlar om att se 

helheten och att det är svårt att dela upp helheten i delar, då kunskap går förlorad. Allt 

påverkar varandra, små system påverkar andra system som ingår i ett gemensamt större 

system (Petitt, 1994).  

 

System och subsystem kan vara öppna eller mer slutna beroende på sin funktion. Minuchin 

lyfte fram att system har gränser för att skydda sin struktur och sina delar, att definiera vem 

som är med och inte. Gränserna kan vara olika starka och flexibla utfrån vilka prövningar 

systemet möter. I allt levande pågår en ständig rörelse, både i och utanför systemet vilket 

systemen måste kunna hantera och anpassa sig till. Vad som är orsaken till förändring, 

kausalitet, ser systemiskt mer ett cirkulärt samband än linjärt. I samtal kan det cirkulära 

stoppas upp genom att man plockar ut en kort del eller sekvens, interpunktion, vilket liknar ett 

linjärt synsätt (Forsberg mfl., 1998). Olika system behöver mötas för att individens eller 

familjens situation skall bli en helhet. Familjen kan ha kontakt med flera myndigheter som är 

ovetande om varandras insatser och arbeten. I effektivitens tidevarv talas mycket om 

myndigheters samverkan, vilket sker i många olika former. Forsberg och Wallmark talar om 

strukturorienterade nätverksmöten där möten ofta följer en mall. Sådana möten har även ett 

tydligt uppdrag och syfte angående vilka olika insatser som sker av var och en. Mötena är 

tänkta att hållas av en samtalsledare eller en mötesledare. Strukturen innefattar ofta 

uppföljningsmöten eller avstämningar. Strukturorienterade nätverksmöten skiljer sig från 

nätverksterapi som har ett mer tydligt fokus  på processen samt att största delen av deltagarna 

skall vara familjens egna naturliga nätverk. Ytterliggare en nätverksform, ”Keropodas 

spåksystemiska orientering” med Jaakko Seikula ser, liksom nätverksterapi, mobiliseringen 

som en viktig start i fortsatta samverkans formen. Denna form användes inom psykiatrin vid 

inläggningar, för att samla och mobilisera patientens nätverk direkt vid kriser eller inläggning 
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och för att kunna finnas med sedan vid kommande utskrivning. Mobiliseringen ses som en 

bred och viktig kraftsamling (Forsberg mfl., 1998).     

 

Syfte  
 

Den aktuella studiens syfte är att utvärdera hur elever och föräldrar, som deltagit i ”Mobila 

närvaroteamet” upplevt samverkansformen.  

Frågeställningar 

Hur upplever elever och föräldrar hjälpen/stödet från ”Mobila närvaroteamet”? 

Vad saknas eller kunde gjorts annorlunda? 

Har skolfrånvaron påverkat familjen? 

Har det blivit någon skillnad för familjen? 

Vilken hjälp/stöd har varit viktigast för att återgå till skolan? 

Hur upplevs samverkansmötena? 

Vad är främsta anledningen till skolfrånvaron? 
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Metod 

För att besvara frågeställningarna genomfördes en enkätstudie riktad till de elever och 

föräldrar som deltagit i ”Närvaroteamet” i Östersunds kommun. Det är deltagarnas upplevelse 

av att ingå i samverkan och samarbete med skola och andra myndigheter som studeras 

(Backman, 2008). 

Genomförande 

Datainsamlingen har gjorts genom en enkät med öppna frågor och skattning i form av VAS-

skalor (visuell analog skala) för utvärdering, en 10 centimeters ograderad skala med yttre 

angivna värden (se bilaga 1 och 2). Skalan har använts vid utvärderingar av terapier och är 

inte bunden till någon specifik metod. Duncan och Miller (2000) menar att det är patientens 

upplevelse som är avgörande, inte vilken metod som används. Skattningar kan anta värden 

mellan 0 till 10. 

Validitet och Reliabilitet  

Validiteten innebär att mäta det som avses att mäta och reliabilitet innebär att någon annan 

kan göra samma mätning och komma fram till samma resultat (Alveus, 2013).  

Validiteten säkerställs genom den genomgång av forskning och litteratur som ligger till grund 

för den enkät som skickats ut. Frågorna i enkäten är formulerade och öppna för att få en bild 

av respondenternas upplevelse av deltagande i samverkan. Risken är att enkätsvaren tolkas 

och används utifrån den förförståelse jag erhållit i mitt representatskap i ”Närvaroteamet”  

(Alvehus, 2013). Reliabiliteten säkerställs genom användande av VAS-skala för 

självskattning, lika utformad som Scott Millers ORS och SRS som är väl beprövad oavsett 

behandlande metod (Duncan och Miller, 2000). 

Undersökningsgrupp   

Studien vänder sig till elever från åk 5 till åk 9 och deras föräldrar som deltagit i 

”Närvaroteamet” från starten oktober 2011 till januari 2015.  Enligt uppgift var det 32 stycken 

ärenden som det bildats team kring. Antalet ansökningar från rektorer har varit fler men ett 

okänt antal ansökningar har inte utmynnat i mobilisering i ”Närvaroteamet” utan gått tillbaka 

till skolans egna elevvårdsteam.  

 

Enkäter har skickats ut till 29 ärenden via post med svarskuvert, i tre ärenden har inte 

kontaktuppgifter funnits. I totalt 16 ärenden hade föräldrarna olika adresser, de var inte 
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sammanboende. Av de 29 ärendena var 12 stycken pågående team och 17 stycken avslutade. 

När enkätsvar inte inkommit har föräldrar ringts upp och påmints om enkäten, vilket medfört 

att ytterligare några svar kommit in.  

Analys 

Analysen av enkätsvaren i denna studie sker på gruppnivå genom medelvärdesmått och 

spridning på skattningsskalor samt tematisering och kategorisering av öppna svar. Det 

begränsade urvalet kan inte ge svar på generell nivå utan visar på tendenser och likheter 

(Backman, 2008). 

Etiska överväganden 

Alla ärenden har varit kända på BUP utifrån föräldrarnas medgivande till ansökan från rektor 

vid ett första möte i “Närvaroteamet”. Enhetscheferna på BUP har godkänt att skicka ut 

enkäter till dessa patienter. För alla patienter på BUP gäller sekretess och svaren från 

enkäterna är redovisade på gruppnivå där inga individer kan identifieras och data är förstörda 

vid studiens avslut. Enkäterna har skickats till föräldrarna som då tagit ställning till om deras 

barn får fylla i elevenkäten. Barn under 15 år skall ha vårdnadshavares godkännande. I 

följebrevet (bilaga 3) informeras om att resultaten redovisas på gruppnivå och att enkäterna 

förstörs efter att denna studie är klar.  

 

 

Resultat 

Av de 29 ärenden som fått enkäten via post har svar inkommit i 15 av dessa dvs 52 %, 9 

pojkar och 6 flickor. I dessa 15 ärenden har sammanlagt 21 föräldrar och 10 elever svarat. 

Inkomna svaren är jämt fördelade mellan mammor och pappor och bland eleverna var det lika 

många flickor och pojkar som svarade. I 9 av de15 ärendena hade föräldrarna olika adresser. 

Vid första kontakten med ”Närvaroteamet” har dessa elever gått i åk 5 till åk 9 med en klar 

tyngdpunkt på åk 8 och 9. I alla 15 ärenden är eller har eleverna varit patient på BUP och 10 

av de är eller har varit klient på socialtjänsten. Det är 10 avslutade team och 5 pågående team 

som har svarat.  
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Föräldrars och elevers skattningar presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Föräldrars och elevers skattade upplevelser av samverkan, medelvärden och spridning. 

Fråga Föräldrar 

N=21 

Elever 

N=10 

Upplevelse av hjälp 7.5 (5.1-10) 5.2 (0.9-10) 

Familjens mående 

- innan första träffen 

- idag 

 

2.2 (0,5-5,2) 

6.4 (2,6-9,5) 

 

- 

- 

Upplevelse av samverkansmöten 6.4 (3,2-9,1) 5.4 (0,7-10 ) 

Frånvaron har påverkat familjen,  

antal (procent)  

21 (100%) 8 (80%) 

 

Som framgår av tabellen skattar eleverna lägre än föräldrar vad gäller både upplevelse av 

hjälp och av samverkansmöten, även om det finns en stor variation i elevernas svar. Det är 8 

av 10 elever som deltagit i samverkansmötena. Endast föräldrarna fyllde i frågor om familjens 

mående före insatsen och idag och här ser man en klar förändring i positiv riktning. Samtliga 

föräldrar svarar att skolfrånvaron har påverkat familjen, liksom 8 av 10 elever. 

 

Öppna svar och kommentarer från föräldrar 

Föräldrarna har saknat hjälp/stöd i ett tidigare skede och tyckt att det tagit lång tid för insatsen 

att komma igång (5st). Att insatserna inte fungerat eller att föräldrarna saknat information om 

pågående insatser, har 4 stycken angett. I ett fall nämns önskan om utredning på BUP. För 

många olika insatser med olika budskap är 2 respondenters upplevelse. 

 

Den viktigaste hjälpen för att återgå till skolan upplever respondenterna att samverkan och 

teamet varit, 6 st. Samarbetet har skett mellan myndigheter (socialtjänsten och BUP) samt 

mellan myndigheter och skola. En tillägger att även samarbetet mellan elevens båda familjer 

varit viktigt. Vikten av skolans agerande för att komma tillbaka nämns av 6 respondenter; att 

skolpersonal tror på och ser eleven, att extra resurspersoner tillsatts samt att det skett stegvis 

och individuella lösningar med anpassat schema och uppgifter. Enskilda faktorer som 

uppgetts har varit muta, kompisar och medicin. Det är 4 elever som aldrig kom tillbaka till 

grundskolan. 
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De positiva kommentarerna om gemensamma möten har belyst att det finns en samtalsledare 

och att mötena varit tydliga och målinriktade och att det varit bra att samla alla krafter till 

samma möte. De negativa att det tar för lång tid med insatser och att BUP inte sett allvaret i 

situationen. 

 

”…positivt att ha blivit sedd och erbjuden hjälp.” 

 

Att orsaken till skolfrånvaron är relaterad till skolan i form av ledning, lärare, brist på stöd av 

vuxen, klassen eller svårigheter att hänga med i skolarbetet anger 15 av respondenterna. Av 

dessa uppger 9 stycken att eleven (deras barn) utsatts för mobbing, utfrysning och kränkande 

behandling. Individfaktorer hos eleven i form av psykisk ohälsa, oro/ångest, dåligt 

självförtroende och fel umgänge anger 7 föräldrar är orsaken till skolfrånvaron. 

Orsaker kopplade till hemmet med förälder som är sjuk och konflikter mellan föräldrar 

uppges av 3 respondenter. 

 

”Skolan är obligatorisk, men motivationen är inte det” 

 

Öppna svar och kommentarer från elever 

Tre elever tycker att hjälpen och stödet borde kommit tidigare och en saknade hjälp efter 

skolavslutningen.  

 

Den viktigaste hjälpen tillbaka till skolan var kompisar tycker två respondenter, ”Min bästa 

vän.”. Enskilda svar angav speciallärare, familjen, eget schema, medicin, mötena eller Barbro 

(koordinator i teamet) som det viktigaste stödet. Det var 4 elever som inte kom tillbaka till 

skolan, ”...jag kom aldrig tillbaka...”. 

 

Gemensamma möten kommenterades av två elever; ”Jobbigt med möten.” och ”För många 

folk som har pratat om och med mig.” 

 

Den största anledningen till skolfrånvaron ansåg 5 respondenter var mobbing och att bli 

nedvärderad.  

”..rektor och lärare som inte lyssnat och tagit tag i problemet…” 
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”…alla lärare försöker lista ut vad som är fel på mig istället för att stoppa mobbing.” 

”Idioter” 

 

Andra har angivit eget mående eller brist på stöd i skolan. 

”…allting jag jobbade med var jätte jobbigt.” 

”Har haft det jobbigt och svårt.” 

”...fattades en plan och resurser som var lämpliga för mig.” 

 

Bortfallsanalys   

Resultatet visar en svarsfrekvens på 52 procent vad det gäller svar från minst en förälder och 

en svarsfrekvens från elevenkäterna på 34 procent. Bland föräldrarna var svarsfrekvens, även 

om den var relativt låg, lika mellan könen vilket är en styrka. För eleverna var svarsfrekvens 

låg men också den jämnt fördelad mellan könen. 
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Diskussion 

Studien visar att föräldrarnas samlade upplevelse av “Närvaroteamets” insats är positiv medan 

elevernas upplevelse är lägre och med en stor spridning. Att familjen har påverkats av 

skolfrånvaron är entydigt hos både föräldrar och elever. Familjens mående har i och med 

insatsen från ”Närvaroteamet” påverkats i en tydlig positiv riktining. Studien sammanfaller 

med tidigare forskning ur systemiskt perspektiv, att skolklimatet, skolethos, har en stor 

betydelse för elevers upplevelse av och återgång till skola (Strand, 2013). 

 

Samverkan mellan olika system 

Alla 14 elever i denna studie har varit eller är patient på BUP och 10 elever har varit eller är 

klienter på socialtjänsten och alla ingår i skolans värld. Siffrorna visar i samma riktning som 

Engqvist (2009) forskning att BUP har en stor andel patienter med allvarliga skolproblem. 

Detta visar på att familjerna ingår i olika system och sammanhang som behöver samverka. 

Föräldrarna upplever den samlade hjälpen och stödet som positiv. Flera föräldrar nämner 

samverkan och möten i ”Mobila Närvaroteamet” som den viktigaste hjälpen för att komma 

tillbaka till skolan. Flera föräldrar nämner vikten av skolans insatser i form av lärare och 

annan personal som stöttat deras barn samt med individuellt anpassat stöd. Detta är en produkt 

av samverkan från teamens möten att kartlägga, analysera, planera, genomföra och utvärdera 

stödinsatser för eleven. Denna samverkan sker tillsammans med föräldrar vilket bidrar till 

deras KASAM (Antonovsky, 2005), delaktighet och möjlighet att kunna påverka 

stödinsatserna för sina barn. Föräldrarnas medverkan i processen har varit viktig för att kunna 

förmedla det vidare till sitt barn, och på så sätt få eleven delaktig. Det är stor variation på 

elevernas upplevelse av ”Närvaroteamet” och de gemensamma mötena. Det kan tyda på att 

eleverna är i en pressad och stressad situation samt att ”Närvaroteamet” inte lyckats involvera 

eleverna i processen. Elevernas KASAM (Antonovsky, 2005) behöver stärkas i 

”Närvarotemets” insatser och möten.        

 

Skolmiljö 

Skolmiljön innehåller flera delar, bland annat klimat, relationer, kommunikation och 

pedagogik vilket forskare samlar i begreppet skolethos (Westling Allodi, 2011; Grosin, 2011; 

Huus mfl., 2011; Strand, 2013). En majoritet av både föräldrar och elever visar i denna studie 

att skolethos har en central betydelse för elever med hög skolfrånvaro. Det är bristande stöd 

från ledning och personal samt mobbing, utfrysning och kränkande behandling som elever 



19 
 

och föräldrar upplever. Grosin (2011) skriver att mobbing är ett av skolans största problem 

och att det är ett bristande uttryck för anknytning i skolmiljön. Elevernas och föräldrarnas 

upplevelse kring mobbing och utfrysning är inte bara riktat till andra elever utan inkluderar 

även i vissa fall vuxna i skolan, ”… rektor och lärare som inte lyssnat och tagit tag i 

problemet…”. 

Broberg (2008) menar att alla har vi med oss olika anknytningsmönster men oavsett vilket 

mönster har vi ett behov av att vara sociala och vill umgås. Vid negativt skolethos påverkas 

ett av elevens grundläggande behov av att anknyta till sitt sociala sammanhang. Killén (2009) 

pekar på vikten av att föräldrarna och skolans personal samarbetar för att barnen skall kunna 

utveckla en trygg anknytning även utanför hemmet, eller få en andra chans till trygghet.  Min 

studie visar vikten av positivt skolethos och trygg anknytning till skolans personal för att 

kunna komma tillbaka till skolan. 

De fyra som inte kom tillbaka till skolan har upplevt negativt skolethos med mobbing, 

utfrysning och britfälliga resurser för eleven samt bristande tillit till vuxna på skolan. 

 

Individfaktorer 

Hemmasittare är ett sammansatt begrepp och tenderar till en förskjutning av ansvaret till 

eleven (Sandberg, 2014). En annan syn är att se elevens frånvaro som en sund reaktion på att 

skolan inte kan tillgodose dess behov (Huus, mfl., 2011). En kommentar som ifrågasätter just 

ansvaret är; ”…alla lärare försöker lista ut vad som är fel på mig istället för att stoppa 

mobbing.”. En elev fick en medicinsk behandling på BUP och upplevde en förändring i 

skolan. Andra enskilda kommentarer från elever var skoltrött, dåligt självförtroende, egen 

psykisk ohälsa och oro/ångest. Det går inte att i denna studie dra slutsatser om orsaken ligger 

utanför skolan eller om det är en konsekvens av lågt skolethos som eleven upplevt. Kruse 

Lindgren (2009) pekar på vikten av tidig upptäckt av elever som uppvisar skolsvårigheter och 

att individuellt stöd har effekt på skolresultat. 

Grosin (2011) skriver att skolethos inte enbart påverkar skolresultatet och elevens sociala 

skolsituation utan att det sträcker sig även utanför skolans område. Denna studie stärker 

vikten av att insatser för och runt eleven sker även utanför skoltid från BUP och 

socialtjänsten.  

Både elever och föräldrar visar i studien att individuella lösningar och anpassningar främjar 

vid en återgång till skolan, liksom även ett individuellt stöd i form av en trygg vuxen att 

anknyta till.   
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Familjefaktorer/mående 

I Jonssons (2014) studie angående Värmländska elever med skolfrånvaro såg man att dessa 

elever i mindre utsträckning bodde i en sammanhållande familj med båda föräldrarna. I min 

studie är det i 9 av de 15 ärendena som föräldrarna är separerade, i hela urvalet var 

motsvarande siffra 16 av 29. Det är ett litet underlag men det visar en tendens och är ett 

observandum att fler än normalfallet ingår i två familjesystem. 

 

Alla föräldrar upplever att barnets skolfrånvaro har påverkat familjen vilket även de flesta 

eleverna gör. Föräldrarna skattar familjens mående lågt före kontakten med ”Närvaroteamet” 

och de upplever familjens mående idag betydligt högre. Denna skillnad innefattar även de 

fyra elever som inte kom tillbaka till skolan vilket kan tyda på att de fyra kan ha erhållit visst 

stöd och hjälp samt blivit bemötta utifrån sin svåra situation. Familjens mående är ett område 

som sträcker sig utanför skolans ramar mer mot socialtjänsten och BUP:s insatser och 

behandling vilket kan bero på att hjälpen och stödet till familjen bidrar i positiv riktning. Ett 

fåtal föräldrar har angett egen psykisk ohälsa samt konflikter i form av oenighet mellan 

föräldrar både på frågan om familjens mående innan ”Närvaroteamet” och som främsta orsak 

till skolfråvaron. Samspel och relationer i familjen ligger inom BUP:s kompentensområde och 

det är också det många av BUP:s behandlingar, speciellt famlijeterapi, riktar sig mot.  

 

BUP arbetar med anknytning och relationer inom familjen vilket är en grund för att eleven 

kan relatera till skolan och utanför familjen. Komplexiteten kring skolfrånvaro och varje 

familjs unika system förutsätter att behandlare har goda teoretiska och praktiska kunskaper att 

kunna ge familjen ”rätt” behandling. Med en familjeterapeutisk grund finns förutsättningar att 

ge familjen terapi och att sedan kunna länka ihop familjesystemet med skolans system, via 

”Närvaroteamet”. Studien visar att familjen påverkas av elevens skolfrånvaro och flera 

föräldrar kommenterar vikten av stöd och behandling till familjen. Föräldrarna visar även i 

studien på värdet av att de olika systemen som möts och samverkar.  Både utifrån anknytning 

och föräldrars/ elevers KASAM (Antonovsky, 2005) behövs ett gemensamt byggande när 

systemen familj och skola skall samverka. Detta kan ge en samstämmighet så att eleven får en 

möjlighet till trygg upplevelse, positiv skolethos, av relationer i skolan.  

 

Denna studie visar att elever med hög skolfrånvaro ingår i flera system, inte minst 

familjesystemet, och när dessa system samverkar och samarbetar till en helhet upplever både 

eleverna och föräldrarna ökad framgång.  



21 
 

Metoddiskussion 

Denna studie är en undersökning av elever och föräldrars upplevelse av att deltaga i en 

samverkansmodell mellan skolan och andra myndigheter. Underlaget är dock inte tillräckligt 

stort för att kunna beskriva resultatet på en generell nivå.  

 

 

En studie påverkas alltid av forskaren och i detta fall ligger det i tolkningen av 

kommentarerna i enkätsvaren. Min egen förförståelse utifrån erfarenhet och delaktighet i 

”Närvaroteamet” ökar validiteten. Det är osäkert om en annan forskare utan liknande 

förförståelse skulle komma fram till samma resultat. Denna studies resultat samstämmer dock 

med tidigare forskning vilket stärker validiteten. Reliabiliteten har stärkts utifrån att jag valt 

att använda en beprövad form av skattningsskala, VAS-skala, där respondenterna skattat 

upplevelsen oavsett vilken insats eller stöd de har erhållit. 

 

Urvalet har påverkat svarsfrekvensen då flera ärenden är avslutade och för vissa är det lång tid 

tillbaka. Motivet till att göra enkät studie som skickades med post var att få med så stor andel 

som möjligt av de som deltagit i ”Närvaroteamet”. Mer fördelaktigt hade varit att göra 

enkäterna i samband med det bildade teamets avslutningmöte. Jag har ringt flera föräldrar för 

att påminna om enkäterna och många har svarat att de forfarande har en ansträngd situation på 

olika sätt. Alla 29 ärenden har haft en lång process både före ”Närvaroteamet” och under 

teamets stöd, vilket påverkar engagemanget att svara på en enkät. För några elever har 

skolfrånvaron fortsatt på gymnasiet med vidare insatser utanför ”Närvaroteamets” ram. Det är 

en belastad målgrupp jag har valt att studera vilket påverkar resultatet. Bortfallet bedömmer 

jag även utifrån att flera elever inte deltagit i teammöten och att de har haft många insatser 

under sina skolår där de ständigt fått denna typ av frågor. Eleverna är inne i en intensiv 

utvecklingsfas med sin tonårstid. För elever med stress är det svårt att veta och urskilja 

myndigheter utanför skolan, var de arbetar och vilket uppdrag de har.   

  

Studien saknar en kontrollgrupp, eftersom det inte funnits tid och utrymme för det. En 

kontrollgrupp skulle kunna vara hemmasittare som inte har ingått i samverkan med skola och 

andra myndigheter, t.ex.från en annan kommun.  

 

Det finns även en risk att det för några respondenter har gått en tid mellan avslutade insatser 

och till att de svarar på enkäten. Respondenterna kan ha svårt att urskilja vad som utgör 
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”Närvaroteamet” och andra insatser de medverkat i.  Det kan ha gått en lång tid sedan deras 

möte med ”Närvaroteamet” och det blir då mer en samlad minnesbild som utgör deras svar. 

Att elevernas liv gått vidare kan ha påverkat deras tidigare upplevelse (Alveus, 2013). 

Studien har inte kunnat visa på någon skillnad i svaren mellan aktiva och avslutade ärenden 

då detta saknas i enkäten. Enkätfrågorna skulle ha behövt formulerats på ett annat sätt för att 

få fram denna aspekt. 

Slutsatser/Rekommendationer 

Denna studies resultat styrker att det är många och olika faktorer som skapar skolfrånvaro 

samt att det krävs olika insatser för att möjliggöra en väg tillbaka till skolan för dessa elever. 

Samverkan behöver vara organiserad för att kunna ge insatser samtidigt och kontinuerligt 

anser Skolverket (2010). 

 

Hög skolfrånvaro och hemmasittare är ett komplext problem där flera system ingår. När 

anknytningen inte fungerar i skolan vänder sig barnet/eleven hem till sin trygga bas. En sund 

och frisk reaktion från eleven som stämplas som hemmasittare. Ett viktigt begrepp i detta 

sammanhang är skolethos som har flera olika dimensioner utifrån ett systemiskt perspektiv. 

Skolans personal behöver förstå sin viktiga del i att skapa trygga relationer med alla elever 

och speciellt med de mest utsatta eleverna. Tidigare forskning (Strand, 2013) visar på att 

skolan är en del i samhällssytemet som påverkas av andra system, vilka behöver kunna 

samverka för elevens bästa. 

 

Fler studier och forskning kring samverkan behövs för att hjälpa och stödja elever med stor 

skolfrånvaro, samt med ett fokus på systemiskt perspektiv. 

 

Denna studie visar tydligt på att det borde vara familjeterapeuters ansvarsområde att finnas 

med kring elever med omfattande skolfrånvaroproblematik. Ett systemiskt tänkande är 

framgångsfaktorer, att se eleven i dess olika sammanhang och system som behöver länkas 

ihop, med familjebehandling och i vissa fall familjeterapi.  

 

Utifrån min studie och tidigare erfarenhet anser jag att Barnpsyk behöver kliva fram och ta ett 

större ansvar för sina patienter och den behandling som erbjuds, även att samverka och 

samordna insatser med andra myndigheter. 

 



23 
 

Skolfrånvaro är ett begrepp som borde få en ny innebörd, från eleven till skolan. Det är skolan 

och samhället som har hög frånvaro från eleven som sitter hemma.  
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Bilaga 1 

 

Enkät till Vårdnadshavare som deltagit i ”Mobila närvaroteamet” 

 

Jag som fyller i enkäten är: 

    Mamma 

    Pappa 

    Annan (ex familjehemsförälder)_______________ 

 

Fråga 1:  

Första gången vi träffade ”Mobila närvaroteamet” (Barbro Jakobsson som kordinator och 

samtalsledare) var… 

 

 …i årskurs ______                                 Året var:        2012          2013         2014  (Sätt ett kryss) 

 

Fråga 2:  
Vi har fått hjälp av/haft kontakt med? (Sätt kryss för den/de ni haft kontakt med) 
 
    Elevhälsan  

    Barn och ungdomshabiliteringen 

    Socialtjänsten 

   Barn och ungdomspsykiatrin 

   Jag vet inte var han/hon jobbar 

någonstans 

 

Kommentar__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 3:  
Hjälpen och stödet upplever jag har varit. (sätt ett kryss där det passar dig) 
 

x---------------------------------------------------------------------------x 

Dåligt!                Mycket bra! 

 
Fråga 4:  
Jag har saknat stöd/hjälp i form av…  
 
Kommentar__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 5:  
Skolfrånvaron har påverkat vår familj? 
 

   Ja    Nej 
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Kommentar__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Fråga 6:  
Familjens mående innan första träffen med ”Mobila närvaroteamet”?  
 

x---------------------------------------------------------------------------x 

Dåligt!                Mycket bra! 

 

Kommentar__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 7:  
Familjens mående idag?  
 

x---------------------------------------------------------------------------x 

Dåligt!                Mycket bra! 

 

Kommentar__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 8:  
Den viktigaste hjälpen/stödet för att komma tillbaka till skolan har varit? 
 
Kommentar__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Fråga 9:  
Gemensamma möten med skola och andra myndigheter (Socialtjänsten, BUP, HAB) 
upplever jag varit?  
 
x---------------------------------------------------------------------------x 

Dåligt!                Mycket bra! 

 

Kommentar__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 10:  
Den främsta anledningen till att vårt barn varit borta från skolan är? 

 

Kommentar__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Bilaga 2 

 

Enkät till elev som varit aktuell i ”Mobila närvaroteamet” 

Fråga 1: Jag har deltagit på träffar med ”Mobila närvaroteamet” med Barbro Jakobsson 

som samtalsledare? 

    Ja 

   Nej 

 

Fråga 2: Jag har fått hjälp av/haft kontakt med? (Sätt kryss för dom som du haft kontakt 
med) 
 
   Elevhälsan  

   Barn och ungdomshabiliteringen 

   Socialtjänsten 

   Barn och ungdomspsykiatrin 

   Jag vet inte var han/hon jobbar någonstans 

 

Fråga 3: Hjälpen och stödet upplever jag har varit. (sätt ett kryss som passar dig) 
 

x---------------------------------------------------------------------------x 

Dåligt!                Mycket bra! 

 

Fråga 4: Jag har saknat det här stödet/hjälpen?  
 
Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 5: Min skolfrånvaro har påverkat min familj? 
 
   Ja 
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   Nej 

 

Fråga 6: Den viktigaste hjälpen/stödet för att komma tillbaka till skolan har varit? 
 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 7: Gemensamma möten med skola och andra myndigheter (Socialtjänsten, BUP, 
HAB) tycker jag har varit?  
 

x---------------------------------------------------------------------------x 

Dåligt!                Mycket bra! 

Kommentar:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 8: Den största anledningen till att jag inte gått till skolan har varit? 
 
Kommentar:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Bilaga 3 

 


