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linköping  

Hög frånvaro 
kan brytas 

Vad ska skolan göra när elever 
vägrar komma dit? kuratorn 
Carola Bornehav åker hem till 
elever för att få dem med sig till 
skolan. 

På 6–9-skolan Skäggetorps-
skolan i Linköping har man 
bestämt sig: eleverna ska vara 
där. Därför händer det att kura-
torn Carola Bornehav åker och 
hämtar elever. 

– Ibland ligger de och sover 
och öppnar inte, ibland får 
jag vänta ute, men ofta får jag 
komma in. Jag kan säga: ”okej, 
du har sovit dåligt, men ta en 
dusch nu så åker vi”. Men i vissa 
fall kan det ta flera veckor att få 
med dem. 

Problem med hög från-
varo blir ofta uppenbara på 
högstadiet, berättar Malin Gren 
Landell, psykolog och läkare 
vid Bup-kliniken på Univer-
sitetssjukhuset i Linköping. 
Förklaringarna kan finnas i en 
kombination av olika faktorer 
hos eleven, familjen och skolan. 

ofta har eleVen en neuro-
psykiatrisk problematik eller 
en funktionsnedsättning som 
skolan inte har anpassat sig efter. 
Mobbning eller andra kamrat-
svårigheter är också vanligt. 

I familjen kan det finnas 
arbetslöshet, sjukdom eller 
missbruk. Studier visar också att 
det är vanligare att elever med 
frånvaro lever med ensamstå-
ende föräldrar.

– Det är bra att vara två i en 

eleVer med lång 
ogiltig frånVaro

Barn och unga som vägrar att gå till skolan kallas 
ibland för hemmasittare, men för att hitta ett mindre 
stigmatiserande begrepp har forskare nu börjat an-

vända ”elever med lång ogiltig frånvaro” (elof). malin 
gren landell använder också termen ”problematisk 

skolfrånvaro” som syftar på att elever stannar hemma 
eftersom de reagerar med starka, negativa känslor i 

skolan. till skillnad från vid skolk så känner föräldrarna 
ofta till frånvaron. det finns inga säkra siffror på hur 
stor den problematiska frånvaron är. mätningar har 

visat på promille, men mörkertalet är enligt malin 
gren landell stort. problemet är lika vanligt bland 

flickor som bland pojkar.

sådan här tuff situation, för att 
orka få iväg barnet till skolan, 
säger Malin Gren Landell. 

Till detta kommer i många 
fall en stökig skolmiljö med stora 
klasser och många lärarbyten. 

Ansvaret faller ytterst på 
skolan och huvudmannen, me-
nar Malin Gren Landell. Enligt 
henne är nolltolerans mot ogiltig 
frånvaro en möjlig väg.

– Det viktigaste är att upp-
märksamma frånvaron tidigt. 
Skolan är skyldig att meddela 
föräldrarna direkt, och man 
måste få ett kvitto på att infor-
mationen har gått fram. Många 
elever säger att ”det gick så lång 
tid innan någon märkte att jag 
inte var i skolan”. 

näSta Steg är att utreda från-
varon. 

– Det ska göras snabbt. Man 
ska gå igenom varje område i 
elevens liv, se vad man får fram 
och agera på det. 

Om skolan, Bup, socialtjäns-
ten och föräldrarna samverkar 
kan man i en kommun eller en 
skola helt komma ifrån pro-
blematisk skolfrånvaro, enligt 

Malin Gren Landell. 
På Skäggetorpsskolan går Ca-

rola Bornehav och elevcoachen 
Sofia Karlsson varje morgon 
runt i klassrummen och kollar: 
Saknas någon elev utan att vara 
sjukanmäld? Då ringer de, först 
hem, sedan till pappans eller 
mammans mobil och till slut 
direkt till eleven. 

För en del räcker det inte med 
att bli jagade per telefon – de 
kommer ändå inte. 

– Det är då vi kan komma 
överens med föräldrarna om att 
komma hem och hämta barnet, 
berättar Carola Bornehav. 

Hon frågar alltid de frånva-
rande eleverna vad skolan kan 
göra för dem. Det kan visa sig att 
de inte har någon att sitta med 
i matsalen eller att de vill slippa 
prata inför klassen. Och när en 
elev till slut återvänder fortsätter 
Carola Bornehav sina ansträng-
ningar. 

– Det gäller att få dem att 
känna att personal och kamra-
ter har väntat på dem. Det är 
viktigare än att de lämnar in 
precis varenda skoluppgift de 
har missat. 

– det gäller att få  
eleverna att känna att 
personal och kamra-
ter har väntat på 
dem, säger  
kuratorn 
Carola 
Bornehav. 
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