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Förord
 

Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar i skolan med elever som är 
papperslösa. Materialet vänder sig också till dig som är huvudman för en skola och 
ansvarar för att dessa elever får den utbildning de har rätt till. Stödmaterialet kan 
även användas av ideella organisationer eller andra som arbetar med frågor som rör 
elever som är papperslösa. 

I materialet beskrivs vad som menas med begreppet papperslös. Det är dock 
huvudmannen som avgör om ett barn eller en ungdom omfattas av bestämmelsen 
om rätt till utbildning för papperslösa. Vid tidpunkten för framtagandet av det här 
stödmaterialet är rättsläget vad gäller rätten till utbildning för vissa EU-medbor
gare oklart. Så snart det finns ytterligare praxis eller andra förtydliganden kommer 
Skolverket att informera om detta på webbplatsen skolverket.se. 

I arbetet med stödmaterialet har vi pratat med elever som är papperslösa och 
där det har varit möjligt även med deras vårdnadshavare. Vi har träffat huvudmän, 
rektorer, lärare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer och administrativ personal 
på skolor med erfarenhet av att arbeta med elever som är papperslösa. Vi har även 
samtalat med personer i ideella organisationer och andra utanför skolan som möter 
barn som är papperslösa och deras familjer. Det här stödmaterialet tar upp situa
tioner som dessa personer har berättat kan uppstå i skolan samt exempel på hur 
man kan lösa dem. 

De huvudmän och organisationer som bidragit med sin kunskap och sina 
erfarenheter till det här stödmaterialet är Norrköpings kommun, Göteborgs stad, 
Stockholms stad, Malmö stad, Mölndals stad, Lidingö stad, Nyköpings kommun, 
Gävle kommun, Sigtuna kommun, Barnrättsbyrån, Ersta diakoni, Ingen människa 
är illegal, Asylgruppen i Malmö, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset, Unicef, 
Stiftelsen allmänna barnhuset, Källan-Fisksätra Råd och Stödcenter, Rosengrenska 
stiftelsen, Stadsmissionen, Flyktinggruppernas riksråd (FARR), Sveriges kommu
ner och landsting, Barnombudsmannen, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Mig
rationsverket och Transkulturellt centrum i Stockholms läns landsting. Dessutom 
har Henry Ascher, barnläkare och docent i folkhälsovetenskap, Åsa Smith, filosofie 
doktor i medicinsk antropologi vid Göteborgs universitet, samt en fristad för flyk
tingar bidragit med kunskap. Tack för era värdefulla bidrag. 

Skolverket vill rikta ett särskilt tack till de barn, ungdomar och familjer som har 
berättat om hur det är att leva som papperslös i Sverige idag. 
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Peter Gröndahl har bidragit med texter till materialet. I arbetet har Elin Brunell, 
Luisella Galina Hammar och Josefina Streling från Skolverket medverkat. 

Anna Ekström 
Generaldirektör Elin Brunell 

Tf biträdande chefsjurist 
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1. Inledning
 

Sedan 1 juli 2013 har barn som är papperslösa rätt att gå i skolan. De har rätt till 
utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola. 
Om de påbörjar sin utbildning innan de har fyllt 18 år har de också rätt att gå i 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

I förarbetena till skollagen (2010:800) framgår bland annat följande. Barn som 
vistas i landet utan tillstånd befinner sig ofta i en mycket svår situation som de i 
regel inte själva kan råda över. Ofta anstränger sig barnens familjer för att gömma 
sig från myndigheterna, vilket ytterligare ökar påfrestningarna för barnen. En rätt 
till utbildning innebär att dessa barn ges möjlighet att uppnå samma kunskapsnivå 
som jämnåriga barn. En sådan rätt kan också spela en väsentlig roll för deras hälsa 
och utveckling. Genom att barnen ges en rätt till utbildning får de bättre förutsätt
ningar att utvecklas psykiskt, fysiskt och socialt. På så vis kan barnen förbereda sig 
för vuxenlivet, oavsett var de kommer att leva i framtiden. Att barnen går i skolan 
innebär dessutom att de får en kontinuerlig kontakt med vuxna personer utanför 
den egna familjen, som har möjlighet att upptäcka om barnen far illa och i så fall 
gripa in och vidta nödvändiga åtgärder.1 

Elever som är papperslösa har samma rättigheter i utbildningen som andra elever. 
Det innebär bland annat att de ska få ledning och stimulans för att utvecklas så långt 
som möjligt och vid behov få stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. 

Huvudmannen och skolan kan behöva ha riktlinjer och rutiner för situationer som 
kan uppstå i arbetet med elever som är papperslösa. Det underlättar om man i så hög 
grad som möjligt kan använda samma rutiner och riktlinjer för dessa elever som för 
övriga elever. En person som arbetar på en gymnasieskola beskriver det så här: 

Det behöver inte vara så krångligt. Vårt uppdrag är ett erbjuda utbild
ning, så då gör vi det. Visst kan det finnas situationer då våra vanliga 
rutiner inte fungerar, men då löser vi det. 

Det finns dock situationer som kan behöva hanteras på ett särskilt sätt. Det här 
stödmaterialet syftar till att ge stöd i hur man kan hantera sådana situationer. Ett 
annat syfte med materialet är att informera om dessa barns rätt till utbildning och 
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att öka kunskapen om sådant som kan påverka elevernas situation i skolan. På så 
sätt får huvudmän och skolor bättre förutsättningar att planera och förbereda mot
tagandet och utbildningen av elever som är papperslösa. 

Papperslös – vad betyder det? 
Det används olika begrepp för en person som befinner sig i landet utan tillstånd. I 
skollagen används begreppet ”den som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut 
eller författning”.2 

Att vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut innebär att man inte har uppe
hållstillstånd eller någon annan form av tillstånd att vistas här. Att vistas här utan 
stöd av författning betyder att det inte finns stöd för att få vistas här i svensk lag 
eller i till exempel EU-rätten. En form av stöd i författning kan vara uppehållsrätt 
enligt EU-rätten. 

Ett av de vanligare begreppen både i Sverige och internationellt är att kalla 
personen för papperslös.3 Att vara papperslös behöver inte innebära att man saknar 
identitetshandlingar. 

För att underlätta läsningen av det här materialet används begreppet papperslös. 
I texten finns formuleringen barn som är papperslösa eller elever som är papperslösa, 
för att sätta barnet eller eleven, och inte papperslösheten, i centrum. Ibland står 
det endast barn eller elev, då det av sammanhanget ändå är tydligt att det handlar 
om barn eller elever som är papperslösa. 

Barn och ungdomar som är papperslösa kan finnas i Sverige av olika skäl. 
Många av dem har sökt asyl, fått avslag och sedan hållit sig undan när avvisnings- 
eller utvisningsbeslutet ska verkställas, det vill säga när de ska lämna landet.4 Andra 
har kommit till Sverige på ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och sedan stannat 
kvar när tillståndet gått ut. Det finns också barn och ungdomar som aldrig gett sig 
till känna för myndigheterna. Situationen kan förändras under tiden som barnen 
och ungdomarna vistas i Sverige. De kan först vara papperslösa, för att sedan vara 
asylsökande och därefter papperslösa igen, till exempel efter avslag på asylansökan 
och beslut om avvisning eller utvisning. Det medför att en del barn och ungdomar 
kan leva in och ut ur en papperslös situation i många år. 

2 29 kap. 2 § andra stycket 5 skollagen. 

3 Socialstyrelsen (2010). Social rapport 2010. 

4 Stockholms Stadsmission (2014). Stockholms Stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport 2014. 
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Barn och ungdomar som är papperslösa kan ha kommit ensamma eller tillsam
mans med hela eller delar av sin familj till Sverige. Barn som är födda i Sverige av 
föräldrar som är papperslösa anses också vara papperslösa. 

Det saknas nationell statistik på hur många barn och ungdomar som är pappers
lösa i Sverige. Rädda Barnen uppskattade 2008 att det fanns 2 000–3 000 barn 
som är papperslösa i landet.5 Socialstyrelsen hänvisar till samma siffra i Social Rap
port 2010.6 Skolinspektionen skriver i sin riktade tillsyn att man kan förmoda att 
antalet barn som är papperslösa har ökat i takt med att antalet asylsökande ökat.7 

Samtliga ideella organisationer som har bidragit till det här stödmaterialet har 
berättat att de har kontakt med allt fler personer som är papperslösa. 

Eftersökt av polisen 

Om en person har sökt asyl och fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut är 
utgångspunkten att personen självmant ska lämna Sverige. Migrationsverket kan 
lämna över ärendet till polisen. Det sker när Migrationsverket bedömer att det inte 
går att genomföra en avvisning eller utvisning på grund av att de personer som 
omfattas av beslutet inte samarbetar med Migrationsverket, till exempel om de har 
avvikit eller om man bedömer att tvång behöver användas. Polisen har då i uppgift 
att efterlysa och eftersöka dessa personer.8 

År 2010 lämnade Migrationsverket över ärenden som rörde 890 barn till poli
sen. År 2014 var motsvarande siffra 1 274 barn.9 

5 Rädda Barnen (2014). Barn utan papper.
 

6 Rädda Barnen (2014). Utanför nästan allt och Socialstyrelsen (2010). Social Rapport 2010.
 

7 Skolinspektionen (2015). Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd.
 

8 Det här framgår av Migrationsverkets webbplats, www.migrationsverket.se. Läs mer om vad man kan tänka 

på i skolans kontakter med polisen i avsnitt 4. 

9 Enligt uppgifter från Migrationsverket. 
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2. Att leva som papperslös 

Det här avsnittet beskriver hur livssituationen kan vara för barn och ungdomar 
som är papperslösa. Innehållet utgår från de berättelser som de och deras familjer 
har delat med sig av samt från erfarenheter från personer som möter dem i sitt 
arbete. I texten refereras till studier om asylsökande barn, eftersom studier om barn 
som är papperslösa i stort sett saknas. 

Olika livssituationer 
Gruppen barn och ungdomar som är papperslösa är mycket heterogen. I gruppen 
ingår de som är födda i Sverige, yngre barn som kommit till Sverige och bor till
sammans med sina föräldrar och äldre barn och ungdomar som kommit hit utan 
föräldrar eller andra anhöriga. En del har varit papperslösa under hela eller stora 
delar av sina liv, medan andra nyligen har börjat leva som papperslösa. Villkoren 
för dem skiljer sig åt och de påverkas av och hanterar sina erfarenheter och sin 
livssituation på olika sätt. Det är därför viktigt att komma ihåg att behandla varje 
barn och ungdom utifrån deras unika behov. 

Vissa av barnen och ungdomarna har upplevt krig, andra svår fattigdom eller 
tidiga separationer. En del kan också ha varit på flykt en stor del av sina liv. Ge
mensamt för många av dem är att de ofta bor med flera andra personer på en liten 
yta. Det är inte ovanligt att flera familjer delar boende. Många gånger mår föräld
rarna psykiskt dåligt, bland annat på grund av den osäkra situation som familjen 
befinner sig i. 

Barnen och ungdomarna vet också att den relativa tryggheten i Sverige kan 
försvinna på ett ögonblick och att deras livssituation snabbt kan förändras. Där
för kan de bära på en ständig rädsla för att upptäckas och utvisas.10 De kan vara 
rädda för att någon i omgivningen ska ange dem, eller för att bli hittade av polisen. 
Ibland tar sig oron fysiska uttryck som huvudvärk eller magont. De kan också ha 
svårt att sova. En del yngre barn klarar inte längre av att leka och drar sig undan. 
Vissa blir deprimerade medan andra blir bråkiga och utagerande. En mamma till 
två barn berättar: 

10 Lundberg, A. & Ascher, H. (2013) i Medborgerlig bildning – Demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle. 
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Min dotter är duktig i skolan och gör allt som man ska. Men min son 
var nästan apatisk ett tag och sedan blev han arg. Vi kom till Sverige 
när han var sju år och hon var två. Min son har upplevt kriget och har 
behövt mycket psykologhjälp. Det var skolan som hjälpte mig så att vi 
fick kontakt med BUP. Nu har det blivit bättre. Han har mycket energi 
och kommer överens med alla barn i skolan. 

Barn som bor med sina föräldrar och som går i skolan har ofta fler sociala kontak
ter än vad föräldrarna har. Det gör att barnen får, och kanske framförallt tar, ett 
stort ansvar för familjens säkerhet. En del barn är också oroliga för att något ska 
hända deras föräldrar när de själva är i skolan. Vissa barn och ungdomar känner 
också skam; över hur de bor, för att de lever på flykt eller för att de upplever sig 
som oönskade i Sverige. 

Ensamkommande barn kan känna ett stort ansvar för de familjemedlemmar 
som finns kvar i hemlandet, till exempel genom att bidra till deras försörjning. 

”Ibland tar jag fram det de skrev och läser” 

Zakariya kom ensam till Sverige när han var 14 år. I dag går han andra 
året på ett nationellt program i gymnasieskolan. Han berättar att det 
går bra i skolan, men han tycker att några kurser är svåra.  

– Ibland är det svårt att fokusera på skolan. Jag har svårt att sova för 

att jag tänker på min familj.  Vi har inte haft kontakt sedan jag kom till 

Sverige och jag undrar hur mina syskon har det.
 

När Zakariya fick besked om att han skulle avvisas flyttade han från 
asylboendet. Zakariya berättar att det var en svår tid. Han kunde ingen 
svenska och han kände ingen som han kunde lita på. Han flyttade efter 
ett tag in hos en bekant till en av personalen på asylboendet.  Verkställig
heten av avvisningen sköts upp och Zakariya började i årskurs 8. 

– Jag fick många kompisar och de kontaktade en tidning som skrev 

om att jag inte skulle få stanna i Sverige. Mina kompisar startade en 
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Facebookgrupp om att jag skulle få stanna.  Alla lärare och elever skrev till 
Migrationsverket. Ibland tar jag fram det de skrev och läser. 

Men beslutet om avvisning ändrades inte och Zakariya stannade i 
Sverige som papperslös. Han fick kontakt med en familj som han kunde 
flytta in hos och fick hjälp med att hitta en gymnasieskola som ville ta 
emot honom.  

Zakariya beskriver vad som är svårt med att gå i skolan och inte ha 
något personnummer: 

– Om jag vill ha läxhjälp på biblioteket frågar de efter personnummer.  
Om jag vill låna en bok måste min mentor följa med och låna boken på 
hennes kort. Ibland kommer jag till skolan och ingen är där. Då kan en 
lärare ha skrivit ett meddelande i skolans datorsystem, men där kan inte 
jag se informationen.  

– Det tog flera månader att få ut ersättningen från min praktik, fortsät
ter han. Ingen visste hur de skulle göra när jag inte hade något bank
konto. 

När Zakariya blev papperslös kom han i kontakt med en frivilligorga
nisation som anordnar aktiviteter för barn och ungdomar som är pap
perslösa. Efter att ha varit med som deltagare på aktiviteterna i flera år,  
är han nu ledare. Nu planerar han årets kollo tillsammans med de andra 
ledarna. 

– Barnen som kommer är så glada när de är här, och det är det 
viktigaste, att de är glada. De är hemma mycket och det betyder mycket 
för dem att få komma hit. De behöver mycket kärlek och jag blir som en 
storebror för dem. 

Snart har Zakariya levt som papperslös i fyra år sedan det senaste 
beslutet från Migrationsverket. När de fyra åren har gått kommer han att 
ansöka om uppehållstillstånd på nytt.  

14 ELEvER SoM äR pAppERSLÖSA 



      

 

 

 

 

 

 

Skolans betydelse 
Utöver möjligheten till kunskapsutveckling, har skolan en avgörande betydelse för 
barnens psykiska hälsa. Det visar både forskning om asylsökande barn och erfaren
het av att arbeta med barn som är papperslösa.11 Trots att barnet eller familjen 
utsätter sig för en risk genom att barnet går i skolan, är skolgången ändå högt 
prioriterad för många barn och deras vårdnadshavare. 

Alla personer som Skolverket har träffat i arbetet med det här stödmaterialet 
berättar om skolans oerhörda betydelse för barnen. En person på en ideell organi
sation säger: 

Skolan och lärarna är oerhört viktiga. I skolan får barnet vara barn i 
första hand, och vara med och känna sig som andra barn. Skolan står för 
en normalisering av tillvaron. 

Barn har berättat att de egentligen skulle vilja att skoldagarna var längre och att de 
vill vara i skolan även på loven. En del barn vittnar också om att tiden innan de 
fick börja i skolan var jobbig. De har känt sig osäkra på om de skulle få en skol
plats överhuvudtaget och väntan har ofta upplevts som lång.12 

Barn som är papperslösa kan ha levt i en tillvaro där de inte har vetat vad som 
kommer att hända från dag till dag. Skolan med sina rutiner kan då erbjuda konti
nuitet och förutsägbarhet, en känsla av sammanhang och att det finns en framtid. 
Dessutom fyller skolan en viktig social funktion, eftersom det är i skolan som 
barnen oftast har sina sociala kontakter. 

Många barn och familjer som är papperslösa är trångbodda och det kan vara 
jobbigt att leva nära inpå andra människor hela tiden. Då kan det vara skönt att 
få komma ifrån och vara som vilket barn som helst. Eller som en pojke som gått i 
svensk skola i åtta år uttrycker det: 

Ja, för mig är skolan som en andra familj. Lärarna är mina föräldrar, 
och de andra eleverna mina syskon. 

11	 T.ex. Ascher, H. (2014) i En bra början – mottagandet och introduktionen av nyanlända elever och SOU 
2007:34, Skolgång för barn som utvisas eller avvisas. 

12	 Ascher, H. & Mellander, L. (2010). Asylsökande barns tankar om hälsa, i Göteborgs universitet, Centrum 
för Europaforskning, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Mellan det förflutna och framtiden: asyl
sökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande. 
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Barn som är papperslösa kan vara på sin vakt för att inte avslöja hur de lever. Situa
tioner som på ytan verkar banala kan vara mycket pressande för barnen. Det kan 
exempelvis vara om en boll krossar en ruta, om polisen kommer till skolan för att 
berätta om sin verksamhet eller om någon frågar efter deras namn eller personnum
mer. Frågor om barnets hemsituation och situationer som involverar myndighets
personer, som till exempel vid olyckor, kan vara svåra att hantera för barn som är 
papperslösa. 

Till barndomen hör att skapa en identitet och forma sin person. Men för barn 
som är papperslösa kan identitetsbygget vara svårt om de inte kan vara öppna med 
sin livssituation. I stället kan då barnen ta på sig en roll där det gäller att inte synas 
och göra så lite väsen av sig som möjligt. Därför förekommer det att barn som är 
papperslösa håller distans till både lärare och skolkamrater. Barnen kanske utveck
lar strategier för att inte avslöja var de bor och undviker att ta hem kompisar. Barn 
som är papperslösa kan reagera på många olika sätt på sin situation. 

En del barn som är papperslösa väljer att vara öppna med sin livssituation för 
klasskamrater och lärare. Ibland vet kamraterna mer om hur barnet har det än 
personalen på skolan. En elev i grundskolan valde efter många år att berätta om sin 
situation för sina klasskamrater: 

Det svåraste jag har gjort var att berätta för klassen i åttan. Det var för
sta gången jag berättade för någon. Det var skönt. Jag fick uppskattning 
av mina kamrater. Förut var jag rädd för vad de skulle tycka om de visste 
hur jag bodde. Men när jag berättade hur jag levde kom jag närmare 
mina klasskamrater. 

Fattigdom 
Många barn och familjer som är papperslösa saknar eller har en mycket begränsad 
inkomst. De vågar ofta inte ansöka hos socialtjänsten om ekonomiskt bistånd och 
det ser olika ut i kommunerna när det gäller bedömningen av om de har rätt till 
sådant stöd.13 Vissa lever på välgörenhet och andra jobbar svart. Ekonomin är ett 
stort problem och barnen har sällan råd att vara med på aktiviteter. Att ha pengar 
till en glass eller till ett ombyte kläder till idrottslektionerna är ingen självklarhet. 
En person som arbetar på en ideell organisation berättar om skolans betydelse för 
barnens hälsa: 

 I skolan får 
barnet vara barn 

i första hand, och vara 
med och känna sig som 
andra barn. 

13 Läs om skolans anmälningsskyldighet i avsnitt 4.
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För en del barn är skollunchen den enda måltiden de äter under dagen. 
Det är inte säkert att familjen har råd med frukost och middag varje 
dag. En del skolor har insett detta och erbjuder också frukost till eleverna, 
så att de ska orka med skoldagen. 

Att efter skolan göra något som kostar pengar tillsammans med kamraterna eller 
med familjen kan vara omöjligt att ha råd med. Aktiviteter på skoltid som innebär 
en kostnad kan också vara svåra att vara med på. Enligt skollagen ska utbildningen 
vara avgiftsfri, men det får trots det förekomma enstaka inslag som kan medföra en 
obetydlig kostnad för eleverna. Men kostnader som kan verka obetydliga kan för 
vissa familjer vara omöjliga att betala. En familj som är papperslös och har två barn 
i skolan beskriver hur det kan vara: 

På en luciafest förväntades vi bidra med pengar, likaså när klassen skulle 
åka på resa till en annan stad. Mina barn är inte fria, för de kan inte 
följa med. Jag måste alltid fråga våra svenska vänner om de kan hjälpa 
till med att betala. 
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”Skolan gav mig hopp” 

Melissa är 14 år och går i åttonde klass. Hon har bott i Sverige sedan 
hon var åtta år, de senaste fyra åren har hon och hennes familj levt 
som papperslösa. Nu har familjen precis sökt asyl igen och väntar på 
besked.  

När familjen kom till Sverige för att söka asyl tog det flera år innan de 

fick besked. Melissa minns den första tiden som jobbig.
 

– Först förstod jag inte vad vi gjorde här. Men sen vande jag mig och 
anpassade mig till att leva i Sverige. Så det blev väldigt jobbigt när vi fick 
veta att vi inte skulle få stanna, säger Melissa.  

Familjen överklagade men fick avslag. Då bestämde de sig för att 
gå under jorden. De flyttade till en mindre ort där familjen har bott de 
senaste fyra åren tillsammans med ett tiotal andra familjer som är pap
perslösa. Huset är stort, men familjerna har oftast bara ett rum var och 
ska dessutom samsas med varandra om gemensamma utrymmen som 
kök och vardagsrum. Det finns inte många ställen att dra sig undan för 
den som behöver vara ifred. 

– Nu bor hela familjen i ett enda litet rum. Det är ganska jobbigt.  
Särskilt som mamma och pappa aldrig gick ut härifrån när vi var gömda,  
säger Melissa.  

Melissa berättar att skolan är det som hållit henne uppe under åren 
som gömd. 

– Det är väldigt skönt att gå i skolan och slippa vara instängd med 
samma människor i fyra år. När vi kom hit kände jag att livet sög, det var 
inte en bra tid för mig. När jag äntligen fick börja skolan, kunde jag känna 
hopp igen och nu går det bra. Jag är en del av gänget och mina kompisar 
tänker inte ens på det, men de vet ju hur jag har det, säger hon.  

Melissa har bara berättat för några nära kompisar att hon och hennes 
familj var papperslösa flyktingar. Hon vet inte säkert vilka lärare på sko
lan som känner till hennes situation, men hon tror att de flesta vet.  
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– Men jag tror inte att de förstår vad det betyder att vara gömd för 
polisen på samma ställe i fyra år. Det kan nog ingen förstå, säger hon. 

Till en början kände hon sig inte säker i skolan.  
– En gång när jag satt på skolbussen hörde jag på radion att polisen 

hade väntat utanför en skola för att hämta papperslösa. Då blev jag 
livrädd och vågade inte åka till skolan.  

Men med tiden har hon blivit övertygad om att polisen inte kommer 
att hämta henne på skolan.  

Melissa berättar att hon ofta har skämts över att vara papperslös,  
trots att hon vet att hon inte rår för det själv. Hon har inte heller velat 
att kompisarna ska se hur hon bor. Skammen över trängseln i hennes 
bostad är stor. 

– Jag tog hit en kompis en gång, men det gör jag aldrig mer. Jag 
skäms över att vi bor så här, det är inte normalt. Det går inte att bo så 
många i ett litet rum, vem som helst hade blivit galen.  Ändå gör vi det. 

Liksom många andra unga i hennes ålder gillar Melissa att spela fot
boll, vara med kompisar och att läsa.  

– Nu när vi är asylsökande igen kan jag följa med till stan och hänga 
med vänner. Förut vågade jag inte för att jag var rädd för att polisen 
skulle dyka upp.  

Nu drömmer hon om att familjen ska få stanna i Sverige och att hon 
själv ska få spela fotboll för svenska landslaget.  

– Jag längtar efter att säsongen ska börja så att jag kan gå med i en 
fotbollsklubb. Förut när jag var gömd kunde jag ju inte spela. Jag älskar 
och brinner för fotboll.  Att spela är en obeskrivligt härlig känsla. Då kom
mer jag bort från alla problem och är bara inne i spelet. 
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3. Barn som är papperslösa 
har rätt till en likvärdig utbildning 

Sedan den 1 juli 2013 har barn som är papperslösa rätt att gå i skolan. Denna 
rätt infördes mot bakgrund av att varje barn enligt barnkonventionen har rätt till 
utbildning.14 

Det betyder att de har rätt att gå i statliga, kommunala eller fristående skolor på 
samma villkor som andra barn. Barn som är papperslösa har rätt till utbildning i 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola.15 De omfattas 
dock inte av skolplikten, vilket innebär att det är vårdnadshavarna som får avgöra 
om de vill låta barnen nyttja rätten till utbildning.16 

Om de påbörjar utbildningen innan de fyllt 18 år har ungdomar som är pappers
lösa även rätt att gå i gymnasieskola och gymnasiesärskola på samma villkor som 
andra ungdomar.17 De har då rätt att fullfölja sina studier fram till gymnasieskolans 
respektive gymnasiesärskolans avslutning. Det är samma villkor för elever som är 
papperslösa som för andra elever när det gäller mottagande i grundsärskolan eller 
gymnasiesärskolan. Ett beslut om mottagande ska föregås av en utredning som om
fattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.18 

Ungdomar som är papperslösa och inte har någon förälder i Sverige kan själva 
avgöra om de vill nyttja rätten till utbildning. 

Samma rättigheter som andra elever 
En elev som är papperslös har samma rättigheter i utbildningen som andra elever. 

Det innebär att man i utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov, 

att elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt och att 

skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att 


14 Artikel 28 FN:s konvention om barnets rättigheter. 

15 29 kap. 3 § skollagen. 

16 7 kap. 2 § skollagen 

17 29 kap. 3 § skollagen. 

18 Läs mer i Skolverkets allmänna råd med kommentarer om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 
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tillgodogöra sig  utbildningen.19 Enligt barnkonventionen ska undervisningen syfta 
till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.20

 Rätten till utbildning innebär även att eleven på samma villkor som andra 
elever till exempel har rätt till 

•	  skolskjuts och elevresor 

•	  insatser från elevhälsan 

•	  extra anpassningar och särskilt stöd 

•	  studiehandledning på modersmålet 

•	  modersmålsundervisning. 

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn rörande utbildning för barn som 
är asylsökande eller papperslösa. Tillsynen visade att 

•	  många barn inte får tillgång till modersmålsundervisning 

•	  många barn som behöver studiehandledning på modersmålet inte får det stödet 

•	  kartläggningarna av barnens tidigare kunskaper är bristfälliga 

•	  personal ibland saknar kunskap om andraspråksinlärning och hur man arbetar 
med språk- och kunskapsutveckling samtidigt 

•	  kommunerna behöver tydliggöra för barn och vårdnadshavare som är pappers
lösa hur skolorna arbetar för att göra skolan så trygg som möjligt.21 

Ansvaret för utbildningen 
Det är hemkommunen som ansvarar för att barn får den utbildning som de har 
rätt till.22 För elever som är papperslösa innebär hemkommunen den kommun där 
eleven stadigvarande vistas. Om det inte finns en stadigvarande vistelseort är det 
den kommun där eleven för tillfället uppehåller sig som räknas som hemkommun 

19 1 kap. 4 § skollagen.
 

20 Artikel 29 FN:s konvention om barnets rättigheter.
 

21 Skolinspektionen (2015). Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd.
 

22 2 kap. 2 och 8 §§, 7 kap. 2–3 §§, 10 kap. 24 §, 11 kap. 24 §, 15 kap. 30 § samt 18 kap. 27 § skollagen.
 

ELEvER SoM äR pAppERSLÖSA 25 

http:m�jligt.21
http:r�ttigheter.20
http:utbildningen.19


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och som därför är ansvarig för att eleven får skolgång.23 Om en elev går i skolan 
men det är svårt att avgöra i vilken kommun eleven har sin vistelseort är det kom
munen där skolan ligger som räknas som elevens hemkommun.24 

För att säkerställa att elever som är papperslösa får tillgång till utbildning betalar 
staten bidrag till de kommuner som har kostnader för utbildning av elever som är 
papperslösa.25 Ansökan om statsbidrag kan göras två gånger per läsår.26 Rätten till 
skolgång gäller dock även om statsbidrag inte utbetalats till kommunen. 

Att hemkommunen ansvarar för att barn som är papperslösa får den utbildning 
som de har rätt till innebär inte att dessa barn måste gå i en kommunal skola. De 
har samma möjligheter som alla andra att söka till en fristående eller statlig skola.27 

Kommunen ska informera vårdnadshavare och elever om alla skolor som finns i 
kommunen.28 

I och med att eleverna inte har skolplikt, har hemkommunen inget ansvar för 
att söka upp barn som är papperslösa eller deras vårdnadshavare för att erbjuda 
utbildning.29 

23 29 kap. 6 § skollagen.
 

24 Prop. 2012/13:58, Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd, s. 16.
 

25 Se förordningen (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd.
 

26 Läs mer om statsbidraget på Skolverkets webbplats, www.skolverket.se/bidrag.
 

27 Med statlig skola avses sameskolan och specialskolan.
 

28 29 kap. 19 § skollagen.
 

29 Socialnämnden eller motsvarande har dock ett visst uppsökande ansvar. Detta regleras i 3 kap. 1 § social
tjänstlagen (2001:453). 
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4. Stöd till skolpersonalen
 

Det här avsnittet vänder sig till skolpersonal som arbetar med elever som är pap
perslösa. Här framgår vad som kan vara bra att tänka på i arbetet med eleverna. 
Det finns också exempel på vad skolan kan informera om och diskutera med 
eleven eller vårdnadshavarna vid ett inledande samtal. Avsnittet inleds med en 
sammanfattning och avslutas med frågor som man kan använda som utgångs
punkt för att skapa gemensamma rutiner på skolan för arbetet med elever som är 
papperslösa. I avsnittet finns också frågor som kan användas som underlag vid det 
inledande samtalet med eleven eller vårdnadshavarna. 

Utbildningen för elever som är papperslösa kan organiseras på olika sätt. Elev
erna kan ha varit olika länge i Sverige och ha olika kunskaper i det svenska språket. 
I grundskolan går en del elever som är papperslösa tillsammans med asylsökande 
och andra nyanlända i så kallade förberedelseklasser30. Andra går i ordinarie klasser. 
I gymnasieskolan går en del av eleverna på språkintroduktion medan andra går på 
nationella program.31 Vilka situationer som kan uppstå och hur skolan kan han
tera dessa, är därmed delvis beroende av i vilket av dessa sammanhang man möter 
eleven. Det är samtidigt viktigt att påtala att skolan i de allra flesta situationer kan 
använda samma riktlinjer och rutiner som man använder för alla elever. 

Vissa råd som tas upp i avsnittet är avsedda för skolor med offentlig huvud
man. Fristående skolor omfattas till exempel inte av bestämmelser om offentlighet 
och sekretess, vilket innebär att de delar som handlar om allmänna handlingar 
inte rör fristående skolor.32 

30	 Begreppet förberedelseklass har förts in i skollagen och ska gälla från den 1 januari 2016. 

31	 Barn som är papperslösa har enligt 29 kap. 2 och 3 §§ i skollagen rätt till utbildning i förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och, om de påbörjar utbildningen innan de fyllt 18 år, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

32	 Läs mer i avsnitt 6. 
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Sammanfattning 
Följande punkter kan vara bra att tänka på när man arbetar med elever som är 
papperslösa. 

Mottagande 

•	 Ha ett inledande samtal med eleven eller vårdnadshavarna. 

•	 Skapa en handlingsplan för eleven vid det inledande samtalet eller när en elev som 
redan går på skolan blir papperslös. 

•	 Informera eleven och vårdnadshavarna om skolans arbete för att skydda elevers 
identitet. 

•	 Använd tolk i kontakten med eleven eller vårdnadshavarna. 

•	 Informera eleven och vårdnadshavarna om det svenska skolsystemet. 

Trygghet och bemötande 

•	 Planera verksamheten så att eleven inte blir utpekad. 

•	 Arbeta långsiktigt med att skapa förtroende för skolans personal. 

•	 Var uppmärksam på om eleven behöver prata om sin situation med någon. 

Elevens kunskapsutveckling 

•	 Gör en bedömning av elevens kunskaper och erfarenheter samt av eventuella 
tidigare stödinsatser. 

•	 Ge eleven tillgång till modersmålsundervisning och studiehandledning på moders
målet. 

•	 Skapa rutiner för utfärdande av betyg och annan dokumentation av elevens 
kunskapsutveckling. 

•	 Informera eleven och vårdnadshavarna om elevhälsan och ta reda på om eleven har 
behov av insatser från elevhälsan. 

Praktiska situationer 

•	 Gå igenom vilka situationer som kan uppstå på er skola. 

•	 Stäm av med eleven eller vårdnadshavarna hur skolan ska agera i olika situationer 
redan i det första samtalet. 

Beredskap för akuta situationer 
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Mottagande 

Det inledande samtalet 

Det första samtalet är viktigt. Det är bra om så många frågetecken som möjligt är 
lösta innan eleven kommer till klassrummet. Vid det inledande samtalet behö
ver skolan informera eleven eller vårdnadshavarna om sådant som de bör känna 
till. Det kan vara bra att informera om det svenska skolsystemet så att eleven och 
vårdnadshavarna får kunskap om vilka rättigheter och möjligheter eleven har. Det 
är också ett bra tillfälle att tillsammans gå igenom hur skolan kan stötta eleven 
på bästa sätt och hur skolan ska lösa sådana praktiska problem som riskerar att 
uppstå. 

Eftersom det kan vara svårt för vårdnadshavare att komma till skolan, är det 
inledande samtalet också viktigt för att det kan vara det enda tillfälle då skolan 
träffar dem. En person som möter barn och familjer som är papperslösa i sitt arbete 
berättar: 

Jag brukar vara med på det inledande mötet med skolan. Skolan förkla
rar och informerar barnet och vårdnadshavarna om hur man arbetar, 
hur man ger information och om vilka rättigheter som barnen och vård
nadshavarna har i skolan. 

Om skolan redan har rutiner för hur man tar emot nyanlända elever eller elever 
med skyddade personuppgifter kan dessa rutiner, där det är möjligt, även användas 
vid mottagandet av elever som är papperslösa. 

För omyndiga elever kan det kännas skönt att få vara med vid samtalet och ha 
inflytande över sin situation, men det är upp till vårdnadshavarna att avgöra om 
barnet ska vara med. En lösning kan vara att eleven är med under en del av samta
let. Myndiga elever bestämmer själva om deras föräldrar ska vara med vid samtalet. 
Elever som inte har vårdnadshavare i Sverige kan ha med sig en kontaktperson eller 
någon annan som de har förtroende för vid samtalet. 

Även för elever som redan går i en skola och blir papperslösa, är det bra att 
tänka på att ha samtal med eleven om hur man ska hantera den nya situationen. 

Genom att gå i skolan utsätter sig eleven för en risk att bli upptäckt. Om eleven 
bor med sin familj riskerar alla att avslöjas. Därför är det grundläggande att eleven 
och familjen känner att skolan gör allt den kan för att deras situation inte ska bli 
känd för fler än nödvändigt. Innan samtalet är det därför bra om den som ska leda 
samtalet förbereder sig genom att ta reda på så mycket som möjligt om hur elevens 
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identitet kan skyddas och vad som gäller i fråga om sekretess och anmälningsplikt, 
för att kunna informera om det. En person som hjälper barn som är papperslösa 
att komma i kontakt med skolan berättar: 

I den här kommunen använder man i möjligaste mån samma rutiner för 
elever som är papperslösa som för elever med skyddade personuppgifter. 
Det kan jag informera föräldrarna om, för att de ska känna sig trygga 
med att skicka sina barn till skolan. 

Det kan också vara bra att utse en person på skolan som kan fungera som elevens 
eller vårdnadshavarnas kontaktperson där, som de kan kontakta både om det hän
der något akut eller om mer vardagliga frågor. Vanligtvis fungerar klassläraren eller 
mentorn som en sådan person. 

Det är viktigt att elever och vårdnadshavare så långt som möjligt får vara med 
och påverka hur skolan ska hantera olika situationer som kan uppstå. Det skapar 
trygghet samtidigt som föräldrarna stärks i sin föräldraroll. 

Vid det första samtalet med eleven eller vårdnadshavarna kan det vara bra att gå 
igenom vilka önskemål de har för att känna sig så trygga som möjligt. Deras behov 
av hur öppet de vill, eller kan, leva kan skilja sig åt. Varje situation är unik och 
utgångspunkten vid det inledande samtalet måste därför vara elevens eller vård
nadshavarnas önskemål. 

Handlingsplan för eleven 

För att det som eleven och skolan kommer fram till vid det inledande samtalet 
ska vara tydligt kan det vara bra att dokumentera det i en handlingsplan. På flera 
skolor finns en rutin att gå igenom och revidera handlingsplanen tillsammans med 
eleven eller vårdnadshavarna åtminstone en gång per läsår. Nya situationer och 
frågor dyker ständigt upp, vilket kan innebära att handlingsplanen regelbundet 
behöver uppdateras. 

En del elever blir papperslösa under tiden de går i skolan, till exempel elever 
som tidigare varit asylsökande. För dessa elever kan det också vara bra att upprätta 
en handlingsplan, som beskriver skolans arbete med anledning av den nya situatio
nen. 
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Underlag för handlingsplan för eleven 

Här är förslag på frågor som kan användas för att tillsammans med eleven eller vård
nadshavarna upprätta en handlingsplan för eleven. 

•	 Vad kan skolan göra för att eleven 
ska känna sig så trygg som möjligt i 
skolan? 

•	 Hur ska kontakter hanteras mellan 
hemmet och skolan? Har familjen 
någon kontaktperson som skolan kan 
kontakta om det inte går att kontakta 
vårdnadshavarna? 

•	 Hur ska skolan komma i kontakt med 
vårdnadshavarna om eleven inte kom
mer till skolan? 

•	 Vem ska vara elevens kontaktperson 
på skolan? 

•	 Hur ska sjukanmälan gå till? 

•	 Hur ser elevens utbildningsbakgrund 
ut? 

•	 Finns det dokumentation av elevens 
kunskaper från någon annan svensk 
skola? 

•	 Behöver eleven specialpedagogiskt 
stöd? 

•	 Har eleven en journal för elevhälsans 
medicinska insats från en annan 
skola? 

•	 Behöver eleven stöd av en kurator eller 
en psykolog? 

•	 Vilka på skolan ska veta om att eleven 
är papperslös? Vad behöver de veta? 

•	 Vad ska eleven och skolan säga till 
klasskamraterna om familj, bakgrund, 
bostadsort osv.? 

•	 Ska eleven använda sitt riktiga namn 
eller ett påhittat? 

•	 Kan elevens namn stå på klasslistan? 

•	 Kan eleven kan vara med vid skolfoto
grafering? 

•	 Kan eleven vara med på bilder på inter-
net? 

•	 Har eleven tillgång till dator och inter-
net? 

•	 Vilken inloggning ska eleven ha till 
skolans datorer, intranät och andra 
digitala plattformar som används i 
utbildningen? 

•	 Behöver eleven hjälp med läxor? 

•	 Behöver eleven skolskjuts, busskort 
eller liknande för att kunna komma till 
skolan? 

•	 Får eleven följa med på aktiviteter 
utanför skolan och vad ska personalen 
i så fall tänka på? 

•	 Hur ska skolan förbereda eleven om 
det kommer besök till skolan? 

•	 Om skolan tror att uppgifter om eleven 
läckt ut, hur ska skolan agera? 

•	 Hur och till vem ska skolan skicka 
dokumentation och annat om eleven 
plötsligt måste flytta? 

•	 Hur ska skolan följa upp handlingspla
nen? 
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Trygghet och bemötande 
En grundläggande förutsättning för att barn som är papperslösa ska nyttja rätten 
till skolgång är att de så långt som möjligt känner sig trygga i skolan. Med trygghet 
avses här till exempel att inte behöva vara orolig för att bli eftersökt i skolan eller 
för att uppgifter om ens livssituation blir kända för fler än nödvändigt. Det finns 
ingen universallösning som passar för alla elever för att skapa denna trygghet. I 
stället måste skolgången anpassas utifrån varje elevs behov. 

När det gäller elever med skyddade personuppgifter kan det på skolorna finnas 
kunskap och redan etablerade rutiner som man i relevanta delar kan utgå från för 
att skapa trygghet även i arbetet med elever som är papperslösa. Genom att in
formera eleven eller vårdnadshavarna om hur skolan arbetar för att skydda elevers 
identitet kan man bidra till att eleven känner sig trygg i skolan. 

Att arbeta med en elev som är papperslös kan innebära en osäkerhet inför situa
tionen och hur man på bästa sätt ska hantera den. Det kan dyka upp en rad frågor 
som inte har några givna svar. 

Generellt ska elever som är papperslösa bemötas som vilka elever som helst ur 
ett bemötandeperspektiv, men inte ur ett säkerhetsperspektiv. Det är viktigt att 
eleven får gå i skolan på samma villkor som sina klasskamrater och att lärare och 
annan skolpersonal behandlar eleven på samma sätt som andra elever i skolan. Det 
är också bra om man undviker onödig uppmärksamhet kring eleven. 33 En person 
som arbetar ideellt med barn och ungdomar som är papperslösa säger: 

Om man är en elev som är papperslös är man en speciell elev, men man 
ska inte behöva bli utpekad. Det är bra om man kan försöka planera in 
möten med till exempel elevhälsan då det är naturligt för eleven att gå 
ifrån klassrummet. 

Elever som är papperslösa ska inte behöva känna sig utpekade eller särskilda. Precis 
som för alla elever behöver skolan anpassa verksamheten så att alla elever kan delta. 
Det kräver uppfinningsrikedom från personalen och förmåga att lyssna på eleven. 

Det är bra om personalen ser över rutiner och arbetsmetoder som riskerar att 
leda till att eleverna pekas ut. Läraren behöver planera undervisningen så att valet 
av exempelvis uppgifter eller diskussioner inte upplevs som utpekande eller svåra 
att hantera. Det kan handla om att undvika uppgifter där samtliga elever ska 

33	 Lundberg, A. & Ascher, H. (2013) i Medborgerlig bildning – Demokrati och inkludering för ett hållbart sam
hälle. 
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Om man är en 
elev som är 

papperslös är man en 
speciell elev, men man 
ska inte behöva bli ut
pekad. 

berätta om sin bakgrund eller om sina familjer. En person på en ideell organisation 
ger ett exempel: 

Gör inga uppgifter där alla elever till exempel ska berätta om sitt 
sommarlov. Det kan vara oerhört känsligt för flera elever i en klass, och 
kanske särskilt för en elev som är papperslös. 

Det är inte ovanligt att eleverna varit med om saker som skadat deras tillit och 
därför kan det vara helande i sig att möta pålitliga medmänniskor. Som personal är 
det därför viktigt att tänka på att inte lova mer än man kan hålla. En person som 
möter barn som är papperslösa i sitt arbete berättar: 

Det är viktigt att komma ihåg att det kan ta tid för barnet och famil
jen att få förtroende för skolan. Det är vanligt att man inte berättar så 
mycket för skolan i början. 

Det kan också vara bra att känna till att när pressen på eleven lättar, kan många 
undanträngda känslor komma upp till ytan och barnet visa upp stora känslosväng
ningar. Det kan till exempel hända när eleven har lämnat in en ny asylansökan 
som gör det möjligt att leva öppet, eller om hon eller han har fått ett uppehållstill
stånd. 

Elever som är papperslösa kan ha behov av att få berätta om sin situation. Då 
kan det vara bra att se till att det finns personal i skolan som eleven kan prata med 
om han eller hon vill det. En elev i grundskolan berättar: 

Jag ville inte prata med mamma och pappa om hur jag mådde. Det var 
lättare att prata med läraren i skolan. 

Flera personer berättar att det är viktigt att fråga eleven hur han eller hon mår. En 
psykolog säger: 

Jag tror att vi vuxna ibland inte frågar eleven för att vi är rädda för 
vilket svar vi kommer att få. Men vi måste våga fråga. 

Det är dock viktigt att inte pressa eleven att berätta om sina upplevelser. En kura
tor på en gymnasieskola beskriver: 
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Man vill inte vara för påträngande, men samtidigt vill man att eleven ska 
veta att man finns. Jag och skolsköterskan presenterar oss i alla klasser på 
skolan och talar om vad vi gör och att man alltid är välkommen till oss. 

Det är bra att personalen i skolan är medveten om att elever som är papperslösa 
och som inte är öppna med sin situation eller som mår psykiskt dåligt ibland kan 
uppfattas som annorlunda av andra elever. De riskerar därför att utsättas för krän
kande behandling.34 En person som möter ungdomar som är papperslösa berättar: 

Det förekommer att ungdomar som är papperslösa blir utsatta för 
nedsättande kommentarer av andra ungdomar på skolan som kanske är 
asylsökande eller har fått uppehållstillstånd. Det är som att de som är 
papperslösa har lägre status än andra i elevgruppen på skolan. 

Att träffa andra barn som lever under liknande villkor kan betyda mycket för att slippa 
känna sig ensam om sin situation. På flera håll i landet finns det ideella organisationer 
som anordnar fritidsaktiviteter för barn som är papperslösa. Skolan kan undersöka om 
det finns någon verksamhet som arbetar med barn som är papperslösa i närområdet 
och fråga om eleven eller vårdnadshavarna är intresserade av en kontakt. 

Vilka på skolan ska veta? 

En viktig fråga att reda ut tillsammans med eleven eller vårdnadshavarna är vilka som 
ska få veta att eleven är papperslös. Ju färre som känner till elevens situation, desto 
mindre är risken att informationen läcker ut och blir känd. Samtidigt ökar risken för 
att skolan inte bemöter eleven på rätt sätt om en oväntad eller akut situation uppstår. 

Utgångspunkten måste vara att personalen ska få den information de behöver 
för att skapa en miljö som känns trygg och säker för eleven. Men det är inte nöd
vändigt att alla måste veta allt. 

Det kan också vara bra att diskutera hur mycket information till exempel vika
rier ska få. Om de inte får någon information alls kan det i vissa fall leda till att 
eleven försätts i utpekande situationer, till exempel genom frågor kring klasslistan. 

Det är bra att noga tänka igenom vilka som behöver veta vad och lyssna också 
på elevens eller vårdnadshavarnas önskemål. 

34	 Läs om hur man förebygger kränkande behandling i Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbetet 
mot diskriminering och kränkande behandling. Se även Skolverket (2015) Främja, förebygga, upptäcka och 
åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. 
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Man vill inte vara 
för påträngande, 

men samtidigt vill man 
att eleven ska veta att 
man finns. 

Vad säger man till kamraterna? 

Klasskamraterna kommer troligen att ställa intresserade frågor om exempelvis var 
eleven bor eller kommer ifrån. Det kan vara bra att förbereda eleven på detta så att 
hon eller han har tänkt igenom svaren på förhand och inte blir överrumplad. Vad 
svarar man på alla frågor som kompisarna ställer? Det kan kännas tryggt för eleven 
att ha en i förväg genomtänkt strategi. Det är viktigt att eleven eller vårdnadsha
varna beskriver vad som känns bäst för dem. En elev i grundskolan berättar hur 
det var i skolan innan klasskamraterna fick veta hur hon hade det: 

I skolan trodde klasskamraterna att jag levde ett normalt liv. De gjorde 
saker som jag inte kunde hänga med på. Jag hittade på olika förklaringar 
till att jag inte kunde följa med. Jag behövde alltid ljuga för mina vänner. 

Ibland känner hela klassen till elevens bakgrund. Det kan till exempel handla om 
en elev som varit asylsökande men fått avslag. Då kan kamraternas stöd upplevas 
som viktigt och värdefullt. 

Om eleven försvinner från skolan från en dag till en annan, uppstår troligen frå
gor från klasskamraterna om vad som har hänt. Det är därför bra om skolan också 
har en beredskap för hur man ska agera i en sådan situation. 

”Som papperslös
   
 känner du dig alltid utpekad”
 

– När vi fick uppehållstillstånd grät vi inte av glädje, utan över allt svårt vi 
hade upplevt när vi var papperslösa. 

Kseniya beskriver hur hon och hennes mamma reagerade när de 
efter nio år i Sverige fick permanent uppehållstillstånd. Kseniya är i dag 
nitton år och går sista året på naturvetenskapsprogrammet. 

När Kseniya och hennes mamma kom till Sverige ansökte de om 
uppehållstillstånd. Kseniya började i en förberedelseklass i årskurs 5. 

– Jag fick massor med klasskompisar och det var roligt att gå i skolan. 
Men deras ansökan om uppehållstillstånd avslogs. Familjen bestämde 
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sig för att stanna kvar i Sverige som papperslösa och de flyttade kvällen 
innan de skulle avvisas. 

– Jag hann inte säga hej då till mina klasskamrater och fick lämna 
kvar alla mina saker i skolan. 

Efter en tid började Kseniya skolan igen, på en ny ort och nu som 
papperslös. Familjen hyrde ett rum i en lägenhet och fick hjälp med att 
kontakta en skola i närheten. 

– Mitt riktiga för- och efternamn var med på klasslistan, men det stod 
ingen adress och inget telefonnummer. 

Kseniya berättar att alla lärare på skolan visste att hon var papperslös.  
Hon tycker att lärarna hon haft varit snälla och omtänksamma. Men hon 
beskriver också att hon ibland känt sig annorlunda än de andra eleverna.  

– En gång när det var upprop skulle alla säga sina fyra sista siffror i 
personnumret. Jag fick stanna kvar efteråt så att de andra i klassen inte 
skulle få veta att jag inte hade några sista siffror.  

Hon berättade aldrig för sin klasskamrater att hon var papperslös.  
Hon sa till dem att familjen sökte uppehållstillstånd och väntade på 
besked.  Att hon inte berättade om sin situation gjorde att det var svårt 
att få kompisar.  

– Jag önskar att alla lärare skulle fråga om man vill berätta för sina 
klasskamrater. Jag tror att det blir lättare med kompisar då. Jag skulle 
fråga min mamma först såklart, men om hon hade sagt att jag fick be
rätta för klassen, skulle jag ha gjort det.  

När det var dags att söka till gymnasieskolan hade Kseniya fått ett 
tillfälligt uppehållstillstånd. Men hon var ändå orolig: 

– Jag var orolig för att mitt personnummer inte skulle vara giltigt när 
jag skulle logga in och göra ansökan på datorn. Men det fungerade! 

Kseniya berättar om hur svårt det har varit att leva som papperslös.  
Hennes mamma har varit tvungen att arbeta svart och arbetsdagarna 
har varit långa. De har alltid bott tillsammans i ett rum och de har fått 
flytta flera gånger och ofta med kort varsel. Familjen har fått hjälp av en 
kyrka och en frivilligorganisation med bland annat kläder. 

– Mamma har jobbat så mycket att hon har skadat sin hälsa, säger 
Kseniya.  

Kseniya fortsatte sin gymnasieutbildning efter det att det tillfälliga  
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När vi fick uppe
hållstillstånd grät 

vi inte av glädje, utan 
över allt svårt vi hade 
upplevt när vi var pap
perslösa. 

uppehållstillståndet hade gått ut. Nu kommer hon snart att gå ut gymna
sieskolan med en gymnasieexamen och för första gången kommer hon 
att få ett betygsdokument med sitt personnummer på. 

Skyldighet att anmäla till socialtjänsten 

Den som arbetar i en verksamhet som berör barn och får kännedom om eller 
misstänker att ett barn far illa är skyldig att anmäla det till socialtjänsten. I skolan 
gäller skyldigheten rektorer, förskolechefer, pedagoger, elevhälsans personal och 
övrig skolpersonal.35 

Skyldigheten gäller även för barn som är papperslösa. Socialtjänsten har ett ansvar 
att hjälpa barn som far illa, oavsett om barnet är papperslöst eller inte.36 Socialtjäns
ten har ingen skyldighet att anmäla personer som är papperslösa till polisen.37 En 
person som möter många barn och familjer som är papperslösa i sitt arbete säger: 

Våga anmäla till socialtjänsten om du misstänker att ett barn som är pap
perslöst far illa. Det är viktigt att skolan tar samma ansvar för dessa elever 
som för andra. Om skolan har en upparbetad kontakt med socialtjänsten, 
kan det kännas lättare att diskutera ett barns situation med dem. 

Många berättar dock om att de särskilda omständigheter som dessa elever befinner sig 
i kan skapa en oro och tveksamhet inför att göra en anmälan. Det är i det samman
hanget ändå viktigt att påpeka att om det finns anledning att misstänka att ett barn far 
illa, oavsett barnets livssituation i övrigt, får andra hänsynstaganden stå tillbaka.38 

35 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap. 13 § skollagen.
 

36 Rädda Barnen (2014). Utanför nästan allt.
 

37 Socialtjänsten har sedan 1 juli 2013 inte längre skyldighet att underrätta polisen första gången de vidtar 

åtgärder i ärenden om papperslösa. Däremot kvarstår socialnämndens uppgiftsskyldighet enligt 17 kap. 1 § 
Utlänningslagen i vissa fall som innebär att Socialnämnden är skyldig att lämna ut uppgifter om Polismyn
digheten, Säkerhetspolisen, Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen begär 
det och uppgifterna behövs för att avgöra vissa ärenden. 

38 Prop. 2012/13:58, Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd, s. 31. 
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Polisen bör inte eftersöka barn i skolan 

Elever som är papperslösa är ofta oroliga för att hittas av polisen. Därför är det 
viktigt att informera eleven och vårdnadshavarna om vilka regler som gäller och 
hur skolan hanterar frågor kring detta. 

Skolans uppdrag att tillgodose elevernas rätt till utbildning och polisens upp
drag att avvisa och utvisa personer som saknar uppehållstillstånd i Sverige är exem
pel på hur olika myndigheters uppdrag kan skilja sig åt. 

Enligt förarbetena innebär den reglering och praxis som finns när det gäller 
polisens arbete en tydlig begränsning av polisens möjligheter att hämta barn i 
skolor.39 Enligt utlänningslagen ska man i fall som rör barn särskilt ta hänsyn till 
barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt. Polismyndighetens be
stämmelser anger att underåriga inte bör eftersökas eller hämtas i eller i anslutning 
till en skola där han eller hon är elev.40 

Det har dock hänt att polisen kommit till skolor och hämtat elever. Ett sätt att 
bidra till trygghet för elever som är papperslösa kan vara att informera eleven eller 
vårdnadshavarna om vilka rutiner skolan har och vilken beredskap som finns om 
polisen ändå kommer. Rutinerna kan fungera som diskussionsunderlag vid det 
inledande samtalet. En mamma berättar: 

Jag hade bra kontakt med skolan. Några gånger ringde rektorn och 
berättade att polisen ringt och frågat efter barnen. Då stannade barnen 
hemma ett par dagar. 

För att kunna ge elever och vårdnadshavare en så rättvisande bild av polisens arbete 
som möjligt kan kommunen kontakta den lokala polisen för att höra mer om 
deras rutiner och riktlinjer vid skolbesök och hur man arbetar för att verkställa 
avvisnings- eller utvisningsbeslut. Rektorn på en gymnasieskola berättar att skolan 
har regelbundna möten med polisen: 

Vi har återkommande dialogmöten med polisen om situationen i skolans 
närområde, och då händer det också att vi pratar om papperslösa elever 
och deras situation. Polisen här ser hellre att de eleverna går i skolan på 
dagarna än bara driver omkring. Skolan är en skyddande faktor, som 

39 Prop. 2012/13:58, Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd, s. 33. 

40 1 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) och Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2014:82) och allmänna 
råd om verkställighet av beslut om avvisning och utvisning. 
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kan göra att ungdomar inte hamnar i kriminalitet. Polisen besöker också 
alla våra nya klasser för att presentera sig och berätta om polisens arbete i 
närområdet. Vid de besöken är också de elever som är papperslösa med. 

Det finns situationer då polisen har andra skäl att besöka skolan, exempelvis för att 
informera om trafiksäkerhet eller skapa goda relationer med eleverna. Vid sådana 
situationer kan det underlätta om det på skolan finns rutiner för hur polisbesök 
ska hanteras ute i klassrummen. Det är viktigt att tänka på att även sådana besök 
kan framkalla starka känslor hos elever som är papperslösa. 

Det finns bestämmelser om att den som hjälper en utlänning att olovligen 
uppehålla sig i landet i vissa fall kan göra sig skyldig till medhjälp till brott mot 
utlänningslagen.41 Att skolpersonal inom ramen för sina anställningsavtal och skol
författningar arbetar med barn som vistas i landet utan tillstånd utgör dock inte ett 
sådant brott.42 

Kontakten med vårdnadshavarna 

Oavsett vad man som skolpersonal anser om skälen att leva som papperslös, är det 
skolans uppgift att ge eleven utbildning och att stötta eleven. Det måste även vara 
grunden för förhållningssättet gentemot vårdnadshavarna i de fall eleven inte är 
ensamkommande. 

Föräldrarnas situation påverkar också eleven. Föräldrarna kan må psykiskt 
dåligt. De kan ha varit utsatta för påfrestningar och förlorat hela sin tillvaro. 
Dessutom lever de ofta mer isolerat från det svenska samhället än sina barn. En del 
vågar inte gå ut av rädsla för polisen. Det är viktigt att erbjuda eleverna stöd när 
föräldrarna mår dåligt, genom att till exempel koppla in elevhälsan. Eftersom det 
kan vara eleven som har mest kontakter med det svenska samhället händer det att 
eleven går in i en vuxenroll och tar på sig ansvar även för sina föräldrar. För att inte 
medverka till att rollerna förskjuts inom familjen är det viktigt att skolan involve
rar föräldrarna så mycket som möjligt, även då de mår dåligt. 

Det är bra om det alltid går att använda en auktoriserad tolk, eller åtminstone 
en person som är van att utföra tolkning om eleven eller vårdnadshavarna inte 
behärskar det svenska språket. Det kan vara bra att att tänka på att eleven inte ska 
behöva tolka för sina vårdnadshavare. De kan dock vara rädda för och känna miss
tro mot tolken. Därför är det bra att skolan förbereder dem på att en tolk kommer 

41  23 kap. 4 § brottsbalken.
 

42  Prop. 2012/13:58, Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd, s. 14.
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att närvara och informerar om att tolken har tystnadsplikt. Tolken kan också delta 
i samtalet via telefon, om vårdnadshavarna föredrar det. 

Genom att vårdnadshavarna regelbundet kan ta del av vad som händer i skolan, 
ökar också deras möjlighet att vara delaktiga i barnets skolgång. Information om 
vad skolan gör och planerar att göra kan även bidra till att de känner sig trygga 
med skolgången och öka förtroendet för skolan. Om vårdnadshavarna får skriftlig 
information från skolan minskar pressen på eleven att vara informationsbärare 
mellan skolan och hemmet. En lärare i en klass med många elever som är nyan
lända berättar: 

Vi skriver veckobrev till vårdnadshavarna, där vi berättar vad vi arbetat 
med i skolan under veckan som gått och om det är något särskilt som 
kommer att hända nästa vecka. Våra modersmålslärare hjälper till med 
att översätta veckobreven. 

En del vårdnadshavare vill inte gå hemifrån av rädsla för upptäckt och utvisning. 
Därför kan det vara svårt att få dem att komma till skolan. Ibland går det att lösa 
genom att i stället ha samtal med en kontaktperson till familjen, under förutsätt
ning att vårdnadshavarna gett sitt samtycke till det. 

Vid det inledande samtalet kan det vara bra att diskutera hur den löpande kon
takten mellan hemmet och skolan ska gå till. Skolan behöver ha ett mobiltelefon
nummer till vårdnadshavarna eller till någon som fungerar som kontaktperson, så 
att skolan kan kontakta dem om något händer eleven. 

Det kan i många fall vara en fördel att inte känna till elevens adress. Däremot är 
det bra om skolan har en adress till någon kontaktperson, så att skolinformation 
eller brevkontakt kan fungera. Ibland kan det vara en frivilligorganisation eller en 
kyrka som tar emot elevens brev. Om familjen eller eleven har tillgång till dator och 
internet kan man även komma överens om att all information mejlas till familjen. 

Frånvarorapportering 

Om en elev inte kommer till skolan ska elevens vårdnadshavare få information om 
det så snart som möjligt.43 Vid det inledande samtalet behöver därför skolan och 
vårdnadshavarna komma överens om hur skolan ska komma i kontakt med dem 
om eleven inte kommer till skolan. Om eleven är ensam i Sverige kan det vara bra 
att informera elevens kontaktperson. Vid det inledande samtalet kan skolan också 

43 7 kap. 17 § fjärde stycket, 15 kap. 16 § andra stycket och 18 kap. 16 § andra stycket skollagen. 
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beskriva sina rutiner för vad man gör om en elev inte kommer till skolan och sko
lan inte får tag på vårdnadshavarna. 

Elevens kunskapsutveckling 
Det är viktigt att ta reda på elevens tidigare utbildningsbakgrund så att skolan kan 
skapa sig en bild av elevens kunskaper så snart som möjligt. Skolinspektionens 
tillsyn av utbildning för asylsökande barn och barn som är papperslösa visade att 
kartläggningen av elevernas kunskaper och erfarenheter i många fall var bristfällig.44 

En första information om elevens kunskaper och erfarenheter kan skolan få 
redan vid det inledande samtalet. Om eleven eller familjen inte har någon do
kumentation med sig måste skolan ta reda på var eleven står kunskapsmässigt. 
Om eleven har gått på en annan skola i Sverige tidigare, kan man be eleven eller 
vårdnadshavarna att kontakta den skolan och be att få den dokumentation som 
eventuellt finns av elevens kunskapsutveckling. Om eleven är nyanländ till Sverige 
kan kunskaperna bedömas på samma sätt som för andra nyanlända elever.45 

En inledande bedömning av elevens kunskaper syftar till att eleven ska kunna 
placeras i ett sådant sammanhang att hon eller han kan ta till sig undervisningen. 
Bedömningen syftar också till att på ett tidigt stadium upptäcka elever som behö
ver särskilda åtgärder från skolans sida. Utgångspunkten för bedömningen ska vara 
att eleven så snart som möjligt ska kunna följa och tillgodogöra sig undervisningen 
i den elevgrupp som eleven ska tillhöra.46 

Det tar tid att bedöma en elevs kunskaper och bedömningen behöver göras vid flera 
tillfällen när eleven har påbörjat sin utbildning. Vid bedömningen är det viktigt att 
eleven får visa sina kunskaper på sitt starkaste språk.47 Det är också viktigt att skolan 
gör bedömningen så snart som möjligt, så att eleven kan få undervisning utifrån de 
kunskaper och erfarenheter som eleven har sedan tidigare. Enligt en bestämmelse 
i skollagen som träder i kraft den 1 januari 2016 ska en nyanländ elevs kunskaper 
bedömas inom två månader från det att eleven för första gången har tagits emot i 

44 Skolinspektionen (2015). Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd. 

45 Skolverket tar fram ett kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Materialet 
beräknas vara klart i början av 2016. 

46 Prop. 2014/15:45, Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång, s. 28. 

47 Läs mer om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper i Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyan
lända elever. Skolverket planerar att besluta nya allmänna råd om utbildning av nyanlända elever i början av 
2016. De befintliga allmänna råden kan tills vidare användas i tillämpliga delar. 
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skolväsendet.48 Resultatet av bedömningen ska ingå i underlaget för beslut om vilken 
årskurs och undervisningsgrupp eleven ska placeras i samt för hur undervisningen ska 
planeras och hur undervisningstiden ska fördelas mellan olika ämnen.49 

Genom att dokumentera bedömningen av elevens kunskaper, underlättar man 
för eleven vid personal- eller skolbyte. Då kan den nya personalen eller skolan ta 
del av dokumentationen och behöver inte börja om från början med att bedöma 
elevens kunskaper. Om skolan har en mejladress till vårdnadshavarna så kan man 
mejla all dokumentation till dem om eleven hastigt behöver bryta upp. På så sätt 
underlättar man mottagandet på den nya skolan. 

Undervisningen av elever som är papperslösa ska vara likvärdig med undervisningen 
för övriga elever. Att en elev är papperslös är i sig inget som behöver påverka hur lära
ren planerar och genomför sin undervisning. En lärare på språkintroduktion berättar: 

Undervisningsmässigt är det ingen skillnad för mig om eleven är pappers
lös eller inte. Jag planerar undervisningen på samma sätt som jag gör för 
andra elever. Om jag märker att en elev har svårt att koncentrera sig eller 
är trött en dag, så försöker jag anpassa arbetet den dagen. 

Skriftliga individuella utvecklingsplaner, betyg och annan dokumentation 

Bestämmelserna om skriftliga individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och 
betyg gäller även för elever som är papperslösa. Om någon särskild omständig
het gäller med anledning av att eleven är papperslös, till exempel att eleven saknar 
personnummer, behöver skolan hitta en lösning på hur man ska hantera det. 

Betyg, individuella skriftliga utvecklingsplaner och åtgärdsprogram innehåller 
ofta uppgifter som kan röja en elevs identitet och adress. Skolan kan på olika sätt 
skydda uppgifter om eleverna i de olika dokumenten och betygshandlingarna. 

Om handlingarna skrivs digitalt är det viktigt att se till att IT-systemen är säkra 
och att antalet personer som har tillgång till uppgifterna begränsas.50 Det går också 
bra att skriva betyg och dokument för hand och förvara dem på en säker plats. 
Oavsett hur man väljer att lösa detta är det viktigt att förankra lösningen hos 
såväl eleven och vårdnadshavarna som personalen. En elev som är papperslös berät
tar följande om skolans internetbaserade verktyg för elevdokumentation: 

48 3 kap. 12 d § skollagen.
 

49 3 kap. 12 e § skollagen. Läs mer i prop. 2014/15: 45, Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång.
 

50 Datainspektionen (2008). Checklista för skolor. Checklistan finns på www.datainspektionen.se. Läs mer om 

detta i avsnitt 5. 

Jag har fortfaran
de inte fått betyg 

i alla ämnen eftersom 
lärarna inte vet hur de 
ska göra. 
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Jag är ambitiös och det går bra för mig i skolan. De senaste fyra åren har 
jag hetat Martina Mårtensson i systemet, men det är inte alla lärare som 
vet att det är jag. Så därför har det blivit fel med en del av omdömena. 
Jag har inte heller fått några egna inloggningsuppgifter, så att jag själv 
kan gå in och titta vad som står. Det är jobbigt eftersom alla hänvisar 
till internet hela tiden. Jag har fortfarande inte fått betyg i alla ämnen 
eftersom lärarna inte vet hur de ska göra. 

Förutsättningarna för skolor och kommuner runt om i landet kan se olika ut. 
Därför är det inte säkert att en lösning är den bästa för alla. Rektorn på en gym
nasieskola berättar: 

Tidigare tilldelade vi elever som är papperslösa fingerade fyra sista siffror i 
personnumret. Men i och med att elevlistorna registrerades hos CSN upp
täcktes det att det redan fanns en elev någon annanstans i Sverige med det 
personnumret. Nu lägger vi i stället in papperslösa elever som asylsökande, 
utan fyra sista siffror, i våra register. Ibland med en fingerad födelsedag. 

Så här har några andra skolor valt att lösa dokumentationen av betyg: 

•	  En skola lägger tillfälligt ut elevernas personuppgifter på den gemensamma 
plattformen så att lärarna ska hinna sätta betyg. Betygen skrivs ut och uppgif
terna plockas sedan bort igen. 

• 	 På en annan skola anger eleverna sitt riktiga namn och födelsenummer när de sö
ker till skolan. De väljer sedan vad de vill kallas i skolan och om de vill ha ett fin
gerat födelsenummer. Det riktiga namnet och födelsenumret förvaras tillsammans 
med uppgifter om valt namn och födelsenummer på förvaltningen. I skolans 
betygskatalog skrivs de in med det namn de valt och det fingerade födelsenumret, 
så att lärarna kan sätta betyg. När det blir dags att skriva ut slutbetyget, kontaktas 
förvaltningen, som skriver ut ett slutbetyg med elevens riktiga identitet. 

•	  En del skolor väljer att bara skriva betygen på papper och inte registrera dem i 
något datasystem. Dokumenten hålls inlåsta på den centrala antagningsenheten 
och det är bara några få personer som har tillgång till dem. 

Oavsett hur man väljer att lösa frågan om dokumentation för dessa elever är det 
viktigt att komma ihåg att eleven har rätt att få betyg med hans eller hennes riktiga 
namn. Om en elev får ett betyg med ett fingerat namn kan han eller hon inte an
vända betyget för att söka vidare till gymnasieskola eller högre utbildning. 
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”Jag har fått mitt första betyg”
 

Muhammed är 18 år och har bott i Sverige i flera år. Han kom hit utan 
sina föräldrar för att söka asyl. Under asylprocessen började Muham
med på språkintroduktion i gymnasieskolan. 
 
– Men mina fingeravtryck fanns registrerade i Holland, så jag fick ett be-
slut på att jag skulle skickas tillbaka till Holland. Det ville jag inte, så jag 
bestämde mig för att lämna mitt boende och hålla mig undan för polisen,  
berättar han. 

Samma natt som Muhammed lämnade asylboendet pågick en stor 
polisinsats i samma område. 

– Det var fullt med poliser och en polishelikopter i närheten. Jag trod
de att det var mig de letade efter och gömde mig i skogen i flera timmar 
innan jag vågade ta mig till en kompis. Jag var jätterädd. Men sen fick jag 
veta att de hade letat efter en person som var misstänkt för ett brott, så 
det var inte mig de ville ha tag på. 

Muhammed flyttade hem till några kompisar.  
– Först vågade jag inte fortsätta i skolan när jag bestämde mig för att 

hålla mig gömd. Men när jag pratade med några av mina gamla klass
kamrater så sa de att alla frågade var jag tagit vägen och varför jag hade 
slutat. Och lärarna sa att polisen inte fick leta efter mig i skolan. Så jag 
började skolan igen.  

I början var Muhammed mycket orolig för att blir upptäckt. Han åkte 
direkt hem efter skolan och gjorde inget på sin fritid.  

– Jag flyttade hem till en familj som hade ett rum jag kunde bo i. När 
jag inte var i skolan gjorde jag läxor eller hjälpte till att passa familjens 
barn och med annat som behövde göras i hemmet.  

Även om oron för att bli upptäckt minskade efter ett tag, så valde  
 Muhammed att inte vara med på vissa saker som skolan gjorde. 

– Jag följde inte med på studiebesök som skolan gjorde. Jag var rädd 
för att det kanske skulle komma fram att jag levde som gömd.  
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Muhammed pratade inte med någon om hur han mådde när han 
levde som gömd, även om han nu säger att han inte mådde särskilt bra. 

– Det enda som kunde få mig att må bättre var att kunna söka asyl i Sve
rige igen. Och då kände jag att det inte hjälpte att prata om hur jag mådde. 

Innan Muhammed kom till Sverige hade han aldrig gått i skolan och 
kunde varken läsa eller skriva. Under tiden som han var papperslös fick 
Muhammed sina första betyg. 

– Jag fick betyg med mitt riktiga namn på, säger han stolt och ler. 
Nu behöver Muhammed inte längre vara orolig för att någon ska få reda 

på var han bor eller att han saknar tillstånd att vistas i Sverige. Sedan en 
tid tillbaka är Muhammed asylsökande på nytt och väntar på beslut om 
uppehållstillstånd. Han fortsätter sin utbildning i gymnasieskolan. 

Utvecklingssamtal 

Elever som är papperslösa har rätt till utvecklingssamtal på samma sätt som andra 
elever. Om skolan har utarbetat en handlingsplan är utvecklingssamtalen ett bra 
tillfälle att gå igenom den för att se om det är något som behöver ändras, tas bort 
eller läggas till. Utöver de regelbundna utvecklingssamtalen är det också bra att 
följa upp hur eleven upplever situationen i skolan. 

En kurator som arbetar ideellt med barn och ungdomar som är papperslösa 
säger så här: 

En del barn får inte samma uppföljningar som andra för att personalen 
tänker att det inte behövs. De kan mena att barnen mår dåligt på grund 
av sin situation och ändå inte har någon skolplikt. Men för barnet kan 
det få jättestora konsekvenser i form av ohälsa och att eleven kommer 
efter ännu mer i skolan. 

Arbetsplatsförlagt lärande och praktik 

En elev som är papperslös i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan har rätt till 
arbetsplatsförlagt lärande (apl) eller praktik på samma villkor som övriga elever. 
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I planeringen och genomförandet av elevens apl eller praktik är det viktigt att 
tillsammans med eleven gå igenom vad arbetsplatsen ska få för information om 
elevens situation och identitet, så att eleven kan känna sig så trygg som möjligt på 
arbetsplatsen. Skolan kan också behöva ha rutiner för hur man ska hantera even
tuella intyg och närvarorapporter för elever som är papperslösa, om arbetsplatsen 
behöver sådana. En rektor på en gymnasieskola berättar: 

Om Skatteverket besöker en restaurang för att kontrollera att ägaren 
lämnar korrekta uppgifter, måste ägaren kunna styrka att eleven är på 
apl. På vår gymnasieskola har rektorn utfärdat sådana intyg. 

Extra anpassningar och andra stödinsatser 

En elev som är papperslös har på samma villkor som andra elever rätt till extra 
anpassningar eller särskilt stöd för att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen 
i läroplanens andra del eller de kunskapskrav som minst ska uppnås.51 En elev i 
grundskolan berättar: 

Jag har dyslexi och får mycket stöd i skolan. När jag var yngre försökte 
jag att inte visa att jag hade svårt att läsa och skriva, eftersom jag inte 
ville få extra uppmärksamhet. Men när lärarna började med prov, så 
upptäckte de att jag behövde hjälp. 

Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen så att eleverna får förut
sättningar att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen samtidigt som de inhämtar 
kunskaper i det svenska språket. Ett sätt att tillgodose detta behov kan vara att ge 
eleven studiehandledning på modersmålet.52 

Studiehandledning på modersmålet är en stödinsats som elever med ett annat 
modersmål än svenska har rätt till om de behöver det. Studiehandledning på mo
dersmålet kan antingen ges inom ramen för extra anpassningar eller som särskilt 
stöd. Skolinspektionens tillsyn har visat att många elever som är nyanlända eller 
papperslösa inte har tillgång till studiehandledning på modersmålet.53 

51 Läs mer i Skolverkets allmänna råd med kommentarer om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

52 Prop. 2014/15: 45 Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång, s. 38. 

53 Skolinspektionen (2015). Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd. 
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Elevhälsan 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedago
giska insatser.54 Den samlade elevhälsan har ansvar även för elever som är pappers
lösa. Det innebär att elevhälsan ska erbjuda hälsobesök och vaccination, följa 
elevernas fysiska utveckling samt ge ett specialpedagogiskt och psykosocialt stöd. 
Barn som är papperslösa kan behöva särskild uppmärksamhet, eftersom de riskerar 
att fara illa, kan vara extra sårbara och kan ha svårt att klara skolans förväntningar 
på prestationer.55 

I det inledande samtalet med eleven eller vårdnadshavarna är det viktigt att 
informera om elevhälsans ansvar och också försöka utröna om eleven har behov av 
att komma i kontakt med elevhälsan. En skolsköterska som bland annat arbetar 
med elever på språkintroduktion berättar: 

Jag är alltid med på det inledande samtalet på vår skola, för alla elever, 
oavsett om de är papperslösa eller inte. Då kan jag fråga eleven om han 
eller hon varit i kontakt med elevhälsan tidigare, och om jag i så fall kan 
kontakta den skolan för att få tillgång till elevens hälsojournal. 

Det är bra om det finns någon på skolan som har kunskap om vad i elevens situa
tion som kan påverka skolarbetet. Skolsköterskan eller kuratorn kan vara den 
person som eleven får förtroende för och kan berätta för om vad han eller hon har 
varit med om. 

När jag var yngre 
försökte jag att 

inte visa att jag hade 
svårt att läsa och 
skriva, eftersom jag inte 
ville få extra uppmärk
samhet. 

54 2 kap. 25 § skollagen.
 

55 Socialstyrelsen och Skolverket (2014). Vägledning för elevhälsan.
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”Varje barn hanterar sina  
 upplevelser på olika sätt” 

En psykolog som möter barn och ungdomar som är papperslösa berät
tar att det är väldigt individuellt hur barn som varit med om svåra upp
levelser reagerar. Det är inte heller så att alla barn som är papperslösa 
har varit med om svåra upplevelser.  Varje barns historia är unik.  

Hon ger ändå exempel på sådant som kan vara tecken på att ett barn 
eller en ungdom mår psykiskt dåligt. 

– Vanliga tecken är mycket frånvaro, att man är lättirriterad, håller sig 
undan eller har svårt med koncentration eller inlärning.  Att en elev över
presterar kan också vara ett tecken på att eleven mår dåligt, liksom själv
skadebeteenden och självmedicinering med exempelvis sömntabletter. 

– Exemplen gäller oavsett skälen till att barnet mår dåligt, fortsätter hon.  
Hon säger att det hos yngre barn också kan märkas på andra sätt att 

barnet mår dåligt. 
– Barnet kan vara väldigt fastlåst vid sina föräldrar och ha svårt att 

lämna dem av rädsla för vad som kan hända dem när barnet inte är där.  
Hon berättar om en elev som inte ville vara på fritids efter skolan. Då 

kom man överens med barnet om att pröva att vara på fritids i nio minu
ter per dag.  

– Det visade sig att eleven trivdes väldigt bra och de nio minuterna 
blev snart mycket mer. 

Föräldrar som kontaktar skolan och vill att barnet ska följa med dem 
för att tolka kan också vara något att vara uppmärksam på. Det är viktigt 
att tala om för föräldrar att barnet inte ska vara tolk åt dem. 
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Rätten till tandvård 

Barn som är papperslösa har även rätt till tandvård,56 men de kallas inte automa
tiskt till Folktandvården eftersom de inte finns i några officiella register. Därför 
kan det vara bra om elevhälsan informerar om detta och ser till så att elever som är 
papperslösa får möjlighet att nyttja rätten till tandvård. 

Tillgång till BUP 

Elevhälsan kan utreda om eleven behöver långsiktigt eller mer kvalificerat stöd. 
Elevhälsan kan ha kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), antingen för 
att eleven ska få en kontakt där eller för att elevhälsan ska få råd från dem. Elevhäl
san kan även samråda anonymt med BUP kring enskilda elever. En kurator på en 
gymnasieskola berättar: 

Om en elev som är papperslös behöver komma i kontakt med BUP, tar 
jag alltid en personlig kontakt med dem och beskriver omständigheterna. 
Det känns bättre att ringa upp än att bara kontakta dem skriftligt. 

Om eleven eller vårdnadshavarna inte vill eller vågar ta emot stöd från elevhälsan 
eller BUP kan man ibland få stöd från olika ideella organisationer. Vissa sådana ger 
såväl juridiskt som psykologiskt stöd till barn och deras föräldrar. Det kan därför 
vara en god idé att ta reda på vilka ideella organisationer som finns i närområdet 
för att kunna informera eleven och vårdnadshavarna om vilka andra möjligheter 
till stöd som finns. 

Att tänka på för elevhälsan 

• 	 Elever som är papperslösa finns inte alltid med på klasslistorna. Därför är det 
bra att tänka på att man kan behöva ha särskilda kallelserutiner så att inte eleven 
glöms bort. 

• 	 Elevhälsan kan undersöka och eventuellt komplettera vaccinationsstatus.57 

• 	 Eleven kan behöva hjälp till tandvård eftersom barn som är papperslösa inte 
automatiskt kallas till Folktandvården. 

56 6 § lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd. 

57 På Världshälsoorganisationens (WHO) webbplats finns internationella vaccinationsprogram från olika 
länder, www.who.int. 
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”Jag ville att någon skulle  
 fråga hur jag mådde” 

Sofia har nyligen fått uppehållstillstånd.  Tidigare har hon levt som pap
perslös i flera år. Hon började i svensk skola i årskurs 5. I dag går hon i 
årskurs 9 och funderar på vilket program hon ska välja i gymnasiet.  

– Jag tror att det blir samhällsprogrammet, säger hon. 
Hon berättar om en diskussion i klassen efter senaste riksdagsvalet, då  

Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Man pratade om rasism, och flera  
av killarna i klassen tyckte att det kom för många invandrare till Sverige.  

– Jag sa till dem att de inte har någon aning om hur det är att komma 
till Sverige.  Att de har det så lätt, men att jag upplever vardagsrasism 
överallt.  Tjejerna i klassen klappade händerna när jag pratat klart! 

Sofia tycker att det bästa med skolan är att man träffar kompisar där 
och får nära vänner. Hon berättar att hon alltid gjort det man ska i skolan 
och alltid försökt att vara duktig. 

– Men samtidigt som jag gick i skolan var det skitjobbigt hemma.  
Skolan var den enda tid då jag kunde komma hemifrån. Min pappa var 
våldsam och slog oss i familjen. Men jag vågade inte berätta det i skolan,  
eftersom jag oroade mig för att pappa skulle bli utvisad om jag berättade.  

När Sofia får frågan om vad skolan hade kunnat göra för att hjälpa 
henne, kommer svaret snabbt. 

– Även om jag inte visade att jag mådde dåligt, ville jag att någon 
skulle fråga hur jag hade det. 

 Sofia önskar att lärarna i skolan skulle veta lite mer om barn som 
har varit med om trauman och om flyktingars situation. Det finns inte så 
många nyanlända på den skola hon går på, berättar hon.  

När Sofia bytte skola och började i årskurs 7, kändes det som att 
ingen av lärarna på den nya skolan visste hur hon hade det, mer än att 
hon var papperslös. Hon undrar varför lärarna inte fick mer information. 

– Den nya skolan gav mig ett fingerat namn utan att berätta det för 
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mig. Efter två veckor viskade en av mina klasskamrater till mig att hon 
trodde att jag skulle svara ja när läraren ropade upp Erika Eriksson på 
klasslistan. Skolan valde namnet åt mig utan att berätta det för mig. 

Sofia berättar att hon nu pratar med sin lärare om hur hon har det. 
– Hon är som en vän, hon lyssnar på mig. Jag kan berätta allt jag vill 

för henne. 

Praktiska situationer 

Klasslistor  

Ett återkommande tema i intervjuer med elever som är papperslösa och deras 
vårdnadshavare, är att det kan ställa till problem när eleverna inte står med på 
klasslistan. Framförallt för att det ofta leder till frågor från klasskamraterna eller 
deras vårdnadshavare som är svåra för eleven att svara på. Att inte stå med på listan 
kan också göra att eleven känner sig annorlunda och utpekad. 

Klasslistor är allmänna handlingar, som vem som helst har rätt att ta del av. För 
att eleven eller vårdnadshavarna ska kunna ta välgrundad ställning till om eleven 
ska finnas med på klasslistan behöver de informeras om vad det innebär. En elev 
som var papperslös när han gick i gymnasieskolan berättar: 

Jag har alltid stått med på klasslistan. Jag valde att ha mitt riktiga för
namn och ett påhittat efternamn. Det kändes bra att mitt namn fanns 
med bland de andras. 

Det kan vara bra att tänka på att inte registrera fler uppgifter än nödvändigt.58 Det 
kan till exempel räcka med ett telefonnummer i stället för fullständig adress. Många 
elever som är papperslösa har en mobiltelefon med kontantkort. Det numret kan 
skolan ha på klasslistan om eleven eller vårdnadshavarna tycker att det går bra. En 
del tycker att det är bättre att skriva ut telefonnumret till en kontaktperson. 

58 9 § personuppgiftslagen (1998:204), PuL. 
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Vissa skolor skriver in elevens riktiga namn i systemet men med ett annat 
födelsenummer och på en annan adress än den eleven bor på, eller på en adress dit 
eleven eller familjen kan gå och hämta post. På det viset finns eleven med på listan, 
utan att familjens adress röjs. 

Andra skolor låter de elever som vill få välja ett fingerat namn. En lösning är att 
eleven behåller sitt riktiga förnamn men använder ett nytt efternamn. Ibland kan 
eleven välja att använda ett smeknamn i stället för sitt riktiga namn. 

En del skolor utelämnar elevernas efternamn på digitala dokument, men skriver 
namnet i blyerts på papperskopior. 

För att eleverna inte ska bli utpekade och riskera att få frågor kring att uppgif
ter saknas på klasslistan kan det vara bra att utelämna alla elevers adresser på de 
klasslistor som lämnas ut. 

Skolans administrativa system och e-post 

På en skola kan det finnas olika elevadministrativa system som betygskataloger, da
tabaser med åtgärdsprogram, skriftliga individuella utvecklings- eller studieplaner, 
eller listor över vilka elever som är inskrivna i verksamheten. De personer som får 
tillgång till uppgifterna måste hantera dem med försiktighet så att de inte sprids. 

Många skolor ger eleverna en e-postadress så att de kan få personlig information 
från verksamheten och skicka e-post till andra inom eller utanför skolan. Hem
adress eller telefonnummer behöver inte finnas med i e-postsystemet eftersom det 
ökar risken för att uppgifterna läcker ut. 

Foton 

Att bli fotograferad kan skapa stor oro hos vissa, medan andra ser det som oproblema
tiskt. Det kan även vara utpekande för eleven att aldrig finnas med på skolfoton. För 
att kunna ta ställning till om en elev ska vara med på skolfoton är det viktigt att infor
mera eleven eller vårdnadshavarna om att foton i skolkataloger är allmänna handlingar 
och att fotona kan få stor spridning. Skolfotografering omfattas inte av skolans utbild
ningsuppdrag och det är viktigt att eleverna känner till att det inte är obligatoriskt att 
vara med på fotograferingen. En lärare på språkintroduktion berättar: 

På vår skola väljer alla elever om de vill vara med på skolfotograferingen 
eller inte, och det är ganska många som inte vill vara med. Så här är det 
inget konstigt att elever saknas på skolfotot. 
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Vårdnadshavare, släktingar och elever tar ofta kort eller filmar vid avslutningar och 
liknande tillfällen. Detta kan upplevas som problematiskt för elever som är pappers
lösa. Det är rektorn som avgör hur skolan ska hantera fotografering och filmande 
vid dessa tillfällen. En del skolor har helt förbjudit fotografering och filmning under 
elevernas uppträdanden eller på gemensamma fester. Många skolor förklarar detta 
med att fotograferingen är störande för både eleverna och de andra vårdnadshavarna. 

Det är också viktigt att ha diskussioner med alla elever vad gäller säkerhet och 
integritet i sociala medier. När skolan tar fram ordningsregler kan det vara bra att 
diskutera fotografering med mobiltelefoner och andra frågor som rör elevernas 
integritet och säkerhet. 

Foton där personer kan identifieras betraktas oftast som personuppgifter även 
om inga namn nämns. Datainspektionen rekommenderar att skolor inhämtar 
samtycke innan skolor publicerar bilder av elever på internet.59 Skolan behöver 
tänka på att det finns elever som kan behöva skydda sina personuppgifter. För dem 
kan en publicering få allvarliga konsekvenser. Om skolan har en egen webbplats är 
det viktigt att se till att det inte heller där finns några bilder på elever som är pap
perslösa utan deras samtycke. 

Läxhjälp och bibliotekskort 

Elever som är papperslösa kan av olika skäl behöva extra mycket stöd för att kunna 
göra sina läxor. Eleven kan sakna stöd med läxorna i hemmet eller bor så trångt 
att det är svårt att koncentrera sig på skolarbete där. Eleven kanske också saknar 
tillgång till internet och dator, vilket kan behövas för både grupparbeten och andra 
skoluppgifter. 

En del skolor har löst detta genom att samarbeta med det lokala biblioteket som 
kan låna ut datorer efter skoltid. Skolan kan även se om man kan erbjuda eleverna 
läxhjälp efter skoltid. 

Många bibliotek kräver ett personnummer för att lämna ut lånekort. I sådana 
fall kan skolan behöva diskutera med biblioteket om man kan hitta en lösning för 
elever som är papperslösa. 

Elevdatorer 

En del skolor lånar ut bärbara datorer till eleverna under utbildningen och upprät
tar då kontrakt med elevens vårdnadshavare. Vårdnadshavarna åtar sig att ansvara 
för att datorn lämnas tillbaka då eleven slutar på skolan. För elever som är pappers

59  http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa-internet/ 
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lösa kan skolan behöva särskilda rutiner för hur man ska hantera sådana kontrakt. 
Rektorn på en gymnasieskola säger: 

Vi gör ett undantag för elever som papperslösa. Vi tar på oss det ekono
miska ansvaret för datorn. 

Skolskjuts och elevresor 

Elever som är papperslösa har rätt till skolskjuts och elevresor på samma villkor 
som andra elever. Om skolan betalar för elevens busskort kan det, om bussbolaget 
går med på det, registreras på skolan i stället för på eleven. Ett annat alternativ är 
att eleven får ett anonymt månadskort i stället för ett personligt terminskort. En 
samordnare på språkintroduktion berättar: 

För att en elev ska få busskort i vår kommun behöver eleven ha mer 
än sex kilometer till skolan. Då har vi bett en kontaktperson till eleven 
skriva ett intyg om elevens adress. Detta intyg visas bara upp för den 
medarbetare som har hand om busskorten för gymnasieskolan. 

Skolskjuts ska anordnas från en plats i anslutning till elevens hem till den plats 
där utbildningen bedrivs och tillbaka. Om en elev som är papperslös har rätt till 
skolskjuts behöver skolan vara beredd på att diskutera med vårdnadshavarna var 
eleven ska hämtas och lämnas. Om det sker alltför nära hemmet finns en risk att 
man avslöjar var familjen bor. 

Utflykter, klassresor och studiebesök 

Utflykter, klassresor och studiebesök kan innebära en påfrestning för elever som är 
papperslösa. Utgångspunkten i planeringen ska vara att alla elever ska kunna delta 
i de aktiviteter som skolan genomför. Därför kan det vara bra att tänka igenom 
vilka aktiviteter utanför skolan som kan riskera att utestänga vissa elever och om 
möjligt välja andra alternativ. 

Besök på skolan av andra vuxna kan väcka oro hos elever som är papperslösa. 
Eller som en kurator uttrycker det: 

Vi gillar ju att till exempel polisen kommer och berättar om sitt jobb, 
men för de här barnen måste det vara det värsta som kan hända. De 
tycker det är obehagligt när det står myndighetspersoner i klassrummet 
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och kan i värsta fall direkt fundera på om det är polisen eller Migrations
verket som är där för att leta efter dem. 

För att minska eventuell oro kan det vara bra att med eleven eller vårdnadshavarna 
gå igenom vilka besök och utflykter som är inplanerade och beskriva hur de kom
mer att genomföras och hur elevens identitet kommer att skyddas i samband med 
dem. 

Kostnader i utbildningen 

Enligt skollagen ska skolan vara avgiftsfri men det är tillåtet med enstaka inslag 
som kan medföra en obetydlig kostnad. Man måste dock komma ihåg att de allra 
flesta elever som är papperslösa lever i fattigdom. Eleven eller familjen kan sakna 
pengar till mat för dagen och till kläder med mera. En kostnad som för många kan 
verka oansenlig kan innebära att en elev som är papperslös inte kan delta i en viss 
aktivitet. Skolan kan därför till exempel tänka på att planera utflykter och studie
besök på tider så att lunchen kan ätas i skolan. En del skolor ordnar matsäck åt 
alla elever när de ska göra utflykter. Skolan kan också ha idrottskläder och idrotts
utrustning som elever kan låna. Att inte ha kläder och skor till idrottslektionen, 
skolmaterial och liknande kan av dessa elever upplevas som skamligt, men också 
som en risk för att deras levnadsförhållanden ska upptäckas. 

Fritidsaktiviteter 

Också på fritiden ställer ekonomin till problem. Att gå med vänner på bio eller 
ta en fika kan vara helt uteslutet. Vissa elever som är papperslösa vill ägna sig åt 
fritidsaktiviteter som idrott, dans eller liknande, men har inte råd. En meningsfull 
fritid kan vara viktig för elevens mentala och fysiska välbefinnande, vilket i sin tur 
stöttar skolarbetet. Genom att kontakta ideella organisationer som möter dessa 
barn och familjer, kan skolan få information om vilka möjligheter som finns till 
ekonomiskt stöd och fritidsaktiviteter. Ofta kan kuratorer också hjälpa till med 
platser på sommarläger och andra fritidsaktiviteter. 
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Beredskap för akuta situationer
 

Om uppgifter läcker ut 

Vid det inledande samtalet kan det vara bra att diskutera hur man ska agera om 
skolan befarar att uppgifter om en elev har läckt ut till personer som inte bör ha 
kännedom om elevens situation. 

Ibland kan det vara svårt att avgöra hur allvarligt det är att någon fått del av 
uppgifterna – är det polisen, eller någon som kommer att anmäla eleven eller 
familjen till polisen? Det är bara eleven eller vårdnadshavarna som kan avgöra hur 
allvarlig de uppfattar att situationen är och därför är det bra att skolan har diskute
rat med dem hur skolan ska agera om uppgifter har läckt ut. 

Om uppgifter om eleven har läckt ut är det också viktigt att informera huvud
mannen om detta. Då kan huvudmannen utvärdera och följa upp rutinerna för 
hantering av personuppgifter och utreda om något har gått fel, så att risken för att 
det ska upprepas minskar. 

Det är viktigt att eleverna och deras familjer kan känna tillit till skolan, så att de 
vågar utnyttja den skolgång som barnen har rätt till. En samordnare för språkin
troduktion säger: 

Mardrömmen för oss skulle vara att en elev trodde att läckan kommer från 
skolan, så att de inte längre litar på skolan och inte vågar komma hit. 

Om eleven eller familjen måste flytta 

En familj med två barn i grundskolan berättar: 

Vi har flyttat 36 gånger på ett år och tre månader, men barnen har hela 
tiden gått kvar i samma skola. Det har känts viktigt att inte rycka upp 
barnen från den enda fasta punkt de har i tillvaron. 

Om en elevs uppgifter avslöjas kan familjen behöva flytta snabbt och eleven måste 
kanske byta skola. För att underlätta för eleven att börja i en ny skola60 kan skolan 
samla ihop kopior av betyg, individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram eller 
annan dokumentation och ge till eleven, vårdnadshavarna eller elevens kontakt
person. Utöver dokumentationen kan det även vara bra att lämna med elevens per

60	 Läs mer om övergångar mellan skolor i Skolverkets stödmaterial Övergångar inom och mellan skolor och 
skolformer (2014). 
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sonliga saker, som till exempel skrivböcker. Skicka gärna med en kopia av elevens 
journal för elevhälsans medicinska insats, så att elevhälsan på den mottagande 
skolan kan se vilka vaccinationer eleven har fått och vilka insatser från elevhälsan 
eleven kan ha behov av. Om eleven eller vårdnadshavarna inte hinner hämta dessa 
saker och skolan inte har en adress till dem kan skolan kanske kontakta dem via 
deras mejladress och berätta att dokumenten kan scannas och mejlas. En kurator 
berättar: 

Vi måste försöka hjälpa barnen till ett bra avslut. Att få med sig saker 
som man gjort eller kanske teckningar och arbeten man gjort tillsammans 
med klasskamrater kan betyda så mycket. 

Om en elev avvisas eller utvisas 

Om det finns tid och möjlighet är det viktigt att ge stöd till eleven innan en avvis
ning eller utvisning. Att bli avvisad eller utvisad är en händelse som kan utlösa en 
stark kris för en elev som redan brutit upp många gånger tidigare och som kanske 
börjat känna någon form av trygghet. Det är viktigt att som lärare lägga sina egna 
känslor åt sidan för att ge eleven ett så bra stöd som möjligt. Det kan också vara 
bra att försöka hitta ett sätt för eleven att fortsätta hålla kontakt med kamraterna. 

Ibland behöver också elevens kamrater tid och utrymme för bearbetning. Bero
ende på situationen och elevernas ålder kan de uttrycka sina känslor i exempelvis 
ord, teckningar eller drama. Ibland kan det finnas andra elever i klassen som hotas 
av avvisning eller utvisning. Om en elev plötsligt försvinner från skolan kan övriga 
elever tycka att det är obehagligt och spekulationer kan dra igång. Då kan det vara 
bra att se till att alla får tillfälle att prata om det som hänt. En person som i sitt 
arbete träffar många barn och familjer som är papperslösa berättar: 

Många skolor har redan en handlingsplan för hur de ska agera i akuta 
situationer som kan uppstå på en skola, och förhoppningsvis kan den 
användas även när en elev blir utvisad eller avvisad. 

Mardrömmen för 
oss skulle vara 

att en elev trodde att 
läckan kommer från sko
lan, så att de inte längre 
litar på skolan och inte 
vågar komma hit. 
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Underlag för rutiner för skolans arbete  
med elever som är papperslösa 

Frågorna nedan kan vara bra att utgå ifrån i diskussioner på skolan. De är inte uttöm
mande men kan vara ett stöd för att utveckla arbetet som rör elever som är pappers
lösa. När man funderar över frågorna är det bra att alltid utgå från de rutiner som redan  
finns på skolan, till exempel hur skolan uppmärksammar psykisk ohälsa hos elever.  

•	  Har vi rutiner för elever med skyddade personuppgifter och andra rutiner som vi kan 
utgå från i arbetet med elever som är papperslösa? 

•	  Hur gör vi om vi uppmärksammar tecken på psykisk ohälsa hos elever? 

• 	 Hur gör vi för att uppmärksamma kränkande behandling av elever som är pappers
lösa? 

•	  Hur informerar vi elever och vårdnadshavare om elevhälsans arbete? 

• 	 Vilka ideella organisationer som arbetar med människor som är papperslösa finns 
det i skolans närområde? Vilka aktiviteter och vilket stöd kan de erbjuda eleverna? 

• 	 Vilka ska delta på det första samtalet med eleven och  /  eller vårdnadshavarna? 

•	  Hur gör vi om en elev som redan går på skolan blir papperslös? 

•	  Hur arbetar vi med att kartlägga elevens kunskaper om eleven saknar tidigare doku
mentation? 

•	  Hur ska elevernas kunskapsutveckling, skriftliga individuella utvecklingsplaner, betyg 
och åtgärdsprogram dokumenteras? 

• 	 Hur kan vi ha en beredskap för att en elev snabbt måste flytta och byta skola, till 
exempel när det gäller dokumentation av elevens kunskaper? 

• 	 Hur kan vi erbjuda läxhjälp för elever som behöver det? 

•	  Ska eleven ha en egen skoldator? Hur kan eleven i så fall få en sådan? 

•	  Hur ska elevens inloggning till skolans datorer ske? 

•	  Hur ska eleven kunna logga in på skolan lärplattform? 

• 	 Hur ska eleven få tillgång till ett e-postkonto kopplat till skolan? 

•	  Hur gör vi om polisen kommer till skolan och frågar efter en elev? 

•	  Hur agerar vi gentemot andra elever och personal om en elev blir hämtad eller av
visad? 

•	  Hur följer vi upp våra rutiner? 
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5. Stöd till huvudmannen
 

Huvudmannen ansvarar för att elever som är papperslösa får sin rätt till utbild
ning tillgodosedd och säkerställer att utbildningen är likvärdig den utbildning som 
andra elever får.61 Det här avsnittet tar upp frågor som kan vara bra för huvudman
nen att tänka på i planeringen av utbildning för dessa elever. Avsnittet vänder sig 
till huvudmannen, det vill säga den som ansvarar för utbildningen, men även till 
personer som arbetar centralt hos huvudmannen som exempelvis tjänstemän på 
den ansvariga förvaltningen. Eftersom det är hemkommunens ansvar att eleverna 
får utbildning, vänder sig delar av råden i det här avsnittet till främst till kommu
nen som huvudman. 

Avsnittet inleds med en punktlista som sammanfattar innehållet och avslutas 
med frågor som kan användas som underlag för att skapa riktlinjer för huvudman
nens arbete med elever som är papperslösa. 

Sammanfattning 
Följande punkter kan vara bra att tänka på när man har elever som är papperslösa i
  
verksamheterna:
 

•  Informera på olika sätt om rätten till utbildning för barn som är papperslösa. 

•  Skapa riktlinjer för arbetet med elever som papperslösa. 

•  Skapa nätverk för arbetet med barn och elever som är papperslösa. 

•  Inventera behov och erbjud stöd och kompetensutveckling till personalen. 

•  Ansök om statsbidrag för kostnader för utbildning av elever som är papperslösa.62 

61 Läs mer om huvudmannens ansvar för att tillgodose barnens och ungdomarnas rätt till utbildning i avsnitt 3. 

62 Läs mer om ansökan på Skolverkets webbplats, www.skolverket.se. Skolverket begär inte in uppgifter som 
innebär att det går att identifiera enskilda barn. 
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Information om rätt till utbildning 
Genom att informera om rätten till utbildning för barn som är papperslösa, kan 
kommunerna öka möjligheten att dessa barn kommer till skolan. Det är viktigt att 
utreda hur informationen kan nå personer som är papperslösa. Ofta krävs det att 
man använder andra informationskanaler än de traditionella. Ett sätt att nå ut med 
informationen är att skapa nätverk eller använda de nätverk som en del kommuner 
redan har kring arbetet med barn som är papperslösa, där till exempel olika ideella 
organisationer ingår. Ett annat sätt är att socialtjänsten i sitt uppsökande arbete 
också informerar om rätten till utbildning. Ytterligare sätt att nå ut med informatio
nen är att skriva om barnens rätt till utbildning på kommunens webbplats63 och att 
informera asylsökande barn och deras vårdnadshavare om att rätten till utbildning 
också gäller om barnet fortsätter att vistas i Sverige efter beslut om avvisning eller ut
visning.64 En person som stödjer ungdomar och familjer som är papperslösa berättar: 

Det är ganska vanligt att ungdomar som är papperslösa inte känner till 
att de har rätt att gå i skolan. Det skulle vara bra om man informerade 
om detta på exempelvis asylboenden. 

Kommunen ska informera vårdnadshavare och elever om alla skolor som finns i 
kommunen.65 Det är också huvudmannens ansvar att se till att rektorer och annan 
personal på skolorna känner till att barn som är papperslösa har rätt till utbildning 
och vad det innebär. 

Riktlinjer för arbetet med elever som är papperslösa 
I de allra flesta avseenden är det ingen skillnad på utbildningen för elever som är 
papperslösa jämfört med övriga elever. I de avseenden där det är skillnad, kan det 
vara en god idé att huvudmannen utarbetar riktlinjer. På så sätt kan huvudmannen 
bidra till att skolorna känner sig förberedda på och har förutsättningar att ta emot 
och arbeta med elever som är papperslösa. Som utgångspunkt för arbetet med 
dessa elever, kan det vara bra att i så hög grad som möjligt använda de riktlinjer 
som redan finns inom andra områden. 

63 Prop. 2012/13:58, Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd, s. 19. 

64 Skolinspektionen (2015). Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd. 

65 29 kap. 19 § skollagen. 
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Om man väljer att ta fram riktlinjer för elever som är papperslösa kan de till 
exempel beskriva hur barnet anmäler sitt behov av utbildning till skolan, hur mot
tagandet ska gå till och hur utbildningen ska organiseras inledningsvis. 

Eftersom elever som är papperslösa saknar personnummer och oftast inte vill lämna 
ut sin adress kan ansökan till en skola vara ofullständig. Kommuner och skolor kan 
därför behöva frångå sina vanliga rutiner när elevernas ansökningar ska hanteras.66 

För att skydda elevernas identitet kan det vara en fördel att där det är möjligt 
utgå från de riktlinjer och lösningar som kanske redan finns i verksamheten för 
elever med skyddade personuppgifter i stället för att skapa nya system för elever 
som är papperslösa. 

Underlag för riktlinjer för huvudmannens arbete  
med elever som är papperslösa 

Frågorna nedan är exempel på sådant som kan ingå i riktlinjerna. Det är bra att utgå  
ifrån de rutiner och riktlinjer som man redan har för andra elever.  

•  Hur hanterar vi ansökan om utbildningsplats för elever som är papperslösa? 

•  Hur säkerställer vi att vi erbjuder stöd till personal som arbetar med elever som är 
papperslösa? 

•  Hur säkerställer vi att personalen har den kompetens som behövs för arbete med 
elever som är papperslösa? 

•  Vilka åtgärder har vi vidtagit för att skydda elevers personuppgifter i våra system? 

•  Hur hanterar vi eleverna i IT-system och i andra administrativa system? 

•  Hur ska elevernas kunskapsutveckling, individuella utvecklingsplaner, betyg och 
 
åtgärdsprogram dokumenteras?
 

•  Hur hanterar vi personuppgifter som kan omfattas av sekretessbestämmelser? 

•  Hur säkerställer vi att personalen känner till hur sådana personuppgifter ska hanteras? 

•  Hur samordnar vi kommunens arbete med barn och ungdomar som är papperslösa? 

•  Hur kan vi skapa förutsättningar för organiserad samverkan mellan skolan, myndig
heter samt ideella organisationer? 

•  Hur hanterar vi ansökan om skolskjuts, busskort och liknande? 

•  Hur ska eleverna ansöka till gymnasieutbildning? 

66 Prop. 2012/13:58, Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd, s. 15. 
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IT-system 
Det är bra att i möjligaste mån alltid skapa IT-system och rutiner som fungerar för 
alla elever. Flera skolor har berättat att det är en central IT-avdelning som ansvarar 
för de system som lärare och elever använder. Det kan bli problem när IT-avdel
ningen inte har beaktat de specifika behov som kan uppstå när man tar emot elever 
som är papperslösa eller som av andra anledningar inte vill finnas med hela sitt 
personnummer i olika administrativa system. Detta är något som huvudmannen 
behöver vara medveten om, så att det finns tekniska lösningar som kan användas 
även om en elev till exempel saknar de fyra sista siffrorna i sitt personnummer. 

En säker hantering av personnummer och andra personuppgifter bygger på 

•  säkra IT-system 

•  begränsad tillgång till sådana uppgifter som kan vara särskilt skyddsvärda 

•  tydliga rutiner för hur personalen ska hantera sådana personuppgifter. 

Rutinerna kan huvudmannen och skolorna förbereda redan innan de vet att de ska ta  
emot elever som är papperslösa. En viktig utgångspunkt för arbetet är att varken hu
vudmannen eller skolan ska kräva in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.67 

Datainspektionen har tagit fram en checklista för skolor som anger vad man bör 
tänka på när man använder sig av IT-stöd i elevadministrationen.68 De har också 
en checklista för skolornas arbete med skyddade personuppgifter.69 



Samordning och samverkan 
Flera kommuner har en samordnare som ansvarar för arbetet med elever som är 
papperslösa. På så sätt vet skolorna i kommunen vem de kan vända sig till med frå
gor om elevernas utbildning. Även ideella organisationer kan kontakta samordna
ren om de till exempel söker plats på en skola i kommunen åt barn och ungdomar 
som de möter i sitt arbete. En psykolog på en ideell organisation ger ett exempel: 

En mamma med ett barn med en funktionsnedsättning frågade oss om 
möjligheten för barnet att gå i skolan. Jag kontaktade samordnaren i den 

67 9 § PuL. 

68 Datainspektionen (2008). Checklista för skolor. Checklistan finns på www.datainspektionen.se 

69 Datainspektionen (2012). Checklista för skolor. Checklistan finns på www.datainspektionen.se 
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Ingen människa 
har så mycket tur. 

kommun där familjen bodde, som ordnade ett möte med mig, familjen, 
samordnaren och rektorn på den skola där barnet skulle gå. Inom kort 
kunde barnet börja i skolan. 

Samordnaren kan om möjligt vara samma person som samordnar kommunens 
arbete med elever med skyddade personuppgifter, eftersom vissa frågor kräver 
liknande kompetens, till exempel kunskap om sekretess. En person som arbetar 
ideellt med papperslösa berättar: 

En samordnare är en viktig funktion i kommunen. Det är en fördel om 
samordnaren har erfarenhet både av att arbeta med ideella organisatio
ner och av att ha mött personer som är papperslösa. 

För att skolgången för en elev som är papperslös ska fungera krävs det vanligen 
att olika yrkeskategorier samverkar kring eleven. Samverkan bygger på ett mått av 
förtroende. Därför kan det vara en fördel att bygga upp strukturella nätverk så att 
det blir lätt att ta kontakt när något händer. 

Huvudmannen kan skapa förutsättningar för detta genom en organiserad sam
verkan i kommunen kring dessa elever. Det kan vara bra att utarbeta samverkan 
med fritidsförvaltning, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten, frivilligorga
nisationer och andra som kommer i kontakt med dessa barn utanför skolans värld. 
Enskilda huvudmän kan ingå i den organiserade samverkan som finns i kommu
nen eller organisera samverkan på liknande sätt. 

Med en organiserad samverkan kan man skapa bättre förutsättningar för att nå 
ut till barnen och och erbjuda dem utbildning. Dessutom kan kunskapen om vilka 
rättigheter som barn och familjer som är papperslösa har, öka i de olika verksam
heterna. Därmed ökar sannolikheten att barnen och familjerna får ett likvärdigt 
bemötande oavsett vem de kommer i kontakt med. En person som arbetar ideellt 
med barn och familjer som är papperslösa säger: 

Det får inte hänga på att man har tur med vilka man möter för att få 
det stöd man har rätt till. Man ska i så fall ha tur att möta rätt social
sekreterare, rätt rektor, rätt skolsköterska, rätt sjukvårdspersonal, rätt god 
man och så vidare. Ingen människa har så mycket tur. 

Elevens lärande kan påverkas av omständigheter som ligger utanför det som 
händer i skolan. En väl fungerande fritid som erbjuder rutiner och goda sociala 
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kontakter kan vara ett sätt att hjälpa till att stötta skolarbetet. Ideella organisatio
ner kan vara ett viktigt stöd för eleven utanför skolan eller under lov. Därför kan 
det vara bra att man i samverkan också tar upp frågor om meningsfull fritidssyssel
sättning för elever som är papperslösa. 

”Nätverksmöten ger en samlad  
 bild av barnets situation” 

– Om man är orolig för ett barn eller en ungdom kan man kontakta kom
munen och begära ett nätverksmöte. Det kan till exempel vara en lärare,  
någon i elevhälsan eller från BUP som önskar ett möte.  

En psykolog på BUP som arbetar med barn som är papperslösa berät
tar hur man anordnar nätverksmöten i kommunen. 

– På kommunen finns det nätverkssamordnare som kallar berörda 
personer till mötet. Ofta deltar lärare och någon mer från skolan, perso
ner från socialtjänsten, någon från BUP om barnet eller ungdomen har 
en kontakt där och andra personer som kan vara av betydelse. I och med 
att vi får ett samtycke från barnet eller vårdnadshavarna är sekretessen 
bruten och vi kan prata fritt med varandra.  

Hon fortsätter med att berätta att barnet och vårdnadshavarna oftast 
inte är med på mötet. 

– Vi är så många på mötet så det blir inte någon bra situation för 
barnet eller vårdnadshavarna att höra alla beskriva sin oro för barnet. I 
stället är det någon av deltagarna på mötet som har till uppgift att prata 
med familjen innan och efter nätverksmötet. Ibland kan familjens kontakt
person eller någon annan som familjen har förtroende för delta på mötet.  
Barnet eller vårdnadshavarna får innan mötet säga vilka de önskar ska 
vara med. 

Arbetssättet med nätverksmöten tillämpas för alla barn och ungdomar.  
– Vi använder det här arbetssättet för alla. Det är inget som är särskilt 

för barn som är papperslösa.  
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Hon ser många fördelar med nätverksmöten. Deltagarna får en samlad 
bild av barnets situation och kan gemensamt bestämma hur de ska gå 
vidare med arbetet. Hon berättar också att familjer som är papperslösa 
kan känna osäkerhet inför att till exempel socialtjänsten ska få kännedom 
om deras situation, och därför kanske inte vill att man ska ha ett nätverks
möte. 

– Då är det viktig att informera så tydligt som möjligt om vad det innebär  
att socialtjänsten blir kontaktad och vilken information om familjen de kom
mer att få. Socialtjänsten behöver exempelvis inte veta var familjen bor. 

– Nätverksmöten är fantastiska, för de leder nästan alltid till konkreta 
lösningar som förbättrar situationen för barnet. 





Stöd och kompetensutveckling 
Lärare och annan skolpersonal som arbetar med elever som är papperslösa be
höver vara beredda på att det kan uppstå nya och oförutsedda situationer. För
valtningsnivån eller motsvarande för fristående skolor kan behöva föra en dialog 
med rektorer om vilket stöd som skolorna behöver för arbetet med elever som är 
papperslösa. Genom att huvudmannen erbjuder stöd och kompetensutveckling 
kan man underlätta för skolpersonalen att agera på ett professionellt sätt. En del av 
kompetensutvecklingen och stödet är även relevant för personal som arbetar med 
asylsökande och nyanlända elever. 

Personalen kan till exempel behöva stöd och kompetensutveckling om 

•  tecken på psykisk ohälsa hos barn 

•  hur elevers kunskapsutveckling kan påverkas av psykisk ohälsa 

•  hur betyg för elever som är papperslösa ska registreras 

•  undervisning för flerspråkiga barn 
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• 	 språkutveckling och andraspråksinlärning för elever med ett annat modersmål 
än svenska 

• 	 bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt.70 

Att ha en elev som är papperslös i skolan kan också väcka många frågor och käns
lor hos personalen. En lärare berättar: 

Vi har alla rutiner på plats och vet vad vi ska göra i olika situationer. 
Det är det andra runtomkring, känslorna som väcks när man jobbar 
med elever i utsatta situationer, som är det svåra. 

Kollegor och skolledning kan komma långt genom att stötta varandra. En rektor 
på en gymnasieskola berättar om vikten av handledning: 

Som lärare kan man vara helhjärtat engagerad i elevens kunskapsut
veckling och planera för och utföra olika stödinsatser, när eleven plötsligt 
kan behöva lämna skolan. Hela ens engagemang i eleven tar plötsligt 
tvärstopp, och dessutom mår eleven dåligt av situationen. Vi erbjuder 
handledning till personal som önskar det. 

Huvudmannen kan stötta personalen i de delar som kan kännas svåra när man 
arbetar med elever som är papperslösa genom att till exempel skapa förutsättningar 
för att skolpersonalen ska kunna få handledning. 

70 Läs mer i Skolinspektionen (2015). Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd. 
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6. Sekretess och tystnadsplikt 

I det här avsnittet beskrivs bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt som är 
relevanta att ha kunskap om i arbetet med elever som är papperslösa. Frågor om 
sekretess och tystnadsplikt kan aktualiseras till exempel om en person eller en 
myndighet kontaktar skolan för att få information om en elev. 

Vad är sekretess? 
Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänheten som huvudregel 
har tillgång till myndigheters allmänna handlingar. Eftersom kommunala skolor 
är myndigheter omfattas de av offentlighetsprincipen och av offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL). 

Vissa uppgifter på skolan omfattas dock av sekretess och ska därför inte läm
nas ut. Sekretess innebär förbud att röja en uppgift.71 En uppgift som omfattas av 
sekretess får inte röjas för personer eller andra myndigheter om det inte tillåts enligt 
någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.72 Sekretessen gäller också 
mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet, om verksamhetsgrenarna är 
självständiga i förhållande till varandra. Det gäller olika slags sekretess inom olika 
delar av skolan. För att eleverna ska kunna få ett så gott skydd som möjligt är det 
viktigt att personalen inom respektive verksamhet vet vilken sekretess som gäller där. 

När någon begär ut uppgifter om en elev ska skolan göra en sekretessprövning, 
det vill säga avgöra om det finns någon sekretessbestämmelse som skyddar de upp
gifter som efterfrågas. Om det finns det ska skolan som huvudregel inte lämna ut 
uppgifterna. Skolan måste göra en bedömning i varje enskilt fall. 

Samtycke 
Sekretesskyddade uppgifter kan lämnas ut om personen ifråga samtycker till det.73 

När det gäller sekretess för elever som är under 18 år kan vårdnadshavarnas 

71 3 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.
 

72 8 kap. 1 § OSL.
 

73 10 kap. 1 § och 12 kap. 2 § OSL.
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samtycke ibland vara tillräckligt. Utifrån elevens ålder och mognad kan samtycke 
ibland krävas från både den omyndige och dennes vårdnadshavare. Om eleven 
bedöms själv kunna förfoga över sekretessen kan det räcka med elevens eget sam
tycke.74 Även detta måste skolan avgöra i varje enskilt fall. 

Utlämnande utan samtycke 

Uppgifterna kan även lämnas ut om det finns sekretessbrytande bestämmelser som 
kan tillämpas. En sekretessbrytande bestämmelse är en bestämmelse som innebär 
att en sekretessbelagd uppgift får lämnas ut under vissa förutsättningar.75 Det här 
är exempel på några sekretessbrytande bestämmelser: 

•	 Om uppgiftsskyldigheten följer av lag eller förordning.76 

Ett exempel på en sådan uppgiftsskyldighet är att personal i elevhälsan eller 
övrig personal i skolan ska anmäla till socialnämnden om de får kännedom om 
eller misstänker att ett barn far illa.77 De som omfattas av denna anmälnings
plikt måste ge socialnämnden alla de uppgifter som kan vara av betydelse för att 
de ska kunna utreda ett barns behov av stöd och skydd. 

•	 Om det är nödvändigt för att en myndighet ska fullgöra sin verksamhet.78 

Trots sekretessregleringen ska en myndighet och dess personal alltså kunna sköta 
sina uppgifter. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt.79 

•	 Om intresset av att uppgifterna lämnas ut är större än intresset att de hålls hemli
ga.80 Uppgifter får lämnas till andra myndigheter efter en intresseavvägning om 
intresset av att uppgifterna lämnas ut uppenbart är större än det intresse som 
sekretessen ska skydda. Det gäller sekretessen inom både elevhälsan och den 
särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt. Bestämmelsen gör det möjligt 
för exempelvis skolpsykologer och skolkuratorer att lämna information till en 
socialtjänst eller till en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik.81 

74 Prop. 1979/80:2 Del A, Offentlighets- och sekretesslag, s. 330, prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretess
lag, s. 370–371. 

75 3 kap. 1 § OSL. 

76 10 kap. 28 § OSL. 

77 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. 

78 10 kap. 2 § OSL. 

79 Se prop. 1979/80:2 Del A, Offentlighets- och sekretesslag, s. 465 och 494, jfr JO 2004/05 s. 346. 

80 10 kap. 27 § OSL. 

81 Prop. 1981/82:186, Om ändring i sekretesslagen (1980:100) m.m., s. 37. 
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Sekretessen i skolan 
För förskoleklass, grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan finns det sekretessbestämmelser som avser uppgifter om enskildas 
identitet, adress och andra liknande uppgifter, om det av någon särskild anledning 
kan antas att eleven eller någon anhörig till eleven lider men om uppgifterna lämnas 
ut.82 Att skolan känner till att en elev håller sig undan verkställighet av ett beslut 
om avvisning eller utvisning kan, enligt uttalanden i förarbetena, utgöra en sådan 
särskild anledning.83 För att sekretessen eventuellt ska gälla är det därför viktigt att 
personalen känner till att det finns en sådan särskild anledning. 

Sekretess i elevhälsan84 

Elevhälsans arbete kräver ofta att personalen har ett fungerande informationsut
byte med annan personal på skolan, liksom externt med till exempel hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten. Informationen ska hanteras och eventuellt utbytas 
inom ramen för reglerna om offentlighet och sekretess för offentliga verksamheter, 
samt reglerna om tystnadsplikt för enskilda verksamheter. För elevhälsan gäller 
presumtion för eller emot sekretess för uppgifter om en elevs personliga förhål
landen inom de psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatserna.85 

Den gäller gentemot andra myndigheter, som barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) och socialtjänsten, vilket innebär att uppgifter i princip endast kan läm
nas ut efter samtycke från eleven och/eller vårdnadshavarna eller om det finns en 
sekretessbrytande bestämmelse. De delar av elevhälsan som inte är skolläkare eller 
skolsköterska anses inte vara självständiga verksamhetsgrenar i förhållande till 
skolans verksamhet i övrigt, vilket innebär att det inte finns någon sekretess mellan 
de delarna av elevhälsan och annan skolpersonal.86 Det är dock inte fritt att lämna 
ut uppgifter och möjligheten att utbyta sekretessbelagda uppgifter om elever inom 
skolan ska självklart 

82 23 kap. 2 § tredje stycket OSL.
 

83 Prop. 2012/13:58, Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd, s. 25.
 

84 Det här stycket är hämtat ur Skolverket och Socialstyrelsen (2014). Vägledning för elevhälsan.
 

85 23 kap. 2 § första stycket OSL. Skolpsykologer inom elevhälsan använder i stor utsträckning psykologiska 

test i samband med utredningar. Dessa test omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 § OSL. 

86 Se även Skolans dokument – insyn och sekretess, SOU 2011:58 s. 189 ff. 
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utnyttjas med omdöme.87 Rektorn kan dock begära att få ta del av uppgifterna om 
de behövs för att kunna avgöra om eleven får rätt stöd.88 

För skolläkare och skolsköterskor gäller samma sekretess som för annan hälso- 
och sjukvårdspersonal.89 Detta innebär att det finns en sekretessgräns mellan dem 
och övrig skolpersonal. Uppgifter om en enskild elev får dock lämnas från elevhäl
sans medicinska insatser till rektorn, någon annan inom elevhälsan eller en särskild 
elevstödjande verksamhet inom samma kommunala nämnd, om det krävs för att 
eleven ska få nödvändigt stöd.90 I de sällsynta undantagsfall som bestämmelsen är 
avsedd för, måste elevens rätt till utbildning och behov av särskilt stöd kunna ges 
företräde framför skyddet för elevens integritet som patient. Uppgifter får bara 
lämnas till den personal som måste känna till dem för att eleven ska kunna ges 
nödvändigt stöd.91 

Tystnadsplikt i fristående skolor 
Fristående skolor är inte myndigheter och omfattas därför inte av offentlighets
principen. Offentlighets- och sekretesslagen är därmed inte heller tillämplig i de 
fristående skolorna. Det betyder att en fristående skola får, men måste inte, lämna 
ut uppgifter om elever. Det är dock viktigt att även elever i fristående skolor har 
ett skydd för sin integritet och därför har personal i fristående skolor tystnadsplikt. 
Den som är eller har varit verksam i en fristående skola har tystnadsplikt för vissa 
uppgifter om elevernas personliga förhållanden.92 Detsamma gäller för hälso- och 
sjukvårdspersonal i enskilt bedriven elevhälsa.93 Sådana uppgifter kan dock lämnas 
ut om personen samtycker till det. 

87 JO 1983/84 s. 262.
 

88 Prop. 1988/89:67 Om sekretessfrågor inom undervisningsväsendet m.m. s. 11.
 

89 25 kap. 1 § OSL.
 

90 25 kap. 13 a § OSL.
 

91 Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s. 651.
 

92 29 kap. 14 § skollagen.
 

93 6 kap. 12–13 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
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Tystnadsplikt för tolkar 
Kammarkollegiet utför auktorisation av tolkar och har tillsynen över auktoriserade 
tolkar. Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk ska följa vissa bestäm
melser om tystnadsplikt och sekretess.94 

94 Lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare. 

http:sekretess.94
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Bilaga. Begrepp 
som används i materialet 

Materialet handlar om situationer i förskoleklassen, de obligatoriska skolformerna, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Oftast används begreppet ”skolan” som ett 
samlingsbegrepp för dessa skolformer. 

Med barn avses här personer upp till 18 år. Elev är någon som deltar i under
visning i förskoleklassen, i någon av de obligatoriska skolformerna eller inom 
gymnasie- eller gymnasiesärskolan. Begreppen barn och elev används båda i texten. 
En anledning till detta är att en person inte är elev innan hon eller han har påbör
jat sin utbildning. Dessutom talar både skollagen och barnkonventionen om just 
barns rätt till utbildning. Ibland används även ungdom när det bara handlar om 
elever i gymnasieutbildning. Om texten rör både barn och ungdomar omfattas 
ungdomar av begreppet barn på flera ställen i materialet för att öka läsbarheten. 

I texten förekommer både föräldrar och vårdnadshavare. Vårdnadshavare är det 
begrepp som förekommer mest frekvent i författningarna och därför används det 
mest även i materialet. Begreppet föräldrar används i citat men även i sådana situa
tioner då det inte kan röra sig om andra än föräldrarna, till exempel i beskrivningar 
av barnens eller ungdomarnas situation eller om det handlar om myndiga elever. 
För elever som är papperslösa kan det ibland vara svårt att avgöra vem som är 
vårdnadshavare. I de allra flesta fall kommer skolan att ha kontakt med föräldrarna 
men det kan också handla om andra vuxna som företräder barnet, till exempel en 
kontaktperson. 

En kontaktperson kan till exempel vara en person som kan elevens modersmål, 
en person från en ideell organisation eller någon annan som eleven har förtroende 
för. 

Begreppet skolpersonalen omfattar rektorn, lärarna, elevhälsans personal och an
nan personal som kommer i kontakt med elever som är papperslösa. 



 
 

 

Barn som är papperslösa har rätt att gå i skolan. Den rätten kan 
spela en väsentlig roll för deras hälsa och utveckling. 

Ett syfte med det här stödmaterialet är att informera om dessa 
barns rätt till utbildning och att öka kunskapen om sådant 
som kan påverka deras situation i skolan. Det ger också stöd för 
att skapa riktlinjer och rutiner för arbetet med elever som är 
papperslösa och exempel på hur man kan hantera olika 
situationer som kan uppstå. 

Stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar i skolan med elever 
som är papperslösa och till dig som är huvudman för en skola 
och ansvarar för att dessa elever får den utbildning de har rätt 
till. 
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