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Förord
Den här rapporten är en nationell kartläggning av frånvaro och närvaro i gym-
nasieskolan. I fokus står främst huvudmäns och skolors organisering av dels 
frånvarouppföljning, dels deras arbete kring att förebygga frånvaro och främja 
närvaro, liksom huvudmäns och rektorers uppfattning om detta arbete. 

Rapporten bygger på webbenkäter till samtliga kommuner och till enskilda 
huvudmän med fler än en skolenhet och till ett representativt urval av skol-
enheter. Rapporten diskuterar även omfattningen av ogiltig frånvaro utifrån 
statistik över beslut om indragen studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro från 
Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Skolverket ser det som mycket angeläget att studera problematiken med 
elevers frånvaro i gymnasieskolan, eftersom frånvaro kan leda till avhopp och 
att elever inte fullföljer sin gymnasieutbildning. Ju kortare tid ungdomar går i 
gymnasieskolan, desto mer ökar risken att de hamnar utanför såväl arbete som 
studier. Frånvaro kan även vara ett tecken på att eleverna inte finner skolan så 
meningsfull. Det är också möjligt att vårdnadshavares attityd till gymnasie-
skolan och till närvaroplikten kan bidra till den ungas attityd till skolan och 
dennas skolmotivation. Frånvaron kan även handla om att skolans arbetsmiljö, 
undervisning och organisation inte fungerar.

Rapporten har tagits fram av Ann Frisell Ellburg (projektledare), Linda 
Ahlgren, Anne-Marie Lindström och Hedvig Modin. I projektets olika faser 
har även Henrik Bengtsson, Karin Hedin, Fredrik Lundholm, Charlotte 
 Mannerfelt, Anna Mannikoff, Pär Millstam, Malin Schmidt och Ewa Wirén 
vid utvärderingsavdelningen bidragit.

Stort tack till Andreas Dahlqvist och Maria Digre vid CSN som varit 
behjälpliga i framtagandet och redovisning av statistik. Stort tack också till alla 
huvudmän och rektorer som svarat på enkäterna och de huvudmän och rekto-
rer som var behjälpliga vid framtagandet av enkätfrågor.

Stockholm, december 2014

Anna Ekström Ann Frisell Ellburg
Generaldirektör Undervisningsråd
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Sammanfattning

Bakgrund
Den här rapporten är en nationell kartläggning av frånvaro och närvaro i 
gymnasie skolan. I fokus står främst huvudmäns och skolors organisering av 
dels frånvarouppföljning, dels deras arbete kring att förebygga frånvaro och 
främja närvaro, liksom huvudmäns och rektorers uppfattning om detta arbete. 

Rapporten bygger på webbenkäter till samtliga kommuner och till enskilda 
huvudmän med fler än en skolenhet och till ett representativt urval av skol-
enheter. Sammanlagt svarade 266 av 337 huvudmän på huvudmannaenkäten, 
dvs. 79 procent. Av totalt 510 skolenheter besvarade 358 skolenkäten, vilket 
ger en svarsfrekvens på drygt 70 procent.1

Rapporten diskuterar även omfattningen av ogiltig frånvaro utifrån statistik 
över beslut om indragen studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro för läsåret 
2012/13 från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Skolverket ser det som mycket angeläget att utreda elevers frånvaro i 
gymnasie skolan eftersom flera tidigare studier beskriver ogiltig frånvaro som 
ett stort problem som kan leda till avhopp och att elever inte fullföljer sin 
gymnasieutbildning.2 Bristande motivation och hög frånvaro var också de van-
ligaste orsakerna till att gymnasieeleverna inte fick godkända betyg i en eller 
flera kurser, enligt rektorer i en tidigare studie som Skolverket genomfört.3 
Dessutom framkommer det i en studie om ungdomars etablering på arbets-
marknaden att ju kortare tid ungdomar går i gymnasieskolan, desto större 
andel av dem riskerar att hamna utanför såväl arbete som studier.4 

Även OECD:s analys av PISA-resultaten 2012 lyfter fram att skolfrånvaro 
påverkar elevers skolresultat på ett negativt sätt.5 Analysen visar att svenska 
elever i årskurs 9 är mer frånvarande från enskilda lektioner än OECD-genom-
snittet. När det gäller sen ankomst uppger drygt 21 procent av svenska elever 
att de kommit för sent tre gånger eller mer under den senaste tvåveckors-
perioden, vilket är mest av alla OECD-länder. 

1 Samtliga Sveriges 21 län är representerade, samt 154 av Sveriges 390 kommuner. Närmare 
45 procent av Sveriges gymnasieskolors huvudmän är representerade. Fördelningen mellan 
kommunala och enskilda huvudmän är representativ för riket.

2 Se t.ex. Skolverket (2012) Börja om på nytt program i gymnasieskolan, Skolverket (2010a) 
Risk för IG, Skolinspektionen (2009) Varannan i mål. Om gymnasieskolans (o)förmåga att få 
alla elever att fullfölja sin utbildning. Skolverket (2012) Gymnasial lärlingsutbildning de tre 
första åren 2008–2011. Deltagande, elevernas erfarenheter och studieresultat. Rapport 373.

3 Skolverket (2010a) Risk för IG. Skolverkets aktuella analyser 2010.
4 Skolverket (2014) Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Rapport 411. 
5 OECD (2014). Pisa in focus 2014/01 (January).
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Att frånvaro kan vara ett tecken på att elever inte uppfattar skolan som 
meningsfull, visar Skolverkets samtliga attitydundersökningar sedan 1997. 
Ungefär var tionde elev upplever att det sällan eller aldrig känns meningsfullt 
att gå till skolan.6 I Skolverkets attitydundersökning 2012 framkommer att det 
framför allt är pojkarna i gymnasieskolan (13 procent) som engagerar sig lite i 
skolarbetet. Mönstret är detsamma sedan 2006.

Detta sammantaget gör att Skolverket ser det som mycket angeläget att 
studera problematiken med elevers frånvaro i gymnasieskolan, men också hur 
det frånvaroförebyggande och närvarofrämjande arbetet ser ut i landet, enligt 
huvudmän och rektorer. 

Omfattning av frånvaro i gymnasieskolan
Elever med hög ogiltig frånvaro ska rapporteras till CSN. Ett beslut från 
CSN leder till att eleven blir av med sin studiehjälp. Närmare 90 procent av 
de elever som under 2012/13 rapporterades för ogiltig frånvaro till CSN fick 
också ett beslut om indragen studiehjälp. CSN:s statistik för läsåret 2012/13 
visade att av de 343 216 elever som beviljats studiehjälp fick 21 878 elever 
(dvs. 6,4 procent) ett beslut om indragen studiehjälp, vilket sker till följd av 
ogiltig frånvaro. 

Andelen beslut var närmare 3 procentenheter större bland män än bland 
kvinnor. Andelen beslut var också större bland elever i fristående gymnasiesko-
lor samt i gymnasieskolans årskurs 3. Fyra av de fem introduktionsprogram-
men hade störst andel elever med beslut om indragen studiehjälp. Störst andel 
elever med beslut var det på yrkesintroduktion där nästan var femte elev som 
beviljats studiehjälp fått ett beslut under läsåret 2012/13. Språkintroduktion, 
som är det introduktionsprogram med flest elever av de fem, utmärker sig 
genom att ha en mindre andel beslut än övriga introduktionsprogram. Av de 
nationella programmen var andelen beslut generellt sett fler på yrkesprogram 
än på högskoleförberedande program. Elever med extra tillägg har stor andel 
beslut om indragen studiehjälp, medan elever med inackorderingstillägg har 
låg andel.

Gymnasieskolors rapportering till CSN varierar
I Skolverkets enkätundersökning riktad till gymnasieskolor uppger rektorerna 
tre varianter på hur skolorna satt upp gränser för att anmäla frånvaro till CSN. 
Gränserna uttrycks antingen i andel frånvaro (procent) och antal frånvarotill-
fällen. En tredje variant är antal frånvarotimmar alternativt frånvarominuter 

6  Skolverket (2013a). Attityder till skolan 2012. Rapport 390.
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och då nämns allt mellan 180 minuter under en månad till mer än tio timmar 
under en månad. Det framkommer vidare att den uppsatta gränsen inte alltid 
leder direkt till CSN-rapportering. Det råder också varierande åsikter bland 
rektorerna om CSN:s riktlinjer påverkar närvaron i positiv riktning eller om 
anmälningarna av elever med hög frånvaro till CSN endast tar resurser från 
skolan och ökar den administrativa bördan på lärare.

Frånvarouppföljning fungerar olika 
I Skolverkets enkätundersökning till huvudmän framkommer att drygt sex av 
tio huvudmän själva samlar in någon typ av information om gymnasieelevers 
frånvaro. Främst gäller detta information om antalet frånvarotimmar kopplat 
till varje elev. Nio av tio huvudmän uppger att de erbjuder skolorna ett admi-
nistrativt system för registrering och rapportering av gymnasieelevers frånvaro. 

När det gäller elever som går i en fristående skola eller i en annan kommuns 
skola rapporterar dock fem av tio hemkommuner, oavsett storlek, att inga 
huvudmän anmäler gymnasieelevers frånvaro utan giltigt skäl till hemkommu-
nen. Det finns exempel på huvudmän som menar att de anmälningar de fick 
in inte kom in i tillräckligt god tid för att kunna göra eventuella insatser.  
Cirka tre av tio huvudmän anser att arbetet med att minska elevernas skolfrån-
varo inte är huvudmannens ansvar och endast knappt två av tio huvudmän 
uppger att deras arbete med frånvaro har varit verkningsfullt. 

Den övervägande delen av rektorerna uppger i Skolverkets enkätundersök-
ning riktad till gymnasieskolor att de använder administrativa system för 
registrering av gymnasieelevers frånvaro och närvaro, liksom när frånvaro ska 
rapporteras till vårdnadshavarna och när frånvaro ska rapporteras till CSN. 
Enligt enkätsvaren uppger 77 procent att de har riktlinjer för när elevhälsan 
bör kopplas in. 75 procent uppger att de har riktlinjer för vilken typ av från-
varo som ska anses vara utan giltigt skäl. Däremot visar enkätresultaten att 
endast 31 procent av rektorerna uppger att riktlinjerna innehåller information 
om när frånvaro ska rapporteras till skolans huvudman. 29 procent uppger 
att riktlinjerna innehåller något om när kontakt bör tas med externa aktörer, 
såsom t.ex. socialtjänsten. Endast 18 procent uppger att de har riktlinjer för 
när frånvaro ska rapporteras till elevernas hemkommun.7 Det är något van-
ligare bland skolor med enskild huvudman att ha riktlinjer när frånvaro ska 
rapporteras till elevens hemkommun. 

7 I enkätens svarsalternativ beskrivs att detta är aktuellt för fristående skolor samt för kommu-
nala skolor med en eller flera elever som har en annan hemkommun. 
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Majoriteten av rektorerna för de skolor som har arbetsplatsförlagt lärande 
(apl)/praktik anser att rapporteringen av elevers frånvaro och närvaro vid  
apl/praktik generellt sett fungerar bra. 

Svårt att bedöma giltig respektive ogiltig frånvaro 
Flertalet av huvudmännen baserar sina uppgifter om frånvaro med ogiltigt skäl 
på frånvaro som inte har anmälts till skolan. Nära hälften baserar uppgifterna 
om frånvaro utan giltigt skäl på frånvaro som läraren eller skolan bedömer vara 
utan giltigt skäl. Det kan handla om exempelvis frånvaro som inte har styrkts 
av läkarintyg eller planerad frånvaro som inte anmäls till skolan i tillräckligt 
god tid t.ex. vid semesterresa. Svårigheten i att bedöma vad som är giltig res-
pektive ogiltig frånvaro uttrycks av flera huvudmän.

Nio av tio rektorer anger att huruvida frånvaro bedöms som giltig eller  
ogiltig beror på om frånvaron anmälts till skolan eller inte. Har den inte 
anmälts så betraktas den som ogiltig. Över hälften svarar samtidigt att läraren/
skolan bedömer vilken frånvaro som är utan giltigt skäl, oavsett om den har 
anmälts eller inte.

Hemsituation/social situation  
vanlig frånvaroorsak enligt rektorer
Rektorerna anger att hemsituation eller social situation utanför skolan är 
den vanligaste orsaken till frånvaro utan giltigt skäl: 65 procent av rektorerna 
anger att detta är en ganska vanlig eller mycket vanligt förekommande orsak. 
Därefter uppger 30 procent av rektorerna att stress och en upplevelse av höga 
prestations krav är en ganska vanlig eller mycket vanligt förekommande orsak. 
Detsamma gäller ”strategisk frånvaro”, dvs. elever väljer att stanna hemma 
från vissa lektioner för att studera till andra. Det uppger 30 procent av rekto-
rerna vara en ganska eller mycket vanligt förekommande orsak. Förvärvsarbete 
anser 21 procent vara ganska vanligt eller mycket vanligt förekommande. 
Undervisnings situation (svårigheter att anpassa undervisningen till elevers 
behov) anser 13 procent vara ganska vanligt eller mycket vanligt förekommande 
medan majoriteten 74 procent anser det inte vara vanligt förekommande.

Social situation i skolan, t.ex. kränkande behandling anses vara minst vanlig 
orsak till frånvaro. 90 procent av rektorerna uppger att det inte är en vanligt 
förekommande orsak. 4 procent anger att social situation i skolan är en ganska 
vanligt eller mycket vanligt förekommande orsak, medan 6 procent vet ej/har 
svårt att bedöma det. 
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Hinder för arbetet med frånvaro och närvaro 
Några av de främsta faktorerna som hindrar det närvarofrämjande arbetet som 
nämndes av huvudmännen är dålig tillgång till statistik och bristfällig uppfölj-
ning av frånvaro. Även bristfälliga kunskaper om frånvaroorsaker och mins-
kade resurser till elevhälsan, liksom elevers pendling kan komplicera arbetet.

Då en elev blir myndig kan kontakten med hemmet försvagas eller för-
svinna helt. Ett dilemma för att gymnasieskolorna ska kunna följa upp elev-
ernas frånvaro är det faktum att elever fyller 18 år och blir myndiga under 
gymnasietiden. 

Ett annat fenomen som både huvudmän och rektorer uppfattar som bekym-
mersamt är vårdnadshavares attityder till skolan. Att vårdnadshavare tar med 
sina barn på semesterresor mitt i terminen, menar de, gör att de brister i 
ansvarstagande vad gäller elevers närvaroplikt.

Även elevernas bristande motivation och skoltrötthet tillhör problemom-
råden som tas upp i enkätsvaren. Flera rektorer beskriver hur trötta elever 
försover sig på grund av dataspelande eller sena vanor.

Det är elever som ”glider skolan ur greppet” och uppvisar ”ett undvikande 
beteende” som är svårast att fånga upp, menar rektorerna. Eleverna ser inte all-
tid sambandet mellan skolgång och framgång, enligt rektorerna. Det kan också 
tolkas som ett tecken på att eleverna inte finner skolan så meningsfull.

Psykisk ohälsa och sociala problem tillsammans med stress, ångest och 
höga prestationskrav nämns återkommande som några av de absolut största 
problemområdena som eleverna och skolan har att hantera. Sådana faktorer 
bidrar, enligt rektorerna, till en ond spiral för elever. Det dåliga måendet kan 
leda till frånvaro, vilket i sig kan öka stressen och skapa ångest, t.o.m. utbränd-
het, menar rektorerna.

I skolenkäten framkommer att flera rektorer efterfrågar bättre samarbete 
med externa aktörer såsom primärvård, BUP och behandlingshem. 

Goda exempel enligt huvudmän och rektorer 
Att anställa särskild personal med ansvar för närvaroregistrering har enligt 
huvudmän och några rektorer varit verkningsfullt för det frånvarouppföljande 
och närvarofrämjande arbetet. Några kommuner har samverkanskontrakt med 
närliggande kommuner för att kunna följa upp elever som går i en gymnasie-
skola utanför den egna kommunen. Somliga offentliga huvudmän nämner 
också att de har fått finansiering från Europeiska Socialfonden för att ingå i 
större närvarofrämjande nätverk, exempelvis Plug In.8

8 www.skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/pluginfarregymna-
sieavhopp.2132.html
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Flera huvudmän betonar snabb och direkt kommunikation med elever och 
vårdnadshavare via sms eller e-post samt fokus på tidiga insatser för att minska 
korttidsfrånvaron. Dessa insatser innefattar samverkan med elevhälsa och 
andra verksamheter inom skolan såsom mentorer och studie- och yrkesväg-
ledare. Rektorerna lyfter fram goda relationer med elever och vårdnadshavare 
som framgångsfaktorer. Ett aktivt mentorskap och en snabb återkoppling till 
föräldrarna om elevernas frånvaro nämns återkommande i skolenkäten. Flera 
rektorer beskriver också vikten av en aktiv elevhälsa och att de snabbt kopplas 
in och rutinmässigt följer upp elevernas frånvaro. 

Huvudmännen nämner olika sätt att öka elevens möjlighet att påverka sin 
skolgång för att möjliggöra större närvaro såsom individuella lösningar, t.ex. 
individanpassade scheman. En annan åtgärd kan vara att skapa trivsel genom 
att på olika sätt involvera eleverna i undervisningen exempelvis genom utveck-
landet av ”elevdeltagande arbetssätt”. Även rektorerna nämner anpassning 
av undervisningen och extra stöd till elever som effektiva närvarofrämjande 
in satser. Det kan till exempel handla om anpassning av schemat, extra peda-
goger i klassrummet eller personliga coacher m.m. Att engagera eleverna i det 
aktiva arbetet med frånvaro lyfts också fram som en viktig framgångsfaktor i 
form av aktiva elevråd, äldre elever som stödjer de yngre och att elever inklude-
ras vid framtagande av rutiner kring frånvaro. 

Flera rektorer konstaterar att en framgångsfaktor för elevnärvaro kan vara 
att skapa en god studiemiljö, såväl socialt som fysiskt. 

Skolverkets kommentarer
Att nästan var femte elev på yrkesintroduktion som beviljats studiehjälp fått 
ett beslut om indragen studiehjälp under läsåret 2012/13 är anmärkningsvärt. 
Andra siffror från CSN visar att fler män än kvinnor får beslut om indragen 
studiehjälp är också anmärkningsvärt. Det gäller för flertalet program med få 
undantag, ett fenomen som kan behöva undersökas mer ingående. Även att 
elever med extra tillägg verkar särskilt benägna att få beslut och riskerar att bli 
av med studiehjälpen kan behöva undersökas ytterligare. Om de inte betalar 
tillbaka kan det få allvarliga konsekvenser för försörjningsstödet och därmed 
hela familjens ekonomi.

Att inte alla huvudmän och rektorer uppger att de har riktlinjer för frånvaro -
uppföljning blir problematiskt då ändamålsenliga närvarosystem tillsammans 
med tydliga definitioner, regler och riktlinjer lägger en grund för en gemensam 
bild av elevfrånvaron. Det blir ju själva förutsättningen för att kunna åtgärda 
frånvaron och främja närvaron. 

Att frånvaroorsakerna varierar kan bidra till att skolorna inte alltid kan 
bedöma elevfrånvaron på samma sätt. Det riskerar att bli en fråga för varje 
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lärare att fatta beslut om frånvaron är ogiltig eller inte. Dessutom råder olika 
uppfattningar bland rektorerna om hur CSN:s riktlinjer ska tolkas, vilket blir 
problematiskt vad gäller likvärdighetsaspekten. Blir alla gymnasieelever likvär-
digt granskade vid bedömningen av ogiltig frånvaro?

Att elever och vårdnadshavare i sin tur kan behöva förändra sina attityder 
till skolan är ytterligare en viktig faktor för att öka elevers närvaro. En negativ 
inställning till skolan i hemmet kan leda till en låg skolmotivation hos eleven. 
Denna attityd till skolan kan kanske vara en viktig delförklaring till att elever 
inte närvarar i skolan.

Att elever över 18 år har rätt att sjukskriva sig själva ses som ytterligare ett 
problem, liksom att hantera ungdomarnas sena vanor, s.k. skoltrötthet och 
sociala problem utanför skolan samt psykisk ohälsa, stress och ångest. 

En förstärkning av det frånvarouppföljande, förebyggande och det närvaro-
främjande arbetet tycks nödvändig. Dels anser Skolverket att huvudmannen 
måste ge stöd till skolor i form av att skapa rutiner kring det frånvaroupp-
följande, förebyggande och det närvarofrämjande arbetet. Dels måste det 
inom varje skolenhet finnas en väl fungerande organisation kring arbetet med 
frånvarouppföljning och bedömningen av frånvaro med tydliga riktlinjer 
och rutiner. Det måste också finnas en tydlig ansvarsfördelning vad gäller det 
frånvaroförebyggande och det närvarofrämjande arbetet. Detta ska ingå i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Tillsammans med vårdnadshavare måste huvudmän, skolpersonal med rek-
tor i spetsen och externa aktörer på alla tänkbara sätt ta ansvar för att förhindra 
ungdomar från att avsluta sina studier i förtid. Vårdnadshavare måste också 
ta ansvar för sin attityd till skolan och närvaroplikten, eftersom det bidrar till 
elevens attityd till skolan och till elevens skolmotivation. 

Ju kortare tid ungdomar går i gymnasieskolan, desto mer ökar risken att 
de hamnar utanför såväl arbete som studier.9 Ungdomarna riskerar därmed 
att hamna i sysslolöshet. Det kan försena deras möjligheter att etablera sig 
på arbetsmarknaden och skapa en meningsfull framtid. Det är ungdomarnas 
framtid som står på spel om organiseringen runt frånvarouppföljning och det 
förebyggande och det närvarofrämjande arbetet brister. 

9 Skolverket (2014) Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Rapport 411. 
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Inledning

En nationell kartläggning av frånvaro  
och närvaro i gymnasieskolan

Den här rapporten är en nationell kartläggning av frånvaro och närvaro i 
gymnasieskolan. I fokus står främst huvudmäns och skolors organisering av 
dels frånvarouppföljning, dels deras arbete kring att förebygga frånvaro och 
främja närvaro, liksom huvudmäns och rektorers uppfattning om detta arbete. 
Rapporten diskuterar även omfattningen av ogiltig frånvaro utifrån statistik 
över beslut om indragen studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro från Centrala 
studiestödsnämnden (CSN).

Skolverket har tidigare undersökt frånvaro i grundskolan.10 Hög frånvaro i 
grundskolan kan vara en orsak till att elever inte når behörighet till gymnasie-
skolans nationella program och att elever därför först behöver studera på ett 
introduktionsprogram, konstaterar andra studier.11 Frånvaro kan även vara ett 
tecken på att eleverna inte finner skolan så meningsfull.12 Bristande motivation 
och hög frånvaro var också de vanligaste orsakerna till att gymnasieeleverna 
inte fick godkända betyg i en eller flera kurser, enligt rektorer i en tidigare 
studie som Skolverket genomfört.13 Ogiltig frånvaro kan leda till avhopp från 
gymnasieskolan och beskrivs som ett stort problem kopplat till att elever inte 
fullföljer sin gymnasieutbildning.14 Dessutom visar en studie om ungdomars 
etablering på arbetsmarknaden att ju kortare tid ungdomar går i gymnasiesko-
lan, desto större andel av dem befinner sig utanför såväl arbete som studier.15 

10 Skolverket (2008) Rätten till utbildning, Rapport 309. Skolverket (2010). Skolfrånvaro och 
vägen tillbaka. Rapport 341.

11 Skolverket (2014) Introduktionsprogram. Rapport 413.
12 Strand, Ann Sofie (2013). Skolk ur elevernas och skolans perspektiv. En intervju- och doku-

mentstudie. Dissertation Series no 43. 2013. Hälsohögskolan i Jönköping.
13 Skolverket (2010a) Risk för IG. Skolverkets aktuella analyser.
14 Se t.ex. Skolverket (2012) Börja om på nytt program i gymnasieskolan, Skolverket (2010a) 

Risk för IG. Skolverkets aktuella analyser., Skolinspektionen (2009) Varannan i mål. Om 
gymnasieskolans (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Skolverket (2012) 
Gymnasial lärlingsutbildning de tre första åren 2008–2011. Deltagande, elevernas erfarenheter 
och studieresultat. Rapport 373.

15 Skolverket (2014) Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Rapport 411. 
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Olika begrepp om elever med ogiltig frånvaro 
Ett flertal studier och styrdokument använder olika begrepp för frånvaro utan 
giltigt skäl såsom: skolk, olovlig frånvaro, otillåten frånvaro och ogiltig från-
varo.16 Den här studien kommer genomgående att använda begreppet: ogiltig 
frånvaro eller elever med ogiltig frånvaro och som det står i bestämmelserna: 
frånvaro utan giltigt skäl.17 Begrepp som skolkare, skolk, skolka kommer inte 
att användas, förutom i det fall det står så i originaltexten. 

Genom att använda epitetet ”skolkare” om en elev som inte närvarar i 
skolan och begreppen skolk/skolka om frånvaron kan frånvaroproblemen lätt 
uppfattas som en angelägenhet enbart för individen (eleven), bortom vård-
nadshavares, huvudmäns och skolors ansvar och organisation. Att stämplas 
som en ”skolkare” placerar problemen hos eleven själv. Att inte dyka upp i sko-
lan kan tolkas som ett sätt att praktisera vad ungdomskulturforskaren Thomas 
Ziehe benämner som ”undvikandets princip”, dvs. att elever drivs av lusten att 
undvika olust.18 Med andra ord att elever undviker att närvara i skolan för att 
slippa olustfyllda aktiviteter eller en olustfylld arbetsmiljö. Det kan i sig vara 
en förståelig reaktion beroende på hur skolsituationen ser ut. Men att elever-
nas frånvaro enbart är deras eget ansvar och misslyckande, frånhändar vuxen-
världen dess ansvar.19  

16 Se bl.a. Jönsson, Anneli. (1990) Skolk – en forskningsresumé. Skolöverstyrelsen (Meta rapport 
nr 1). M. Karlberg och K. Sundell (2004). Skolk – Sund protest eller riskbeteende? Forsknings- 
och utvecklingsenheten, Stockholm, FoU-rapport 2004:1. Sundell, Knut m.fl. (2005) Elever 
på vift. Vilka är skolkarna? Stockholm, FoU-rapport 2005:15. CSN (2012). Beslutsorsak 
skolk – indragen studiehjälp på grund av otillåten frånvaro i gymnasieskolan. Susann Häggqvist 
(2000). Elevfrånvaro. Ett mått på skolans arbetsmiljö och elevers hälsa. Arbetslivsinstitutet. 
Rapport 2000:7. Skolverket. (2013b). Sammanfattning av rapport 398. 2013:26. PISA 2012 
15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Skolverket (2007). 
Romer i skolan – en fördjupad studie. Rapport 292. Skolverket (2001). Utan fullständiga betyg 
– varför når inte alla elever målen. Rapport 202. Ingestad, G. Dokumenterat utanförskap. Om 
skolbarn som inte når målen. Lunds universitet, sociologiska institutionen 2006. Skolverket 
(2012c) Skolverkets allmänna råd om arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, 
utreda och åtgärda frånvaro (SKOLFS 2012:34)

17 Se kapitel 2: Bestämmelser.
18 Se Ziehe, Thomas (1989:43). Kulturanalyser. Ungdom, utbildning och modernitet. Stockholm: 

Symposion Bokförlag. Se även Andersson, Helen (2013). En bro mellan högstadiet och gym-
nasieskolans nationella program. Elever med erfarenheter av det individuella programmet berät-
tar. Malmö högskola: Malmö Studies in Educational Sciences Licentiate Dissertation Series 
2013:28.

19 En elevs ”misslyckande” i skolan beror på en mängd faktorer, inte minst pedagogiska, visade 
Skolverkets rapport om frånvaro (Se Skolverket 2010 Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Rap-
port 341). Likväl kan det på ett personligt plan upplevas som ett misslyckande (jfr Henriks-
son, Carina 2009. Klassrumsflyktingar. Pedagogiska situationer och relationer i klassrummet. 
Lund: Studentlitteratur).
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Frånvaron – en komplex problematik
Denna studie, liksom tidigare skolverksstudier, kommer istället att lyfta fram 
frånvaron som en komplex problematik.20 Komplexiteten består i vilken sorts 
frånvaro det handlar om. Den kan utgöras av alltifrån sena ankomster och 
ströfrånvaro enstaka timmar till långtidsfrånvaro flera dagar i följd. Gränsen 
mellan giltig eller ogiltig frånvaro kan vara otydlig och tolkningsbar, visar 
denna studie. Det kan därför vara en utmaning för skolorna att göra en rättvis 
bedömning av huruvida elevernas frånvaro ska betraktas som giltig eller ogiltig. 
Återkommande sjukskrivningar som är anmälda till skolan och därmed klassi-
ficerade som giltiga, kan bli problematiska ifall de upprepas en särskild dag i 
veckan, dagen innan ett prov eller vid en viss tid på året m.m. Det kan handla 
om lågpresterande elever som har tappat orken att gå i skolan av olika anled-
ningar och som sjukskriver sig. Men det kan också röra sig om högpresterande 
elever med stark studiemotivation som sjukskriver sig för att hinna studera 
inför prov, en form av frånvaro som i den här rapporten kallas för strategisk 
frånvaro, dvs. elever väljer att stanna hemma från vissa lektioner för att studera 
till andra. 

Att elever känner motstånd inför att komma till skolan är en angelägenhet 
som inte bara berör elever och deras vårdnadshavare, utan är också skolans och 
huvudmannens ansvar, visar denna studie. I dess fokus står därför huvud- 
männens och skolors organisering av det frånvarouppföljande, det frånvaro-
före byggande och det närvarofrämjande arbetet.  

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien, som ligger till grund för denna rapport, är att generera 
kunskap om omfattning och uppföljning av frånvaro i gymnasieskolan, liksom 
att ge en inblick i arbetet med att förebygga frånvaro och främja närvaro, samt 
hur huvudmän och gymnasieskolor uppfattar detta arbete. 

Studien ska besvara följande frågeställningar:

• Hur vanligt förekommande är frånvaro i gymnasieskolan?
• Hur följer huvudmän och skolor upp frånvaro?
• Hur bedömer huvudmän och skolor frånvaro utan giltigt skäl?
• Hur arbetar huvudmän och skolor med att utreda, åtgärda och förebygga 

frånvaro liksom att främja närvaro? 
• Hur uppfattar huvudmän och rektorer arbetet med frånvaro och närvaro?
• Hur ser rektorer på frånvaroorsaker?

20 Se Skolverket (2010) Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Rapport 341.
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Kort om studiens genomförande och svarsfrekvens
Studien består av olika delar: dels statistik från CSN om omfattning av från-
varo, dels av empiri från enkäter riktade till huvudmän och skolenheter.21

Statistik från CSN 

Statistik från CSN angående beslut om indragen studiehjälp på grund av 
ogiltig frånvaro ska besvara frågan: Hur vanligt förekommande är frånvaro i 
gymnasieskolan? Beslut sker utifrån de uppgifter som skolor skickar in till CSN 
för elever som varit frånvarande från utbildningen i den utsträckning att de 
inte längre kan anses bedriva studier på heltid.22 CSN är den myndighet som 
har statistik om omfattningen av frånvaro i gymnasieskolan. Skolverket har 
därför bett CSN att ta fram uppgifter om frånvaro för läsåret 2012/13 kring 
hur många kvinnor respektive män som fått indragen studiehjälp till följd av 
frånvaro, i vilken årskurs och på vilket program de går och i vilken huvudman-
naregi (enskild/kommunal).23 

Huvudmannaenkäten

För att få en nationell bild av hur huvudmän arbetar för att utreda, förebygga 
och åtgärda frånvaro, samt främja närvaro i gymnasieskolan skickade Skolver-
ket en webbenkät till samtliga kommuner och till enskilda huvudmän med fler 
än en skolenhet. Anledningen till att enskilda huvudmän med endast en skol-
enhet är exkluderade beror på att studiens frågor riktar sig till en övergripande 
organisatorisk nivå, över skolnivån. För enskilda huvudmän med endast en 
skolenhet gäller inte denna organisatoriska tudelning på samma sätt. Samman-
lagt svarade 266 av 337 huvudmän på enkäten. Svarsfrekvensen är sammanlagt 
79 procent.24 

Skolenkäten 

För att få svar på frågor kring uppföljning av frånvaro och det närvarofräm-
jande arbetet i gymnasieskolan skickades också en enkät ut till ett stratifierat 
slumpmässigt urval av skolenheter.25 Enkäten riktades till rektor vid respektive 
skolenhet. Stratifieringen gjordes utifrån antagandet att den kontext som elever 

21 Uppgifterna är hämtade 2014-04-08. Se bilaga 1 och 2 för ytterligare information.
22 Se kap 4. 
23 Se bilaga 3.
24 Se bilaga 1 för en mer detaljerad redovisning av urval och metod. 
25 Urvalet drogs ur skolenhetsregistret (26 februari 2014). Enligt skollagen definieras skolenhet 

på följande vis: ”av huvudman för annan skolform än förskola organiserad enhet som omfattar 
verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verk-
samhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad” (1 kap. 3 § skollagen. 2010:800).
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befinner sig i kan påverka frånvaromönster och skolors sätt att organisera sig 
kring arbetet med frånvaro. Stratifieringen gjordes därmed utifrån fyra faktorer 
som antas kunna påverka frånvaromönster och skolenheters förutsättningar 
och arbete med frånvaro. Dessa faktorer är marknadstyp, skolstorlek, huvudman-
natyp och programtypssammansättning.26 

Enkäten skickades till totalt 510 skolenheter och av dessa var det 358 som 
besvarade den, vilket ger en svarsfrekvens på drygt 70 procent. Samtliga Sve-
riges 21 län är representerade, samt 154 av Sveriges 390 kommuner. Närmare 
45 procent av Sveriges gymnasieskolors huvudmän är representerade.27 Fördel-
ningen mellan kommunala och enskilda huvudmän är representativ för riket. 

Disposition
Efter detta inledande kapitel, presenterar kapitel två bestämmelser kring 
frånvaro och närvaro. Kapitel tre redovisar tidigare studier och utredningar om 
frånvaro och närvaro samt angränsande studier av relevans för studien. Kapitel 
fyra redogör för omfattning av frånvaro genom CSN:s statistik och rektorernas 
uppfattning om denna rapportering utifrån enkätsvaren. Kapitel fem presen-
terar frånvarouppföljning baserat på enkätresultaten. Kapitel sex diskuterar 
huvudmännens och rektorernas uppfattningar om arbetet med frånvaro och 
närvaro. Kapitel sju utgörs av en sammanfattande diskussion med Skolverkets 
slutsatser.  

26 Se bilaga 1 för en mer detaljerad beskrivning av urvalsförfarande och de fyra faktorerna. 
27 Skolenhetsregistret 2014-02-26.
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KAPITEL 2

Bestämmelser
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Bestämmelser 
Det här kapitlet tar sin utgångspunkt i hur skollagen och gymnasieförord-
ningen reglerar frånvaro och närvaro i gymnasieskolan.28 Dessa regleringar 
fokuserar på vad huvudmän och skolor ska göra. Kapitlet tar också upp 
Skolverkets allmänna råd som beskriver hur huvudmän och skolor bör handla 
för att främja närvaro och uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro.29 Sist 
i kapitlet omnämns även studiestödsförordningen och CSN:s föreskrifter då 
dessa bestämmer hur skolor ska rapportera frånvaro till CSN.30 

Skollagen och gymnasieförordningen  
om frånvaro och närvaro 

Utbildningens omfattning och garanterad undervisningstid

Utbildningen på nationella program ska enligt skollagen bedrivas som heltids-
studier.31 Elever på yrkesprogrammen har rätt till minst 2 430 undervisnings-
timmar om 60 minuter och elever på högskoleförberedande program har rätt 
till minst 2 180 undervisningstimmar om 60 minuter (garanterad undervis-
ningstid). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om avvikelser från den garanterade undervisningstiden.

Skollagen uppger också att utbildningen på introduktionsprogram ska 
bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier.32 Vad som är att 
betrakta som heltidsstudier är inte reglerat i styrdokumenten. Utbildningens 
omfattning får dock minskas, om en elev begär det och huvudmannen finner 
att det är förenligt med syftet med elevens utbildning.

Frånvaro och ledighet 
Enligt skollagen ska en elev i gymnasieskolan delta i den verksamhet som anord-
nas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att ute-
bli.33 Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet 
som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens 
vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om 
det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. 

28 Skollagen (2010:800), Gymnasieförordningen (2010:2039).
29 Skolverket (2012c) Skolverkets allmänna råd om arbetet med att främja närvaro och att upp-

märksamma, utreda och åtgärda frånvaro (SKOLFS 2012:34). Se vidare kapitel 2 Bestämmelser. 
30 2 kap. 4 § studiestödsförordningen (2000:655)
31 16 kap.17–18 § skollagen (2010:800)
32 17 kap. 6§ skollagen (2010:800)
33 15 kap. 16 § skollagen (2010:800)
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När det gäller myndiga elevers skolgång finns det inga bestämmelser som säger 
att skolan ska kontakta föräldrarna.34 Skolan kan till exempel inte på eget 
initiativ informera föräldrarna till en myndig elev om dennas frånvaro. Eleven 
kan dock ge sitt samtycke till att skolan får lämna ut uppgifter till föräldrarna. 

Av gymnasieförordningen framgår att om en elev på grund av sjukdom eller 
av annan orsak inte kan delta i skolarbetet, ska det snarast anmälas till sko-
lan.35 Det är rektor som får bevilja en elev ledigt från skolarbetet för enskilda 
angelägenheter, men kan delegera beviljandet till t.ex. en lärare. En elev får 
också i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat 
skolarbete.

Avslutade studier

En elev anses, enligt gymnasieförordningen, ha avslutat utbildningen om 
eleven inte kommer till den utbildning eleven har antagits till och inte heller 
anmäler giltig orsak att utebli inom tre dagar efter det att terminen startat.36 

Vidare framgår av gymnasieförordningen att om en elev vill avsluta utbild-
ningen utan att slutföra den, ska eleven anmäla det till rektorn.37 En elev som 
inte har fyllt 18 år ska visa att vårdnadshavaren samtycker till att eleven slutar 
i förtid. Om en elev har påbörjat en utbildning och därefter har uteblivit från 
den under mer än en månad i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller 
beviljad ledighet, ska eleven anses ha avslutat utbildningen. Rektorn får dock 
besluta att eleven inte ska anses ha avslutat utbildningen trots att eleven varit 
frånvarande utan giltig orsak under mer än en månad om det finns synnerliga 
skäl. 

Uppgift om omfattningen av frånvaro i betygen 

De betyg en elev har fått ska dokumenteras i en betygskatalog.38 Eleverna ska 
få ett utdrag ur betygskatalogen minst två gånger per läsår. Utdraget ska i före-
kommande fall innehålla uppgift om omfattningen av den frånvaro som eleven 
har haft utan giltigt skäl under terminen.39 

Det är reglerat i skollagen att om det saknas underlag för bedömning av en 
elevs kunskaper på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas.40

34 Socialstyrelsen & Skolverket 2014. Vägledning för elevhälsan.
35 12 kap.1 och 2 § gymnasieförordningen (2010:2039).
36 12 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039).
37 12 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039).
38 8 kap. 8 § gymnasieförordningen (2010:2039).
39 8 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039).
40 15 kap. 27 § skollagen (2010:800).
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Utredning om särskilt stöd och åtgärdsprogram 

Elever med hög frånvaro kan behöva särskilt stöd. Enligt skollagen ska rektor 
se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.41 Behovet av särskilt 
stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 
Enligt skollagen ska också ett åtgärdsprogram utarbetas för en elev som är i 
behov av särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur 
de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven 
och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 
utarbetas.42 Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om en utredning visar att 
eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit 
beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas.43

Trygghet och studiero 

Trygghet och studiero är förutsättningar för att elever ska känna motivation 
att gå i skolan. Av skollagen framgår att utbildningen ska utformas på ett 
sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero.44 Det framgår vidare att det för varje skolenhet ska finnas ordnings-
regler. Dessa ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje 
skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. 

Kommunernas agerande vad gäller  
information om icke-skolpliktiga ungdomar

I skollagen framkommer att en hemkommun löpande ska hålla sig informerad 
om huruvida de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som 
inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individu-
ella åtgärder.45 Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de 

41 3 kap. 8 § skollagen (2010:800).
42 3 kap. 9 §.
43 Se Skolverket (2014c). Allmänna råd om Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och  

åtgärdsprogram.
44 5 kap. 3 och 5 § skollagen. (2010:800).
45 29 kap. 9 § skollagen (2010:800). Det kommer att bli en ändring i den aktuella paragrafen i 

skollagen som träder i kraft 1 januari 2015: ”En hemkommun ska löpande under året hålla sig 
informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men 
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gym-
nasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Hemkommu-
nen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga indivi-
duella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller 
återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen 
ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket. Regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den dokumentation 
och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena. Lag (2014:1002).”
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ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program 
eller introduktionsprogram i gymnasieskola, nationella eller specialutformade 
program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den 
behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska 
kunna genomföra sin skyldighet enligt första stycket.

Det innebär att huvudmannen först meddelar frånvaro till hemkommunen 
då den är så omfattande att eleven anses ha avslutat sina studier. Det ska ske då 
en elev har påbörjat en utbildning och därefter uteblivit från den under mer än 
en månad i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet 
(se Avslutade studier ovan). När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola 
med annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen således snarast 
meddela detta till hemkommunen.46 

Skolverkets allmänna råd  
Skolverket har tagit fram allmänna råd om arbetet med att främja närvaro 
och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro (fortsättningsvis kallade 
råden).47 Råden handlar om hur huvudmän, rektorer och lärare bör arbeta 
för att främja elevernas närvaro i skolan och att uppmärksamma, utreda och 
åtgärda deras frånvaro. Det handlar även om hur bestämmelserna om ogiltig 
frånvaro i vissa betygsdokument bör tillämpas. Råden slår fast att arbetet med 
att främja närvaro och uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro är en del 
av det systematiska kvalitetsarbetet.

Enligt de allmänna råden bör huvudmannen ha en samlad bild av elevernas 
frånvaro. Skolan med rektor i spetsen bör: 
• skapa rutiner för kontinuerlig frånvarorapportering som gör det möjligt att 

snarast uppmärksamma och ha en samlad bild av elevernas frånvaro,
• se till att det finns rutiner för rapportering av ogiltig frånvaro till vårdnads-

havaren som säkerställer att informationen når vårdnadshavaren samma dag,
• se till att orsaker till frånvaro utreds skyndsamt,
• sätta in konkreta åtgärder med utgångspunkt i den genomförda 

utredning en för att komma till rätta med ogiltig frånvaro,
• följa upp de åtgärder som vidtagits och vid behov pröva andra åtgärder för 

att komma till rätta med ogiltig frånvaro, samt 
• ha rutiner för samverkan med elevhälsan och vid behov med andra sam-

hällsfunktioner.

46 15 kap. 15 § skollagen (2010:800).
47 Skolverket (2012c) Skolverkets allmänna råd om arbetet med att främja närvaro och att upp-

märksamma, utreda och åtgärda frånvaro (SKOLFS 2012:34).
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De allmänna råden är tydliga med att det är huvudmannen som är ytterst 
ansvarig för skolans verksamhet och ska ge stöd till rektorn i arbetet med att 
skapa rutiner för att främja närvaron. Det kan innebära att tillsammans med 
rektorer ta fram gemensamma rutiner för de skolenheter som huvudmannen 
ansvarar för.

Skolan och rektors ansvarsområde 

Till skolans ansvarsområde hör att skapa en god lärandemiljö för elevernas kun-
skapsutveckling och personliga utveckling. Kunskapsmålen betonas mycket tyd-
ligt i skolans verksamhet. Skolan har även till uppgift att utveckla en elevs möj-
ligheter till ett rikt liv och ge förutsättningar för en god fysisk och psykisk hälsa. 
När det gäller barn och ungdomar som lever i utsatta situationer understryks 
betydelsen av skolans arbete med att främja närvaro då omfattande frånvaro för 
den enskilde eleven kan leda till stora svårigheter. Främjande insatser innebär att 
arbeta övergripande och förebyggande för att öka elevernas närvaro och därmed 
minimera frånvaron i utbildningen. Det förutsätter ett systematiskt arbete som 
utgår från en regelbunden granskning av den egna verksamhetens organisation 
och innehåll baserad på kunskap om de faktorer som främjar elevers lärande och 
utveckling. Insatserna behöver omfatta alla elever. 

Hur skolans arbetsmiljö är utformad kan i sig främja närvaro eller bidra till 
att frånvaro uppstår. I råden menar Skolverket att en god lärandemiljö, med 
undervisning som anpassas till den enskilde elevens behov, främjar motivationen 
att delta i utbildningen. I en god lärandemiljö ingår bl.a. en schemaläggning som 
minimerar antalet håltimmar. Vidare ingår i rektorns arbete med att främja när-
varo att skapa ett gott skolklimat, som präglas av trygghet och arbetsro, och goda 
relationer mellan elever och mellan elever och vuxna. Det är viktigt att elever är 
motiverade och känner delaktighet, vilket ökar deras trivsel, menar råden.  

De allmänna råden understryker betydelsen av att rektor engagerar eleverna 
i arbetet med att främja närvaro. För att öka möjligheterna för eleverna att ha 
inflytande och vara delaktiga måste de ha kunskap om såväl sina rättigheter 
som skyldigheter. Ett främjande arbete behöver ifråga om delaktighet syfta 
till att eleverna blir erkända och bekräftade och att de känner sig inkluderade. 
Elevernas delaktighet i arbetet med att främja närvaron kan se ut på många 
olika sätt. De behöver delta i arbetet med att skapa ett gemensamt förhåll-
ningssätt till om sen ankomst ska betraktas som frånvaro utan giltigt skäl. 

Eftersom kränkande behandling kan vara en orsak till frånvaro är det också 
väsentligt att involvera eleverna i skolans arbete mot diskriminering och krän-
kande behandling. Gemensamma och väl förankrade rutiner och förhållnings-
sätt som omfattar all personal främjar likabehandlingen och leder till en god 
lärandemiljö vilket också främjar närvaron.
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Elevhälsan 

I skollagen anges även att det ska finnas elevhälsa för eleverna i bl.a. gymna-
sieskolan.48 Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. Den ska främst vara förebyggande och hälso-
främjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Eftersom 
lärande och hälsa på många sätt påverkas av samma generella faktorer behöver 
elevhälsan enligt de allmänna råden utgöra en del av arbetet med att främja 
närvaro. I arbetet med att främja närvaro är det viktigt att elevhälsans perso-
nal ges möjlighet att samverka med övriga personalgrupper. De mer generellt 
inriktade uppgifterna, där elevhälsans medverkan är viktig rör bl.a. frågor om 
elevernas arbetsmiljö. Inom elevhälsan finns också kunskaper om förhållan-
dena på skolan som är väsentliga i sammanhanget. Elevhälsan blir därigenom 
ett stöd i arbetet med att främja närvaro.49 

Allmänna råden om Systematiskt kvalitetsarbete  
– för skolväsendet

Även de allmänna råden om ”Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet” 
understryker vikten av att främja närvaro när det gäller barn och ungdomar 
som lever i utsatta situationer.50 Främjande insatser innebär att arbeta övergri-
pande och förebyggande för att öka elevernas närvaro och därmed minimera 
frånvaron i utbildningen. Det förutsätter ett systematiskt arbete som utgår 
från en regelbunden granskning av den egna verksamhetens organisation och 
innehåll baserad på kunskap om de faktorer som främjar elevers lärande och 
utveckling, konstaterar råden. Insatserna behöver omfatta alla elever. Omfat-
tande frånvaro för den enskilde eleven kan leda till stora svårigheter, konstare-
rar råden. 

Bestämmelser om vad skolorna ska rapportera till CSN
2010-års skollag förtydligade att gymnasiestudier ska bedrivas på heltid.51  
I enlighet med studiestödsförordningen har CSN rätt att föreskriva vad som 
avses med heltidsstudier när det gäller rätten till studiehjälp samt undan-
tag från dessa bestämmelser.52 Heltidsstudier definieras i CSN:s föreskrifter 
(CSNFS 2001:6) som att den studerande ”1. studerar på heltid enligt författ-
ning eller kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen, och 2. deltar  

48 2 kap. 25 § skollagen (2010:800).
49 Se Socialstyrelsen & Skolverket 2014. Vägledning för elevhälsan.  
50 Skolverket (2012d). Skolverkets Allmänna råd om Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet.
51 Se 16 kap. 17 § skollagen (2010:800).
52 2 kap. 4 § studiestödsförordningen (2000:655).
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i den verksamhet som ingår i utbildningen, om han eller hon inte har giltigt skäl 
att utebli. Om den studerande har några enstaka timmars frånvaro utan giltigt 
skäl under en månad anses den studerande ändå studera på heltid”.53 

CSN anger riktlinjer för vilken frånvaro som bör rapporteras till dem. Den 
1 januari 2012 publicerade CSN riktlinjer om att gymnasieskolor ska rap-
portera ogiltig frånvaro till CSN om frånvaron omfattar mer än några enstaka 
timmar under en månad, och om den är upprepad. Enligt tidigare riktlinjer 
kunde en elev ha upp till cirka 20 procents frånvaro utan att studiehjälpen 
påverkades. Under tiden som föreliggande projekt har genomförts, publicerade 
CSN ett nyhetsbrev den 11 mars 2014 med en ny riktlinje för frånvarorappor-
tering som ytterligare preciserar tiden: ”[o]m den studerande har ogiltig frånvaro 
som uppgår till 4 timmar eller mer under en månad, bör skolan rapportera det som 
skolk till CSN”.54 

53 2 kap. 2 § Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:6) 
om studiehjälp. (CSNFS 2011:4).

54 http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/regler-rutiner/skolkrapportering  
(2014-04-30).

http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/regler-rutiner/skolkrapportering
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KAPITEL 3

Tidigare studier
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Tidigare studier 
Detta kapitel utgörs av tidigare studier som berör det frånvarouppföljande och 
närvarofrämjande arbetet i gymnasieskolan på olika sätt.55 Kapitlet avser att ge 
en bild av kunskapsläget kring frånvaro och närvaro i gymnasieskolan, liksom 
angränsande områden såsom studieavhopp och ungas övergångar till arbets
livet m.m. 

Skolnärvaro – en viktig faktor för studieframgång 
Enligt OECD:s analys 2013 av PISAresultaten 2012 påverkar skolfrånvaro 
elevers skolresultat på ett negativt sätt.56 I OECDländerna hoppade 18 pro
cent av alla elever i årskurs 9 över att gå på lektioner åtminstone en gång två 
veckor före PISAtestet och 15 procent var frånvarande en dag eller mer under 
samma period utan giltigt skäl. Svenska elever skiljer sig inte från OECD
genomsnittet när det gäller hur vanligt det är att ”skolka” hela dagar från sko
lan, konstarerar den svenska PISArapporten.57 Däremot är det något vanligare 
att svenska elever är frånvarande från enskilda lektioner än OECDgenomsnit
tet. När det gäller sen ankomst uppger drygt 21 procent av svenska elever att 
de kommit för sent tre gånger eller mer under den senaste tvåveckors perioden, 
vilket är mest av alla OECDländer. OECDgenomsnittet ligger på drygt 
10 procent. Det har blivit vanligare bland svenska elever att komma för sent 
jämfört med PISA 2003. 

OECD:s analys pekar på att de som uppgett att de hoppat över lektioner  
eller varit frånvarande hela dagar också hade lägre poäng t.ex. i provet i mate
matik än elever som inte hoppat över lektioner eller varit frånvarande. En min
dre andel elever i länder med högpresterande skolsystem gick inte på lektioner 
och hoppade över skoldagar. OECD:s analys konstaterar att ogiltig frånvaro 
förekommer bland alla elever, oavsett bakgrund.58

Skolverkets attitydundersökning 2012 visar att 9 procent av eleverna i 
gymnasieskolan uppger att de är borta från skolan utan tillåtelse minst en gång 
i veckan.59 38 procent uppger att de aldrig är borta utan tillåtelse.

Frånvaro är en av de vanligaste orsakerna till varför gymnasieelever inte når 
godkända betyg, enligt rektorer i en tidigare studie som Skolverket genom

55 PISAstudien berör grundskoleelever i årskurs 9. Men dess resultat är så pass relevant för 
denna studie att det nämns här. 

56 OECD (2014). Pisa in focus 2014/01 (January).
57 Skolverket. (2013b). Sammanfattning av rapport 398. 2013:26. PISA 2012 15-åringars 

kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap.
58 OECD (2014). Pisa in focus 2014/01 (January).
59 Skolverket 2013. Attityder till skolan 2012. Rapport 390. 
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fört.60 Frånvarons betydelse för bristande framgång i studierna framträdde 
även i en granskning av gymnasieskolan som Skolinspektionen genomförde 
2009. Där lyftes frånvaro fram som den enskilt viktigaste faktorn för bristande 
framgång i studierna. Studien pekade också på att det saknades en djupare 
analys i skolorna av vad frånvaron berodde på.61 

Brister i närvarokontroll, särskilt stöd, studiero  
och trygghet
Skolinspektionens rapport om regelbunden tillsyn från 2011 visade att av 
beslut fattade för 208 gymnasieskolor ansåg myndigheten att 24 skolor (12 pro 
cent) behövde åtgärda rutiner för närvarokontroll och se till så att rektorn 
kontaktar vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro.62 I en senare rapport från Skol
inspektionen om regelbunden tillsyn från 2012 framkom att det fanns brister 
bland de 256 undersökta gymnasieskolorna (inklusive särskolor) vad gäller 
särskilt stöd (81 procent) liksom trygghet och studiero (75 procent). Därutöver 
pekade rapporten på att nästan 30 procent av gymnasieskolorna fick konstate
rade brister gällande elevhälsan.63 

Skolinspektionens sammanfattande rapport om deras erfarenheter och 
resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2011–2013 visar också att gymna
sieskolans arbete med särskilt stöd är otillräckligt. Det finns också brister i det 
systematiska kvalitetsarbetet och i arbete mot kränkande behandling. En av 
fyra gymnasieelever i år 2 upplever ingen studiero i skolan.64

Samtliga av dessa brister som Skolinspektionen lyfter fram i sina rapporter 
berör områden som kan ha betydelse för elevers närvaro i skolan. Skolverkets 
tidigare undersökningar om skolfrånvaro i grundskolan visade t.ex. att flera 
elever som varit ogiltigt frånvarande en längre period hade behövt särskilt stöd 
och en trygg skolmiljö för att få studiero, vilket gynnar skolnärvaro. Dessutom 
framkom att elevhälsan har stor betydelse för arbetet med att främja närvaro 
och följa upp frånvaro.

60 Skolverket (2010a) Risk för IG. Skolverkets aktuella analyser.
61 Skolinspektionen (2009) Varannan i mål. Om gymnasieskolans (o)förmåga att få alla elever  

att fullfölja sin utbildning.
62 Skolinspektionen (2012a). Regelbunden tillsyn 2011. 20120219
63 Skolinspektionen.(2012b) Regelbunden tillsyn 2012. 20120306
64 Skolinspektionen (2014). Från huvudmannen till klassrummet – tät styrkedja viktig för för bättrade 

kunskapsresultat. Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitets granskning.
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Skolan som arbetsmiljö påverkar skolnärvaron
I Skolverkets studier om elevfrånvaro i grundskolan framkom också att många 
av orsakerna till ogiltig frånvaro är skolmiljörelaterade.65 Därför pekade Skol
verket på att det är viktigt att se över skolan som arbetsmiljö. Genom att titta 
på undervisningens innehåll och utformning, liksom analysera personalens 
bemötande och engagemang i eleverna kan närvaron påverkas positivt, menar 
Skolverket. Även en allsidig utredning av de bakomliggande orsakerna till från
varon är viktig innan beslut fattas om åtgärder. Kränkningar och trakasserier, 
liksom skoltrötthet, vantrivsel, koncentrationssvårigheter kan vara orsaker till 
frånvaro, enligt undersökningen. 

De intervjuade eleverna som kommit tillbaka i studier efter långtidsfrånvaro 
i grundskolan vittnar om att det var först på det individuella programmet (IV) 
som de kunde fullfölja sina studier och nå godkänt i kärnämnena. Med dess 
småskalighet, individuella lösningar och nyckelpersoner såsom ungdomsstöd
jare, mentorer och kuratorer bidrog den nya miljön starkt till att deras skolnär
varo ökade. Nyckelpersonerna har ställt krav, uppmuntrat och följt upp. Deras 
uppriktiga omsorg parat med en nitisk närvarokontroll och uppföljning av 
elevernas kunskapsnivåer har haft stor betydelse för elevernas kunskapsutveck
ling, självtillit och framtidstro, konkluderade Skolverket.66

Ogiltig frånvaro och indragen studiehjälp
Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan kan leda till indragen studiehjälp. Det finns 
olika typer av studiehjälp. Studiebidraget är den vanligaste typen av studiehjälp 
och uppgår till 1 050 kronor i månaden.67 Eleven behöver inte ansöka om stu
diebidrag. Det beslutas och betalas ut utifrån skolans rapportering om elevens 
studier. Extra tillägg kan beviljas om eleven och dennas familj tillsammans har 
en årsinkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt. Tillägget uppgår till 
mellan 285 och 855 kronor i månaden beroende på familjens inkomst. Extra 
tillägg måste eleven ansöka om. Inackorderingstillägg är den minst vanliga 
typen av studiehjälp. Inackorderingstillägg kan under vissa förutsättningar 
beviljas elever som studerar heltid på folkhögskola, fristående skola eller 
riksinternatskola. Avståndet mellan skola och föräldrahem måste vara så långt 
att restiden mellan föräldrahem och skola är minst två timmar per dag. Då 
en elev går på en fristående gymnasieskola, fristående gymnasiesärskola eller 

65 Skolverket (2009) Rätten till utbildning. Rapport 309, Skolverket (2010) Skolfrånvaro och 
vägen tillbaka. Rapport 341.

66 Skolverket (2010) Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Rapport 341.
67 Studiebidrag ges till elever som studerar på heltid på gymnasiet, kommunal vuxenutbildning 

eller folkhögskola. Studiebidrag kan beviljas från och med kvartalet efter att eleven fyllt  
16 år och som längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
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en riksinternatskola, ges endast tillägget om det program och den nationella 
inriktningen inte finns där elevens vårdnadshavare bor.68 

I en rapport från CSN som speciellt har granskat studerande med extra 
tillägg framkommer att andelen hushåll med extra tillägg som även fick 
försörjningsstöd (f.d. socialbidrag) ökade kraftigt under 1990talet. Ungefär 
hälften av de hushåll som fick extra tillägg under 1996 hade försörjningsstöd i 
december det året. Bland de utländska medborgare som fick extra tillägg hade 
80 procent försörjningsstöd medan andelen bland svenska medborgare som 
invandrat var 50 procent. Andelen med försörjningsstöd var 15 procent bland 
svenska medborgare som inte invandrat. Tidigare har det extra tillägget främst 
varit ett stöd till ensamförälderhushåll. Under 1990talet blev det även ett stöd 
till familjer som ännu inte fått fäste på arbetsmarknaden, konstaterar rappor
ten. Enligt denna skiljer sig hushåll med utländska medborgare påtagligt åt 
från hushåll med svenska medborgare. Dels består hushållen i större utsträck
ning av båda föräldrarna, dels saknas det ofta helt inkomst och familjerna är 
beroende av försörjningsstöd.69 Om de inte betalar tillbaka det riskerar de 
dessutom att hamna hos Kronofogden och få en betalningsanmärkning. Beslut 
om indragen studiehjälp kan därmed påverka inte bara den enskilda elevens 
utan också hela familjens ekonomi.

Enligt en utredning om moderniserad studiehjälp riskerar eleven, med de 
nuvarande riktlinjerna, att tillsammans med sin vårdnadshavare gå miste om 
en rad familjeekonomiska bidrag kopplade till rätten till studiehjälp.70 Utred
ningen pekar på att effekterna av en kortvarig ogiltig frånvaro blir opropor
tionerliga. Därför bör frånvaro från enstaka lektioner kunna tolereras i stu
diestödshänseende, menar utredningen. Däremot ska ”det upprepade skolket 
beivras”. Betänkandet föreslår därför att en studerande har ogiltig frånvaro då 
frånvaron är:
• upprepad och uppgår till minst fyra lektioner under en vecka ska studie

bidrag för en vecka inte lämnas,
• upprepad och uppgår till minst sexton lektioner under fyra på varandra 

följande veckor, ska studiehjälp för fyra veckor inte lämnas,
• sammanhängande och uppgår till minst en vecka ska studiehjälp för fyra 

veckor inte lämnas. 

68 Inackorderingstillägget uppgår till mellan 1 190 och 2 350 kronor i månaden, beroende 
på avstånd mellan skola och föräldrahem. Om elevens vårdnadshavare bor utomlands och 
minst en av dem är svensk medborgare, kan eleven få inackorderingstillägg även i en kom
munal skola i Sverige.

69 Se CSN, utvärderings och statistikkontoret (2012). Studerande med extra tillägg. En grupp i 
förändring.

70 Statens Offentliga utredningar. Moderniserad studiehjälp. SOU 2013:52. Denna utredning 
publicerades före införandet av 2014 förändringar av riktlinjerna.
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Vidare står att en läroanstalt (skola) ska lämna ett frånvarounderlag till CSN 
varje månad. Det ska innehålla uppgifter om en studerande har varit ogiltigt 
frånvarande i sådan omfattning att studiehjälp inte ska lämnas. Alla elever  
med studiehjälp ska omfattas av de regler om ogiltig frånvaro som föreslås.  
En läroanstalt ska dock inte rapportera en studerandes ogiltiga frånvaro om 
rektor bedömer att den studerande till följd av en funktionsnedsättning inte 
förstår konsekvenserna.

Frånvaro kan leda till studieavhopp 
Frånvaro utan giltigt skäl kan föregå avhopp från gymnasieskolan. I flera 
svenska studier beskrivs just att frånvaro utan giltigt skäl i gymnasieskolan 
kan vara ett stort problem kopplat till att elever inte fullföljer sin gymnasie
utbildning.71 I en studie som Skolverket genomfört om gymnasieelevers byten 
och omstarter på nya program framkommer att ogiltig frånvaro kan ingå i 
mönster av nedåtgående spiraler där olika faktorer samvarierar och förstärker 
varandra.72 I förlängningen kan det betyda avhopp och sedan omstart på nytt 
program i årskurs 1 som innebär att gymnasietiden förlängs för elever. 

Även Skolverkets uppföljning av gymnasieskolan med fokus på introduk
tionsprogrammen visar att hög frånvaro är en vanlig orsak till att eleven inte 
nått behörighet till nationella program.73 Studien visar också att cirka 15 
procent av eleverna lämnade sitt introduktionsprogram under läsåret 2012/13. 
Orsakerna är antingen avbrott från studierna eller byten till ett nationellt pro
gram eller annat introduktionsprogram. Andelen elever som har avslutat eller 
bytt introduktionsprogram under läsåret är störst på preparandutbildningen 
(21 procent), programinriktat individuellt val (19 procent) och yrkesintro
duktion (18 procent). 45 procent av eleverna på preparandutbildningen och 
yrkesintroduktion har bytt till ett annat introduktionsprogram. Runt 25 pro
cent av eleverna som har avbrutit programinriktat individuellt val har bytt till 
ett annat introduktionsprogram. De flesta av eleverna (64 procent) finns inte 
längre registrerade i gymnasieskolan. Motsvarande siffra för de andra program
men är 44 procent för yrkesintroduktion och 29 procent för preparandutbild
ningen.  

Dessutom är elevernas stödbehov en stor utmaning på flera av introduk
tionsprogrammen, enligt rektorerna i samma studie. Det ansåg 59 procent 

71 Se t.ex. Skolverket (2012b) Börja om på nytt program i gymnasieskolan, Skolverket (2010a) 
Risk för IG, Skolinspektionen (2009) Varannan i mål. Om gymnasieskolans (o)förmåga att få 
alla elever att fullfölja sin utbildning. Skolverket (2012a) Gymnasial lärlingsutbildning de tre 
första åren 2008–2011. Deltagande, elevernas erfarenheter och studieresultat. Rapport 373.

72 Skolverket (2012b) Börja om på nytt program i gymnasieskolan. Statistik och elevröster.
73 Skolverket (2014b) Introduktionsprogram. Rapport 413.
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av rektorerna för preparandutbildningen och 70 procent för programinriktat 
individuellt val. Omkring hälften av rektorerna på dessa utbildningar upplevde 
dessutom en viss utmaning med att individanpassa undervisningen. 

Strategier för att motverka  
frånvaro och studieavhopp
Det pågår flera parallella studier och insatser på internationell och nationell 
nivå för att minska studieavhopp i gymnasieskolan. I Europa 2020 som är 
EU:s tioårsstrategi för tillväxt är ett av fem mål att andelen elever som hoppar 
av skolan i förtid ska vara lägre än 10 procent år 2020.74 Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) har tolkat/konkretiserat detta mål till att det handlar om 
andelen 16–24åringar som inte slutför sina gymnasiestudier och som inte 
arbetar eller studerar. År 2013 var denna andel som störst i Italien på 22,2 
procent och andelen i Sverige var 7,5 procent, enligt Eurostat.75 Unga till 
arbete var en av SKL:s tolv prioriterade frågor under 2012. I syfte att stödja 
kommuner kring arbetet med att främja unga människors väg till egen försörj
ning har SKL identifierat fem framgångsfaktorer med exempel från skolor. 
De fem framgångsfaktorerna som utvecklas i rapporten är: 1. Bra bemötande 
är avgörande, 2.Tydliga mål och betoning på resultat gör skillnad, 3. Att vara på 
rätt utbildning, 4. Kvalitet genom samarbete och delaktighet, samt 5. förmågan 
att upptäcka och tillgodose elevers behov.76 Närvaro i skolan berörs i en av dessa 
framgångsfaktorer, och vikten av snabba reaktioner vid frånvaro betonas. 

SKL har också initierat projektet Plug In, Sveriges största samverkanspro
jekt för att minska avhopp från gymnasieskolan. Dess syfte är ”att genom olika 
insatser och nya utbildningsstrukturer fånga upp de elever som löper störst risk att 
hoppa av gymnasiet och att motivera ungdomar som redan har hoppat av gymna-
siet att slutföra sina studier.” SKL samordnade projektet i samverkan med ett 
femtiotal kommuner i fem regioner i landet.77 Lokalt kommer kommunerna 
att driva olika verkstäder vilket innebär konkret arbete med eleverna i skolan, 
och i samverkan mellan olika aktörer/myndigheter lokalt. Det handlar bl.a. 

74 Eurostats huvudsakliga roll är att publicera jämförbara statistisk information på en europe
isk nivå.  http://ec.europa.eu/europe 2020/europe2020inanutshell/targets/index_sv.htm 
(20121031). 

75 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsl
m90&plugin=0

76 Sveriges kommuner och landsting (2012) Motverka studieavbrott. Gymnasieskolans utmaning 
att få alla elever att fullfölja sin utbildning. 

77 Det har skett bl.a. i Göteborgsregionen. Se Utbildningspedagogiskt centrum 2013. ”GR 
Drop outs – ett projekt att motverka utanförskap”. Göteborg: Göteborgsregionens kommunalför-
bund – GR Utbildning.

http://ec.europa.eu/europe%202020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_sv.htm
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om att prova olika metoder och arbetssätt för att nå ungdomar.78 I Plug In 
finns ett internationellt perspektiv, bl.a. i Östersjösamarbete där SKL hoppas 
kunna samarbeta med andra länder för att förhindra avhopp från gymnasie
skolan.79 Inom ramen för Plug In utvecklas en nationell, digital plattform kall
lad PlugInnovation. Syftet är att på ett ställe samla kunskap som är central för 
personer som arbetar för att motverka avbrott och främja närvaro i skolan.80 

Inom SKL pågår också ett projekt kallat Psynk – psykisk hälsa, barn och 
unga, som fokuserar på psykisk hälsa bland barn och unga. Det är ett treårigt 
arbete i samarbete med Socialdepartementet, som syftar till att synkronisera 
samhällets alla insatser för barn och unga som har, eller riskerar att drabbas 
av, psykisk ohälsa. Ett 50tal kommuner och landsting medverkar i projektet 
på olika nivåer samt inom olika teman. Ett tema är ”Skolresultat och psykisk 
hälsa”. Det utgår från sambandet mellan skolresultat och psykisk hälsa. Projek
tet har också arbetat med skolnärvaro. I flera rapporter har SKL dessutom lyft 
fram modeller för hur det kan vara möjligt att minska frånvaro med exempel 
från enskilda kommuner.81

Temagruppen Unga i arbetslivet är ett samarbetsprojekt mellan olika myn
digheter och SKL. 82 Varje år gör temagruppen en uppföljning av unga som 
varken arbetar eller studerar.83 Temagruppen har utvecklat en ny analysmodell 
som gör det lättare att se vilka unga det handlar om och om de har fått stöd 
från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller andra aktörer under det 
senaste året. Utifrån de upprättade registren, som utgår från folkbokföringen, 
går det att se vissa övergripande tendenser över tid. Exempelvis ser man hur 
vissa grupper av ”unga utanför” växer, vilken väg de unga tar till studier och 
arbete samt hur det ser ut i olika regioner och kommuner.84 I en rapport från 
Myndighet för ungdomspolitik och civilsamhällesfrågor (MUCF) om orsaker 
till avhopp i gymnasieskolan vittnar flera av de 379 intervjuade ungdomarna 

78 www.skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/pluginfarregymna
sieavhopp.2132.html

79 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/arbetsmarknadochsysselsattning/plugin/pluginhar
vacktinternationelltintresse. (20130907).

80 http://pluginnovation.se/content/omoss (20140521).
81 http://www.psynk.se. (20141016). Se också rapporten Sveriges kommuner och landsting 

(2013). Vänd frånvaro till närvaro. Guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner. 
82 Följande myndigheter/organisationer ingår: Arbetsförmedlingen, Myndighet för ungdoms

politik och civilsamhällesfrågor (f.d. Ungdomsstyrelsen), Communicare, Försäkringskassan, 
Skolverket, Socialstyrelsen. Temagruppen samlar och sprider kunskaper och erfarenheter 
från de arbetsmarknadsprojekt, ESFprojekt, riktade till unga som drivs åren 2007–2013 
med medel från Europeiska Socialfonden.

83 Se t.ex. Myndighet för ungdomspolitik och civilsamhällesfrågor (f.d. Ungdomsstyrelsen) 
(2012) 2012 års uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar. Skrifter från Tema
gruppen Unga i arbetslivet.

84 http://www.temaunga.se/ (20121031)

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/arbetsmarknad-och-sysselsattning/plugin/plug-in-har-vackt-internationellt-intresse
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/arbetsmarknad-och-sysselsattning/plugin/plug-in-har-vackt-internationellt-intresse
http://pluginnovation.se/content/om-oss
http://www.psynk.se
http://www.temaunga.se/
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att de innan de hoppat av gymnasieskolan varit långvarigt frånvarande från 
skolan. Den främsta anledningen till frånvaron var mobbning och socialt utan
förskap, följt av brist på pedagogiskt stöd i skolan.85

Regeringen tillsatte sommaren 2012 en särskild utredare med uppdraget att 
föreslå hur just arbetet med unga som varken arbetar eller studerar ska utveck
las.86 I utredningen konstateras att hög frånvaro i utbildningen är en indikator 
på högre risk för ett senare studieavbrott. Hemkommunen behöver därför 
enligt utredningen bättre möjligheter att i ett tidigt skede identifiera vilka 
individer som kan komma att omfattas av kommunens ansvar. Utredningen 
föreslår därför att när en elev är frånvarande i betydande utsträckning utan gil
tigt skäl vid en gymnasieskola med annan huvudman än hemkommunen, ska 
huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen. Genom detta förslag 
förbättras hemkommunens förutsättningar att snabbt ta kontakt med den 
unge och bistå den unge med stöd för att fullfölja utbildningen eller erbjuda 
andra lämpliga insatser.87 

Regeringens proposition ”Med fokus på unga – en politik för goda levnads
villkor, makt och inflytande” adderar även gymnasiesärskolan.88 Regeringen 
föreslår följande: ”När en elev i en gymnasieskola eller gymnasiesärskola med en 
annan huvudman än hemkommunen utan giltigt skäl är frånvarande i betydande 
utsträckning, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen. 
Denna skyldighet ska inte påverka huvudmannens ansvar för att ge stöd eller 
särskilt stöd till elever. Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker förslaget.”89

Ungas övergångar från gymnasieskolan till arbete
Det finns också svensk forskning inom området.90 Projektet Osäkra övergångar 
som leddes från Umeå Universitet under åren 2010–2013 syftade till att på en 
övergripande nivå: ”ge djupare kunskaper om ungas karriärer under gymna
sietiden och därefter, särskilt för dem med oavslutad gymnasieutbildning, och 
om lokala strategier och åtgärder för ungdomars utbildning och etablering 

85 Se Myndighet för ungdomspolitik och civilsamhällesfrågor (f.d. Ungdomsstyrelsen) (2013). 
10 orsaker till avhopp. 379 unga berättar om avhopp i gymnasiet.

86 Utveckling av arbetet med unga som varken arbetar eller studerar, kommittédirektiv 2012:70. 
87 Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13).
88 Se Regeringens proposition. 2013/14:191: ”Med fokus på unga – en politik för goda  

levnadsvillkor, makt och inflytande”.
89 Försäkringskassan och Statens skolverk anser i sina remisser att motsvarande ändring som 

utredningen föreslår i 15 kap. 15 § skollagen för elever i gymnasieskolan ska göras i 18 kap. 
15 § skollagen för elever i gymnasiesärskolan. Hemkommunen bör få samma signaler om 
omfattande frånvaro oberoende av om eleven går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

90 Denna studie har inte för avsikt att ge en heltäckande bild av forskningsläget, utan bara 
nämna ett exempel. 
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i arbetslivet”.91 Projektet är indelat i fyra delstudier. En av delstudierna, där 
ungdomar i 21–23årsåldern med ofullständig gymnasieskolgång bakom sig 
intervjuas om sina erfarenheter, belyser ogiltig frånvaro i nästan samtliga ung
domars skolhistorier.92 

Skolverket har i uppdrag av regeringen att årligen redovisa hur ungdomar 
etablerar sig på arbetsmarknaden efter avslutat yrkesprogram, högskoleförbe
redande program eller introduktionsprogram i gymnasieskolan.93 Den första 
sammanställningen redovisar etableringen av elever med förväntad studietakt, 
som gick ut gymnasieskolan läsåren 2006/07, 2008/09 respektive 2010/11. 
Studien visar att en avgörande faktor för ungdomars möjligheter på arbets
marknaden de fem närmaste åren efter gymnasieskolan förefaller vara om de 
gått i årskurs 3 eller inte. Ju kortare tid ungdomar går i gymnasieskolan, desto 
större andel av dem befinner sig utanför såväl arbete som studier. Detta resul
tat, som Skolverket också lyft fram i tidigare studier, understryker vikten av 
arbetet för att motverka ungdomars avbrott från sina gymnasiestudier.

Vikten av engagemang, motivation  
och känslan av sammanhang
PISAresultaten pekar, enligt OECD:s analys, på att skolor och vårdnads
havare kan bidra till att främja skolnärvaro genom att uppmuntra elever att 
engagera sig i skolan och själva engagera sig i sina elever/barn.94 Skolklimatet 
påverkar närvaron konstaterar analysen. I alla OECDländerna framkommer 
att 15åriga elever i skolsystem med bättre disciplineringsklimat har mindre 
benägenhet att hoppa över lektioner eller skoldagar under de två veckorna 
innan PISAtestet. Dessutom visar resultaten att de elever som kommer väl 
överens med sina lärare, får extra hjälp om de behöver det, har lärare som 
intresserar sig för deras välmående och verkligen lyssnar på vad de har att säga, 
samt att de flesta lärare behandlar dem väl, har mindre tendens att komma för 
sent. Dessa elever har också mindre sannolikhet att hoppa över lektioner eller 
skoldagar under de två veckorna innan PISAtestet. 

91 Projektledare professor Lisbeth Lundahl. http://www.edusci.umu.se/forskning/ungasut
bildningkarriarutvecklingochvalfard/pagaendeforskningsprojektukv/osakraovergangar/
osakraovergangarbeskrivning/ (20121031).

92 Ogiltig frånvaro är inte ett särskilt fokus i studien men det förefaller, utifrån erfarenheterna 
så här långt, vara en ”synlig effekt” som ”samvarierar med oavslutad gymnasieutbildning”, 
enligt en forskare i projektet, Anders Lovén, lektor vid Malmö Högskola, 20121101. I en 
annan delstudie inom projektet ska forskarna belysa hur framgångsrika olika åtgärder är, 
däribland vägledning, och organisationsformer för att unga ska fullfölja sin gymnasieutbild
ning och få arbete, samt hur de unga upplevt dessa åtgärder. Denna studie bygger bl.a. på 
intervjuer med studie och yrkesvägledare och kommunföreträdare samt elever.

93  Skolverket (2014). Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Rapport 411.
94  OECD (2014). Pisa in focus 2014/01 (January).

http://www.edusci.umu.se/forskning/ungas-utbildning-karriarutveckling-och-valfard/pagaende-forskningsprojekt-ukv/osakra-overgangar/osakra-overgangar-beskrivning/
http://www.edusci.umu.se/forskning/ungas-utbildning-karriarutveckling-och-valfard/pagaende-forskningsprojekt-ukv/osakra-overgangar/osakra-overgangar-beskrivning/
http://www.edusci.umu.se/forskning/ungas-utbildning-karriarutveckling-och-valfard/pagaende-forskningsprojekt-ukv/osakra-overgangar/osakra-overgangar-beskrivning/
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Även föräldrarnas engagemang har stor betydelse för att främja elevers närvaro 
enligt OECDanalysen. I några OECDländer med tillgänglig data framkom
mer att elever vars vårdnadshavare regelbundet äter huvudmålet (middag) med 
dem är mindre benägna att hoppa över lektioner och skoldagar. Föräldrar/
skolan kan också främja närvaro genom att sätta upp höga förväntningar och 
kommunicera detta till sina barn, liksom engagera sig i ungdomarnas liv, kon
kluderar OECDanalysen.  

I Skolverkets samtliga attitydundersökningar sedan 1997 är det ungefär var 
tionde elev som upplever att det sällan eller aldrig känns meningsfullt att gå 
till skolan.95 I Skolverkets attitydundersökning 2012 framkommer att det är 
framför allt pojkarna i gymnasieskolan (13 procent) som engagerar sig lite i 
skolarbetet. Mönstret är detsamma sedan 2006.

I en studie som Skolverket genomfört framkommer också att elevernas 
ogiltiga frånvaro kan kopplas till bristande motivation hos eleverna och att det, 
enligt intervjuade rektorer ingår i skolans uppdrag att kunna möta även omo
tiverade elever.96 Detsamma framkommer i en avhandling av Helen Anders
son om elever på individuellt program (IV) som har haft en hög frånvaro i 
grundskolan.97 I avhandlingen berättar eleverna om att skoltrötthet och dålig 
motivation lett till en form av uppgivenhet och till sist ogiltig frånvaro. Moti
vationen har handlat om att både komma till skolan och väl där känna motiva
tion att prestera tillräckligt för att nå kunskapskrav. Andersson lyfter även fram 
vikten att skapa ett meningsfullt sammanhang i skolan präglat av varje individs 
delaktighet, känsla av tillhörighet och gemenskap samt förutsättningar för att 
skapa meningsfulla relationer i en inkluderande undervisning.

Känslan av sammanhang, KASAM, lyfter andra forskare fram som avgö
rande för elevernas motivation att delta i undervisningen.98 Ann Sofie Strand 
t.ex. beskriver i sin avhandling, som utgår från 90 elever i grundskolan med 
stor frånvaro, hur betydelsefull känslan av sammanhang är för dessa elever.99 
KASAMbegreppet inkluderar tre delar: begriplighet, hanterbarhet och menings-
fullhet. I skolsituationen innebär begriplighet, enligt Strand, att en elev inte ska 
behöva överrumplas av aktiviteter som eleven inte är informerad om och alltså 
inte förberedd på när eleven kommer till en lektion. Avsaknad av information 
om lektionsupplägget kan skapa kaos för somliga elever och leda till rädsla för 

95 Skolverket (2013a). Attityder till skolan 2012. Rapport 390.
96 Skolverket (2010a) Risk för IG.
97 Andersson, Helen (2013). En bro mellan högstadiet och gymnasieskolans nationella program. 

Elever med erfarenheter av det individuella programmet berättar. Malmö högskola: Malmö 
Studies in Educational Sciences Licentiate Dissertation Series 2013:28.

98 Begreppet KASAM är myntat av Aaron Antonovsky. Se Antonovsky, Aaron. (2009) [1987] 
Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 

99 Strand, Ann Sofie (2013). Skolk ur elevernas och skolans perspektiv. En intervju- och dokument- 
studie. Dissertation series no 43. 2013. Hälsohögskolan i Jönköping.
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att gå till vissa lektioner, menar Strand. Hanterbarhet handlar om de sociala 
resurser som står till elevens förfogande för att möta de krav som hela tiden 
ställs i skolan. En hög grad av hanterbarhet minskar risken att uppleva sig 
som ett offer, enligt Strand. Meningsfullhet är en motivationskomponent som 
understryker vikten av att vara delaktig i de processer som formar ens liv och 
att uppleva dem som utmaningar värda att investera i. 

Även Skolverket lyfter i en rapport fram meningsfullhet som central för att 
eleverna ska fullfölja sin gymnasieutbildning.100 Både lärare och annan skol
personal som lyckas stimulera elevers lust att lära kan bidra till detta, enligt 
rapporten. Skolan har ett ansvar för att stärka elevernas kreativitet, nyfikenhet 
och självförtroende att lära, och att främja deras motivation, konkluderar rap
porten.

En nationell kartläggning av frånvaro och närvaro behövs
Flera olika utredningar, strategier och forskning om frånvaro och närvaro i 
gymnasieskolan har genomförts/genomförs. Hittills har dock ingen nationell 
kartläggning av det frånvarouppföljande och det frånvaroförebyggande liksom 
det närvarofrämjande arbetet i gymnasieskolan genomförts. Skolverket har 
därför sett det som mycket angeläget att genomföra en sådan nationell kart
läggning med fokus främst på hur huvudmän och rektorer, vilka bär ett stort 
ansvar för frånvarohanteringen, organiserar sitt arbete. I studien ingår också 
statistik från CSN kring omfattningen av frånvaro i gymnasieskolan.

100  Skolverket (2014). Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Rapport 411.
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KAPITEL 4

Omfattning av frånvaro



40 FRÅNVARO OCH NÄRVARO I GYMNASIESKOLAN

Omfattning av frånvaro 
Detta kapitel redogör för den statistik som finns om omfattning av frånvaro i 
gymnasieskolan hos CSN. Skolverket har bett CSN att ta fram statistik för läs-
året 2012/13 över ogiltig frånvaro som lett till indragen studiehjälp utifrån fyra 
variabler: kön, årskurs, program och huvudmannatyp.101 Statistiken ska besvara 
frågeställningen: Hur vanligt förekommande är frånvaro i gymnasieskolan? 

Kapitlet väver också in resultat från skolenkäten där rektorerna uttalar sig 
om huruvida CSN:s ändrade riktlinjer har påverkat frånvaron, hur rapporte-
ringen till CSN fungerar enligt deras mening samt huruvida rapporteringen 
till CSN kan bidra till ökad närvaro i skolan.

Hur vanligt förekommande  
är frånvaro i gymnasieskolan?

Skolrapporter och CSN:s beslut om  
indragen studiehjälp läsåret 2012/13

Enligt CSN:s riktlinjer ska en skola rapportera en elevs frånvaro när den 
bedöms vara ogiltig och av den omfattningen att eleven inte längre anses 
bedriva heltidsstudier. Enligt dessa riktlinjer omfattar ”ogiltig frånvaro” 
frånvaro mer än några enstaka timmar under en månad, och den ska vara 
upprepad.”102 CSN gör kontroller huruvida uppgifterna är korrekt ifyllda samt 
om rapporterad frånvaroperiod inte börjar eller slutar med ett lov eller en helg. 
Efter att CSN får in en rapport meddelas vårdnadshavare eller elev om sko-
lans rapport, och de får möjlighet att yttra sig i ärendet. Om vårdnadshavare 
eller elev inte hört av sig inom svarstiden på sex dagar så fattas ett maskinellt 
ändringsbeslut som stoppar fortsatta utbetalningar av studiehjälp. Om 
föräldrarna eller eleven kontaktar CSN inom svarstiden utreds ärendet 
ytterligare innan beslut fattas. Då en skolrapport godkänts och utbetalningar 
av studiehjälpen stoppats behandlas detta av CSN som ett s.k. beslut om 
indragen studiehjälp. 

101  Samtliga uppgifter om CSN:s rapporter är hämtade 2014-04-08.
102  Enligt tidigare riktlinjer kunde en elev ha upp till cirka 20 procents frånvaro utan att stu-

diehjälpen påverkades. Den 1 januari 2012 ändrades riktlinjen till att skolorna skulle rap-
portera elever som ogiltigt frånvarande om frånvaron uppgick till mer än enstaka timmar 
under en månad och var upprepad. Under tiden som föreliggande projekt genomfördes, 
publicerade CSN ett nyhetsbrev den 11 mars 2014. Den nya riktlinjen är en följd av att 
praxis utvecklas på grund av bedömningar i ärenden avgjorda av Överklagandenämnden 
för studiestöd. Dessa anger att ”[o]m den studerande har ogiltig frånvaro som uppgår till 4 
timmar eller mer under en månad, bör skolan rapportera det som skolk till CSN.” http://www.
csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/regler-rutiner/skolkrapportering (2014-04-30)

http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/regler-rutiner/skolkrapportering
http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/regler-rutiner/skolkrapportering
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Ett beslut om indragen studiehjälp innebär i normalfallet att CSN har stoppat 
kommande utbetalningen av studiehjälp för dessa elever på grund av ogiltig 
frånvaro. Det bör understrykas att de elever som redan återkommit i heltids-
studier vid rapporteringstillfället inte omfattas. I vissa fall har skolorna återta-
git tidigare rapporter om frånvaro, vilket innebär att rätten till studiehjälp inte 
har påverkats, även om ett beslut om indragen studiehjälp på grund av ogiltig 
frånvaro tidigare fattats. 

Tabellen nedan visar antal och andel elever som fått ett beslut från CSN 
om indragen studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro under läsåren 2008/09–
2012/13, av de elever som beviljats studiehjälp.

Tabell 1. Förekomst av beslut om indragen studiehjälp läsåren 2008/09–2012/13

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Antal elever som beviljats studiehjälp 391 548 388 697 378 226 361 557 343 216

Antal elever med indragen studiehjälp 14 372 15 693 16 571 19 868 21 878

Andel elever med indragen studiehjälp 3,7 % 4,0 % 4,4 % 5,5 % 6,4 %

Medan antalet elever med beviljad studiehjälp minskat för varje år, har ande-
len elever med beslut om indragen studiehjälp ökat. Enligt CSN:s statistik 
skedde en kraftig ökning av dessa beslut mellan 2011 och 2012.103 Den stora 
ökningen bedöms främst bero på att rutinerna för när frånvaro ska rapporteras 
in till CSN skärptes den 1 januari 2012. 

Andelen elever med beslut om indragen studiehjälp har ökat med närmare 
3 procentenheter från läsåret 2008/09 till läsåret 2012/13. Mellan 2012/13 till 
2013/14 skedde endast en marginell ökning med 0,1 procentenheter.104

Inom vilka grupper är beslutet om indragen  
studiehjälp vanligast respektive minst vanligt

Andelen beslut var större på skolor med enskild huvudman än på skolor med 
offentlig huvudman samt större i gymnasieskolans årskurs 3 än i årskurs 1 och 2. 
Skillnaden mellan gymnasieskolans årskurs 1 och 2 var marginell. 

Andelen elever med beslut om indragen studiehjälp på grund av ogiltig 
frånvaro varierade mellan olika grupper av elever. Den största skillnaden i 

103  CSN (2012) ”Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012. Studiestödsstatistik. Utbetalda 
studiestöd, återbetalning och utländska medborgare.”

104  Se: //www.csn.se/press/pressmeddelanden/2014/1.13447

http://www.csn.se/press/pressmeddelanden/2014/1.13447
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andel beslut fanns mellan kvinnor och män.105 Andelen beslut var närmare  
3 procentenheter större bland männen än bland kvinnorna. Endast på två pro-
gram, el- och energiprogrammet samt på naturbruksprogrammet, var andelen 
beslut om indragen studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro större bland  
kvinnor än bland män. Skillnaden mellan män och kvinnor var som störst  
på handels- och administrationsprogrammet (7,5 procent bland kvinnorna  
och 16,6 procent bland männen), följt av hotell- och turismprogrammet  
(7,2 bland kvinnorna och 15,3 procent bland männen). 

Av de nationella programmen var andelen beslut om indragen studiehjälp 
på grund av ogiltig frånvaro generellt sett större på yrkesprogram än på hög-
skoleförberedande program. Bland yrkesprogrammen var andel elever med 
beslut om indragen studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro störst på handels- 
och administrationsprogrammet, följt av fordons- och transportprogrammet 
och hantverksprogrammet. Samtliga sex högskoleförberedande program hade 
minst andel elever med beslut av samtliga program. Allra minst andel beslut 
om indragen studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro var det på naturveten-
skapsprogrammet.

Beslut om indragen studiehjälp  
– vanligast bland elever på yrkesintroduktion 

Fyra av de fem introduktionsprogrammen har störst andel elever med beslut 
om indragen studiehjälp. Allra störst var andelen på yrkesintroduktion där 
nästan var femte elev som beviljats studiehjälp fått ett beslut om indragen 
studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro under läsåret 2012/13. Skillnaden 
mellan enskild och offentlig huvudman var också störst på yrkesintroduktion, 
där andelen beslut var störst hos enskild huvudman (26 procent hos enskild 
huvudman och cirka 18 procent hos offentlig huvudman), följt av bygg- och 
anläggningsprogrammet, där andelen beslut om indragen studiehjälp på grund 
av ogiltig frånvaro var störst hos enskild huvudman (12 procent hos enskild 
huvudman och 6,5 procent hos offentlig huvudman). Språkintroduktion är 
det introduktionsprogram med flest inskrivna elever av de fem, och utmärker 
sig också genom att ha en mindre andel beslut (närmare 9 procent) än övriga 
introduktionsprogram.106

105  CSN:s statistik för 2013/14 visar samma trend att fler pojkar (63 procent) har fått beslut 
om indragen studiehjälp än flickor (37 procent). Fristående skolor rapporterar en större 
andel beslut om indragen studiehjälp än de kommunala skolorna. Drygt hälften med 
indragen studiehjälp får ett återkrav. 19 procent i den gruppen hamnar hos Kronofogden  
eftersom de inte klarar av betalningen. Men andelen med betalningsproblem mins-
kar något jämfört med tidigare år. (se http//www.csn.se/press/ pressmeddelan-
den/2014/1.13447).

106   Se bilaga 3.
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Studerande med extra tillägg  

Andelen elever med beslut om indragen studiehjälp på grund av ogiltig från-
varo varierar mellan elevgrupperna som under läsåret haft de olika typerna av 
studiehjälp, visar tabell 2. Majoriteten av de elever som beviljats extra tillägg 
eller inackorderingstillägg får också studiebidrag. Då en elev har haft flera olika 
typer av studiehjälp återfinns eleven under flera kategorier.

Tre olika typer av studiehjälp: 

Studiebidraget är den vanligaste typen av studiehjälp och 
uppgår till 1 050 kronor i månaden. Studiebidrag ges till 
elever som studerar på heltid på gymnasieskolan, kommunal 
vuxenutbildning eller folkhögskola. Studiebidrag kan beviljas 
från och med kvartalet efter att eleven fyllt 16 år och som 
längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. 
Eleven behöver inte ansöka om studiebidrag. Det beslutas och 
betalas ut utifrån skolans rapportering om elevens studier.

Extra tillägg kan beviljas om eleven och dennas familj 
tillsammans har en inkomst som är lägre än 125 000 kronor 
före skatt. Tillägget uppgår till mellan 285 och 855 kronor i 
månaden beroende på familjens inkomst. Extra tillägg måste 
eleven ansöka om.

Inackorderingstillägg är den minst vanliga typen av studie-
hjälp. Inackorderingstillägg kan under vissa förutsättningar 
beviljas elever som studerar heltid på folkhögskola, fristående 
skola eller riksinternatskola. Avståndet mellan skola och för-
äldrahem måste vara så långt att restiden mellan föräldrahem 
och skola är minst två timmar per dag. Då en elev går på en 
fristående gymnasieskola, fristående gymnasiesärskola eller en 
riksinternatskola, ges endast tillägget om det program och  
den nationella inriktningen inte finns där elevens vårdnads-
havare bor. Inackorderingstillägget uppgår till mellan 1 190 
och 2 350 kronor i månaden, beroende på avstånd mellan 
skola och föräldrahem. Om elevens vårdnadshavare bor utom-
lands och minst en av dem är svensk medborgare, kan eleven 
få inackorderingstillägg även i en kommunal skola i Sverige.  
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Tabell 2. Förekomsten av beslut om indragen studiehjälp under läsåret 2012/13,  
fördelat efter typ av studiehjälp

Typ av studiehjälp

Antal elever som  

beviljats studiehjälp

Antal elever med beslut 

om indragen studiehjälp

Andel med beslut om 

indragen studiehjälp

Studiebidrag 343 089 21 854 6,4 %

Extra tillägg 13 643 1 186 8,7 %

Inackorderingstillägg 4 864 114 2,3 %

Samtliga 343 216 21 878 6,4 %

Drygt 6 procent av eleverna med beviljat studiebidrag hade fått ett beslut 
om indragen studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro under läsåret 2012/13. 
Andelen elever med beslut om indragen studiehjälp på grund av ogiltig från-
varo var störst bland de elever som beviljats extra tillägg (närmare 9 procent) 
och minst bland elever som beviljats inackorderingstillägg. 

Skolors rapportering av ogiltig frånvaro till CSN
I skolenkäten som Skolverket skickade ut ställdes en fråga huruvida rektor 
upplevde att frånvaron hade förändrats vid skolenheten under de senaste två 
åren, dvs. sedan CSN ändrade sina riktlinjer från att ha gällt en gräns på cirka 
20 procent till att gälla några enstaka timmar under en månad. Tabellen nedan 
visar hur rektorerna svarat.

Tabell 3. Förändringar av frånvaron i er skola under de senaste två åren sedan CSN ändrade 
sina riktlinjer

Minskat

Oförändrat  

låg

Oförändrat 

hög Ökat

Vet ej/Svårt 

att bedöma Totalt

Frånvaro med giltigt skäl 13 % 29 % 15 % 16 % 27 % 100 %

Frånvaro utan giltigt skäl 43 % 15 % 14 % 3 % 25 % 100 %

Det vanligaste svaret är att de upplever att den giltiga frånvaron är oförändrat 
låg, och att den ogiltiga frånvaron minskat. Drygt var fjärde rektor anser sig 
inte kunna svara på frågan på grund av att de inte vet, alternativt har svårt att 
bedöma förändringen. 
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Olika uppfattningar om hur CSN:s riktlinjer ska tolkas

I enkäten fick rektorerna även svara på hur de tolkar och arbetar efter de rikt-
linjer som finns för när frånvaro bör rapporteras till CSN.107 De beskriver tre 
varianter av hur skolan har satt upp gränser för att anmäla frånvaro till CSN. 
Gränserna uttrycks antingen i andel frånvaro (procent), antal frånvarotillfäl-
len, eller antal frånvarotimmar alternativt frånvarominuter. Det framkommer 
vidare att den uppsatta gränsen inte alltid leder direkt till CSN-rapportering. 
Ett första steg kan istället vara varningar till elever och vårdnadshavare följt av 
en utredning av orsakerna till elevens frånvaro. Det kan också handla om att 
skolan bestämmer en gräns för när åtgärder för enskilda elever ska sättas in. 
Själva rapporteringen till CSN sker i flera fall först efter en andra, en tredje, 
eller kanske en fjärde uppföljning av frånvaron. Har varningar, åtgärder eller 
liknande haft verkan görs ingen rapportering till CSN. Rektorers svar tyder på 
att de uppsatta gränserna i de flesta fallen gäller den ogiltiga frånvaron. I vissa 
fall kan det dock handla om gränser för den totala frånvaron, eller om särskilt 
uppsatta gränser för den giltiga frånvaron. 

Majoriteten av de rektorer som uppger att skolan har satt upp en gräns för 
frånvaro gör det i procent, dvs. andel frånvaro under en viss period. Grän-
serna varierar allt mellan 5–20 procent under en månad, 10 procent under 
två veckor, 10 procent under sex veckor, över 30 procent under ett läsår, osv. 
Anges gränsen i timmar eller minuter så nämns allt mellan fyra timmar under 
en månad, till mer än tio timmar under en månad. När frånvaron uttrycks 
som tillfällen handlade det om, att döma av enkätutsagorna, om alltifrån sena 
ankomster till hela lektioner.

För de skolor som inte har angivit en exakt gräns för ogiltig frånvaro är en 
typ av svar att rapportering till CSN sker utifrån skolpersonalens bedömning 
av enskilda elevers frånvaro. En annan typ av svar är att de arbetar utifrån att 
identifiera upprepad frånvaro och särskilda mönster av frånvaro. De mönster 
som nämns är bland annat frånvaro under tidiga morgnar, sena eftermiddagar, 
hela dagar och i vissa ämnen. 

107   I de nya riktlinjerna står det att ”[o]m den studerande har ogiltig frånvaro som uppgår 
till 4 timmar eller mer under en månad, bör skolan rapportera det som skolk till CSN.” 
Detta publicerades i CSN:s nyhetsbrev den 11 mars 2014. Eftersom de nya riktlinjerna 
kom under tiden respondenterna hade möjlighet att svara på enkäten så finns det en risk 
att detta kan ha påverkat de respondenter som ännu inte lämnat in sitt svar. Mellan den 11 
mars då CSN:s nya riktlinjer kom ut, och den 24 mars som var den sista dagen att svara på 
enkäten, inkom 65 enkätsvar. Utifrån dessa respondenters svar verkar de nya riktlinjerna 
inte ha påverkat respondenternas sätt att besvara frågan kring hur de bedömer vilken från-
varo som ska rapporteras till CSN.



Svårigheter – hur och när de ska rapportera frånvaro till CSN

I enkätens kommentarsfält efterfrågar flera rektorer tydligare riktlinjer för vil-
ken frånvaro som ska rapporteras till CSN. Då CSN kom ut med nya riktlinjer 
under tiden Skolverkets enkät besvarades är det svårt att avgöra vilka som tagit 
del av de nya riktlinjerna och vilka som inte gjort det. Det är dock inte bara en 
gränsdragning i tid som rektorerna efterfrågar, utan även en tydligare defini-
tion av vilken frånvaro som ska betraktas som giltig respektive ogiltig. Så här 
skriver en rektor: ”Ett stort problem är att om en elev blir av med sitt studiebi-
drag, så blir eleven och föräldrarna arga på skolan, för att det är ju vi som i första 
hand anmäler frånvaron till CSN. Sen blir det oftast diskussioner om vad som är 
giltig och ogiltig frånvaro. Vi anser att det behövs ännu tydligare riktlinjer”

En annan rektor lyfter fram att det finns olika uppfattningar och bedöm-
ningar inom den egna skolenheten: ”Lärarna och mentorerna uppmanas 
återkommande om vikten att anmäla, men efterlevnaden är inte så god, ofta av 
ömmande skäl”. Andra svårigheter uppstår enligt enkätutsagorna då frånvaron 
rör särskilda elevgrupper. Vid en skola vars verksamhet riktar sig till elever med 
funktionsnedsättning beskriver rektorn att de har svårigheter med att ”bedöma 
vad som är ogiltig frånvaro eller vad som är sjukdom”. Rektorn förklarar att sko-
lan på grund av detta inte rapporterat någon frånvaro till CSN, men under-
stryker att de ständigt återkopplar frånvaron med vårdnadshavare. 

Olika uppfattningar om betydelsen  
av CSN-rapporteringen för ökad närvaro

Åsikterna om hur rapporteringen till CSN inverkar på den faktiska frånvaron 
går isär. Det finns rektorer som beskriver att tydliga regler för rapportering till 
CSN har hjälpt dem i arbetet med att motverka och åtgärda frånvaron. En 
rektor är positiv och uttrycker sig så här: ”Det är positivt att frånvaroreglerna 
är strängare idag, för det ger skolan ett redskap utanför oss själva att ta till. Det 
fungerar som ett slags hot naturligtvis, vilket för vissa är oerhört stressande, men 
eftersom gymnasiestudier är frivilligt, och studiebidraget en hjälp till dessa fri-
villiga studier, så ska en elev som är borta för mycket inte ha den hjälpen”. 

En annan rektor menar däremot att rapporteringen till CSN mycket sällan 
påverkar elevernas attityd och att frånvaro aldrig minskar på grund av detta. 

Dessutom kan kravet på rättssäkerhet och administrationen runt frånvaro-
rapporteringen till CSN uppfattas som en stor belastning för skolans resurser. 
Istället för att ägna sig åt sitt pedagogiska uppdrag med kurativa inslag, får 
skolan ägna sig åt administration, anser en rektor: ”Gymnasiet belastas av CSN:s 
arbetsuppgifter då det inverkar negativt på skolans uppdrag och integritet för läraren. 
Läraren och rektors pedagogiska uppdrag innefattar kurativa frågor och rör på djupet 
enskilda familjers ekonomi vid behandling av CSN och frånvaro. Krav på rättssäker-
het gör att frånvarouppföljning och CSN tar stora pedagogiska resurser i anspråk.”
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Sammanfattning
Elever med ogiltig frånvaro ska rapporteras till CSN. Ett beslut från CSN leder 
till att eleven blir av med sin studiehjälp. Närmare 90 procent av de elever 
som under 2012/13 rapporterades för ogiltig frånvaro till CSN fick också ett 
beslut om indragen studiehjälp. Ett beslut om indragen studiehjälp på grund 
av ogiltig frånvaro innebär i normalfallet att CSN stoppar utbetalningen av 
studiehjälp för dessa elever. CSN:s statistik visar att drygt 6 procent som bevil-
jats studiehjälp fick ett beslut om indragen studiehjälp för läsåret 2012/13. 
Andelen beslut var närmare 3 procentenheter större bland män än bland 
kvinnor. Andelen beslut om indragen studiehjälp var också större bland elever 
i fristående gymnasieskolor samt i gymnasieskolans årskurs 3. 

Fyra av de fem introduktionsprogrammen har störst andel elever med beslut 
om indragen studiehjälp. Störst andel elever med beslut återfanns på yrkesin-
troduktion där nästan var femte elev som beviljats studiehjälp fått ett beslut 
om indragen studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro under läsåret 2012/13. 
Språkintroduktion, som är det introduktionsprogram med flest elever av de 
fem, utmärker sig genom att ha en mindre andel beslut än övriga introduk-
tionsprogram. Av de nationella programmen var andelen beslut om indragen 
studiehjälp generellt sett större på yrkesprogram än på högskoleförberedande 
program. Störst andel beslut om indragen studiehjälp finns bland elever med 
extra tillägg, medan elever med inackorderingstillägg har liten andel.

Rektorernas enkätsvar visar tre varianter av hur skolorna satt upp gränser 
för att anmäla frånvaro till CSN. Gränserna uttrycks antingen i andel frånvaro 
(procent), antal frånvarotillfällen, eller antal frånvarotimmar alternativt från-
varominuter. Det framkommer vidare att den uppsatta gränsen inte alltid leder 
direkt till CSN-rapportering. Rektorerna uppfattar att det kan förekomma 
olika bedömningar av vad som ska betecknas som giltig och ogiltig frånvaro 
inom samma skola. De efterfrågar därför tydligare riktlinjer för vilken frånvaro 
som ska betraktas som giltig respektive ogiltig och vilken frånvaro som ska 
rapporteras till CSN. Det råder också varierande åsikter bland rektorerna om 
CSN:s riktlinjer påverkar närvaron i positiv riktning eller om anmälningarna 
till CSN endast tar resurser från skolans pedagogiska uppdrag och de kurativa 
inslagen och på så sätt ökat den administrativa bördan på lärare.
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KAPITEL 5

Uppföljning och  
bedömning av frånvaro
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Uppföljning och bedömning av frånvaro 
Följande kapitel redogör för hur huvudmän och skolor följer upp och bedömer 
frånvaro i gymnasieskolan. Kapitlet besvarar således frågeställningen: Hur följer 
huvudmän och skolor upp frånvaro? Även huvudmän och rektorers bedöm-
ningar av giltig och ogiltig frånvaro besvaras här, dvs. studiens frågeställning: 
Hur bedömer huvudmän och skolor frånvaro med och utan giltigt skäl? 

Hur följer huvudmän och skolor upp frånvaro? 

Sex av tio huvudmän samlar själva in uppgifter om frånvaro

För att undersöka hur huvudmän hanterar gymnasieelevers frånvaro tillfrå-
gades huvudmännen om de själva samlar in information om gymnasieelevers 
frånvaro, eller om de aktivt uppmuntrar skolor och rektorer att samla in infor-
mation. Frågor ställdes även kring vilken typ av information som samlas in och 
hur informationen används av huvudmännen. 

Enkätsvaren visar att drygt sex av tio huvudmän själva samlar in någon typ 
av information om gymnasieelevers frånvaro. Främst gäller detta informa-
tion om antalet frånvarotimmar kopplat till varje elev. Av enkätsvaren fram-
går även att majoriteten av huvudmännen använder den informationen som 
samlas in om elevers frånvaro till uppföljning av verksamheten i förhållande 
till uppsatta mål, samt att den insamlade informationen ligger till grund för 
huvudmannens planering av insatser. Knappt hälften av huvudmännen uppger 
att informationen ligger till grund för dialog med enskilda skolor. Av dessa är 
majoriteten enskilda huvudmän. 

Endast fyra av tio huvudmän erbjuder skriftliga riktlinjer

Nio av tio huvudmän uppger att de erbjuder skolorna ett administrativt sys-
tem för registrering och rapportering av gymnasieelevers frånvaro. Av de fåtal 
huvudmän som inte erbjuder ett administrativt system för frånvaroregistrering 
är majoriteten små huvudmän med enbart en skolenhet. De huvudmän som 
inte erbjuder administrativa system anger också i lägre utsträckning att de 
genom skriftliga riktlinjer eller att de på annat sätt ger råd om hur skolor bör 
hantera elevfrånvaro i gymnasieskolan, jämfört med de huvudmän som erbju-
der skolor ett administrativt system för frånvaroregistrering.

Enligt huvudmannaenkäten erbjuder fyra av tio huvudmän skriftliga rikt-
linjer eller råd om hur skolorna bör hantera elevfrånvaro i gymnasieskolan. Att 
ha riktlinjer för hantering av frånvaro är vanligare bland större huvudmän med 
fler än fem skolor än bland mindre. 
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Majoriteten av huvudmännen har svarat att de skriftliga riktlinjerna/råden 
innehåller information om att skolan ska rapportera gymnasieelevers från-
varo utan giltigt skäl till vårdnadshavarna samt att frånvaro utan giltigt skäl 
ska rapporteras till CSN, enligt CSN:s riktlinjer. Men enskilda och offentliga 
huvudmän uppvisar olika mönster. Enskilda huvudmän inkluderar i större 
utstäckning information om att skolorna ska rapportera frånvaro till huvud-
mannen än kommunala huvudmän. Offentliga huvudmän inkluderar i sin tur 
i större utsträckning information om att frånvaro ska rapporteras till hemkom-
munen för elever som inte går i någon av hemkommunens skolor än enskilda 
huvudmän.

Övervägande delen av skolorna använder  
administrativa system och riktlinjer 

En övervägande del av rektorerna uppger att de använder administrativa 
system för registrering av gymnasieelevers frånvaro och närvaro. Majoriteten av 
rektorerna anger också att de har skriftliga riktlinjer, råd eller liknande för hur 
personal ska hantera elevers frånvaro. Nedan finns en tabell som visar vad dessa 
riktlinjer/råd eller liknande innehåller. 

Tabell 4. Skolors skriftliga riktlinjer, råd eller liknande om hanteringen av elevers frånvaro 

Antal Andel*

Hur frånvaro ska registreras 309 95 %

När frånvaro ska rapporteras till vårdnadshavarna 294 90 %

När frånvaro ska rapporteras till CSN 293 90 %

När elevhälsan bör kopplas in 252 77 %

Vilken typ av frånvaro som ska anses vara utan giltigt skäl  
(till skillnad från giltigt skäl)

245 75 %

När frånvaro ska rapporteras till skolans huvudman 102 31 %

När kontakt bör tas med socialtjänst, primärvård, barn- och  
ungdomspsykiatrin, polisen, habilitering eller liknande

96 29 %

När frånvaro ska rapporteras till elevernas hemkommun 59 18 %

Annat 27 8 %

Annat 6 2 %

*Andelen beräknas utifrån de skolor som svarat att de har skriftliga riktlinjer



52 FRÅNVARO OCH NÄRVARO I GYMNASIESKOLAN

Av de angivna alternativen är det enligt rektorerna vanligast att ha riktlinjer för 
hur frånvaron ska registreras, följt av att ha riktlinjer för när frånvaro ska rap-
porteras till vårdnadshavarna och när frånvaro ska rapporteras till CSN.  
En stor andel, 77 procent, anger också att de har riktlinjer för när elevhälsan 
bör kopplas in. 75 procent uppger att de har riktlinjer för vilken typ av från-
varo som ska anses vara utan giltigt skäl. Nästan samtliga skolor som enbart 
har introduktionsprogram har riktlinjer för när elevhälsan bör kopplas in.

Däremot visar enkätresultaten att endast 31 procent av rektorerna uppger 
att riktlinjerna innehåller när frånvaro ska rapporteras till skolans huvudman. 
29 procent uppger att riktlinjerna innehåller något om när kontakt bör tas 
med socialtjänst, primärvård, barn- och ungdomspsykiatrin, polisen, habili-
tering eller liknande. Det senare är något vanligare bland skolor med enskild 
huvudman än bland skolor med offentlig huvudman (41 procent respektive  
24 procent).

Av de angivna alternativen var det minst vanligt att ha riktlinjer för när 
frånvaro ska rapporteras till elevernas hemkommun. Endast 18 procent uppger 
sig ha riktlinjer för när frånvaro ska rapporteras till elevernas hemkommun.108 
Det är dock vanligare bland skolor med enskild huvudman att ha riktlinjer när 
frånvaro ska rapporteras till elevens hemkommun än bland skolor med offent-
lig huvudman: 32 procent mot 11 procent.

Inte mer frånvaro vid apl/praktik än i skolan, enligt rektorer

Drygt tre av fyra rektorer uppger att de anordnar utbildning med arbetsplats-
förlagt lärande (apl) eller praktik. Majoriteten av dessa anser att rapporteringen 
av elevers frånvaro och närvaro vid apl/praktik generellt sett fungerar bra. 
Endast cirka 4 procent av rektorerna anger att rapporteringen av elevers från-
varo och närvaro vid apl/praktik generellt sett fungerar dåligt. Drygt hälften av 
rektorerna anser helt eller delvis att det är svårare att ha kontroll över elevers 
närvaro vid apl/praktik.

Närmare tre av fyra svarar att det inte är vanligare att elever är frånvarande 
vid apl/praktik än under övrig undervisning. Cirka en av fyra skolor med apl/
praktik menar att det är vanligare, medan en av fyra svarar att de har svårt att 
bedöma detta. 

108   I enkätens svarsalternativ beskrivs att detta är aktuellt för fristående skolor samt för kom-
munala skolor med en eller flera elever som har en annan hemkommun. 
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Hur bedömer huvudmän och skolor  
frånvaro med och utan giltigt skäl? 

Många tolkningar av frånvaro med  
och utan giltigt skäl enligt huvudmän

Både huvudmän och rektorer tillfrågades i enkäterna huruvida de i insam-
lingen av uppgifter om frånvaro särskilde giltig och ogiltig frånvaro. En klar 
majoritet av de svarande huvudmännen uppger att de samlar in uppgifterna 
uppdelat på frånvaro med respektive utan giltigt skäl. 

Flertalet av huvudmännen baserar sina uppgifter om frånvaro utan giltigt 
skäl på frånvaro som inte har anmälts till skolan. Nära hälften baserar upp-
gifterna om frånvaro utan giltigt skäl på frånvaro som läraren eller skolan 
be dömer vara utan giltigt skäl. Det kan handla om exempelvis frånvaro som 
inte har styrkts av läkarintyg eller planerad frånvaro som inte anmäls till skolan 
i tillräckligt god tid t.ex. vid semesterresa. Svårigheten i att bedöma vad som 
är giltig respektive ogiltig frånvaro uttrycks av flera huvudmän. Så här beskri-
ver en huvudman det: ”Det absolut mest efterlysta stödet i dessa frågor är tydliga 
riktlinjer om vad som är giltig och ogiltig frånvaro. Som det nu är finns nog lika 
många tolkningar som skolor, om inte lärare ...”

Ogiltig frånvaro = oanmäld frånvaro enligt rektorer

Enligt rektorernas utsagor sker bedömningen av vad som betecknas som giltig 
respektive ogiltig frånvaro i skolverksamheterna. Nio av tio rektorer anger 
att huruvida frånvaro bedöms som giltig eller ogiltig beror på om frånvaron 
anmälts till skolan eller inte. Har den inte anmälts så betraktas den som ogil-
tig. Över hälften svarar dessutom att läraren/skolan bedömer vilken frånvaro 
som är utan giltigt skäl, oavsett om den har anmälts eller inte. 

26 rektorer anger också ett eget alternativ för vad uppgifterna baseras på. 
Där nämns bl.a. sena ankomster och upprepad sjukdom utan läkarintyg 
som exempel på vad skolan bedömer som ogiltig frånvaro. I de öppna svaren 
framkommer bl.a. att ledighet godkänns på somliga skolor beroende på elevers 
studieresultat: ”Ansökan om ledighet godkänns under förutsättning att en elev nått 
förväntat resultat gällande måluppfyllelse och att närvaro är utan anmärkning. 
Utifrån dessa premisser godkänns ledighetsansökan. Detta stäms av med elevhand-
ledare i nära anslutning till ledighet”.

Däremot kan elever få ogiltig frånvaro när de har ansökt om ledighet men 
fått avslag och sjukanmäler sig själva samma datum. Elever med hög frånvaro 
som har fyllt 18 år behöver ha läkarintyg. Skickas inte ett sådant intyg in så får 
eleven ogiltig frånvaro: ”Om eleven ofta sjukskriver sig och har en frånvaro motsva-
rande c:a två dagar i veckan kräver skolan läkarintyg som styrker sjukdom. Annars 
räknar vi om anmäld frånvaro till oanmäld från det datum vi begärt ett läkarintyg”.
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Sammanfattning 
Enkätsvaren visar att drygt sex av tio huvudmän själva samlar in någon typ av 
information om gymnasieelevers frånvaro. Främst gäller detta information om 
antalet frånvarotimmar kopplat till varje elev. Nio av tio huvudmän uppger att 
de erbjuder skolorna ett administrativt system för registrering och rapportering 
av gymnasieelevers frånvaro. 

Den övervägande delen av rektorerna uppger att de använder administrativa 
system för registrering av gymnasieelevers frånvaro och närvaro, liksom när 
frånvaro ska rapporteras till vårdnadshavarna och när frånvaro ska rapporteras 
till CSN. Majoriteten av rektorerna uppger att de har riktlinjer för hur från-
varon ska registreras, liksom när frånvaro ska rapporteras till vårdnadshavarna 
och när frånvaro ska rapporteras till CSN. Enligt enkätsvaren uppger 77 pro- 
cent att de har riktlinjer för när elevhälsan bör kopplas in och 75 procent 
anger att de har riktlinjer för vilken typ av frånvaro som ska anses vara utan 
giltigt skäl. Endast 31 procent av rektorerna uppger att riktlinjerna innehål-
ler information om när frånvaro ska rapporteras till skolans huvudman. 29 
procent uppger att riktlinjerna innehåller något om när kontakt bör tas med 
externa aktörer. Endast 18 procent uppger att de har riktlinjer för när frånvaro 
ska rapporteras till elevernas hemkommun.109 

Majoriteten av de skolor som har arbetsplatsförlagt lärande (apl)/praktik 
anser att rapporteringen av elevers frånvaro och närvaro vid apl/praktik gene-
rellt sett fungerar bra. 

Nio av tio rektorer anger att huruvida frånvaro bedöms som giltig eller ogil-
tig beror på om frånvaron anmälts till skolan eller inte. Har den inte anmälts 
så betraktas den som ogiltig. Över hälften svarar samtidigt att läraren/skolan 
bedömer vilken frånvaro som är utan giltigt skäl, oavsett om den har anmälts 
eller inte.

109   I enkätens svarsalternativ beskrivs att detta är aktuellt för fristående skolor samt för kom-
munala skolor med en eller flera elever som har en annan hemkommun. 
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KAPITEL 6

Arbetet med att främja närvaro 
och minska frånvaro
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Arbetet med att främja närvaro  
och minska frånvaro
Detta kapitel handlar om hur huvudmän och rektorer uppger att de arbetar 
både med frånvarominskning och med att främja närvaro liksom om hur rek-
torerna uppfattar detta arbete.110 Kapitlet ska m.a.o. besvara frågeställningarna: 
Hur arbetar huvudmän och skolor med att utreda, åtgärda och förebygga frånvaro, 
liksom att främja närvaro? liksom Hur uppfattar huvudmän och rektorer resul-
tatet av detta arbete? För att kunna utreda, åtgärda och förebygga frånvaro, 
liksom att främja närvaro är det viktigt att utreda orsakerna. Kapitlet tar också 
upp orsaksförklaringar till frånvaro, dvs. frågeställningen Hur ser rektorer på 
orsaker till frånvaro?

Hur arbetar huvudmän med frånvaro och närvaro?

Huvudmännens insatser i arbetet med att minska frånvaro  
och främja närvaro

Av enkätsvaren framgår att hälften av huvudmännen finner det svårt att 
bedöma sitt arbete med att minska gymnasieelevers frånvaro. 30 procent svarar 
att arbetet för att minska frånvaro inte sker på huvudmannanivå. 17 procent 
av huvudmännen anser att deras arbete med att minska frånvaron i gymnasie-
skolan har varit verkningsfullt. 

27 procent av de huvudmän som har skriftliga riktlinjer eller råd om hur 
rektorer och skolor bör hantera gymnasieelevers frånvaro anser att huvudman-
nens arbete med frånvaro har varit verkningsfullt. Motsvarande siffra bland de 
huvudmän som saknar skriftliga riktlinjer är 9 procent. 

38 procent av de huvudmän som inte har skriftliga riktlinjer anser att ansvaret 
för att minska gymnasieelevers frånvaro inte sker på huvudmannanivå. Motsva-
rande siffra bland de huvudmän som författat skriftliga riktlinjer är 21 procent.

Enkätsvaren visar också att de huvudmän som har författat skriftliga riktlin-
jer om hur rektor och skola bör hantera elevfrånvaro i gymnasieskolan endast  
i något högre grad gör aktiva insatser för att minska elevfrånvaron. Jämfört med 
de huvudmän som saknar skriftliga riktlinjer uppger de ändå att de i större 
utsträckning tar ansvar för det närvarofrämjande arbetet och uppfattar sina 
insatser som verkningsfulla.

110   Det närvarofrämjande arbetet handlar enligt Skolverkets allmänna råd om att utforma en 
god lärandemiljö präglat av trygghet och arbetsro, med undervisning som anpassas till den 
enskilde elevens behov, vilket främjar motivationen att delta i utbildningen. I arbetet ingår 
bl.a. rektors arbete med att skapa ett gott skolklimat, som skapa och goda relationer mel-
lan elever och mellan elever och vuxna (se kapitel 3 Bestämmelser).
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Utöver de skriftliga riktlinjerna är rektorsträffar en relativt vanlig informa-
tionsform som utnyttjas av drygt två av tre huvudmän med två eller fler skolor. 
Även nämndmöten nämns. Generellt sett verkar enskilda huvudmän ha en 
något mer ad hoc inställning och till större del ge information vid behov eller 
vid muntliga genomgångar och konferenser jämfört med offentliga huvudmän. 

De öppna svaren tyder på att vissa huvudmän prioriterar elevfrånvaro som 
en viktig fråga genom att föra en kontinuerlig diskussion med rektorer i rek-
torsgrupper. Så här uttrycker sig en huvudman: ”Frånvaro är ett av våra stora 
problem och fokusområden. Vi har en kontinuerlig diskussion om detta digitalt. 
Alltså rektorsgruppens maildatabas. Vi har rektorsträffar tre gånger per termin då 
frånvaron är ett återkommande ämne.” 

I de öppna svaren framkommer också att arbetsgången kan vara otydlig för 
huvudmännen. En huvudman beskriver hur frånvarorapportering visserligen 
är sammankopplad med elevhälsa, särskilt stöd och åtgärdsprogram, men att 
dessa rutiner endast finns beskrivna i elevhälsospecifika dokument. I de doku-
ment som fokuserar elevfrånvaro nämns dock inte elevhälsa särskilt. 

Majoriteten av de offentliga huvudmännen och hälften av de enskilda 
huvudmännen rapporterar att de gör någon typ av aktiv insats för att under-
lätta för skolor att samarbeta med andra aktörer. Offentliga huvudmän med 
en skolenhet är den grupp som tycks mest benägen att samarbeta med social-
tjänsten, närmare 75 procent har svarat det. Nära 60 procent av de offentliga 
huvudmännen med fler än två skolor uppger att de arbetar för att underlätta 
skolornas samarbete med socialtjänsten. Drygt 40 procent av de offentliga 
huvudmännen nämner samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin.  
30 procent uppger att de aktivt verkar för att underlätta skolornas samarbete 
med polisen. Bland de enskilda huvudmännen anger cirka 30 procent att de 
samarbetar med socialtjänsten och cirka 25 procent barn- och ungdomspsykia-
trin och polisen. Cirka 25 procent av de offentliga huvudmännen gör aktiva 
insatser för att främja samarbeten med arbetsförmedlingen. Motsvarande andel 
för de enskilda huvudmännen är färre än 10 procent.

De huvudmän som rapporterar att de har författat skriftliga riktlinjer eller 
råd om hur rektor och skola bör hantera frånvaro i gymnasieskolan är något 
mer benägna att samverka med andra aktörer i närvarofrämjande syfte jämfört 
med de huvudmän som rapporterat att de inte har skriftliga riktlinjer eller råd.

Små offentliga huvudmän med ansvar för en skolenhet, tycks göra fler 
aktiva insatser för att underlätta samverkan med andra aktörer, såsom social-
tjänsten och arbetsförmedlingen än enskilda huvudmän. 



58 FRÅNVARO OCH NÄRVARO I GYMNASIESKOLAN

Hur uppfattar huvudmän och rektorer  
arbetet med frånvaro och närvaro?
I enkäten efterfrågades vilka faktorer som försvårar huvudmännens arbete med 
att minska gymnasieelevers frånvaro.

Dålig tillgång till statistik, bristfällig uppföljning  
av frånvaro och minskade resurser 

En av de främsta faktorerna som nämndes av huvudmännen är att svag tillgång 
till statistik och bristfällig uppföljning av frånvaro försvårar arbetet. En huvud-
man uttryckte sig så här: ”Om man inte har ett digitalt uppföljningssystem som 
gör att man som huvudman har koll på hur det ser ut på enhetsnivå, programnivå, 
lärarnivå, elevnivå blir det ett problem att styra från huvudmannen.” 

En annan huvudman uppmärksammar att minskade resurser inom elevhäl-
san har försvårat ett aktivt arbete för att minska frånvaron i gymnasieskolan. 
Det finns också exempel på att huvudmännen lyfter fram det som särskilt 
problematiskt att följa upp pendlande elevers frånvaro. Så här uttalar sig en 
huvudman: ”Eftersom vi har en gymnasieskola i kommunen och arbetet sker i 
nära samverkan mellan skol- och huvudmannanivå fungerar det bra avseende den 
egna skolan. Svårigheterna gäller för de elever och skolor som ligger utanför kom-
munen”. 

En liten andel huvudmän rapporterar  
gymnasieelever med ogiltig frånvaro 

När det gäller elever som går i en fristående skola eller i en annan kommuns 
skola uppger dock drygt fem av tio hemkommuner att inga huvudmän anmä-
ler gymnasieelevers frånvaro utan giltigt skäl till hemkommunen. Det finns 
exempel på huvudmän som menar att de anmälningar de fick in inte kom in 
i tillräckligt god tid för att kunna göra eventuella insatser. En hemkommun 
skriver att orsaken till att en så liten andel huvudmän rapporterar elevfrånvaro 
till hemkommunen är att ett tydligt regelverk som ålägger dem detta ansvar 
saknas. En annan svarande anser att informationsansvaret bör förtydligas:  
”I vår kommun har vi ingen egen gymnasieskola och köper därför utbildnings- 
platser från andra skolor. Vi har endast IM-program i egen regi. Tycker personli-
gen att informationsplikt skulle tydliggöras ifrån utbildningskommunen till den 
köpande hemkommunen”. 

De öppna svaren ger delvis en kluven bild av huvudmännens benägenhet att 
rapportera gymnasieelevers frånvaro till hemkommunen. Det finns utsagor om 
att det främst är enskilda huvudmän som inte rapporterar frånvaro, men också 
utsagor om att alla huvudmän, oavsett huvudmannatyp, är dåliga på att rap-
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portera frånvaro: ”Stora svårigheter att få information från skolor om våra elevers 
studiesituation, närvaro, resultat, programbyte eller all annan viktig information som 
kan förhindra avhopp. Man kan i det fallet inte säga att det är någon skillnad mel-
lan kommunala eller fristående skolor, det är sällsynt att få information rakt över! ” 

Vårdnadshavares attityd och bristfälliga ansvarstagande

Huvudansvaret för elevernas närvaro vilar främst på vårdnadshavare, menar 
huvudmännen. En huvudman poängterar vikten av att vårdnadshavares stöd till 
eleven fortgår genom hela utbildningen, även efter det att eleven fyller 18 år. 

”Grunden till hög närvaro och god arbetsmoral måste ligga på föräldrarnas 
ansvar. Detta behöver uppmärksammas tidigt så att eleverna snabbt får lära sig 
vilka krav samhället (föräldrar & skola ställer), då blir de redo för arbetslivet på ett 
bra sätt med rätt förväntningar. Sedan måste föräldraansvaret och stödet finnas hela 
vägen – även när de fyllt 18. Annars är det svårt för skolan att nå goda resultat”. 

I utsagorna framkommer att huvudmännen anser att vårdnadshavare kan 
brista i sitt ansvarstagande vad gäller elevers närvaroplikt när de tar med elev-
erna på semesterresor mitt i terminen: ”Föräldrarna tar med eleverna på semes-
trar när som helst under läsåret vilket gör att eleverna är borta. Man visar med det 
också att närvaro i skolan inte är viktigt utan att det mesta går före skolan”.

Huvudmännen finner det problematiskt att elever börjar förvärvsarbeta 
innan avslutad skolgång. Förvärvsarbete tycks främst ske under sista året på 
gymnasieutbildningen. 

Skolor – registrerar och rapporterar inte alltid elevfrånvaro

De svarande huvudmännen tycks också anse att det är skolorna och rektorerna 
som står som ansvariga för flera av de brister som uppkommer i det närvaro-
främjande arbetet. Det kan exempelvis handla om att lärare inte alltid regist-
rerar och rapporterar elevfrånvaro. Att skolorna avgör kriterierna för frånvaro 
med respektive utan giltigt skäl anses problematiskt då lärare och skolledare 
kan arbeta utifrån olika bedömningsgrunder.
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Hur ser skolor på orsaker till frånvaro?
I skolenkäten fick rektorerna svara på vilken typ av frånvaro som förekommer 
på deras skola och vad de anser vara orsaken till frånvaron. Rektorerna fick 
uppskatta hur vanligt förekommande olika orsaker till ogiltig frånvaro är på 
den egna skolenheten. Diagrammet nedan visar vilka alternativ som gavs, samt 
hur rektorerna svarat:

Diagram 1. Hur vanligt förekommande är följande orsaker till frånvaro utan giltigt skäl i er skola? 

0 10 20 30 40 50 60 80 9070 100 %

Social situation i skolan 
(t.ex. kränkande behandling)

Undervisningssituation (svårigheter att 
anpassa undervisningen till elevers behov)

Förvärvsarbete (elever arbetar 
istället för att gå på lektioner)

Strategisk frånvaro (elever väljer att utebli 
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Vanligaste frånvaroorsaken enligt rektorerna

Som diagrammet visar anger rektorerna att hemsituation eller social situation 
utanför skolan är den vanligaste orsaken till frånvaro utan giltigt skäl:  
65 procent av rektorerna anger att detta är ganska eller mycket vanligt före-
kommande. Därefter uppger 30 procent av rektorerna att stress och en 
upplevelse av höga prestationskrav är en ganska vanlig eller mycket vanligt 
förekommande orsak. Detsamma gäller ”strategisk frånvaro”, vilket 30 procent 
av rektorerna uppger vara ganska vanligt eller mycket vanligt förekommande 
orsak. Förvärvsarbete anser 21 procent vara ganska vanligt eller mycket vanligt 
förekommande. Undervisningssituation (svårigheter att anpassa undervis-
ningen till elevers behov) anser 13 procent vara ganska vanligt eller mycket 
vanligt förekommande medan majoriteten, 74 procent anser det inte vara vanligt 
förekommande.

Social situation i skolan, t.ex. kränkande behandling, anses vara minst van-
lig orsak till frånvaro: 90 procent av rektorerna uppger att det inte är en vanligt 
förekommande orsak att social situation i skolan, t.ex. kränkande behandling, 
föranleder frånvaro utan giltigt skäl. 4 procent anger att det är ganska vanligt 
eller mycket vanligt förekommande och 6 procent vet ej/har svårt att bedöma det. 
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Hemsituation eller social situation utanför skolan tenderar rektorerna att se 
som en något vanligare orsak till frånvaro i skolor med 200 eller fler elever. 
Det är också vanligare inom storstadsområden där närmare en tredjedel svarar 
att det är en mycket vanligt förekommande orsak. Nästan samtliga rektorer 
med enbart introduktionsprogram svarar att hemsituation eller social situation 
utanför skolan är en ganska eller mycket vanligt förekommande orsak till ogil-
tig frånvaro. Rektorer för gymnasieskolor med enbart högskoleförberedande 
program uppger däremot att hemsituation som orsak till frånvaro är minst 
vanligt förekommande. 

Hur arbetar skolor med frånvaro och närvaro?
Hur ser då rektorerna på skolans arbete med frånvaro och närvaro? Rektorerna 
fick svara på hur väl de instämmer i fyra påståenden om deras skolverksamhet 
(se tabellen nedan). 

Tabell 5. Påståenden om skolans arbete med frånvaro 

 

Instämmer 

inte alls

Instämmer 

delvis

Instämmer 

helt

Vet ej/Svårt 

att bedöma

Skolan har en heltäckande bild över varje 
elevs frånvaro 1 % 31 % 68 % 0,3 %

Samarbetet inom skolan kring elevers 
frånvaro fungerar bra 1 % 50 % 49 % 0,3 %

Skolan får det stöd den behöver från 
huvudmannen 10 % 39 % 37 % 14 %

Skolans arbete med frånvaro har varit 
effektivt 2 % 68 % 27 % 4 %

Skolor anser sig ha en heltäckande bild  
över varje elevs frånvaro 

Som tabellen visar instämmer majoriteten av rektorerna helt i att deras skola 
har en heltäckande bild över varje elevs frånvaro. Så gott som alla håller helt 
eller delvis med om att samarbetet inom skolan kring elevers frånvaro fungerar 
bra. Den utsaga som minst andel, 27 procent, instämmer helt i är att ”skolans 
arbete med frånvaro har varit effektivt”. I påståendet ”att skolan får det stöd 
den behöver från huvudmannen” instämmer enbart 10 procent inte alls. Det 
är också på detta påstående som störst andel svarar att de inte vet eller har svårt 
att bedöma detta.

Resultaten från skolenkäten visar också att skolor med enskild huvudman 
i större utsträckning än skolor med offentlig huvudman instämmer helt i att 
de har en heltäckande bild över varje elevs frånvaro, samt att samarbetet inom 
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skolan kring elevers frånvaro fungerar bra. Rektor för gymnasieskola med 
enskild huvudman instämmer också i större utsträckning helt i att skolan får 
det stöd den behöver från huvudmannen.

Nära samarbete med elevhälsa, SYV och vårdnadshavare

I skolenkäten ställdes frågor om hur skolorna arbetar med frågor kring från-
varo inom den egna verksamheten samt i vilken utsträckning de samarbetar 
med externa aktörer. Tabellen nedan visar de angivna alternativen samt hur 
rektorerna svarat.

Tabell 6. Skolans aktiva arbete med elevers frånvaro utan giltigt skäl

Inte alls I låg grad

I ganska hög 

grad/I hög grad

Nära samarbete med elevhälsa, SYV m.m. 0,6 % 3 % 96 %

Nära kontakt med vårdnadshavare 0,6 % 4 % 95 %

Utredning av orsaker till frånvaro 0,6 % 5 % 94 %

Varningar innan rapportering till CSN 2 % 7 % 91 %

Särskilda stödinsatser i undervisningen (t.ex. special-
pedagogisk personal, tekniska hjälpmedel m.m.)

1 % 15 % 84 %

Uppgifterna om frånvaro ingår i skolans systematiska 
kvalitetsarbete

5 % 16 % 79 %

Särskilda insatser kring studiemiljö/ studiero 4 % 36 % 61 %

Identifiering av och särskilda insatser för elevgrupper 
med ökad risk för frånvaro

9 % 34 % 57 %

Samarbete med externa aktörer (t.ex. socialtjänst, 
primärvård, barn- och ungdomspsykiatrin, polisen eller 
habiliteringen)

6 % 43 % 50 %

Generella förändringar av undervisningen (för alla elever) 10 % 48 % 41 %

Majoriteten av rektorerna anger att de i hög eller ganska hög grad arbetar 
aktivt genom nära samarbete med elevhälsa och SYV, i nära kontakt med 
vårdnadshavare. Majoriteten uppger också att de i hög eller ganska hög grad 
arbetar aktivt med utredning av orsaker till frånvaro, liksom genom varningar 
innan rapportering till CSN. En stor andel, 84 procent, anger också sker i hög 
eller i ganska hög grad att de arbetar aktivt med särskilda stödinsatser kring 
studiemiljö och studiero. 

Likaså uppger hälften av rektorerna att samarbete med externa aktörer (t.ex. 
socialtjänst, primärvård, barn- och ungdomspsykiatrin, polisen eller habilite-
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ringen) sker i nästa lika hög eller ganska hög grad. De flesta rektorer uppger att 
generella förändringar av undervisningen (för alla elever) i närvarofrämjande 
syfte sker i låg grad eller inte alls.

Resultaten från skolenkäten visar också att nära samarbete med elevhälsa, 
SYV m.m. är vanligare bland skolor med offentlig huvudman än bland skolor 
med enskild huvudman. Att i hög grad arbeta med särskilda insatser kring 
studiemiljö och studiero är vanligare bland skolor med enskild huvudman  
(21 procent) än bland skolor med offentlig huvudman (9 procent). 

Rektorerna gavs även möjlighet att ange ett övrigt sätt som skolan arbetar 
aktivt på. Majoriteten av de öppna svaren handlar om att skolorna arbetar i 
nära kontakt med vårdnadshavare och elever. Motivationshöjande insatser, 
punktinsatser för enskilda elever eller elevgrupper, stresshantering, hjälp med 
studieteknik, insatser för att förbättra den fysiska miljön, statistisk uppföljning 
och utvärdering, är andra exempel på aktiviteter som nämns.  

I enkäten tillfrågades rektorerna i vilken grad skolorna samarbetar med 
externa aktörer kring den ogiltiga frånvaron. Rektorerna liksom huvudmän-
nen ovan uppger att de samarbetar med socialtjänsten i högst grad, följt av 
barn- och ungdomspsykiatrin. Samarbetet med socialtjänsten anges i högre 
utsträckning bland skolor med offentlig huvudman och bland skolor med 
enbart introduktionsprogram. Samarbete med arbetsförmedlingen uppges vara 
vanligast bland skolor med enbart yrkesförberedande program. 

De svarande fick även möjlighet att ange övriga exempel på samarbete 
med externa aktörer. Det vanligast angivna exemplet är samarbete med den 
egna kommunen eller med andra kommuner. Därefter nämns även samarbete 
med föräldrar, apl-anordnare, andra skolor, ungdomsmottagning, boende för 
ensamkommande flyktingbarn m.fl.

I de öppna svaren framkommer exempel på att rektorer förespråkar och 
efterfrågar bättre samarbete med externa aktörer såsom primärvård, BUP och 
behandlingshem. En rektor beskriver svårigheter som finns kring samarbete 
med aktörer utanför skolan: ”Vill kommentera att ett STORT problem är Social-
tjänst och ungdomspsykiatrin samt kommuner generellt är OVILLIGA till samar-
bete till gymnasieskolor. De hävdar ofta att gymnasiet är en frivillig skolform.”

Hur uppfattar rektorer arbetet  
med frånvaro och närvaro?
I skolenkäten ställdes en öppen fråga om vilken frånvaro som den svarande 
anser vara den mest problematiska för eleverna och vilken frånvaro som är den 
mest problematiska att hantera för skolan. 
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All frånvaro, giltig som ogiltig, är problematisk 

Flera rektorer understryker att all frånvaro, giltig som ogiltig, är problematisk 
för eleverna då de hamnar efter i studierna. Det påverkar resultaten negativt 
och eleverna kan ha svårt att ta igen den kunskap som de missar, menar t.ex. 
denna rektor: ”All frånvaro är problematisk då eleverna inte inser att de då har 
en skyldighet att själva ta igen det som de har missat. Eleverna tar för givet att 
informationen ska komma till dem och inte tvärtom. ”Jag var borta förra lektionen 
så jag vet inte vad vi ska göra” är ett allt för ofta hört uttryck.”

Då rektorerna tillfrågades vilken frånvaro som är den mest problematiska att 
hantera för skolan nämns ”elever som glider skolan ur greppet” och uppvisar 
”ett undvikande beteende”. Så här beskriver en rektor detta: ”Den frånvaro som 
innebär att eleven undviker prov och redovisningar, kommer för sent med inläm-
ningsuppgifter och successivt glider oss ur greppet är besvärligast att komma åt. Det 
är en liten grupp, men tar mycket tid”. Samma rektor menar att många elever 
inte alltid ser sambandet mellan skolgång och framgång. En fritidsaktivitet är 
viktigare än skolarbetet och föräldrarna prioriterar också ofta annat före. 

Elevers psykiska ohälsa och bristande motivation

En annan rektor kopplar samman skolfrånvaro med rädslan att misslyckas. 
Rektorn menar att prestationskraven i skolan leder till stress som gör att 
många elever väljer att undvika lektionen eller avstå från att göra vissa upp-
gifter: ”Hellre undvika än genomföra lektionen då slipper de stressen eller kraven. 
Många anpassningar görs för eleverna och vi försöker få hjälp av externa aktörer, 
men upplever att det ibland kan vara svårt”.

Psykisk ohälsa och sociala problem, tillsammans med stress, ångest och 
höga prestationskrav nämns återkommande som några av de absolut stora 
problemområdena som eleverna och skolan har att hantera. Sådana faktorer 
bidrar, enligt rektorerna, till en ond spiral för elever. Det dåliga måendet kan 
leda till frånvaro, vilket i sig kan öka stressen och skapa ångest, t.o.m. utbränd-
het, menar rektorerna: ”Den frånvaro som ökar mest är den som har med psykisk 
ohälsa att göra. Ofta blir eleverna borta i långa perioder mer eller mindre på 
heltid från skolan. När det gäller den typen av frånvaro har också skolan svårt att 
göra anpassningar i skolmiljön annat än att anpassa omfattningen av studierna. 
Frånvaron av detta slag gör att eleven får en förlängd studiegång vilket oftast sätter 
ytterligare stress på eleven. Synen på ungdomars ”utbrändhet” skiljer sig från synen 
på vuxnas, vuxna blir sjukskrivna men ungdomar ska till varje pris försöka klara 
en skolgång lika bra som en ”frisk” elev.”

Enligt rektorerna kan frånvaron innebära problem för såväl de högpreste-
rande eleverna som för lågpresterande elever på grund av psykisk ohälsa och 
dåligt stöd hemifrån: ”De som mår psykiskt dåligt och är frånvarande p.g.a. detta 
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är det svåraste att förändra. De som inte har föräldrar som stöttar och hjälper, de 
är de mest utsatta, och de som har svårast att förändra sin situation. Detta kan 
gälla högpresterande elever i lika hög grad som de som har det kämpigare med att 
gå i skolan.”

Bristande motivation och skoltrötthet hos eleverna är andra problem-
områden som tas upp. Flera rektorer beskriver hur trötta elever försover sig på 
grund av sådant som dataspelande eller sena vanor. Så här beskriver en rektor: 
”Att elever sitter uppe sent på kvällarna och spelar dataspel eller kollar på film och 
sedan inte orkar upp nästa dag. Eleverna kommer sent till skolan eller inte alls. Vi 
arbetar hårt med att få upp elevernas motivation för skolan och för att de då ska se 
det meningsfulla i att somna i tid och orka upp i tid nästa dag.”

Myndiga elevers rätt att sjukskriva sig själva  
och vårdnadshavares attityder

Liksom huvudmännen påtalar flera rektorer att elevers rätt att sjukskriva sig 
själva då de fyllt 18 år är ytterligare ett dilemma för såväl eleven själv som för 
skolan. Rektorerna beskriver svårigheter med att bedöma huruvida de myn-
diga elevernas sjukskrivningar är ”riktiga”: ”En frånvaro som eleverna över 18 år 
anmäler som sjukdom fast de inte är sjuka. Vi som skola kan inte säga att eleverna 
inte är sjuka samtidigt som eleven inte kan styrka sin frånvaro med läkarintyg. 
Här blir det också problem med CSN och studiemedel, när ska vi rapportera in 
elev som sjukanmäler sig ofta? Det är svårt för oss som skola att säga att eleven inte 
är sjuk.”

När eleverna har blivit myndiga försvagas också kontakten med hemmet 
eller riskerar att helt försvinna, menar rektorerna. Några rektorer efterlyser 
tydligare regler och riktlinjer för hur de ska hantera frånvaroproblematik kring 
myndiga elever. En rektor uttrycker följande: 1) Ändra regeln kring att skolan 
får befogenheter att kontakta vårdnadshavaren direkt utan att informera eleven 
även efter 18 årsdagen. 2) Elever får inte anmäla sig själva trots att de har fyllt  
18 år. 3) Måste bli svårare att få anmäld frånvaro.” 

En annan rektor är av motsatt ståndpunkt: ”Skulle gärna se att äldre elever fick 
ta ett större ansvar för sina studier, t.ex. åk 2–3 utan rigorös frånvarokontroll. Vi 
jagar myndiga elever för enstaka tillfällen i månaden, det känns inte riktigt rätt”.

Dessutom påtalar även rektorerna att det finns en förändrad attityd till 
ledighet och närvaroplikt från vårdnadshavares sida, dvs. att resor bokas innan 
man ansöker om ledigt. ”Problemet med frånvaro i skolan är troligen inte främst 
ett skolproblem utan en förändrad attityd till ledighet och skyldigheten att vara 
i skolan. Flera elever och föräldrar vet att det är skolans ansvar att ge eleverna 
undervisning och nå målen även om det är de själva som orsakat problemet genom 
att inte delta i undervisningen p.g.a. frånvaro.”
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Ansvarstagandet vid elevers sociala problem

Flera rektorer vittnar om svårigheter med att hantera vem som ska ta ansvar 
för eleverna i situationer som uppstår eller utspelar sig utanför skolan t.ex. i 
hemmet, vilket citatet nedan visar: ”Svårast är frånvaro p.g.a. social problematik 
utanför skolan. Svårt för skolan att påverka hemmasituationen. Leder ibland till 
att elever blir hemmasittare”. 

Ansvarsfrågan dyker även upp i de öppna svaren. Vem bär ansvar för de 
elever med ”multiproblematik” med många aktörer kopplade till sig, frågar 
sig en annan rektor: ”Här kan det finnas oklarheter vem som har ansvar för hela 
individen och samordnade insatser. Frånvaro som beror på stora social problem. 
Det krävs ofta samordnade insatser med flera olika aktörer. Vi i skolan har svårt 
att ha den samordnande rollen”.

En annan rektor menar t.o.m. att frånvaro är lika mycket ett samhällspro-
blem som ett skolproblem: ”Frånvaron i skolan är till stort ett samhällsproblem 
och inte lika mycket ett skolproblem. Frånvaron blir ett skolproblem, men orsa-
kerna till frånvaro beror ofta på omständigheter vi som skola har svårt att åtgärda. 
När skolan är ett problem för en elev kan vi ofta hitta lösningar som leder till 
bättre närvaro. Psykiska problem, sociala problem och synen på skolan är ofta ett 
större problem där vi ofta känner oss ganska ensamma i skolan.”

Goda exempel enligt huvudmän och rektorer
Närmare hälften av huvudmännen valde att ange goda exempel på åtgärder 
från huvudmannanivå som fungerar för att minska elevers frånvaro i gymnasie-
skolan. Huvudmännen anser i flera fall att detta är rektorers och skolors ansvar. 
Därför ger också huvudmännen exempel snarare på skol- än huvudmannanivå. 
En huvudman förklarar: ”Det bör nämnas att skolan har ett tydligt signalsystem 
som innebär att mentorn per automatik blir informerad om en elevs frånvaro. 
Frånvaron är kopplad till de krav som ställs för att CSN ska kunna betala ut 
bidrag. Systemet ger möjlighet till att tidigt uppmärksamma elever som av olika 
skäl mår dåligt”. 

Nätverk, samverkanskontrakt,  
personal med särskilt ansvar för frånvaro

Några offentliga huvudmän nämner som ett gott exempel att de har fått finan-
siering från Europeiska Socialfonden för att ingå i större närvarofrämjande 
nätverk, exempelvis Plug In.111 Genom dessa nätverk har de bl.a. fått möjlighet 

111  www.skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/pluginfarregymna-
sieavhopp.2132.html 

http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/pluginfarregymnaADsieavhopp.2132.html
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att anställa mentorer eller coacher som arbetar närvarofrämjande i skolan. Det 
finns även exempel på andra liknande upplägg hos enskilda huvudmän som 
inte har ingått i sådana nätverk.

En kommun som saknar egen skola beskriver att de har utvecklat ett sam-
verkanskontrakt med närliggande kommuner för att kunna följa upp elever 
som går i en gymnasieskola utanför den egna kommunen. En annan kommun 
skriver att de för närvarande håller på att utveckla ett sådant system: ”I vår 
kommun har vi endast Introduktionsprogrammet med en handfull elever. Gymna-
sial utbildning på nationella program erbjuds i grannkommunerna. […]”.

Ett ytterligare gott exempel menar huvudmännen kan vara att anställa en 
personal med ansvar för frånvarouppföljning samt bevaka elevernas rättigheter 
respektive vid behov besöka gymnasieskolor i andra kommuner för att följa 
upp elevernas närvaro. En huvudman menar att kuratorer kan arbeta närvaro-
främjande genom att sprida kunskap om de bakomliggande orsakerna i skolan. 

Att anställa personal med särskilt ansvar för att följa upp frånvaro anser även 
skolorna gagnar frånvarominskningen. En rektor uttryckte sig så här: ”För att 
öka likvärdigheten i hur tidigt vi signalerar och informerar elev och vårdnadshavare 
om frånvaro har vi EN person som arbetar med detta på delar av sin administrativa 
tjänst. Tidigare har respektive mentor arbetat på sitt håll vilket bidrog till att jag 
som rektor hade svårt att få en överblick. Mentorerna lade också olika mycket tid och 
energi på detta uppdrag vilket ledde till minskad kvalitet i utförandet.”

Aktiv elevhälsa, tidiga insatser  
och snabb kommunikation med hemmet

I skolorna ses ett aktivt mentorskap som en framgångsfaktor. Det finns exem-
pel på rektorer som beskriver vikten av en aktiv elevhälsa och att de snabbt 
kopplas in för att rutinmässigt följa upp elevernas frånvaro. Att ha goda rutiner 
för hur skolan ska hantera frånvaro beskrivs som centralt i ett framgångsrikt 
frånvaroarbete. En sådan rutin kan bestå i snabb och direkt kommunikation 
med elever och vårdnadshavare via sms eller e-post med fokus på tidiga insatser 
för att minska korttidsfrånvaron. Dessa insatser innefattar samverkan med 
elevhälsa och andra verksamheter inom skolan såsom mentorer och studie- och 
yrkesvägledare.

En generell framgångsfaktor för hantering av frånvarominskning är enligt 
rektorerna goda relationer med elever och föräldrar.

Individanpassad undervisning och ett starkt elevengagemang

Kunskap om orsaker till frånvaro underlättar det närvarofrämjande arbetet, 
enligt vad som framkommit i studien. Ett flertal huvudmän menar att kunskap 
om frånvaroorsaker kan underlätta. Huvudmännen nämner olika sätt att öka 
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elevens möjlighet att påverka sin skolgång såsom individuella lösningar för att 
möjliggöra större närvaro, t.ex. individanpassade scheman. En annan åtgärd 
kan vara att skapa trivsel genom att på olika sätt involvera eleverna i undervis-
ningen exempelvis genom utvecklandet av ”elevdeltagande arbetssätt”. 

Rektorerna nämner också anpassning av undervisningen och extra stöd till 
elever som effektiva närvarofrämjande insatser. Det kan till exempel handla 
om anpassning av schemat, extra pedagoger i klassrummet, personliga coacher 
m.m. Så här beskriver en rektor vad som har varit framgångsrikt för deras 
elever: ”Vi har ett välbesökt studiecentrum som är bemannat varje dag mellan 
kl 8.30–16.00 för handledning i studieteknik men även med ämneslärare för att 
kunna läsa hela kurser”. På så sätt kan eleven själv få möjlighet att påverka sin 
undervisningssituation. 

Att få med eleverna i det aktiva arbetet med frånvaro lyfts också fram som 
en viktig framgångsfaktor av skolorna. Det kan ske i form av aktiva elevråd, 
äldre elever som stödjer de yngre, och att elever inkluderas vid framtagande 
av rutiner kring frånvaro. En annan framgångsfaktor för elevnärvaro kan vara 
att skapa en god studiemiljö, såväl socialt som fysisk. Så här uttrycker sig en 
rektor: ”Det viktigaste när det gäller elevers närvaro att skapa en god miljö för 
lärande, där eleverna erbjuds stimulans och arbetsro samt upplever inre motivation 
för att lyckas med sina studier. Genom att arbeta aktivt med skolans sociala och 
fysiska miljö för att skapa trivsel är ständigt i fokus i vårt arbete, samt att utveckla 
undervisningens kvalitet så att den gynnar elevernas möjligheter att nå målen för 
utbildningen, lyckas vi förebygga frånvaro i hög grad.” 

Sammanfattning 
Dålig tillgång till statistik och bristfällig uppföljning av frånvaro liksom mins-
kade resurser inom elevhälsan försvårar arbetet med att minska frånvaro, enligt 
huvudmännen. Det är även svårt att följa upp pendlande elevers frånvaro. När 
det gäller elever som går i en fristående skola eller i en annan kommuns skola 
rapporterar fem av tio hemkommuner, oavsett storlek, att inga huvudmän 
anmäler gymnasieelevers frånvaro utan giltigt skäl till hemkommunen. Cirka 
tre av tio huvudmän anser att arbetet med att minska elevernas skolfrånvaro 
inte är huvudmannens ansvar och endast knappt två av tio huvudmän uppger 
att deras arbete med frånvaro har varit verkningsfullt. 

Hemsituation eller social situation utanför skolan anser 65 procent av 
rektorerna vara ganska eller mycket vanligt förekommande orsak till frånvaro. 
Därefter uppger 30 procent av rektorerna att stress och en upplevelse av höga 
prestationskrav är en ganska vanlig eller mycket vanligt förekommande orsak. 
Detsamma gäller ”strategisk frånvaro”, vilket 30 procent av rektorerna uppger 
vara ganska vanligt eller mycket vanligt förekommande orsak. Förvärvsarbete 



FRÅNVARO OCH NÄRVARO I GYMNASIESKOLAN 69

anser 21 procent vara ganska vanligt eller mycket vanligt förekommande. 
Undervisningssituation (svårigheter att anpassa undervisningen till elevers 
behov) anser 13 procent vara ganska vanligt eller mycket vanligt förekom-
mande medan majoriteten, 74 procent anser det inte vara vanligt förekom-
mande.

Social situation i skolan, t.ex. kränkande behandling anses vara minst vanlig 
orsak till frånvaro: 90 procent av rektorerna uppger att det inte är en vanligt 
förekommande orsak att social situation i skolan, t.ex. kränkande behandling, 
föranleder frånvaro utan giltigt skäl. 4 procent anger att det är ganska vanligt eller 
mycket vanligt förekommande och 6 procent vet ej/ har svårt att bedöma det.

Flera rektorer understryker att all frånvaro, giltig som ogiltig, är proble-
matisk för eleverna då de hamnar efter i studierna. Det påverkar resultaten 
negativt och eleverna kan ha svårt att ta igen den kunskap som de missar. Då 
rektorerna tillfrågades vilken frånvaro som är den mest problematiska att han-
tera för skolan nämns ”elever som glider skolan ur greppet” och uppvisar ”ett 
undvikande beteende”. Psykisk ohälsa och sociala problem, tillsammans med 
stress, ångest och höga prestationskrav nämns återkommande som några av de 
absolut stora problemområdena som eleverna och skolan har att hantera. 

Liksom huvudmännen påtalar flera rektorer att elevers rätt att sjukskriva 
sig själva då de har fyllt 18 år är ytterligare ett dilemma för såväl eleven själv 
som för skolan. Dessutom påtalar även rektorerna att det finns en förändrad 
attityd till ledighet och närvaroplikt från vårdnadshavare sida, dvs. att resor 
bokas innan man ansöker om ledigt. Flera rektorer vittnar om svårigheter med 
att hantera vem som ska ta ansvar för eleverna i situationer som uppstår eller 
utspelar sig utanför skolan t.ex. i hemmet. Vem bär ansvar för de elever med 
”multiproblematik” med många aktörer. En annan rektor menar t.o.m. att 
frånvaro är lika mycket ett samhällsproblem som ett skolproblem

Majoriteten av de offentliga och hälften av de enskilda huvudmännen rap-
porterar att de gör någon typ av aktiv insats för att underlätta för skolor att 
samarbeta med andra aktörer, främst då socialtjänsten, polisen och barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP). Samtidigt anser 38 procent av de huvudmän som 
inte har skriftliga riktlinjer att ansvaret för att minska gymnasieelevers frånvaro 
inte sker på huvudmannanivå. Enbart 17 procent av huvudmännen anser att 
deras arbete med att minska frånvaron i gymnasieskolan har varit verkningsfullt. 

Skolorna uppger att samarbetet fungerar delvis bra eller bra inom skolen-
heten med SYV, elevhälsan osv. Majoriteten av skolorna anger att de i hög 
eller ganska hög grad arbetar aktivt med utredning av frånvaroorsaker och har 
nära kontakt med vårdnadshavare. En stor andel rektorer, 84 procent, anger 
också sker att de arbetar aktivt med särskilda stödinsatser kring studiemiljö och 
studiero. De uppger däremot att generella förändringar av undervisningen (för 
alla elever) istället förekommer i låg grad eller inte alls. 
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Hälften av rektorerna uppger att samarbete med externa aktörer (t.ex. social-
tjänst, primärvård, barn- och ungdomspsykiatrin, polisen eller habiliteringen) 
sker i nästa lika hög eller ganska hög grad. 

Att anställa särskild personal med ansvar för närvaroregistrering har för 
några skolor och huvudmän varit verkningsfullt för det närvarofrämjande 
arbetet. Några kommuner har samverkanskontrakt med närliggande kom-
muner. Somliga offentliga huvudmän nämner också att de har fått finansiering 
från Europeiska Socialfonden för att ingå i större närvarofrämjande nätverk. 
Flera huvudmän betonar snabb och direkt kommunikation med elever och 
vårdnadshavare via sms eller epost samt fokus på tidiga insatser för att minska 
korttidsfrånvaron. Rektorerna lyfter fram goda relationer med elever och vård-
nadshavare som framgångsfaktorer.  Flera rektorer beskriver också vikten av 
ett aktivt mentorskap och en aktiv elevhälsa och att de snabbt kopplas in och 
rutinmässigt följer upp elevernas frånvaro. 

Individuella lösningar, t.ex. individanpassade scheman, nämner huvudmän-
nen som framgångsrikt för närvaron. Även rektorerna tar upp anpassning av 
undervisningen och extra stöd till elever som effektiva närvarofrämjande insat-
ser liksom extra pedagoger i klassrummet och personliga coacher m.m. Att 
engagera eleverna i frånvaroarbetet lyfts också fram som en viktig framgångs-
faktor t.ex. i form av aktiva elevråd, äldre elever som stödjer de yngre, och att 
elever inkluderas vid framtagande av rutiner kring frånvaro. 

Flera rektorer konstaterar att en ytterligare framgångsfaktor för elevnärvaro, 
kan vara att skapa en god studiemiljö, såväl socialt som fysiskt. Att i hög grad 
arbeta med särskilda insatser kring studiemiljö och studiero är vanligare bland 
skolor med enskild huvudman än bland skolor med offentlig huvudman. 
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KAPITEL 7

Sammanfattande diskussion 
och slutsatser
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Sammanfattande diskussion  
och slutsatser 
Detta sista kapitel utgörs av en sammanfattande diskussion som lyfter fram 
de allra viktigaste resultaten från främst enkätstudierna, men även det som 
presenteras i övriga kapitel vävs in i resonemangen.

Kapitlet resonerar inledningsvis kring omfattningsfrågan, dvs. hur vanligt 
det är med frånvaro, vilket besvaras med hjälp av CSN:s statistik. Kapitlet dis-
kuterar också den stora betydelsen av uppföljning, riktlinjer och rutiner runt 
frånvaro både på huvudmanna- och på skolnivå. Även bedömning av frånvaro 
med och utan giltigt skäl problematiseras i kapitlet då enkätempirin visar 
att det kan vara svårt att alltid veta vad som är giltig respektive ogiltigt skäl 
till frånvaro och hur detta bedöms av enskilda lärare och skolor osv. Kapitlet 
kommer även att diskutera hur huvudmän och skolor, enligt rektorers mening, 
arbetar med frånvaro och närvaro liksom hur de uppfattar detta arbete. Orsa-
ker till frånvaro avhandlas också i kapitlet. Det avrundas med ett resonemang 
kring vilka slutsatser som Skolverket drar från denna studie.

Omfattning av frånvaro i gymnasieskolan
CSN:s statistik för läsåret 2012/13 är inte helt lätt att tolka. Men ett mönster 
är att beslut om indragen studiehjälp är vanligare bland de redan mer eko-
nomiskt utsatta ungdomarna, åtminstone vad gäller studerande med extra 
tillägg. De är visserligen få till antalet (1186 elever), men i relation till alla 
som får extra tillägg (13 643 elever) är det närmare 9 procent som får beslut 
om indragen studiehjälp. Andelen hushåll med extra tillägg som även har fått 
försörjningsstöd (f.d. socialbidrag) har ökat kraftigt under 1990-talet, visade 
en rapport från CSN.112 Tidigare har det extra tillägget främst varit ett stöd till 
ensamförälderhushåll. Under 1990-talet blev det även ett stöd till familjer som 
ännu inte fått fäste på den svenska arbetsmarknaden, konstaterar rapporten. 
Enligt rapporten skiljer sig hushåll med utländska medborgare påtagligt åt från 
hushåll med svenska medborgare. Dels består hushållen i större utsträckning av 
båda föräldrarna, dels saknas det ofta helt inkomst och familjerna är beroende 
av försörjningsstöd.113

När det gäller barn och ungdomar som lever i utsatta situationer, såsom 
elever med extra tillägg förmodligen gör, understryker Skolverkets allmänna 

112   Se CSN utvärderings- och statistikkontoret augusti 2012. ”Studerande med extra tillägg. 
En grupp i förändring”.

113   Se CSN utvärderings- och statistikkontoret augusti 2012. ”Studerande med extra tillägg. 
En grupp i förändring”.
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råd om ”Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet” att skolans arbete med 
att främja närvaro är viktigt.114 Främjande insatser innebär att arbeta övergri-
pande och förebyggande för att öka elevernas närvaro och därmed minimera 
frånvaron i utbildningen. Det förutsätter ett systematiskt arbete som utgår 
från en regelbunden granskning av den egna verksamhetens organisation och 
innehåll baserad på kunskap om de faktorer som främjar elevers lärande och 
utveckling. Insatserna behöver omfatta alla elever. Omfattande frånvaro för 
den enskilde eleven kan leda till stora svårigheter, konstaterar råden.

Just situationen för elever med extra tillägg kan behöva undersökas ytterli-
gare, utöver CSN-studien, då de verkar särskilt benägna att få beslut och riske-
rar att bli av med studiehjälpen. Om de inte betalar tillbaka kan det få allvar-
liga konsekvenser för försörjningsstödet och därmed hela familjens ekonomi. 

 En ytterligare kategori elever som har många beslut om indragen studie-
hjälp är elever på introduktionsprogrammen. Fyra av de fem introduktions-
programmen har störst andel elever med beslut om indragen studiehjälp. 
Att nästan var femte elev på yrkesintroduktion som beviljats studiehjälp fått 
ett beslut om indragen studiehjälp till följd av ogiltig frånvaro under läsåret 
2012/13 är anmärkningsvärt. Ett sätt att tolka detta är att eleverna inte får 
tillräckligt med stöd och/eller individuell undervisning. En studie som Skol-
verket har genomfört med särskilt fokus på introduktionsprogrammen visar 
just att elevernas stödbehov och att individanpassa undervisningen uppfattas 
som en utmaning av rektorerna.115 Att utmåla introduktionsprogrammen som 
en miljö där ogiltig frånvaro är legio låter sig dock inte göras då elevgruppen är 
heterogen. På språkintroduktion, där flest inskrivna elever befinner sig, utmär-
ker sig eleverna enligt CSN:s statistik genom att ha en mindre andel beslut om 
indragen studiehjälp än övriga introduktionsprogram. 

Andra siffror från CSN visar att fler män än kvinnor får beslut om indragen 
studiehjälp, vilket också är anmärkningsvärt. Det gäller för flertalet program 
med få undantag, ett fenomen som kan behöva undersökas mer ingående.

Vikten av uppföljning och rutiner  
kring frånvarohanteringen 
För att ha möjlighet att arbeta effektivt med att förebygga och åtgärda frånvaro 
krävs att samtliga skolor känner till frånvaron inom den egna skolenheten och 
att huvudmännen tar sitt ansvar. Denna studie visar att så inte är fallet. Att 
inte alla rektorer uppger att de har riktlinjer blir problematiskt då ändamåls-
enliga närvarosystem tillsammans med tydliga definitioner, regler och rikt-

114   Skolverket (2012d). Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet.
115   Skolverket (2014). Introduktionsprogram. Rapport 413.



74 FRÅNVARO OCH NÄRVARO I GYMNASIESKOLAN

linjer lägger en grund för en gemensam bild av elevfrånvaron. Det blir ju själva 
förutsättningen för att kunna åtgärda frånvaron och främja närvaron. 

Dessutom uppger endast drygt fyra av tio huvudmän, att de erbjuder 
skriftliga riktlinjer eller råd om hur skolorna bör hantera elevfrånvaro i gym-
nasieskolan. Av de allmänna råden om arbetet med att främja närvaro och att 
uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro framgår att huvudmannen, som 
ytterst ansvarig för skolans verksamhet, tillsammans med rektorer bör ta fram 
gemensamma rutiner för de skolor som huvudmannen ansvarar för.116 Dessa 
rutiner bör fokusera på kontinuerlig frånvarorapportering som gör det möjligt 
att snarast uppmärksamma och ha en samlad bild av elevernas frånvaro. Det 
bör också finnas rutiner för rapportering av ogiltig frånvaro till vårdnadshava-
ren som säkerställer att informationen når vårdnadshavaren samma dag och att 
orsaker till frånvaro utreds skyndsamt.  

De allmänna råden menar också att konkreta åtgärder med utgångspunkt i 
den genomförda utredningen bör sättas in för att komma till rätta med ogiltig 
frånvaro. Det behöver åtföljas av uppföljning av de åtgärder som vidtagits och 
vid behov pröva andra åtgärder för att komma till rätta med ogiltig frånvaro, 
att man bör ha rutiner för samverkan med elevhälsan och vid behov med andra 
samhällsfunktioner.117

Olika bedömning av frånvaro  
med giltiga och ogiltiga skäl 
Skollagen slår fast att en gymnasielev som har antagits till en utbildning har 
närvaroplikt, dvs. att en elev ska delta i undervisningen om den inte har giltigt 
skäl att utebli. I denna studie framkommer att skolor och huvudmän uppfattar 
att denna gräns inte alltid är lätt att dra och att det kan bli olika tolkningar vad 
som kan klassificeras som ”giltigt skäl”. Detta finner Skolverket olyckligt då 
bedömningen av frånvaron riskerar att inte bli likvärdig för alla elever.

Enkätstudien visar att gränserna för att anmäla en elev till CSN sker efter 
olika måttstockar. Det sker en individuell bedömning av den enskilda eleven 
enligt de uppsatta gränser skolan har för anmälan till CSN. För de skolor som 
inte har angivit en exakt gräns för ogiltig frånvaro svarar flera skolor att rap-
portering till CSN sker just utifrån skolpersonalens bedömning av enskilda 
elevers frånvaro. Det finns exempel på att skolor beskriver att de arbetar utifrån 
att identifiera upprepad frånvaro och särskilda frånvaromönster. De mönster 
som nämns är bland annat frånvaro under tidiga morgnar, sena eftermiddagar, 
hela dagar och i vissa ämnen. 

116   Skolverket (2012c) Skolverkets allmänna råd om arbetet med att främja närvaro och att 
uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro (SKOLFS 2012:34).

117  Se Socialstyrelsen & Skolverket (2014). Vägledning för elevhälsan.
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Enkätsvaren visar också tre varianter på att anmäla frånvaro till CSN. Gränserna 
uttrycks antingen i andel frånvaro (procent) med ett spann mellan 5–20 procent 
under en månad, 10 procent under två veckor, 10 procent under sex veckor, 
över 30 procent under ett läsår, osv. Det kan också handla om antal frånvaro-
tillfällen och då gäller det alltifrån sena ankomster till hela lektioner. En tredje 
variant är antal frånvarotimmar alternativt frånvarominuter och då nämns allt 
mellan 180 minuter under en månad till mer än tio timmar under en månad. 

Den uppsatta gränsen leder inte alltid direkt till CSN-rapportering, enligt 
rektorerna. Ett första steg kan istället vara varningar till elever och vårdnadsha-
vare följt av en utredning av orsakerna till elevens frånvaro. Skolan kan också 
bestämma en gräns för när åtgärder för enskilda elever ska sättas in. Själva rap-
porteringen till CSN sker i flera fall först efter en andra, en tredje, eller kanske 
en fjärde uppföljning av frånvaron. Har varningar, åtgärder eller liknande haft 
verkan görs ingen rapportering till CSN. Rektorers svar tyder på att de upp-
satta gränserna oftast gäller den ogiltiga frånvaron. I vissa fall kan det dock 
handla om gränser för den totala frånvaron, eller om särskilt uppsatta gränser 
för den giltiga frånvaron. 

Att dessa gränser ser olika ut och inte är lätta att följa, vittnar de öppna sva-
ren om. Det framkommer också att det finns olika uppfattningar och bedöm-
ningar inom den egna skolenheten. En rektor lyfter fram att lärare och men-
torer uppmanas återkommande om vikten att anmäla, men att efterlevnaden, 
enligt rektorn inte är så god på grund av ”ömmande skäl”. Vid en skola vars 
verksamhet riktar sig till elever med funktionsnedsättning beskriver rektorn 
att de har svårigheter att bedöma vad som är ogiltig frånvaro eller vad som är 
sjukdom. Rektorn förklarar att skolenheten på grund av detta inte rapporterat 
någon frånvaro till CSN, men understryker att de ständigt återkopplar frånva-
ron med vårdnadshavare. I dessa fall kanske just ”ömmande skäl” är berättigat 
för att funktionsnedsättningen är av den art att den bidrar till frånvaro? Men 
detta behöver naturligtvis undersökas närmare empiriskt för att med säkerhet 
kunna fastslås. 

Vad som dock kan konstateras är att det finns en överhängande risk att 
bedömningen av ”ömmande skäl” sker efter olika nyckfulla premisser, dvs. att 
vissa elevers frånvaro bedöms som mer ”ömmande” än andras. Detta kan leda 
till att det blir lärarens subjektiva bedömning utifrån vilken sorts relation lära-
ren har till eleven i fråga och inte efter sakliga mallar som anmälan till CSN 
avgörs. De varierande tolkningar av frånvaro med och utan giltigt skäl som 
faller på skolpersonalens lott att bedöma, kan alltså ge upphov till godtyckliga, 
subjektiva och orättvisa bedömningar av frånvaron. Detta finner Skolverket 
bekymmersamt.

Att det kan vara en grannlaga uppgift att dra en exakt skiljelinje mellan 
giltig och ogiltig frånvaro uttrycks även av rektorerna själva. Både huvudmän 
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och rektorer efterfrågar i kommentarerna tydligare riktlinjer för vilken frånvaro 
som ska rapporteras till CSN.118 Det är dock inte bara en gränsdragning i tid 
som efterfrågas, utan just en tydligare definition av vilken frånvaro som ska 
betraktas som giltig respektive ogiltig. Dessutom råder olika uppfattningar om 
hur CSN:s riktlinjer ska tolkas, vilket blir problematiskt vad gäller likvärdig-
hetsaspekten. Blir alla gymnasieelever likvärdigt granskade vid bedömningen 
av ogiltig frånvaro? 

Rektorerna uppger att de upplever den giltiga frånvaron som oförändrat 
liten, medan de anger att den ogiltiga frånvaron faktiskt har minskat till följd 
av de ändrade riktlinjerna från cirka 20 procents frånvaro till några enstaka 
upprepade timmar per månad. Samtidigt uttrycker rektorerna en kluven-
het inför huruvida en anmälan till CSN påverkar närvaron positivt eller inte. 
Utgör hotet om att bli av med studiehjälpen till följd av ogiltig frånvaro ett 
effektivt sätt att stävja frånvaro, frågar de sig. Eller finns en risk att det blir en 
administrativ börda som tar tid ifrån de pedagogiska och kurativa inslagen i 
rektors och lärares uppdrag p.g.a. dess stora krav på rättssäkerhet. En anmälan 
till CSN kan ju direkt påverka familjers finansiella situation. Detta kan drabba 
särskilt elever med extra tillägg som förmodligen redan lever med ansträngd 
ekonomi.

Orsaker till frånvaro 
Hemsituation eller social situation utanför skolan anger 65 procent av rekto-
rerna vara den vanligaste orsaken till frånvaro utan giltigt skäl. Därefter uppger 
30 procent av rektorerna att stress och en upplevelse av höga prestationskrav är 
ganska vanligt eller mycket vanligt förekommande. Detsamma gäller ”stra-
tegisk frånvaro”, vilket 30 procent av rektorerna uppger vara ganska vanligt 
eller mycket vanligt förekommande. Social situation i skolan, t.ex. kränkande 
behandling anses vara minst vanlig orsak till frånvaro. 90 procent av rekto-
rerna uppger att det inte är en vanligt förekommande orsak att social situation 
i skolan, t.ex. kränkande behandling, föranleder frånvaro utan giltigt skäl. 4 
procent anger att det är ganska vanligt eller mycket vanligt förekommande och 
6 procent vet ej/har svårt att bedöma det. 

En förklaring till varför endast 4 procent av rektorerna anger att det är 
ganska vanligt eller mycket vanligt förekommande med kränkande behandling 
som skäl till ogiltig frånvaro, kan vara att rektor faktiskt inte känner till den 
sociala miljön där elever vistas. Skolan är ju inte bara en kunskapsmiljö. Det 
är också en social miljö där eleverna skapar och upprätthåller sociala kontakter 

118   Då CSN kom ut med nya riktlinjer under tiden enkäten besvarades är det svårt att avgöra 
vilka som tagit del av de nya riktlinjerna och vilka som inte gjort det (se kapitel 4).
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och knyter vänskapsband. I denna sociala miljö kan konflikter uppstå i form 
av grupptryck, socialt utanförskap där elever mäts efter olika duglighetspara-
metrar inom sin kamratkrets. I en tidigare studie som Skolverket genomfört 
om frånvaro i grundskolan, vittnar elever med långvarig frånvaro just om att 
trakasserier och kränkningar från andra elever, men även från lärare, har legat 
till grund för deras frånvaro från skolan.119 I en annan studie beskriver ung-
domar med långvarig frånvaro och avhopp från gymnasieskolan i bagaget att 
kränkande behandling – mobbning – i skolan har varit en av de främsta anled-
ningarna till deras avhopp och att de mått psykiskt dåligt till följd av detta.120

Rektorernas utsagor verifierar att just psykisk ohälsa är ett stort problem 
bland eleverna som skolan har att hantera. Det dåliga måendet drabbar, enligt 
rektorerna, såväl de högpresterande eleverna som de lågpresterande eleverna. 
Duglighetsparametrarna kan ju också skapas av gymnasieskolans höga pre-
stationskrav, vilket i sig kan leda till ångest och stress för somliga elever med 
sjukskrivning som följd. Det kan således både handla om psykisk ohälsa kopp-
lat till det som sker på akademisk och social nivå i skolan i kombination med 
saker som pågår utanför skolans väggar. Att då t.ex. som OECD-rapporten om 
ogiltig frånvaro hävda att närvaro kan främjas genom att sätta upp ambitiösa 
förväntningar och kommunicera detta till sina barn behöver därmed inte alltid 
bli ett framgångskoncept för ökad närvaro.121 Alltför ambitiösa målsättningar 
kan kanske istället skapa stress och t.o.m. ”utbrändhet”.

Rektorerna vittnar även om att skolpersonalen hanterar en brokig skara 
elever med olika problem och olika mycket stöd hemifrån. Särskilt skört tycks 
det vara för elever introduktionsprogrammen. De allra flesta elever som går 
på introduktionsprogrammen behöver mycket stöd i skolan oavsett frånvaro 
eller ej. Nästan samtliga skolor med enbart introduktionsprogram svarar att 
hemsituationen är en ganska eller mycket vanligt förekommande orsak till 
ogiltig frånvaro. Elever på introduktionsprogrammen (förutom språkintroduk-
tion) har också en mycket en stor andel elever som fått beslut om indragen 
studiehjälp, särskilt på yrkesintroduktion. Det ger starka indikationer om att 
det är extra viktigt att utreda frånvaroorsakerna för dessa elever för att kunna 
ge dem rätt stöd och hjälp och främja deras närvaro i skolan. De riskerar 
annars att inte uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program 
eller få gymnasie behörighet. På sikt kan det försena deras etablering på arbets-
marknaden och försämra deras framtidsutsikter och förmodligen därmed även 
deras psykiska hälsa. 

119   Se Skolverket (2010) Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Rapport 341.
120  Se Myndighet för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (f.d. Ungdomsstyrelsen) 2013.  

10 orsaker till avhopp. 379 unga berättar om avhopp i gymnasiet.
121   Se kapitel 3, Tidigare studier. OECD 2014, Pisa in focus 2014/01 (January).
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Hinder för ett framgångsrikt arbete
Enkätutsagorna belyser faktorer som kan hindra huvudmännens arbete med 
att minska gymnasieelevers frånvaro. Dålig tillgång till statistik och bristfällig 
uppföljning av frånvaro försvårar arbetet, menar huvudmännen. Även brist-
fälliga kunskaper om frånvaroorsaker och minskade resurser till elevhälsan, 
liksom elevers pendling kan komplicera arbetet.

Den uteblivna rapporteringen till hemkommunerna är det verkligt anmärk-
ningsvärda. När det gäller elever som går i en fristående skola eller i en annan 
kommuns skola rapporterar fem av tio hemkommunerna, oavsett storlek, att 
inga huvudmän anmäler gymnasieelevers frånvaro utan giltigt skäl till hem-
kommunen. Det finns exempel på huvudmän som menar att de anmälningar 
de fick in inte kom in i tillräckligt god tid för att kunna göra eventuella insat-
ser. Detta är oroväckande och riskerar att frånta de frånvarande elever som valt 
en gymnasieskola utanför sin hemkommun att få den hjälp de behöver för att 
komma tillbaka till skolan eller hitta annan sysselsättning. I de öppna svaren 
från hemkommunerna uttrycks ett starkt behov av ett tydligare regelverk som 
ålägger huvudmännen detta ansvar. Dessa uppfattningar, att det kommunala 
informationsansvaret bör förtydligas, framkommer även i regeringsproposi-
tionen som omnämns i kapitel 3.122 Förra regeringen föreslog följande: ”När 
en elev i en gymnasieskola eller gymnasiesärskola med en annan huvudman än 
hemkommunen utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning, ska 
huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen …”.

Tiden är en viktig aspekt när det gäller att få tillbaka ungdomar till skolan. 
Avhopp och sedan omstart på nytt program i gymnasieskolan innebär också att 
gymnasietiden förlängs för elever.123 Därför är det kommunala informations-
ansvaret viktigt att leva upp till då den enskilda individen annars riskerar att 
inte få den hjälp eleven är berättigad till av huvudman och hemkommun. 

Myndiga elever som sjukskriver sig själva 

Då en elev blir myndig kan kontakten med hemmet försvagas eller försvinna 
helt. Ett dilemma för att kunna följa upp elevernas frånvaro är det faktum att 
elever fyller 18 år och blir myndiga under gymnasietiden. När det gäller myn-
diga elevers skolgång finns det ju inga bestämmelser som säger att skolan ska 
kontakta föräldrarna.124 Skolan kan till exempel inte på eget initiativ informera 
föräldrarna till en myndig elev om dennas frånvaro. Eleven kan dock ge sitt 

122  Se Regeringens proposition. 2013/14:191: ”Med fokus på unga – en politik för goda 
levnads villkor, makt och inflytande”.

123  Skolverket (2012b) Börja om på nytt program i gymnasieskolan. Statistik och elevröster.
124  Socialstyrelsen & Skolverket (2014). Vägledning för elevhälsan.  
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samtycke till att skolan får lämna ut uppgifter till föräldrarna. Därmed kan 
eleverna också sjukanmäla sig själva, utan föräldrarnas kännedom. Rektorerna 
beskriver svårigheter med att bedöma huruvida de myndiga elevernas sjuk-
skrivningar är ”riktiga” eller inte. Rektorer efterlyser både tydligare regler och 
riktlinjer för hur de ska hantera frånvaroproblematik kring myndiga elever. 
Någon rektor menar också att jaga myndiga elever för ett par timmars från-
varo fråntar eleverna deras ansvar att närvara i skolan. Skolverket anser att 
det i dessa fall blir viktigt att utreda orsakerna till frånvaron, så att elever inte 
förlorar undervisningstid utan får det stöd som de behöver för att klara av sina 
studier eller hitta annan sysselsättning.

Vårdnadshavares attityder till gymnasieskolan

Ett annat fenomen som bekymrar skolorna är vårdnadshavares attityder till 
skolan. Att de tar med sina barn på semesterresor mitt i terminen innebär 
att de brister i sitt ansvarstagande vad gäller elevers närvaroplikt, menar både 
huvudmän och rektorer. Av gymnasieförordningen framkommer att det är rek-
tor som får bevilja en elev ledigt från skolarbetet för enskilda angelägenheter, 
men kan delegera beviljandet till t.ex. en lärare.125 

I Skolverkets tidigare rapport om frånvaro i grundskolan framkommer att 
långa ledigheter är ett stort problem i grundskolan eftersom det innebär en 
risk för att eleven kommer efter i skolarbetet och får svårigheter att ta igen 
det denna förlorat. Även i gymnasieskolan kan det finnas anledning att kräva 
större respekt för skolarbetet och synnerliga skäl för att bevilja längre ledighe-
ter, mitt i terminen.126 

Skolverkets allmänna råd understryker att eleverna måste ha kunskap om 
såväl sina rättigheter som skyldigheter för att ha inflytande och kunna vara 
delaktiga i sin utbildning. En sådan skyldighet är närvaroplikten. Att ta ledigt 
mitt i terminen och resa utomlands flera veckor, vilket sker enligt rektorers 
utsagor i föreliggande studie, hindrar eleven från att få sin garanterade under-
visningstid. Eleven riskerar på så sätt både att inte uppnå målen och få ogiltig 
frånvaro, vilket är mycket bekymmersam, anser Skolverket. Därmed påverkar 
även elevers och inte minst vårdnadshavares attityder gentemot skolan frånva-
roproblematiken. Vårdnadshavare och elev har också ett stort ansvar när det 
gäller närvaroplikten och vad det innebär. Att elever och vårdnadshavare inte 
alltid verkar uppfatta skolan som viktig, anser Skolverket vara allvarligt. En 
negativ inställning till skolan i hemmet kan leda till en låg skolmotivation hos 
eleven.

125   12 kap.1 och 2 §§ gymnasieförordningen (2010:2039).
126   Skolverket (2010b) Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Rapport 341.
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Elever som ”glider skolan ur greppet”,  
bristande motivation och skoltrötthet

Då rektorerna tillfrågades vilken frånvaro som är den mest problematiska att 
hantera för skolan svarade flera rektorer att all frånvaro, giltig som ogiltig, 
är problematisk för eleverna då de hamnar efter i studierna. Det påverkar 
resultaten negativt och eleverna kan ha svårt att ta igen den kunskap som de 
missar. En rektor menar till och med att frånvaro är lika mycket ett samhälls- 
och skolproblem då frånvaron kan bero på flera olika saker. För elever med 
denna ”multiproblematik” där många aktörer är inkopplade kan det uppstå ett 
dilemma eftersom det kan bli oklart vem som bär ansvaret för elever i situatio-
ner som uppstår eller utspelar sig utanför skolan. Skolverket anser att samarbe-
tet måste fungera mellan olika instanser så att ingen elev kommer i kläm.

Elevernas bristande skolmotivation och skoltrötthet är andra problemom-
råden som tas upp i enkätsvaren. Flera rektorer beskriver hur trötta elever 
försover sig på grund av dataspelande eller sena vanor. Detta är en mycket 
oroväckande trend som måste hanteras av skolan. I en tidigare studie som 
Skolverket genomfört framkommer också att elevernas ogiltiga frånvaro kan 
kopplas till just bristande skolmotivation hos eleverna och att det, enligt 
intervjuade rektorer ingår i skolans uppdrag att kunna möta även omotiverade 
elever.127 Detsamma framkommer i en avhandling om elever på Individuella 
programmet (IV) som har haft hög frånvaro i grundskolan.128 I avhandlingen 
berättar eleverna om att skoltrötthet och dålig motivation lett till en form av 
uppgivenhet och till sist ogiltig frånvaro. Motivationen har både handlat om 
att komma till skolan och väl där känna motivation att prestera tillräckligt för 
att nå kunskapsmålen. 

Det är elever som ”glider skolan ur greppet” och uppvisar ”ett undvikande 
beteende” som är svårast att fånga upp, menar rektorerna. Eleverna ser inte 
alltid sambandet mellan skolgång och framgång, menar rektorerna. En fri-
tidsaktivitet är viktigare än skolarbetet och föräldrarna prioriterar också ofta 
annat före. En rektor kopplar samman det undvikande beteendet med rädslan 
att misslyckas. Rektorn menar att prestationskraven i skolan leder till stress 
som gör att många elever väljer att undvika lektionen eller avstå från att göra 
vissa uppgifter. Ungdomarna praktiserar vad ungdomskulturforskaren Thomas 
Ziehe benämner som ”undvikandets princip”, dvs. att elever drivs av lusten att 

127   Skolverket (2010a) Risk för IG.
128   Andersson, Helen (2013). En bro mellan högstadiet och gymnasieskolans nationella program. 

Elever med erfarenheter av det individuella programmet berättar. Malmö högskola: Malmö 
Studies in Educational Sciences Licentiate Dissertation Series 2013:28. 
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undvika olust.129 Med andra ord att elever undviker att närvara i skolan för att 
slippa olustfyllda aktiviteter eller en olustfylld arbetsmiljö. 

Att elever väljer att inte närvara i skolan kan bero på en mängd saker som 
måste utredas. Exempelvis kan det vara så att en frånvarande elev kan ha valt 
fel program och/eller hamnat i en skola hon/han helt enkelt inte vill gå i och 
väntar på att fortsätta i folkhögskola, i en annan skola eller börjar att förvärvs-
arbeta.

Frånvaro kan också vara ett tecken på att en elev mår dåligt och behöver 
hjälp pedagogiskt, psykologiskt och socialt m.m. Att eleven då väljer undvi-
kandets princip för att slippa en destruktiv miljö eller av rädsla för att miss-
lyckas hellre än att gå till skolan är ett problem som skolor måste hantera på 
bästa sätt genom att upptäcka och tillgodose elevers behov!130 Här spelar just 
samarbetet med andra instanser stor roll.

Brister i samarbetet med externa aktörer

Till varje skolas ansvar hör att uppmärksamma, utreda, åtgärda frånvaron och 
finna dess orsaker samt att samverka med vårdnadshavare och andra aktörer 
såsom socialtjänst, polisen m.fl.131 I skolenkäten framkommer att flera rektorer 
efterfrågar bättre samarbete med externa aktörer såsom primärvård, BUP och 
behandlingshem. En rektor beskriver svårigheter att samarbeta med externa 
aktörer då dessa instanser hävdar att gymnasieskolan är en frivillig skolform. 
Men som redan nämnts slår skollagen fast att en elev i gymnasieskolan respek-
tive gymnasiesärskolan har närvaroplikt. Eleven ska delta i den verksamhet som 
anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl 
att utebli, vilket i sig kan bli ett dilemma när eleven fyllt 18 år och är myndig, 
vilket diskuteras ovan.132 

Just kommunikationen och ansvarstagandet mellan aktörer både i och utan-
för skolans väggar, såsom socialtjänst, polisen och BUP, är central för att kunna 
hantera en ung människas frånvaroproblematik. För skolan kan inte och ska 
inte klara alla problem själv utan kan ibland behöva hjälp av andra instanser. 
För att elever inte ska komma i kläm måste samarbetet mellan skolan och 
andra instanser fungera bra!

129  Se Ziehe, Thomas (1989:43). Kulturanalyser. Ungdom, utbildning och modernitet. Stock-
holm: Symposion Bokförlag.

130  Se Sveriges kommuner och landsting (2012) Motverka studieavbrott. Gymnasieskolans  
utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning. 

131  Se Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:34) om arbetet med att främja närvaro och 
att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro. (Skolverket, 2012c)

132  15 kap. 16 § skollagen (2010:800).
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Goda exempel enligt huvudmän och rektorer
I de öppna svaren anger huvudmän och skolor också en rad olika strategier 
och praktiska insatser som de menar har haft positiva effekter på närvaron. Att 
anställa särskild personal med ansvar för närvaroregistrering har för några sko-
lor och huvudmän varit verkningsfullt för det närvarofrämjande arbetet. Några 
kommuner har samverkanskontrakt med närliggande kommuner. Somliga 
offentliga huvudmän nämner också att de har fått finansiering från Europeiska 
Socialfonden för att ingå i större närvarofrämjande nätverk, exempelvis Plug In.133 

Flera huvudmän betonar snabb och direkt kommunikation med elever och 
vårdnadshavare via sms eller e-post samt fokus på tidiga insatser för att minska 
korttidsfrånvaron. Dessa insatser innefattar samverkan med elevhälsa och 
andra verksamheter inom skolan såsom mentorer och studie- och yrkesväg-
ledare. Huvudmännen nämner olika sätt att öka elevens möjlighet att påverka 
sin skolgång för att möjliggöra närvaro såsom individuella lösningar, t.ex. 
individanpassade scheman. En annan åtgärd kan vara att skapa trivsel genom 
att på olika sätt involvera eleverna i undervisningen exempelvis genom utveck-
landet av ”elevdeltagande arbetssätt”.

Rektorerna lyfter fram goda relationer med elever och vårdnadshavare som 
framgångsfaktorer. Ett aktivt mentorskap och vikten av en aktiv elevhälsa som 
snabbt kopplas in och som rutinmässigt följer upp elevernas frånvaro. Även 
rektorerna nämner anpassning av undervisningen och extra stöd till elever som 
effektiva närvarofrämjande insatser. Förutom att anpassa schemat kan extra 
pedagoger i klassrummet och personliga coacher gagna närvaron, menar rekto-
rerna. Att engagera eleverna i det aktiva arbetet med frånvaro lyfts också fram 
som en viktig framgångsfaktor t.ex. i form av aktiva elevråd, äldre elever som 
stödjer de yngre, och att elever inkluderas vid framtagande av rutiner kring 
frånvaro. 

Flera rektorer konstaterar att en framgångsfaktor för elevnärvaro, kan vara 
att skapa en god studiemiljö, såväl socialt som fysiskt. En stor andel,  
84 procent, anger också att de arbetar aktivt med särskilda stödinsatser kring 
studiemiljö och studiero. Skolinspektionen visar samtidigt att en av fyra 
gymnasie elever i årskurs 2 inte upplever någon studiero i skolan. Det är en oro-
väckande tendens. Trygghet och studiero är ju förutsättningar för att elever ska 
känna motivation att gå i skolan. Av skollagen framgår att utbildningen ska 
utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas 
av trygghet och studiero.134

133  www.skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/pluginfarregymna-
sieavhopp.2132.html

134  5 kap. 3 och 5 § skollagen. (2010:800).

http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/sklssatsningarutvecklaskolan/pluginfarregymnaADsieavhopp.2132.html
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Ungdomarnas framtid står på spel 
Skolverket ser det som mycket angeläget att studera problematiken med elevers 
frånvaro i gymnasieskolan eftersom frånvaro kan leda till avhopp och att elever 
inte fullföljer sin gymnasieutbildning och därmed får svårare att etablera sig på 
arbetsmarknaden.135 

Liksom i tidigare rapporter om frånvaro som Skolverket genomfört, kon-
staterar Skolverket ånyo att skolans arbetsmiljö kan motverka eller bidra till 
att frånvaro uppstår. Skolverket anser att skolan ska vara en miljö där eleven 
känner tillit och får känna glädjen i att lyckas. I skolans uppgift ingår att skapa 
en god lärandemiljö med varierad och engagerande undervisning som anpassas 
till den enskilde elevens behov och främjar motivationen att delta i utbildning-
en.136 Utbildningen måste kännas meningsfull och utvecklande för att eleverna 
ska fullfölja sin gymnasieutbildning visar tidigare skolverksstudier, så också 
föreliggande studie.137 Häri ligger den verkligt svåra utmaningen för vuxen-
världen: att skapa en undervisning och en skolmiljö så att elever motiveras att 
stanna kvar i skolan och finna lärandet begripligt, hanterbart och inte minst 
meningsfullt!138

Frånvaro är en angelägenhet för både eleven och dennas vårdnadshavare, 
men hör också till huvudmäns och skolors ansvarsområden. Ansvaret är delat: 
eleven måste lära sig att ta ansvar för sina studier, men vuxenvärlden bär också 
ett stort ansvar för ungdomars frånvaro och eventuella avhopp från gymnasie-
skolan. Tillsammans med vårdnadshavare måste huvudmän, skolpersonal 
med rektor i spetsen och externa aktörer på alla tänkbara sätt ta ansvar för att 
förhindra ungdomar från att avsluta sina studier i förtid. Detta bör ske genom 
en förbättring av organiseringen kring frånvarouppföljning, men också förbätt-
ringar av det frånvaroförebyggande och närvarofrämjande arbetet i gymnasie-
skolan. Vårdnadshavare måste också ta ansvar för sin attityd till skolan och 
närvaroplikten, eftersom det bidrar till elevens attityd till skolan och elevens 
skolmotivation. 

135  Skolverket (2014) Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Rapport 411. 
136  Se kapitel 2: Bestämmelser. Skolverket (2012c) Skolverkets allmänna råd om arbetet med att 

främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro (SKOLFS 2012:34).
137  Skolverket (2014). Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Rapport 411. 
138   I regeringens proposition 2009/10:165: ”Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och 

trygghet” står det att motivationsinsatser ska ingå under samtliga introduktionsprogram: 
”Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, såsom olika motiva-
tionsinsatser, bör få ingå i utbildningen”. I Skolverkets stödmaterial om t.ex. ”Introduktions-
programmet språkintroduktion” (Skolverket 2013) så omnämns detta med motivationsin-
satser: ”Språkintroduktion kan även innehålla andra motivationsinsatser och praktik, förutsatt 
att detta anses gynnsamt för elevens kunskapsutveckling”.

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/142368
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/142368
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Ju kortare tid ungdomar går i gymnasieskolan, desto större andel av dem 
riskerar att hamna utanför såväl arbete som studier.139 Ungdomarna riskerar 
därmed att hamna i sysslolöshet. Det kan försena deras möjligheter att etablera 
sig på arbetsmarknaden och skapa en meningsfull framtid. Det är ungdomar-
nas framtid som står på spel om organiseringen runt frånvarouppföljning och 
det förebyggande och det närvarofrämjande arbetet brister. 

Slutsatser
• En förstärkning av det frånvaroförebyggande och det närvarofrämjande 

arbete är nödvändig. 
• Huvudmannen måste ge stöd till gymnasieskolor genom att skapa rutiner 

kring det frånvarouppföljande, frånvaroförebyggande liksom det närvaro-
främjande arbetet, samt stötta skolorna i deras samarbeten med externa 
aktörer. 

• Hemkommunerna måste omedelbart få information om elevers frånvaro  
för att snabbt kunna sätta in rätt åtgärder.

• Tidsaspekten är avgörande: det gäller att agera snabbt vid frånvaro, för 
att på alla sätt stötta elever som av olika anledningar inte vill närvara i 
gymnasie skolan.

• Inom varje skolenhet ska det finnas en väl fungerande organisation kring 
frånvarouppföljning och bedömningen av frånvaro med tydliga riktlinjer 
och rutiner. 

• Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning inom gymnasieskolan kring det 
frånvaroförebyggande och det närvarofrämjande arbetet. Detta arbete ska 
ingå i det systematiska kvalitetsarbetet.

• För att alla elever ska motiveras att stanna kvar i gymnasieskolan måste 
lärandemiljö ses över. En undervisning anpassad efter den enskilde elevens 
behov behöver eftersträvas. Motivationsinsatser kan behöva sättas in.

• Ett välorganiserat fungerande samarbete med externa aktörer såsom social-
tjänsten, polisen och BUP är centralt för det frånvarouppföljande och när-
varofrämjande arbetet, så att eleven inte kommer i kläm.

• Även relationen mellan hem och gymnasieskola, dvs. mellan skolpersonal en, 
elev och vårdnadshavare är av central betydelse för att främja närvaro, vilket 
även kan kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet. 

139  Skolverket (2014)Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Rapport 411. 
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Bilaga 1. Urval och metod 

Enkäten till huvudmän
En webbenkät skickades ut till samtliga kommunala huvudmän samt enskilda 
huvudmän med två eller fler skolor. Syftet med enkäten var att undersöka hur 
huvudmännen på organisatorisk nivå, alltså över skolnivå, arbetar med att stödja 
skolorna i sitt arbete med frånvaro i gymnasieskolan. Skolverket bedömde därför 
att svar från enskilda huvudmän med endast en skolenhet inte var relevanta för 
studien då organisationen ansågs för liten. En separat enkät skickades till kom-
muner utan egen gymnasieskola men som var hemkommun till gymnasieelever 
som studerar vid en gymnasieskola i en annan kommun (hädanefter kallad hem-
kommunenkäten). Webbenkäten skickades först ut till samtliga huvudmän som 
valts ut enligt ovan i januari 2013. Två påminnelser skickades till de huvudmän 
som ännu inte svarat, två respektive fyra veckor efter det första utskicket. Tabel-
len nedan visar svarsfrekvensen på huvudmannaenkäten. 

Svarsstatistik, huvudmannaenkäten

Antal mottagare Antal svarande Andel svarande (%)

Kommunala (offentliga) huvudmän 252 205 81

Enskilda huvudmän 49 34 69

Hemkommunenkät 36 27 75

Totalt 337 266 79

Enkäten som skickades ut till huvudmän hade en total svarsfrekvens på  
79 procent. 205 av 252 offentliga huvudmän deltog i studien, dvs. 81 procent. 
34 av 49 enskilda huvudmän svarade, dvs. 69 procent. Svarsfrekvensen för 
hemkommunenkäten var 27 av 36, dvs. 75 procent. De offentliga huvudmän-
nen inkluderar kommuner, landsting och gymnasieförbund. Majoriteten av 
huvudmännen som deltog i enkäten är små (ansvariga för en skolenhet) eller 
mellanstora (ansvariga för två till fyra skolor) huvudmän.140 Nära hälften  
(45 procent) av de svarande offentliga huvudmännen har bara en skolenhet 
och tillhör den minsta gruppen. Denna grupp representerar närmare  

140   Uppdelningen på små, mellanstora och stora huvudmän har tidigare använts i Skolverkets 
analyser, exempelvis Skolverket (2012) Enskilda huvudmän och skolmarknadens ägarstruktur, 
s. 20–21.
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40 procent av den totala svarsfrekvensen. Det finns 27 kommuner som är 
medlemmar i gymnasieförbund. Av dessa skickades huvudmannaenkäten till 
18 kommuner. Övriga fick hemkommunenkäten.

Enkäten till rektorer/skolenheter
För att undersöka vad som påverkar frånvaromönster och skolenheters arbete 
med och upplevelse av frånvaro skickades en enkät till ett stratifierat urval 
av skolenheter. Stratifieringen gjordes utifrån fyra faktorer: marknadstyp, 
skolstorlek, huvudmannatyp och programtypssammansättning. Detta möjliggör 
även analyser av skolsystemet efter de olika förutsättningar som finns i lan-
det. Skillnaden mellan riket och urvalet är marginell. Urvalet täcker samtliga 
Sveriges län, samt 44 procent av landets kommuner. Urvalet innefattar därmed 
en geografisk spridning. Av de 274 huvudmän registrerade i skolenhetsregistret 
i slutet av februari 2014 var det 171 huvudmän, motsvarande 57 procent, som 
var inkluderade i urvalet. Webbenkäten skickades i februarimånad 2014 ut 
till totalt 510 skolenheter och av dessa var det 358 som besvarade den, vilket 
ger en svarsfrekvens på drygt 70 procent. Samtliga Sveriges 21 län är repre-
senterade, samt 154 av Sveriges 390 kommuner. Dessa kommuner är geogra-
fiskt spridda över landet. Närmare 45 procent av Sveriges gymnasieskolors 
huvudmän är representerade. Fördelningen mellan kommunala och enskilda 
huvudmän är representativ för riket. Nedan beskrivs svarsfrekvensen utifrån 
respektive urvalsfaktor. 
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Marknadstyper

Skolverket har i en tidigare studie identifierat geografiskt avgränsade skolmark-
nader utifrån elevers pendlingsmönster mellan kommuner – lokala skolmark-
nader. De lokala skolmarknaderna delas i rapporten in i olika marknadstyper.141  
De fyra marknadstyperna är kommunala centra, lokala centra, regioncentra  
och storstadsområden. Nedan presenteras hur de svarande skolenheterna är 
fördelade mellan de olika marknadstyperna. Fördelningen stämmer väl överens 
med den totala fördelningen inom Sverige. 

Marknadstyper och antal skolenheter

Marknadstyp Antal skolenheter Andel (%)

Kommunala centra 19 5

Lokala centra 88 25

Regioncentra 165 46

Storstadsområden 86 24

Total 358 100

För att tolka resultaten av denna faktor krävs kunskap om vad som känne-
tecknar respektive marknadstyp. Kommunala centra karaktäriseras av min-
dre marknader, som endast omfattar en eller två kommuner på grund av ett 
geografiskt isolerat läge eller stora avstånd. Där är elevernas valmöjligheter 
begränsade och skolan är fortfarande i hög grad en inomkommunal angelä-
genhet. Lokala centra utmärks av marknader med mindre centrum som inte 
attraherar lika många elever från andra marknader. Det har därmed en mer 
lokal karaktär. Regioncentra karaktäriseras av utbildningscentrum och mark-
nader som attraherar många ungdomar, såväl inom som utanför det egna 
skolmarknadsområdet.142 Storstadsområden utgör en egen marknadstyp då de 
intar en särställning, oavsett deras respektive storlek (elevantal), bland Sveriges 
skolmarknader.143 Kommunerna inom denna typ av marknader är små till 
ytan, men elevrörligheten är stor. Marknaderna inom dessa storstadsområden 
är väl integrerade vilket bl.a. märks genom formaliserade samverkans- och 
antagningsavtal. 

141   Skolverket (2011) Skolmarknadens geografi. En fördjupning.
142  Malmös lokala skolmarknad är ungefär lika stor, räknat i antalet elever, som de största av 

dem som ingår i gruppen större regioncentra och har därför räknats till denna. Än är inte 
heller Malmös regionala dragningskraft lika stark som Stockholms, enligt Skolverkets rap-
port. Stockholms skolmarknad består av flera tätt sammanlänkade delmarknader, även om 
utvecklingen pekar i denna riktning även för Malmö.

143  Består av Stockholm och Göteborg.
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Skolenheternas storlek 

En andra faktor är huruvida skolenheternas storlek har betydelse för skolornas 
arbete med och erfarenheter av elevfrånvaro. Skolenheterna har delats in i fyra, 
respektive två kategorier utifrån antalet elever vid skolenheten.144 

Skolenheternas storlek

Skolenhetsstorlek Antal skolenheter Andel (%)

Under 100 elever 80 23

100-199 elever 106 30

200-299 elever 71 20

300 eller fler elever 97 27

Total 354* 100

*Uppgift om elevantal saknas för två skolenheter.

Skolenheternas storlek

Skolenhetsstorlek Antal skolenheter Andel (%)

Under 200 elever 186 53

200 eller fler elever 168 47

Total 354* 100

*Uppgift om elevantal saknas för två skolenheter. 

Anledningen till att göra två olika typer av indelningar är för att i analysen 
tydligare identifiera vad som påverkar rektorernas svarsmönster. 

144  Uppgifterna är hämtade från Skolverkets skolenhetsregister, april 2014.
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Huvudmannatyp

En tredje faktor är huvudmannatyp. Skolenheternas huvudman definieras som 
offentlig eller enskild. Inom offentlig huvudman ryms kommunala huvudmän, 
gymnasieförbund och landstingskommunala skolenheter. Fördelningen av de 
svarande skolenheterna presenteras nedan:

Huvudmannatyp

Huvudmannatyp Antal skolenheter Andel (%)

Offentlig 236 66

Enskild 122 34

Total 358 100

Programtypssammansättning 

Den fjärde och sista faktorn är programtypssammansättning, dvs. vilka typer 
av program de olika skolenheterna har. Inom gymnasieskolan finns tre pro-
gramtyper: högskoleförberedande program (Hfp), yrkesprogram (Yp) och 
introduktionsprogram (Im). Olika skolenheter kan ha olika kombinationer av 
dessa programtyper. Totalt finns sju möjliga kombinationer av programtyper. 
Vanligast bland de svarande skolenheterna är att ha samtliga tre programtyper.

Programtypssammansättning

Program Antal svarande skolenheter

Hfp, Yp & Im 100

Hfp 72

Yp 58

Hfp & Yp 58

Yp & Im 29

Im 18

Hfp & Im 17



94 FRÅNVARO OCH NÄRVARO I GYMNASIESKOLAN

Bilaga 2. Enkäter

Till kommunal huvudman

Enkät om frånvaro i gymnasieskolan   

1. Erbjuder ni skolorna/rektorerna ett administrativt system för registrering 
och rapportering av gymnasieelevers frånvaro?

 Ja

 Nej

2. Vilka uppgifter om gymnasieelevers frånvaro har ni samlat in på 
övergripande huvudmannanivå för läsåret 2012/13?

  Antal eller andel gymnasieelever med frånvaro, utan uppgifter om 
antalet frånvarotimmar.

 Antal frånvarotimmar kopplat till varje elev.

 Antalet frånvarotimmar, utan koppling till varje elev.

 Annan typ av uppgifter, ange vad: 

  Vi har inte samlat inte in några uppgifter om gymnasieelevers frånvaro.

*Frågan måste besvaras för att komma vidare i enkäten.

3. Till vad används uppgifterna om frånvaron?
Ange ett eller flera svarsalternativ.

  De ingår i huvudmannens uppföljning av verksamheten i förhållande till 
uppsatta mål.

 De ligger till grund för huvudmannens planering av insatser.

 De ligger till grund för huvudmannens dialog med enskilda skolor.

 Annat, ange vad: 

 Vet ej.

4. Är de uppgifter ni samlar in om frånvaro uppdelade på frånvaro med 
respektive utan giltigt skäl?

 Ja

 Nej
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5. Vad baseras era uppgifter om frånvaro utan giltigt skäl på?
Ange ett eller flera svarsalternativ.

 Frånvaro som inte har anmälts till skolan.

  Frånvaro som läraren/skolan bedömer vara utan giltigt skäl (oavsett om 
den har anmälts eller ej).

 Annat, ange vad: 

6. Har ni på övergripande huvudmannanivå skriftliga riktlinjer, råd 
eller liknande om hur skolor/rektorer bör hantera elevers frånvaro i 
gymnasieskolan?

 Ja

 Nej

7. Vad omfattar de skriftliga riktlinjerna/råden på övergripande 
huvudmannanivå?
Markera de alternativ som riktlinjerna omfattar. 

  Villken typ av frånvaro som ska anses vara utan giltigt skäl (till skillnad 
från giltigt skäl).

 Hur frånvaro ska registreras.

  Att skolan ska rapportera gymnasieelevers frånvaro utan giltigt skäl till 
vårdnadshavarna.

  Att skolan ska rapportera gymnasieelevers frånvaro utan giltigt skäl till 
skolans huvudman.

  Att skolan ska rapportera gymnasieelevers frånvaro utan giltigt skäl till 
elevens hemkommun (om eleven har en annan hemkommun).

  Att skolan ska rapportera elevers frånvaro utan giltigt skäl till CSN, 
enligt CSN:s riktlinjer.

 När skolan bör inleda dialog med vårdnadshavarna.

 När elevhälsan bör kopplas in.

  När skolan bör kontakta någon eller flera av följande: socialtjänst, 
primärvård, barn- och ungdomspsykiatrin, polisen eller habilitering.

  Hur skolan bör arbeta för att utreda och åtgärda frånvaro utan giltigt 
skäl.

 Hur skolan bör förebygga frånvaro.

 Hur skolan bör främja närvaro.
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8. Omfattar riktlinjerna/råden på övergripande huvudmannanivå hur 
frånvaro ska registreras vid arbetsplatsförlagt lärande (apl)?

 Ja

 Nej

 Inget av huvudmannens gymnasieprogram har apl.

9. Innehåller riktlinjerna/råden något som inte tas upp i fråga 7  
eller 8? Ange i så fall vad:

10. Ger huvudmannen på något annat sätt (än skriftliga riktlinjer och 
liknande) råd till skolor/rektorer om hur de bör hantera frånvaro i 
gymnasieskolan?
Ange ett eller flera svarsalternativ.

 Ja, vid behov, t.ex. när en skola kontaktar oss om detta.

 Ja, via muntliga genomgångar vid t.ex. kurser eller konferenser.

 Ja, vid rektorsträffar.

 Ja, på annat sätt, ange vad: 

 Nej

 Vet ej

11. Gör ni på övergripande huvudmannanivå aktiva insatser för att underlätta 
för era skolor att i närvarofrämjande syfte, samarbeta med…
Ange ett eller flera svarsalternativ.

 …socialtjänsten?

 …primärvården?

 …barn- och ungdomspsykiatrin?

 …habilitering?

 …arbetsförmedlingen?

 …polisen?

 … annan aktör, ange vilken: 

 Vi gör inga sådana insatser.
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12. Hur uppfattar ni huvudmannens arbete med att minska gymnasieelevers 
frånvaro?

 Huvudmannens arbete har varit verkningsfullt.

 Huvudmannens arbete har inte varit särskilt verkningsfullt.

 Svårt att bedöma.

 Arbete för att minska frånvaro sker inte på huvudmannanivå.

13. Enligt era erfarenheter, vad försvårar huvudmannens arbete med att 
minska frånvaro i gymnasieskolan?

14. Har ni på huvudmannanivå goda exempel på åtgärder för att minska 
elevers frånvaro i gymnasieskolan? I så fall, beskriv kortfattat sådana 
exempel:

Frågor till kommuner i egenskap av hemkommun  
Följande frågor är ställda till hemkommuner för gymnasieelever som går  
i fristående skolor eller i andra kommuners skolor.

Obs. bortse från fråga 15 och 16 om du svarar på enkäten för ett landsting 
eller en region.

15. I vilken utsträckning anmäls dessa gymnasieelevers frånvaro utan giltigt 
skäl till er som hemkommun?

 Merparten av frånvaron utan giltigt skäl anmäls till oss.

 Enbart en mindre del av frånvaron utan giltigt skäl anmäls till oss.

  Inga anmälningar görs om frånvaro utan giltigt skäl från mottagande 
skolor.

  Ej relevant, det finns inga elever som går i fristående skolor eller  
i andra kommuners skolor.

 Vet ej/svårt att bedöma.



98 FRÅNVARO OCH NÄRVARO I GYMNASIESKOLAN

16 Får ni in dessa anmälningar i tillräckligt god tid för att kunna göra de 
eventuella insatser som ni önskar?

 Ja

 Nej

  Ej relevant, det finns inga elever som går i fristående skolor eller i andra 
kommuners skolor.

 Vet ej/svårt att bedöma

17. Eventuella övriga synpunkter eller kommentarer:

 Till och med den 14 februari går det att ändra svaren även om ni tryckt  
 på klar.

 Tack för ditt svar!

Till enskild huvudman

Enkät om frånvaro i gymnasieskolan   

1. Erbjuder ni skolorna/rektorerna ett administrativt system för registrering 
och rapportering av gymnasieelevers frånvaro?

 Ja

 Nej

2. Vilka uppgifter om gymnasieelevers frånvaro har ni samlat in på 
övergripande huvudmannanivå för läsåret 2012/13?

  Antal eller andel gymnasieelever med frånvaro, utan uppgifter om 
antalet frånvarotimmar.

 Antal frånvarotimmar kopplat till varje elev.

 Antalet frånvarotimmar, utan koppling till varje elev.

 Annan typ av uppgifter, ange vad: 

  Vi har inte samlat inte in några uppgifter om gymnasieelevers frånvaro.

*Frågan måste besvaras för att komma vidare i enkäten.
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3. Till vad används uppgifterna om frånvaron?
Ange ett eller flera svarsalternativ.

  De ingår i huvudmannens uppföljning av verksamheten i förhållande till 
uppsatta mål.

 De ligger till grund för huvudmannens planering av insatser.

 De ligger till grund för huvudmannens dialog med enskilda skolor.

 Annat, ange vad: 

 Vet ej.

4. Är de uppgifter ni samlar in om frånvaro uppdelade på frånvaro med 
respektive utan giltigt skäl?

 Ja

 Nej

5. Vad baseras era uppgifter om frånvaro utan giltigt skäl på?
Ange ett eller flera svarsalternativ.

 Frånvaro som inte har anmälts till skolan.

  Frånvaro som läraren/skolan bedömer vara utan giltigt skäl  
(oavsett om den har anmälts eller ej).

 Annat, ange vad: 

6. Har ni på övergripande huvudmannanivå skriftliga riktlinjer, råd eller 
liknande om hur skolor/rektorer bör hantera elevers frånvaro  
i gymnasieskolan?

 Ja

 Nej
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7. Vad omfattar de skriftliga riktlinjerna/råden på övergripande 
huvudmannanivå?
Markera de alternativ som riktlinjerna omfattar. 

  Villken typ av frånvaro som ska anses vara utan giltigt skäl (till skillnad 
från giltigt skäl).

 Hur frånvaro ska registreras.

  Att skolan ska rapportera gymnasieelevers frånvaro utan giltigt skäl till 
vårdnadshavarna.

  Att skolan ska rapportera gymnasieelevers frånvaro utan giltigt skäl till 
skolans huvudman.

  Att skolan ska rapportera gymnasieelevers frånvaro utan giltigt skäl till 
elevens hemkommun (om eleven har en annan hemkommun).

  Att skolan ska rapportera elevers frånvaro utan giltigt skäl till CSN, 
enligt CSN:s riktlinjer.

 När skolan bör inleda dialog med vårdnadshavarna.

 När elevhälsan bör kopplas in.

  När skolan bör kontakta någon eller flera av följande: socialtjänst, 
primärvård, barn- och ungdomspsykiatrin, polisen eller habilitering.

  Hur skolan bör arbeta för att utreda och åtgärda frånvaro utan giltigt 
skäl.

 Hur skolan bör förebygga frånvaro.

 Hur skolan bör främja närvaro.

8. Omfattar riktlinjerna/råden på övergripande huvudmannanivå hur 
frånvaro ska registreras vid arbetsplatsförlagt lärande (apl)?

 Ja

 Nej

 Inget av huvudmannens gymnasieprogram har apl.

9. Innehåller riktlinjerna/råden något som inte tas upp i  
fråga 7 eller 8? Ange i så fall vad:
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10. Ger huvudmannen på något annat sätt (än skriftliga riktlinjer och 
liknande) råd till skolor/rektorer om hur de bör hantera frånvaro i 
gymnasieskolan?
Ange ett eller flera svarsalternativ.

 Ja, vid behov, t.ex. när en skola kontaktar oss om detta.

 Ja, via muntliga genomgångar vid t.ex. kurser eller konferenser.

 Ja, vid rektorsträffar.

 Ja, på annat sätt, ange vad: 

 Nej

 Vet ej

11. Gör ni på övergripande huvudmannanivå aktiva insatser för att underlätta 
för era skolor att i närvarofrämjande syfte, samarbeta med…
Ange ett eller flera svarsalternativ.

 …socialtjänsten?

 …primärvården?

 …barn- och ungdomspsykiatrin?

 …habilitering?

 …arbetsförmedlingen?

 …polisen?

 …annan aktör, ange vilken: 

 Vi gör inga sådana insatser.

12. Hur uppfattar ni huvudmannens arbete med att minska gymnasieelevers 
frånvaro i organisationens skolor?

 Huvudmannens arbete har varit verkningsfullt.

 Huvudmannens arbete har inte varit särskilt verkningsfullt.

 Svårt att bedöma.

 Arbete för att minska frånvaro sker inte på huvudmannanivå.

13. Enligt era erfarenheter, vad försvårar huvudmannens arbete med att 
minska frånvaron?
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14. Har ni på huvudmannanivå goda exempel på åtgärder för att minska 
elevers frånvaro i gymnasieskolan? I så fall, beskriv kortfattat sådana 
exempel:

15. Eventuella övriga synpunkter eller kommentarer:

 Till och med den 14 februari går det att ändra svaren även om ni tryckt  
 på klar.

 Tack för ditt svar!

Till hemkommuner

Enkät om frånvaro i gymnasieskolan  

Frågor till kommunen i egenskap av hemkommun  

Följande frågor är ställda till er i egenskap av hemkommun för gymnasieelever 
som går i fristående skolor eller i andra kommuners skolor.

1. I vilken utsträckning anmäls dessa gymnasieelevers frånvaro utan giltigt 
skäl till er som hemkommun?

 Merparten av frånvaron utan giltigt skäl anmäls till oss.

 Enbart en mindre del av frånvaron utan giltigt skäl anmäls till oss.

  Inga anmälningar görs om frånvaro utan giltigt skäl från mottagande 
skolor.

  Ej relevant, det finns inga elever som går i fristående skolor eller i andra 
kommuners skolor.

 Vet ej/svårt att bedöma.
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2. Får ni in dessa anmälningar i tillräckligt god tid för att kunna göra de 
eventuella insatser som ni önskar?

 Ja

 Nej

  Ej relevant, det finns inga elever som går i fristående skolor eller i andra 
kommuners skolor.

 Vet ej/svårt att bedöma

3. Eventuella synpunkter eller kommentarer:

Tack för ditt svar!

Skolenkäten

Ange de typer av program som skolan erbjuder:
Ange ett eller flera svarsalternativ. 

 Högskoleförberedande program

 Yrkesprogram

 Introduktionsprogram

Använder er skola ett administrativt system för registrering av gymnasieelevers 
närvaro och frånvaro?

 Ja

 Nej

Har er skola skriftliga riktlinjer, råd eller liknande för hur personal ska hantera 
elevers frånvaro?

 Ja

 Nej
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Vad omfattar de skriftliga riktlinjerna/råden?
Markera de alternativ som riktlinjerna omfattar 

 Hur frånvaro ska registreras

  Vilken typ av frånvaro som ska anses vara utan giltigt skäl  
(till skillnad från giltigt skäl)

 När frånvaro ska rapporteras till vårdnadshavarna

 När frånvaro ska rapporteras till skolans huvudman

  När frånvaro ska rapporteras till elevernas hemkommun (gäller fristående 
skolor samt kommunala skolor med en eller flera elever som har en annan 
hemkommun)

 När frånvaro ska rapporteras till CSN

 När elevhälsan bör kopplas in

  När kontakt bör tas med socialtjänst, primärvård, barn- och 
ungdomspsykiatrin, polisen, habilitering eller liknande

 Annat, nämligen: 

 Annat, nämligen: 

 Annat, nämligen: 

Anordnar er skola utbildning med arbetsplatsförlagt lärande (apl)  
eller praktik?

 Ja
 Nej

Hur fungerar rapporteringen av elevers närvaro och frånvaro vid  
apl/praktik?

 Generellt sett bra
 Generellt sett dåligt
 Vet ej/Svårt att bedöma

På vad baseras er skolas uppgifter om frånvaro utan giltigt skäl ?
Ange ett eller flera svarsalternativ. 
 Frånvaro som inte har anmälts till skolan

  Frånvaro som läraren/skolan bedömer vara utan giltigt skäl  
(oavsett om den har anmälts eller ej)

 Annat, nämligen: 

 Ev. kommentar: 
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Hur vanligt förekommande är följande typer av frånvaro med giltigt skäl  
i er skola?
  Inte vanligt Ganska vanligt Mycket Vet ej  
  förekom-  förekom- vanligt  Svårt att 
  mande mande förekom. bedöma
Sen ankomst    
Enstaka lektionstimmar 
under en månad    
Enstaka hela dagar  
under en månad    
Flera dagar i sträck  
under en månad    

Hur vanligt förekommande är följande typer av frånvaro utan giltigt skäl  
i er skola?
  Inte vanligt Ganska vanligt Mycket Vet ej  
  förekom-  förekom- vanligt  Svårt att 
  mande mande förekom. bedöma
Sen ankomst    
Enstaka lektionstimmar  
under en månad    
Enstaka hela dagar  
under en månad    
Flera dagar i sträck  
under en månad    

Enligt CSN:s riktlinjer ska skolor rapportera till CSN när en elev är frånvarande 
utan giltigt skäl mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker 
vid upprepade tillfällen. 

Beskriv hur ni på skolan bedömer vilken frånvaro som ska rapporteras till CSN:
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Enligt er bedömning och sett till skolan som helhet, hur har frånvaron i er 
skola förändrats under de senaste två åren sedan CSN ändrade sina riktlinjer?

  Minskat Oförändrat Oförändrat Ökat Vet ej/ 
   låg hög  Svårt att 
      bedöma
Frånvaro med 
giltigt skäl     
Frånvaro utan  
giltigt skäl     

Hur vanligt förekommande är följande orsaker till frånvaro utan giltigt skäl  
i er skola?
  Inte vanligt Ganska vanligt Mycket Vet ej/  
  förekom-  förekom- vanligt  Svårt att 
  mande mande förekom. bedöma
Strategisk frånvaro 
(elever väljer att utebli 
från vissa lektioner för att 
studera till andra)    
Förvärvsarbete (elever  
arbetar istället för att gå  
på lektioner)    
Undervisningssituation 
(svårigheter att anpassa  
undervisningen till elevers 
behov)    
Stress och en upplevelse 
av höga prestationskrav    
Social situation i skolan 
(t.ex. kränkande  
behandling)    
Hemsituation eller social  
situation utanför skolan    
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I vilken grad ingår följande i er skolas aktiva arbete med elevers frånvaro utan 
giltigt skäl 
  Inte alls I låg grad I ganska I hög grad 
    hög grad
Utredning av orsaker till 
frånvaro    
Nära kontakt med  
vårdnadshavare    
Varningar innan  
rapportering till CSN    
Nära samarbete med 
elevhälsa, SYV m.m.    
Särskilda stödinsatser i  
undervisningen (t.ex.  
specialpedagogisk personal,  
tekniska hjälpmedel m.m.)    
Generella förändringar av  
undervisningen (för alla  
elever)    
Särskilda insatser kring 
studiemiljö/studiero    

Identifiering av och  
särskilda insatser för  
elevgrupper med ökad  
risk för frånvaro    
Samarbete med externa  
aktörer (t.ex. socialtjänst, 
primärvård, barn- och  
ungdomspsykiatrin, polisen  
eller habiliteringen)    
Uppgifterna om frånvaro  
ingår i skolans systematiska  
kvalitetsarbete    
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Arbetar er skola aktivt med frånvaro på annat sätt än de exempel som tar upp  
i föregående fråga? Ange i så fall hur:

I vilken grad samarbetar er skola med följande aktörer kring elevers frånvaro 
utan giltigt skäl ?

  Inte alls I låg grad I ganska I hög grad 
    hög grad
Socialtjänsten    
Primärvården    
Barn- och  
ungdomspsykiatrin    
Habiliteringen    
Arbetsförmedlingen    
Polisen    
Annan aktör, nämligen:    

Annan aktör, nämligen:    

Annan aktör, nämligen:    
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Hur väl stämmer följande påståenden in på er skolas arbete med frånvaro?

  Instämmer Instämmer Instämmer Vet ej/ 
  inte alls delvis helt Svårt att  
     bedöma
Skolans arbete med  
frånvaro har varit effektivt    
Skolan har en heltäckande  
bild över varje elevs frånvaro    
Samarbetet inom skolan  
kring elevers frånvaro  
fungerar bra    
Skolan får det stöd den  
behöver från huvudmannen    
Det är svårt för skolan att  
minska frånvaron    
Den frånvaro som  
förekommer försämrar 
elevernas kunskapsresultat    

Hur väl stämmer följande påståenden in på er skolas arbete med elevers 
frånvaro vid apl eller praktik, jämfört med arbetet med elevers frånvaro  
i skolan?
  Instämmer Instämmer Instämmer Vet ej/ 
  inte alls delvis helt Svårt att  
     bedöma
Det är svårare att ha 
kontroll över elevers  
närvaro vid apl/praktik    
Det är vanligare att elever är 
frånvarande vid apl/praktik    
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Vilken slags frånvaro anser ni vara den mest problematiska för eleverna 
generellt? Beskriv gärna kortfattat era erfarenheter och hur ni ser på detta:

Vilken frånvaro anser ni vara den mest problematiska att hantera för skolan 
generellt? Beskriv gärna kortfattat era erfarenheter och hur ni ser på detta:

Har ni i er skola goda exempel på åtgärder för att minska elevers frånvaro?  
I så fall, beskriv gärna kortfattat sådana exempel:

Eventuella övriga synpunkter eller kommentarer:

Tack för ditt svar! 
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Bilaga 3. Skolrapporter till CSN 2012/13
En skola rapporterar löpande elektroniskt till CSN då en elev bedöms ha varit 
ogiltigt frånvarande så mycket att den enligt CSN:s riktlinjer inte längre anses 
bedriva heltidsstudier. Hos CSN görs kontroller huruvida uppgifterna är kor-
rekta och att rapporterad period med ogiltig frånvaro inte börjar eller slutar 
med ett lov eller en helg. Efter att CSN får in en rapport meddelas vårdnads-
havare eller elev om skolans rapport, och de ges möjlighet att yttra sig i ären-
det. Om vårdnadshavare eller elev inte hört av sig inom svarstiden på sex dagar 
så fattas ett maskinellt ändringsbeslut som stoppar fortsatta utbetalningar av 
studiebidrag. Om föräldrarna eller eleven kontaktar CSN inom svarstiden 
utreds ärendet ytterligare innan beslut fattas. Då en skolrapport godkänts och 
utbetalningar av studiehjälpen stoppats behandlas detta av CSN som ett beslut 
om indragen studiehjälp. 

Under läsåret 2012/13 hade närmare 25 000 elever rapporterats in till CSN 
för ogiltig frånvaro.145 Omkring 22 400 av dessa hade giltiga perioder av från-
varo, dvs. perioder som godkänts av CSN. En tredjedel fler pojkar än flickor 
hade rapporterats med ogiltig frånvaro under läsåret. Detta kan jämföras med 
att cirka 21 200 elever i gymnasieskolan fick studiebidraget indraget på grund 
av skolk 2013/14, vilket motsvarar 6,5 procent av 324 000 gymnasieelever.  
Fler pojkar (63 procent) har fått beslut om indragen studiehjälp än flickor (37 
procent) föregående år. Fristående skolor rapporterar en större andel beslut om 
indragen studiehjälp än de kommunala skolorna. Drygt hälften med indragen 
studiehjälp får ett återkrav. 19 procent i den gruppen hamnar hos Krono-
fogden eftersom de inte klarar av betalningen. Men andelen med betalnings-
problem minskar något jämfört med tidigare år.146

Elever kan vara frånvarande för flera perioder under ett läsår och kan där-
med rapporteras för flera perioder av ogiltig frånvaro. Närmare 20 000 elever 
hade under läsåret 2012/13 blivit giltigt inrapporterade för enbart en period av 
ogiltig frånvaro. En av tio, motsvararande omkring 2500 elever, hade fått rap-
porter för två eller fler perioder av ogiltig frånvaro. Skillnaden mellan pojkar 
och flickor var marginell.

145  Samtliga uppgifter om CSN:s rapporter är hämtade 2014-04-08. 
146  http://www.csn.se/press/pressmeddelanden/2014/1.13447
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Hur långa perioderna av frånvaro har varit varierar. De flesta som rapportera-
des in var ogiltigt frånvarande under perioder som varat som längst 90 dagar. 
Det finns ett mindre antal elever som varit ogiltigt frånvarande mer än halva 
läsåret. Somliga hade vid tiden för läsårets slut återkommit i studier medan 
andra inte gjort det. De längsta rapporterade frånvaroperioderna gällde från-
varo över 270 dagar, dvs. mer än 9 månaders frånvaro. 

I rapporterna framgår vilket datum eleverna påbörjat sin frånvaroperiod. De 
giltiga rapporterna visar att elevernas frånvaro påbörjas relativt jämnt fördelat 
över året, med något färre rapporterade perioder under höstterminens start i 
augusti och under de sista månaderna på vårterminen, april maj och juni. 

Beslut om indragen studiehjälp  
till följd av ogiltig frånvaro under 2012/13

Närmare 90 procent av de elever som under 2012/13 rapporterades för ogiltig 
frånvaro till CSN fick också ett beslut om indragen studiehjälp. Ett beslut om 
indragen studiehjälp innebär i normalfallet att CSN har stoppat utbetalningen 
av studiehjälp för dessa elever på grund av ogiltig frånvaro. Det bör under-
strykas att de elever som redan återkommit i heltidsstudier vid rapporterings-
tillfället inte omfattas. I vissa fall har skolorna återtagit tidigare rapporter om 
frånvaro, vilket innebär att rätten till studiehjälp inte har påverkats, även om 
ett beslut tidigare fattats. 

Beslut om indragen studiehjälp varierar mellan olika grupper

Andelen elever med beslut om indragen studiehjälp varierar mellan olika 
grupper av elever. Tabellen nedan visar andel elever med beslut om indragen 
studiehjälp fördelat på enskild respektive offentlig huvudman, kvinnor respek-
tive män, och för gymnasieskolans respektive årskurs 1, 2 och 3.147 

147  En elev kan finnas under flera poster, även om det endast rör sig om ett beslut om indra-
gen studiehjälp. Om en elev t.ex. gått både i skola med offentlig huvudman och i skola 
med enskild huvudman under 2012/13 kan denna elev finnas med under båda kategorier. 
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Förekomst av beslut om indragen studiehjälp under läsåret 2012/13, fördelat på kön, huvudman 
och årskurs 

Antal elever som  

beviljats studiehjälp

Antal elever beslut om 

indragen studiehjälp

Andel elever beslut om 

indragen studiehjälp

Kön

Kvinnor 165 594 8 056 5 %

Män   177 623 13 822 8 %

Huvudman

Enskild huvudman  90 960 7 021 8 %

Offentlig huvudman 255 860 15 292 6 %

Årskurs

Årskurs 1 125 378 7 412 6 %

Årskurs 2 108 727 6 335 6 %

Årskurs 3 110 498 8 362 8 % 

Samtliga 343 216 21 878 6 %

Den största skillnaden i andel beslut om indragen studiehjälp fanns mellan 
kvinnor och män, där en större andel bland männen än bland kvinnorna fått 
ett beslut om indragen studiehjälp under läsåret 2012/13. Andelen beslut om 
indragen studiehjälp var närmare 3 procentenheter större bland männen än 
bland kvinnorna. 

Andelen beslut om indragen studiehjälp var större på skolor med enskild 
huvudman än på skolor med offentlig huvudman (närmare 2 procentenheters 
skillnad), samt större i gymnasieskolans årskurs 3 än i årskurs 1 och 2 (närmare 
2 procentenheters skillnad). Skillnaden mellan gymnasieskolans årskurs 1 och 2 
var marginell.

Skillnader mellan program

Gymnasieskolans nationella program består av sex högskoleförberedande 
program och tolv yrkesprogram. Utöver de nationella programmen finns fem 
introduktionsprogram. Tabellen nedan visar andelen elever med beslut om 
indragen studiehjälp på respektive program, huvudmannatyp och kön under 
läsåret 2012/13. Tabellen visar de elever som under läsåret gick i den nya 
gymnasieskolan, vilket endast innebär elever i årskurs 1 och 2. Andelarna är 
beräknade för enskild respektive offentlig huvudman, för kvinnor respektive 
män, samt totalt. Samtliga andelar beräknas utifrån antal elever med beviljad 
studiehjälp inom respektive kategori som kommer att diskuteras i mer detalj 
nedan. 
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Program Andel elever med beslut om indragen studiehjälp*

Nationella program,  
yrkesprogram

Enskild 
huvudman

Offentlig 
huvudman Kvinnor Män Totalt

Barn- och fritidsprogrammet 7,8 % 6,7 % 5,2 % 9,6 % 6,8 %

Bygg- och anläggningsprogram-
met 12,0 % 6,5 % 6,6 % 7,5 % 7,4 %

El- och energiprogrammet 10,1 % 5,9 % 9,4 % 7,1 % 7,2 %

Fordons- och transportprogram-
met 9,0 % 10,0 % 9,3 % 9,8 % 9,8 %

Handels- och administrationspro-
grammet 13,7 % 10,3 % 7,5 % 16,6 % 11,2 %

Hantverksprogrammet 11,0 % 8,5 % 9,5 % 11,4 % 9,6 %

Hotell- och turismprogrammet 9,7 % 8,6 % 7,2 % 15,3 % 8,9 %

Industritekniska programmet 6,1 % 9,7 % 4,1 % 9,0 % 8,5 %

Naturbruksprogrammet 3,7 % 3,6 % 3,9 % 3,0 % 3,6 %

Restaurang- och livsmedelspro-
grammet 6,5 % 9,0 % 6,2 % 11,9 % 8,7 %

VVS- och fastighetsprogrammet 12,7 % 5,7 % 4,4 % 7,9 % 7,8 %

Vård- och omsorgsprogrammet 5,8 % 6,2 % 5,5 % 8,6 % 6,1 %

Nationella program,  
högskoleförberedande

Ekonomiprogrammet 4,9 % 2,9 % 2,6 % 4,5 % 3,5 %

Estetiska programmet 6,9 % 3,4 % 3,4 % 7,3 % 4,8 %

Humanistiska programmet 6,4 % 2,2 % 2,3 % 4,6 % 2,7 %

Naturvetenskapsprogrammet 2,1 % 1,4 % 1,1 % 1,9 % 1,5 %

Samhällsvetenskapsprogrammet 5,6 % 3,2 % 2,8 % 5,5 % 3,8 %

Teknikprogrammet 3,8 % 1,8 % 1,1 % 2,6 % 2,4 %

Introduktionsprogram, samtliga 18,8 % 12,6 % 11,9 % 13,9 % 13,1 %

Individuellt alternativ (IMIND) 11,5 % 13,9 % 12,9 % 14,4 % 13,8 %

Preparandutbildning (IMPRE) 17,1 % 15,4 % 15,2 % 15,9 % 15,6 %

Programinriktat individuellt val 
(IMPRO) 16,2 % 15,7 % 15,5 % 16,0 % 15,8 %

Språkintroduktion (IMSPR) 11,6 % 8,5 % 5,5 % 10,3 % 8,6 %

Yrkesintroduktion (IMYRK) 26,0 % 17,6 % 18,7 % 19,5 % 19,2 %

Samtliga** 6,9 % 5,6 % 4,5 % 7,0 % 5,8 %

* En elev kan finnas under flera poster, även om det endast rör sig om ett beslut om indragen studiehjälp.
** I dessa beräkningar ingår samtliga elever i årskurs 1 och 2 med beviljad studiehjälp, dvs. även elever på 
program utanför Gy 2011.
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Fyra av de fem introduktionsprogrammen har störst andel elever med beslut 
om indragen studiehjälp. Språkintroduktion är det introduktionsprogram 
med flest inskrivna elever av de fem, och utmärker sig också genom att ha en 
mindre andel beslut om indragen studiehjälp än övriga introduktionsprogram. 
Störst andel elever med beslut om indragen studiehjälp var det på yrkesintroduk-
tion där nästan var femte elev som beviljats studiehjälp fått ett beslut om indra-
gen studiehjälp under läsåret 2012/13. Därefter följer introduktionsprogrammen 
programinriktat individuellt val, preparandutbildning och individuellt alternativ.

Av de nationella programmen var andelen beslut om indragen studiehjälp 
generellt sett större på yrkesprogram än på högskoleförberedande program. 
Bland yrkesprogrammen var andel elever med beslut om indragen studiehjälp 
störst på handels- och administrationsprogrammet, följt av fordons- och 
transportprogrammet och hantverksprogrammet. Samtliga sex högskoleförbe-
redande program hade minst andel elever med beslut om indragen studiehjälp 
av samtliga program. Allra minst andel beslut om indragen studiehjälp var det 
på naturvetenskapsprogrammet.

Könsskillnader

I tabellen ovan framkommer att män hade i genomsnitt en större andel beslut 
om indragen studiehjälp än kvinnor på nästan alla gymnasieprogram. Endast 
på två program, el- och energiprogrammet samt på naturbruksprogrammet, 
var andelen beslut om indragen studiehjälp större bland kvinnor än bland 
män. Skillnaden mellan män och kvinnor var som störst på handels- och 
administrationsprogrammet (7,5 procent beslut om indragen studiehjälp bland 
kvinnorna och 16,6 procent bland männen), följt av hotell- och turismpro-
grammet (7,2 bland kvinnorna och 15,3 procent bland männen). 

Skillnader mellan program och huvudmannatyp

Läsåret 2012/13 gick 61 000 elever, motsvarande 35 procent av samtliga 
elever med beviljad studiehjälp, i skolor med enskild huvudman, visar tabel-
len ovan. Drygt 175 100 elever med beviljad studiehjälp gick i skolor med 
offentlig huvudman. Andelen elever med beslut om indragen studiehjälp var 
generellt sett större i skolor med enskild huvudman än i skolor med offentlig 
huvudman. På fem av programmen, fyra yrkesprogram och ett introduktions-
program, var dock andelen elever med beslut om indragen studiehjälp större 
hos offentlig huvudman. Dessa var fordons- och transportprogrammet, indu-
stritekniska programmet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, vård- och 
omsorgsprogrammet, samt introduktionsprogrammet individuellt alternativ. 
Skillnaden mellan enskild och offentlig huvudman var störst på yrkesintroduk-
tion, där andelen beslut om indragen studiehjälp var störst hos enskild huvud-
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man (26 procent hos enskild huvudman och 17,6 hos offentlig huvudman), 
följt av bygg- och anläggningsprogrammet, där andelen beslut om indragen 
studiehjälp var störst hos enskild huvudman (12 hos enskild huvudman och 
6,5 procent hos offentlig huvudman). 
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Frånvaro och närvaro i gym

nasieskolan  
S

kolverket

Frånvaro kan leda till att elever hoppar av gymnasie

skolan. De riskerar därmed att hamna utanför både 

arbetsmarknaden och högre studier. Det är därför viktigt 

att följa upp elevers frånvaro och att huvudmäns och 

skolors arbete med att minska frånvaron och främja 

närvaro fungerar.

I den här rapporten kartlägger Skolverket frånvaro 

och närvaro i gymnasieskolan ur ett huvudmanna och 

rektorsperspektiv. Rapporten visar att endast fyra av tio 

huvudmän erbjuder skriftliga riktlinjer eller råd om hur 

skolorna bör hantera elevfrånvaro i gymnasieskolan. Den 

övervägande delen av rektorerna uppger att de använder 

administrativa system för registrering av gymnasieele

vers frånvaro och närvaro, liksom när frånvaro ska rap

porteras till vårdnadshavarna och till CSN. Bedömningen 

av vad som räknas som giltig respektive ogiltig frånvaro 

varierar mellan olika skolor, vilket kan leda till att elevers 

frånvaro inte blir likvärdigt bedömd. 

Rapporten visar att en förstärkning av arbetet med att 

följa upp och förebygga frånvaro samt att främja närvaro 

är nödvändig både på huvudmanna och skolnivå och  

i fungerande samarbete med till exempel socialtjänst 

och BUP.

http://www.skolverket.se
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