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MIN BAKGRUND – JENNIE PERSSON

• Mamma till barn med Autism och bipolär sjukdom typ 1       Schizoaffektivt syndrom. 

Många år av problematisk skolgång. Felbehandlad sjukdom gett en förvärvad 

hjärnskada och med det Intellektuell funktionsnedsättning. 19 år idag och fått rätt till 

särskola i år. 5 barn totalt mellan 13-19 år.

• Civilingenjör (Ericsson 20 år) och nyfiken på skolans värld-”hur svårt kan det vara?”. 

Omskolat mig till åk 7-9 lärare och arbetat som lärare/mentor på Älvsåkersskolan 

parallellt. Har arbetat även på Kullaviksskolan och sedan i augusti Säröskolan.

• Leg lärare i åk 4-9 (TK/NO/MA) och GY (Programmering/TK/ Naturspec)



BAKGRUND STUDIE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

• Frågeställning: Orsaker, konsekvenser och förebyggande åtgärder

• Kungsbacka kommun – geografisk avgränsning

1. Djupintervjuer av vårdnadshavare till 23 barn med särskilda behov och 
problematisk skolgång. All frånvaro ses som oroande. Urval grundar sig på frivillighet 
och med det VH med hög förmåga att stötta. Barn födda 2002-2015. Skolor från norr 
till söder, öst till väster. 

2. Enkät till skolpersonal i Kungsbacka kommun

3. Intervjuer med personal på BUP, utvecklingschefen på enhet utveckling för 
Förskola/grundskola och familjebehandlare på individ och familjeomsorgen.



PROBLEMATISK SKOLFRÅNVARO - VAD ÄR DET?

• I regeringens utredning ”Saknad Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” från 2017 

definieras problematisk frånvaro enligt följande:

• ” Frånvaro från den obligatoriska verksamheten i en sådan 

omfattning att frånvaron riskerar att ha en negativ 

inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål kan 

benämnas problematisk frånvaro” (SOU2016;94, s.60).



KUNGSBACKA KOMMUN

• Låg arbetslöshet- en av de lägsta i landet

•Medelinkomst- en av de högsta i landet

•Andel högutbildade en av de högsta i landet 



SKOLPLIKT

REKTOR
Frånvaro övervakas. Larm vid 
10-15%. 

Vid 20% utredning och ev
anmälan till kommunen. 
Oberoende av ogiltig eller 
giltig frånvaro

EHT-ÅP?

Möte med VH om vad som bör 
göras

Orosanmälan

KOMMUN - SKOLA

Anmälan om skolplikt – kan leda 
till åläggande till skolan

Vitesförläggande-flera familjer 
råkat ut för detta men 
överklagat och kommunen har 
istället ålagt skolorna att ge 
eleven mer stöd

Coach-extremfall (ger råd till 
skolan kring lämpliga insatser 
utifrån elevens behov)

KOMMUN-SOC

Utreda oro – i denna studie 

orosanmälan pga. frånvaro 

(Ca hälften av frånvaron i KBA 

är pga. Familjesituationen enligt 

IF)



RÄTT TILL UTBILDNING

REKTOR

- Lyfta att barnet inte får det 

stöd som behövs - VH

Tar beslut om särskilt stöd -ÅP 

upprättas-kan överklagas

Kan använda sig av tex sitt 

EHT team eller SPSM

KOMMUN-HUVUDMAN

Klagomål-Utreder om skolan gör 

tillräckligt

Utvecklingsprojekt för att 

utveckla skolans arbete och 

resultat i skolan

IF-kan stötta familjer i samtal 

med skolan

SI, SKOLVERKET

SI: Utreder om kommun inte gjort 

tillräckligt – ålägger skolor att 

åtgärda om brister konstateras

Skolverket-ge råd, utredningar 

och förslag till förändringar

Utarbeta läroplaner



SKOLANS ÅTGÄRDER

LEDNING OCH STIMULANS

Exempel: Struktur

Avskalat klassrum

Rutiner

Hörlurar

Mentorstid-planering

EXTRA ANPASSNINGAR (FÖLJS  UPP)

Åtgärd inom undervisningen tex: 

Särskild plats i klassrum 

Muntliga förhör    Skriva på dator        

Uppläsning av text  Läxfritt  

Information på gult papper  

pauser särskild stol 

m.m.

SÄRSKILT STÖD (TIDSBEGRÄNSAT)

Anpassad studiegång (tid 

och/eller ämnen)

Resurs

Enskild undervisning /SU grupp

Flexgrupp/Bryggan/Oas…



VÅRDNADSHAVARES PERSPEKTIV 
(23 BARN)

DJUPINTERVJUER 



SKOLA – VH UPPLEVELSE
• ”Alla barn är olika” – VHs signaler tas inte på allvar och många VH anklagar 

sig själva. Fördröjer diagnos när skola inte ser samma beteenden.

• Godkända betyg-sällan stöd

• Skolans lösning: Extra läxor hemma för att kompensera – betungande för VH

• Tidiga önskningar om små anpassningar nekas och ger en ökad stress och oro

• Kunskap kring NPF upplevs som låg, utåtagerande uppmärksammas tidigare

• Diagnos krävs ej för stöd men i praktiken är upplevelsen att det spelar stor 

roll

• Frånvaro börjar med tex idrott eller specifika dagar 

• Magont och huvudvärk vanligt 



SKOLA OCH VH
• Kommunikation upplevs bristande både internt, mellan VH-elev-skola och skola-

externa parter

• Uppriktig och ärlig kommunikation och god kontakt med mentor gynnar situationen 

generellt

• Upplever ofta överlämningar mellan stadier och skolor bristfälliga och måste börja 

om från början

• Mammor får ofta skulden för frånvaro och beteende hos barnet – oftare sjukskrivna. 

Mammor uppmärksammar oftare/tidigare barnets psykiska ohälsa 

• VH tvingas läsa på om skola och NPF för att kämpa för stöd – upplevs som ständig 

kamp. Blir en normaliserad vardag och vh vill inte ”gnälla” utan anpassar sig.



SKOLA OCH VH

• Generaliserat-pojkars frånvaro ökar drastiskt på mellanstadiet och flickors 

på högstadiet. (”utåtagerande”-problem för andra             uppmärksammas)

• Flickor får oftare problem i form av ätstörningar och självskadebeteende

• Särbegåvning uppmärksammas inte tillsammans med funktionsnedsättning (lätt 

inom vissa förmågor men svårigheter inom andra)

• Frånvaro innebär orosanmälan – belastar och skapar oro då VH känner sig 

ifrågasatt och bilden av soc är generellt negativ

• SIP möten upplevs ofta positivt-samarbete mellan aktörer kan påbörjas



KONSEKVENSER AV FRÅNVARON



ELEVEN
SOCIALA RELATIONER

mobbing /konflikter pga. 

svårigheter med kommunikation

När kompisar finns är det ofta 

en dragkraft att orka gå till 

skolan – frånvaro innebär ofta 

att relationer ”försvinner”

Sociala medier/spel hemma 

skapar sociala relationer som 

ofta har positiv effekt på 

måendet (skolor pekar ofta på 

detta som negativt)

SKOLA

Vill men kan inte gå dit-vissa tvingas 

på skolan och BUPs inrådan och då 

förvärras situationen-skadar relationer 

och skapar otrygghet

Känsla av att skolan ställer för höga 

krav

Underkända betyg – ingen 

gymnasiebehörighet

Mentor som är förstående är viktigt-

dålig relation får motsatt effekt

Vill lyckas- men misslyckande skapar 

ond spiral

Lång väg tillbaka – många år av 

frånvaro

HÄLSA

Psykisk ohälsa med depression, 

ätstörningar, 

självskadebeteende, 

självmordsförsök

Självkänsla/förtroende lågt

fysiska symptom (magont, 

huvudvärk, smärtor)

Isolering 



FAMILJEN

Krav på VH höga-ta hand om 
suicidal eller svårt sjukt barn 
utan utbildning och med stor 

press från skola och andra 
aktörer.Vård pekar på 

föräldraransvar.

Separation kan innebära en
komplex situation- enas kan

vara svårt
Ekonomi belastas

Isolering och svårt kombinera 
med socialt eget liv

Sociala hinder hos barnet-
insats kan inte verkställas-

avlastning uteblir
Syskon hamnar I kläm

Vårdndshavare får ofta 
utbilda sig själva och hålla i 

många olika kontakter –
upplevs som en stor 

belastning. 

VH: Sjukskrivning, säger upp 
sig för vård av barn, VAB (om 
BUP beviljar sjukskrivning), 
stötta med studier hemma-

påfrestande



”SAMHÄLLET”

Stora kostnader för samhället pga sjukskrivningar och 

vårdinsatser

Underkända betyg från skolan innebär risk för ett 

livslångt utanförskap

Ingvar Nilsson skrivit en rapport om kostnader och 

konsekvenser. Pekar på olika organisationer-olika 

pengapåsar och att vi kan se skolan som 

huvudleverantör av framtida utanförskap.



AKTÖRER 

BUP

Utredning/Diagnos

Samtalsstöd 

(Skolobservationer)

BBE – hjälp utifrån behov till VH

”En väg in” – snabbare kontakt 

med vård

Ofta punktinsats

SKOLA

Anpassningar:

Ledning och stimulans

Extra anpassningar

Särskilt stöd/ Åtgärdsprogram

(Utredning-remiss till BUP)

EHT team: Spec, kurator, psykolog 

(delvis utreda, samtalsstöd)

Skola kan inte säga nej – alla barns 

rätt till utbildning

SOCIALTJÄNST /IF

Initieras ofta av Orosanmälan från 

skola/BUP/VH el rätt till LSS

Utredning? Ovanligt vid frånvaro 

1:a gången

Samtalsstöd/avlastning 

/LSS/SIP/läger/kortis/boendestöd

NPF kunskaper inte självklart? (vh

upplevelse)

Skolor använder orosanmälan som 

hot-blir problematiskt då IF kan ge 

stöd och hjälp



INTERVJUER
KOMMUN BUPFamiljebehandlare



BUP

MEDICIN

ADHD

Ångest

Depression

Psykisk sjukdom såsom 

bipolär sjukdom tex

OCD

mm

STÖD

Utbildning kring diagnos

Överlämning till skola

Föräldrastöd

SIP-möten

Akut-BUP akuten

BBE-upplevs som en positiv insats 

- hjälper familjen men även 

verkar som stöd i möte med 

skolan tex

VH-UPPLEVELSER
Långa köer

Svårt att få kontakt

Bristfällig hjälp

Hänvisas till andra ställen tex vc

Dröjer till diagnos

Svårt få individanpassad hjälp-

pekar på föräldraansvar

Bemötande personberoende

Sällan med på sip möte-försvårar 

beslut(generell upplevelse hos 

aktörer)

VH önskar mellanhand BUP-skola



VARFÖR DIAGNOS?

Förstå varför man 

känner/fungerar som man gör

Stärker familjens krav på stöd 

(upprättelse)

Rätt till LSS insatser tex

Vårdnadsbidrag-rätt gå ner i 

tid

Stöd från bup

Medicin vid behov

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tid
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


BUP INTERVJU- FRAMGÅNGSFAKTORER

• ÅP - prestigelöst

• Täta uppföljningar 

• Samarbeta med VH

• Tydliga scheman med kommunikation kring 
förändringar – pålitligt schema

• ”coach ” på skola som hjälper eleven att 
planera och motivera

• SU grupp - mående

• Arbetar aktivt med att se flickors 
svårigheter tidigare utifrån Svenny Kopps 
forskning kring flickor med ADHD-VH 
observationer tas på allvar

• Bakomliggande: AST bland patienter med 
hög frånvaro i skolan-fungerande åtgärder 
skiljer och lgr11 blir problematisk då den 
kräver förmågor som saknas och är  
diagnoskriterier för AST (Göran 
Svanelid:The big five)



FAMILJEBEHANDLARE

• Vanligast är att det finns bristande 

förhållanden i familjen såsom missbruk eller 

sjukdom

• Autism, särbegåvning mm

• Skolan måste anmäla vid oro och 

socialtjänsten ska utreda men vid 

frånvaroanmälan leder det sällan till 

utredning vid första tillfället

• Extremt ovanligt barn omhändertas

• Insats alltid frivillig

• Prata med familjebehandlare

• Råd kring föräldraskapet

• Råd kring balans i livet

• Avlastning i vardagen

Erfarenhetsmässigt tar det många år innan 

barnen får en kontinuerlig skolgång igen



STÖD FRÅN IF/FK EX.

•LSS stöd

•Ledsagare/Avlösare

•Läger

•Kortis

•VAB/omvårdnadsbidrag



INTERVJU
UTVECKLINGSENHETEN
KOMMUN

Orsaker till frånvaron är inte dokumenterade i
kommunen - ser mönster
 psykisk ohälsa
 hög press i skolan
 AST 
 oro för en förälder eller avsaknad av en
förälder som ser till att barnen går till skolan

Frånvaro högst i åk 9 samtidigt som
meritvärden är högst i åk 9

Finns ingen säker statistik men går att se 
tendenser



KOMMUN • Faktorer som ses som 

gynnsamma i syfte att öka 

närvaro är

• engagemang /ihärdighet

• robotar (Hedeskolan) 

• tät kontakt mellan skola och 

elev

• goda relationer

• lyckas i skolarbete 

• Vissa fall hemundervisning/ 

undervisning i annan lokal.

• 2 coacher finns för 

extremfall

”Tillsammans för varje 

barn” som innebär 

samarbete mellan Kultur & 

fritid, Förskola och 

grundskola, Gymnasiet& 

arbetsmarknad, Individ och 

Familjeomsorgen, BVC och 

primärvården. 



SKOLPERSONALS PERSPEKTIV
ENKÄTSVAR VÅREN 2021



SKOLPERSONALS PERSPEKTIV

Hälften anser de saknar kunskap 
kring extra anpassningar och 
inte får tillräckligt stöd från EHT

Skolpersonal anser att det 
främst saknas tid och resurser
för att ge tillräckligt stöd till 
barn i behov



SKOLPERSONAL

 Utåtagerande barn, barn med pålästa föräldrar och 
elever med en drivande mentor får oftare stöd i skolan-ej
likvärdighet.

 Samarbete till externa/interna parter brister och 
ansvarsfördelningen är oklar såsom förståelsen för
varandras uppdrag (tex bup, chefer, eht)

 Har uppdrag de inte har utbildning för men ändå hamnar
på skolans uppdrag (“kurator, psykolog, behandlare” mm)

 Hälften anser att elever med frånvaro får tillräckligt stöd
att nå målen och 2/3 att de får stöd i att öka närvaron

 Distansundervisning anses ha gett nya verktyg att stöttta
elever med frånvaro



1. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FÖR 
ATT FÖRHINDRA PSYKISK OHÄLSA

OCH PROBLEMATISK SKOLFRÅNVARO

2. VID HÖG FRÅNVARO-
FUNGERANDE ÅTGÄRDER ?



ÖVERGRIPANDE SYN PÅ ORSAK

• Problem uppstår mellan individ 

och miljö där individen möter 

överkrav.

•Gillberg påtalar att risk för 

ännu en diagnos ökar med en 

och därför inte se sig blind på 

diagnos utan ta helhetsgrepp 

från början

• The Big Five” det vill säga 

analysförmåga, kommunikativ 

förmåga, begrepps förmåga, 

procedurförmåga och metakognitiv 

förmåga- LGR11

• Samhället-information och interaktion 

dygnet runt



STOR STUDIE OM FRÅNVARO (FORSELL, 2020)

1.individfaktorer
1.NPF
2.lärande svårigheter och
3.psykisk och fysisk hälsa

2.skolfaktorer
1.pedagogisk och fysisk 

lärmiljö
2.sociala relationer

3.familjefaktorer



•Forsell-åtgärder

•Lärande-motivationsskapande, klassrumsklimat och tillgängligt stöd tex.
•Flexibelt stöd, kravanpassning, elevfokus
•Fysisk lärmiljö – färre relationer, SU-grupp, lugn, vuxentid
•Elevrelationer-ömsesidig respekt, samhörighet, kamratrelationer
•Vän-positiva sociala relationer, delaktighet
•Relationer-skolpersonal och vårdnadshavare
•Nyckelperson – betyder mer än övriga/tror på eleven och finns alltid 
där
•Små relationsskapande aktiviteter
•Kollegial strävan att stödja närvaro
•Frekvens, varaktighet och långsiktighet – vuxna har ansvar för att 
skapa relation
•Interaktion mellan hem och skola
•Partnerskap mellan hem och skola
•Gemensam målsättning-skola och vårdnadshavare-ömsesidigt



ÖKA NÄRVARO – FÖREBYGGANDE UTIFRÅN STUDIE

1. Relationer och bemötande: Elever ska känna 

sig sedda och att omgivningen tycker om 

dem. LAB, Tilltro till elevens förmåga

2. Flexibla arbetssätt

1. Ingår i undervisningen att lära och visa 

förmågor på olika sätt där elever får 

vara med och föreslå metoder.

2. Väva in intressen.

3. Tillgång till avskild miljö med färre 

intryck.

3. Inför samma struktur på skolan-tex 

mentorstid och klassrumsstruktur. Minimera 

störande intryck. Tillgång till lugnare miljö.

4. Vara uppmärksam i det sociala/raster. 

Känslan av tillhörighet är viktig och i syfte 

att förhindra utanförskap.

•

5. Kunskap kring att se tidiga tecken på för höga krav-

anpassningar skyndsamt. Kompetenshöjning inom 

NPF för alla. Uppmärksamma flickor som ”håller 

ihop”. Samarbeta internt-tid för samtal och dela 

arbetssätt. Kommunicera

6. God relation till vårdnadshavare och andra aktörer 

kring barnet

1. säkerställ en ärlig och öppen relation. VH har 

redan en betungande situation

2. Tydliggör uppdrag för att inte skapa 

missuppfattningar och öka förståelse för 

varandras uppdrag. VH ska inte ha ansvar för 

stöd och kompetens på skolan

7. Följ upp närvaro tidigt.



SKOLVERKET – GYNNAR NÄRVARO

•Enskilt viktigast-goda relationer lärare-elev
•Betydelsen av arbetsmiljön och undervisningens innehåll och utformning för att 

frånvaro inte ska uppstå.
•Betydelsen av personalens bemötande och engagemang
•Vikten av ett positivt samarbete med hemmet.
•Nödvändigheten med goda rutiner för frånvarouppföljning och omedelbara insatser.
•Viktig med en allsidig utredning av de bakomliggande orsakerna till frånvaron innan 

beslut fattas om åtgärder (2010).
•



SKOLVERKET
VID HÖG FRÅNVARO

• Ta del av vårdnadshavares kunskaper 

om barnet och visa förståelse och inge 

hopp om att situationen kommer 

förändras.

• Kartlägg behov - inför meningsfulla 

åtgärder.

• Följ upp ÅP ofta och tydliggör ansvar 

och tidplan för uppföljning.

• Ihärdighet och visa att eleven är viktig.

• Kravanpassa utifrån elevens behov.

• Skuldbelägg inte och visa förståelse.

• SIP för samverkan.



UTVECKLINGSOMRÅDEN UTIFRÅN STUDIEN 

• Läroplanen behöver utvecklas – idag exkluderas tex barn med AST från början (lgr22 bättre?)

• Frånvarorapportering behöver kvalitetssäkras för att möjliggöra uppföljning av insatser på kommun nivå.

• NPF säkring” av skolor och övriga aktörer i kommunen– utbildning och tillräckliga EHT resurser

• Struktur på alla skolor-LAB-dela kultur-tid till skolpersonal. Flexibla miljöer. Förebyggande arbete. Tid till 

utbildning och anpassningar. Kunskapsbank.

• Tidiga insatser – uppmärksamma tidiga tecken Förskola/lägre skolåldern

• Ekonomisk trygghet för drabbade familjer

• Samverkan mellan aktörer behöver utvecklas – hinder upplevs mellan organisationer. Tex bup och skola. Även en vi 

och dem känsla mellan olika aktörer-otydligt ansvar.

• Högre tillgänglighet hos bup, insatser från samhället då familjer hamnar utanför och i kris. Utredning och stöd.



ATTENTIONS UNDERSÖKNING 

• Mammor mer utsatta

• Hög frånvaro där barn med AST är överrepresenterade

• Bristande kunskap

• Mobbing/konflikt

• VH drabbas av psykisk ohälsa

• Behov av bättre samverkan mellan olika aktörer: BUP, skola, soc…



Vägen tillbaka

Från skolfrånvaro 
till skolnärvaro



Attention är en intresseorganisation för personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, 
autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning, Tourettes
syndrom och tvångssyndrom (OCD).

Vi är en lokalförening i Kungsbacka som arbetar för att alla 
med NPF i kommunen ska få det stöd som de behöver. Vi 
sprider kunskap om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF), påverkar beslutsfattare och 
erbjuder gemenskap.



Målgrupp i projektet

Målgruppen är barn och ungdomar mellan 10 och 16 år med NPF och som är i  
någon form av problematisk skolfrånvaro.

Sekundära målgruppen är vårdnadshavare och anhöriga till barn/ungdomar i 
problematisk skolfrånvaro. Även skolan är en sekundär målgrupp.



Syften med projektet
Sprida information, öka kunskap och förståelse kring NPF och 
skolfrånvaro. Barnperspektiv!

Skapa större förståelse och god samverkan mellan hem och skola.

Tillsammans med projektdeltagare identifiera verktyg och metoder som 
behövs för att nå förändring. Vad behöver föräldrar, barn och skola?

Erbjuda aktiviteter såsom mötesplatser och nätverk för att utbilda och 
stärka barn och föräldrar. Vad efterfrågas?

Utbildningar, infomaterial och annat kunskapsstöd vidareförmedlas. 

Projektet syftar till att bygga på de goda exemplen som framkommer/finns.



Vt-22: Vi har samlat in information/erfarenheter

• Fokusgrupper 
• föräldrar som har barn i problematisk skolfrånvaro (ca 40 deltagare) 
• Föräldrar till barn med tidigare skolfrånvaro (ca 30 deltagare) 
• Barn som tidigare haft skolfrånvaro

• Referensgrupp med samarbetspartners 
(ADHD-center, DO, SPSM, 
Sveriges kuratorförening, SKR)

• Enkätundersökning barn/unga med skolfrånvaro

• Intervjuer/möten 
• professioner från skola/elevhälsa/social tjänst
• barn och föräldrar
• några av våra lokalföreningar



Vad vet vi hittills? –
Barn och föräldrar

Barn beskriver
Dåligt mående – psykiskt och fysiskt (depression, ångest, 
stress, utmattning, är vanligt)
Utanförskap, ensamhet, skuld
Oförståelse från andra
Oro för att hamna efter i skolan, oro för framtiden

Mår dåligt av den fysiska miljön i skolan
Saknar individuella anpassningar och stöd
Är hemmavarande pga stress och höga krav
Saknar sina vänner
Mår ofta för dåligt för att orka vara i skolan

Föräldrar beskriver
Dåligt mående hos familjer, barn, föräldrar

Hamnar ”mellan stolarna”, väntan på stöd och vård

Svårt att få kontakt/tid hos vården

Upplever brist på kunskap om npf hos skola och andra 
myndigheter

Ej individuellt anpassat stöd i skolan

Flickor upptäcks sent, svårt att se tidigare tecken och därmed 
sena insatser

Bemötande – ofta ifrågasättande, svårt att kommunicera med 
skolan

Tid – utredningar och stöd sätts in för sent, möten och 
uppföljningar dröjer 

Samverkan med föräldrar, barn, elevhälsa och externa aktörer 
är låg

Undrar över sina egna rättigheter och vart man kan vända sig, 
vill träffa andra



Vad vet vi hittills? – Teman skola

Kunskap om NPF – vad kan och behöver resp. 
profession veta? NPF-psykisk ohälsa?

Utredningar, kartläggningar och individuellt 
stöd kommer sent eller saknas –varför? 

Hur kartlägga frånvaro? Tidigt och hur 
involvera barnet och föräldern?

Svårt med kommunikation hem-skola 
(t.ex. orosanmälningar). Vad innebär ett 
gott bemötande?

Organisatoriska hinder (hög personalomsättning, 
scheman, ny skolledning)

Övergångar inom och mellan skolor är svåra –
informationsbortfall!

Fysisk miljö – vad går att göra utifrån de möjligheter 
som finns? Hur ser kunskapen ut?

Skolan hårt pressad (resursbrist, ansträngd 
arbetssituation, personalomsättning)

Hur involvera barn som är hemma? Planering, 
kontakt, studietakt, ”good enough”?

Hur säkerställa trygg relation till vuxen? 
Trygghetskartläggning?



Vad vet vi hittills? – Viktigt för 
tillbakagång/ mer tid i skolan

Skolbyte/nystart 

Bemötande och relationer 

Anpassad fysisk miljö

Hjälp med mående måste komma först

Undervisning utifrån situation, 
även om man inte är i skolan



Vad önskar barn? 

Barn beskriver att de behöver:

Träffa andra i samma situation för att dela erfarenheter och bryta 
isolering, gärna digitalt

Önskar pepp-grupp (självhjälp, känna hopp, få kunskap, 
självkänsla, hantera skuld, förståelse för sig själv,)

Fortsatt komma med input till projektet genom intervjuer, 
skrivna texter, gruppsamtal med andra barn



Vad önskar vuxna?

Föräldrarna beskriver att de behöver:

Träffa andra i samma situation för att utbyta erfarenheter, få tips, 
bryta isolering

Styrka genom egen kunskap – utbildningar och workshops

Föräldrastrategier- få stöttning och bekräftelse kring sitt 
föräldraskap



Vad händer i höst?
Sprida röster! Artiklar, intervjuer med föräldrar, barn och verksamheter

Film - ungdom som tidigare varit i problematisk frånvaro delger sin berättelse

Föreläsningar riktade till föräldrar och skola

Fördjupade fokusgrupper & intervjuer med barn/unga

Workshops med barn/unga 

Stärkande gruppträffar för föräldrar 

Rekrytera två referensgrupper skola

Mässor, samverkan med myndigheter, skola, samverkanspartners etc

Besöka lokalföreningar

AttentionPlay - YouTube

https://www.youtube.com/user/AttentionPlay


Kontakt och mer info:

Projektet Vägen tillbaka:
susanne.berneklint@attention.se 

eller sms:a/ring på tfn 0735987858

Attention Kungsbacka:
https://kungsbacka.attention.se

info@attentionkungsbacka.se


