
Hur kan elevhälsa och ett systematiskt 
arbetssätt stärka skolans möjligheter 

att arbeta närvarofrämjande?

Anna Borg, specialpedagog, leg.lärare, tidigare rektor, författare och utbildare 

Anknuten KIND- Karolinska Institutet Center Of Neurodevelopmental Disorders



Agenda

✓ Hur kan EHT arbeta systematiskt med kartläggning för att förstå orsaker till elevers 
frånvaromönster i skolan? 

✓ Hur kan elevhälsans professioner tillsammans med övrig skolpersonal samarbeta 
kring att identifiera skolfrånvaro som riskerar att leda till problematisk skolfrånvaro? 

✓ Vad kan vi göra för att stärka elevens röst i kartläggningsarbetet?

✓ Hur bemöta och involvera föräldrar i arbetet med att stärka förutsättningarna för 
elevens skolgång? 

✓ Hur får vi till ett framgångsrikt samarbete kring elever där undervisande lärare 
involveras i att förstå och möjliggöra stöd som leder till ökad närvaro? 

✓ Hur kan kartläggningsarbetet användas som stöd i arbetet med att planera, 
genomföra och utvärdera skolnärvarofrämjande insatser såväl på individ, grupp som 
på organisationsnivå? 



Frågor under 
föreläsningen?

• "Under föreläsningen har du möjlighet att skicka 
in frågor digitalt.

• Gå in på www.slido.com och uppge

Event code: #Kompetento

• Gilla andras frågor som du tycker är intressanta 
för större chans att de tas upp och blir 
besvarade."

http://www.slido.com/


Vad är syftet med elevhälsan?

• Elevhälsan ska precis som resten av skolan skapa en så positiv lärandesituation som möjligt 
för eleverna. 

• Personal med olika kompetenser ska arbeta tillsammans för att nå detta gemensamma mål. 

• Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att 
elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och 
hälsa. 

• Elevhälsans medverkan är viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö 
och skolans värdegrund.

• Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det individuellt 
inriktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje 
enskild elevs lärande och utveckling. 

Källor: 2 kapitlet 25, 27–28 §§ skollagen och proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för 
kunskap, valfrihet och trygghet sidorna 276, 278 och 656.



Hur kan EHT arbeta systematiskt med kartläggning för att förstå orsaker till 
elevers frånvaromönster i skolan?

EHT

Pedagoger

Elever

Gruppnivå

Organisationsnivå

IndividnivåIndividnivå

Gruppnivå



Kartlägg orsaker till elevers 
frånvaromönster i skolan.
Närvaroregistrering
Måluppfyllelse
Övergångar
Överkrav på kognitiva funktioner
Schema- sammanhållen skoldag
Elevers undervisningsbehov
Kränkningar, trakasserier och mobbning. 
Lärar- och kamratrelationer 
Stress

Sätt SMARTA mål!
Specifikt
Mätbart
Accepterat
Realistiskt
Tidsatt

Gör en plan!
Vad?
Hur?
Med vem/vilka?
När?
Utvärderingstillfälle

Följ upp!
Utvärdera!

I samarbete 
med
pedagoger

Hur kan EHT arbeta systematiskt med kartläggning för att förstå orsaker 
till elevers frånvaromönster i skolan? 

Källa: SOU 2016:94- Saknad
Allodi (2007) Lee och Burkam (2003), Nordahls (2013)



Övergångar i skolan som kan påverka skolnärvaro

God lärmiljö i skolan- Konsten att hantera 
övergångar LIBER 2020 (Borg, Bölte & Hallberg)Källa: SOU 2016:94- Saknad



Fokus på krav i lärmiljön- exempel på kartläggning övergång år 3 till år 4

Krav på elevers individuella ansvarstagande ökar i samband med stadieövergångar

Årskurs 4Årskurs 3



Kartlägg övergångar
med Venndiagram!



Kartlägg övergångar
med Venndiagram!



Övergångar i skolan som kan påverka skolnärvaro



Övergångar utmanar viktiga funktioner hos eleven 

Ett exempel är exekutiva funktioner

Dessa utvecklas över en lång tid och inte är fullt 
utvecklade innan ung vuxenålder. 

• självreglering 

• agera organiserat och med framförhållning

• att börja och avsluta saker

• bete sig socialt balanserat

• att förstå konsekvenser

• hantera nya situationer

• generalisera



Övergångar ställer krav på 
exekutiva funktioner i 
skolan.

• Växla mellan olika lärare

• Växla mellan klassrum

• Växla mellan grupper

• Växla mellan tid och rum

• Växla mellan olika ämnen

• Tidsuppfattning och tidsorientering

• Växla mellan lektion och lunch

• Växla mellan lektion och rast

• Växla mellan skola och fritids

• Skåp i stället för bänkar

• “Hålla reda på tiden” etc.



Idrott

Övergångar i relation till tiden….
”raster och förflyttningstid”

Ställs  höga krav på EF vid:
- Nya situationer
- Situationer där erfarenheter ska 

anpassas till en ny situation (generalisering)



Övergångar i relation till tiden….
”lunch och skoldagens start/ slut”

Ställs  höga krav på EF vid:
- Nya situationer
- Situationer där erfarenheter 

ska anpassas till en ny situation 
(t.ex. generalisering)



Hur ser era elevscheman ut när det gäller 
övergångar?

Skulle schemat kunna användas för att minimera 
övergångskrav för eleverna?



Hur kan elevhälsans professioner tillsammans med 
övrig skolpersonal samarbeta 

kring att identifiera skolfrånvaro som riskerar att 
leda till problematisk skolfrånvaro?



Källa: Skola24

Vad kan vara orsaker till frånvaromönster?

Samarbeta genom att kartlägga frånvaromönster.



Samarbeta genom att kartlägga närvaro på klassnivå (8A)
Närvaromätning i november (i snitt per elev)  
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Samarbeta genom att kartlägga närvaro på klassnivå (8A)
Närvaromätning i maj (i snitt per elev) Vt 19
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Samarbeta genom att kartlägga och jämföra närvaro på klassnivå
Jämförande närvaromätning nov -18 med maj -19 (i snitt per elev)
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Samarbeta 
genom att 
kartlägga 
samband betyg 
och skolnärvaro

Högre 
frånvaro 

Högre 
frånvaro 



Vad kan vi göra för att stärka elevens röst i kartläggningsarbetet? 



Kartläggningen är utgångpunkten i ett systematiskt arbetssätt 
med fokus på att förändra stödet i skolan, inte eleven.     

Källa: Utanförskap i skolan, förebygg och åtgärda med 

Nytorpsmodellen” (2018)



Nytorpsmodellens kartläggningsverktyg
Fråga 4, elevsvar

Kan du acceptera förändringar; exempelvis 
övergångar mellan aktiviteter, i schemat 
friluftsdagar, temadagar, lucia, lov?

Ibland men jag hatar förändringar. Varför måste 
det hela tiden förändras i skolan och varför 
berättar ingen det för mig innan. Det händer 
ofta att jag blir arg och förstör saker men så är 
inte hemma, där är det bättre, där blir jag bara 
arg ibland.  Sko5la Elev

Vårdnadshavare



Kan eleven acceptera förändringar; 
exempelvis övergångar mellan aktiviteter, i 
schemat friluftsdagar, temadagar, lucia, 
lov?

Nytorpsmodellens kartläggningsverktyg
Fråga 4, skolpersonalens svar

Definitivt inte. Det blir alltid bråk i samband med 
förändringar oavsett hur vi förbereder eleven. Vi 
är väldigt noga med att både visualisera 
förberedelserna för att eleven ska förstå vad som 
ska förändras men ändå blir det utbrott och 
väldigt ofta utåtagerande beteende och 
våldsamt.



Kan ditt  barn acceptera förändringar; 
exempelvis övergångar mellan 
aktiviteter, i schemat friluftsdagar, 
temadagar, lucia, lov?

Nytorpsmodellens kartläggningsverktyg
Fråga 4, Vårdnadshavares svar

Nej, i skolan är det nästan alltid svårt med 
förändringar men hemma är det enklare 
och det beror nog på att vi gör aktiviteter 
som ”Lo” själv varit med och valt. Annars 
låser det sig lätt. Gör vi saker för första 
gången blir det oftast låsningar även om 
det är självvalda aktiviteter som ”Lo” tycker 
är roliga. 



”Kan du acceptera förändringar; exempelvis övergångar mellan 
aktiviteter, i schemat friluftsdagar, temadagar, lucia, lov?

Vårdnadshavarens  svar 

I skolan är det nästan alltid 
svårt med förändringar men 
hemma är det enklare och 
det beror nog på att vi gör 
aktiviteter som Lo själv varit 
med och valt. Annars låser 
det sig lätt. Gör vi saker för 
första gången blir det oftast 
låsningar även om det är 
självvalda aktiviteter som Lo 
tycker är roliga. 

Elevens svar 
Ibland men jag hatar förändringar. Varför 
måste det hela tiden förändras i skolan 
och varför berättar ingen det för mig 
innan. Det händer ofta att jag blir arg och 
förstör saker men så är inte hemma, där 
är det bättre, där blir jag bara arg ibland.  

Skolpersonalens svar 
Definitivt inte. Det blir 
alltid bråk i samband med 
förändringar oavsett hur 
vi förbereder eleven. Vi är 
väldigt noga med att både 
visualisera förberedelserna 
för eleven ska förstå vad 
som ska förändras men 
ändå blir det utbrott och 
väldigt ofta utåtagerande 
beteende och våldsamt.

Sammanställning av kartläggning, fråga 4



Nytorpsmodellens kartläggningsverktyg

• Ett komplement till pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram 

• Självskattningsinstrument; skriftligt, intervju eller kombination av båda. (elev, skola och VH)

• Utgångspunkt i elevens självskattning. Fokus på att förstå hur och vad eleven förstår- delaktighet 
och relationsbyggande

• Synliggör samtliga perspektiv, underlag för kommunikation

• Ett verktyg som lätt kan visualiseras

• Gemensamt underlag för planering och genomförande samt uppföljning och utvärdering av 
insats (samtliga aktörer)

• Underlag för samarbetet mellan elev och lärare  men också  vårdnadshavare och andra aktuella 
aktörer. 

• Ett kartläggningsverktyg med fokus på kognitiva funktioner (ffa exekutiva funktioner)



Hur får vi till samarbete kring elever där undervisande lärare 
involveras i att förstå och möjliggöra stöd som leder till ökad 
närvaro? 

Källa: Utanförskap i skolan, förebygg och 

åtgärda med Nytorpsmodellen” (2018)



“Kartläggningen visade allas svar och det hjälpte oss att börja
samarbeta redan från början”

Inget skuldbeläggande hit och dit utan kartläggningen visade att det 
blev svårt både i skolan och hemma och det gjorde att vi alla förstod
att vi behövde samarbeta för att hjälpa vår dotter”

“Vi kände som föräldrar att skolan såg oss som viktiga i
kartläggningsarbetet och det ökade vårt förtroende för personalen”

Hur bemöta och 
involvera föräldrar i 
arbetet med att stärka 
förutsättningarna för 
elevens skolgång?
(KIND-intervju 2014) 

Källa: Utanförskap i skolan, förebygg och 

åtgärda med Nytorpsmodellen” (2018)



Hur kan elevhälsans professioner tillsammans med övrig skolpersonal samarbeta 
kring att identifiera skolfrånvaro som riskerar att leda till problematisk skolfrånvaro?

Elevhälsosamtal år 3, 6, 9

Närvaroburken

Frånvaro och närvaroburken

Frånvaroburken



Gruppnivå
Mentorsgrupp

Organisationsnivå
EHT

Individnivå

Analys

Analys

Analys 



Mentor utför i 
mentorsgrupp
Sammanställer och 
analyserar! 

Arbetslaget sammanställer och analyserar.

Frånvaroburken

EHT sammanställer på 
organisationsnivå.

Organisationsnivå

För korta raster

Håltimmar

Jobba ikapp 
efter sjukdom

Att man inte gjort  
läxorna

Inte ha vänner

Lektioner på 
annan skola

Otrygga rasterHinner inte med 
på lektionstid

Bristande stöd i 
undervisningen

Koncentrationssvårigheter

Jobbig ljudnivå 

Röriga schema



Individ Grupp/arbetslag Organisationsnivå

Närvaroburken

Vänner

Läxhjälpen

Stöd i undervisningen

Studion

Stöttande lärare

När man lär sig

Mentor utför i 
mentorsgrupp
Sammanställer och 
analyserar! 

Arbetslaget sammanställer och analyserar.
EHT sammanställer på 
organisationsnivå.

Aktiviteter på raster

Hjälp av kurator

Kafeterian

Mentorstid

Vuxna som lyssnar

Faddrar som hjälper



Individ Grupp/arbetslag Organisationsnivå

Närvaroburken

Vänner

Läxhjälpen

Stöd i undervisningen

Studion

Stöttande lärare

När man lär sig

Mentor utför i 
mentorsgrupp
Sammanställer och 
analyserar! 

Arbetslaget sammanställer och
analyserar.

EHT sammanställer på 
organisationsnivå.

Aktiviteter på raster

Hjälp av kurator

Kafeterian

Mentorstid

Vuxna som lyssnar

Faddrar som hjälper



Individ Grupp/arbetslag Organisationsnivå

Närvaroburken

Vänner

Läxhjälpen

Stöd i undervisningen

Studion

Stöttande lärare

När man lär sig

Mentor utför i 
mentorsgrupp
Sammanställer och 
analyserar! 

Arbetslaget sammanställer och
analyserar.

EHT sammanställer på 
organisationsnivå.

Aktiviteter på raster

Hjälp av kurator

Kafeterian

Mentorstid

Vuxna som lyssnar

Faddrar som hjälper



Hur kan kartläggningsarbetet användas som stöd i arbetet med att planera, 
genomföra, utvärdera skolnärvarofrämjande insatser såväl på individ, grupp som på

organisationsnivå? 

Gör en 
plan!

Följ upp!
Utvärdera!

Analys



Hur kan kartläggningsarbetet
användas som stöd i arbetet med 
att planera, genomföra, utvärdera
skolnärvarofrämjande insatser
såväl på individ som på
gruppnivå?



Nytorpsmodellen ”20 frågor”
(8 elever i år 7 i samband med stadieövergång)



Innan insats
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Fråga 1- 20

Kartläggningsresultat, Oktober 2019, Nytorpsmodellen
(8 elever år 7)

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8



Insats

• Fasta placeringar i klassrum

• Placering vid vägg

• Möjlighet till skärm vid behov

• Checklistor på samtliga lektioner

• Veckoplaneringsstöd av mentorer

• Veckobrev från arbetslaget

• Skrivschema från arbetslaget

• Hemklassrum i den utsträckning det 
går att ordna

• Tydliggörande dagschema i mobilen 
för att stärka sammanhanget

• Time timers i klassrum, alla lärare 
använder

• Visual timers på mobiler

• Möjlighet att lyssna till egenvald 
musik (lyssna på ljud man vill 
lyssna på)

• Fasta placeringar i matsal

• Täckta glaspartier till korridorer 
och skolgård

• Ökad användning av bildstöd i 
undervisningen



Efter insats
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Fråga 1- 20

Utvärdering Maj- 2020 Nytorpsmodellen
(8 elever år 7)

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8



Nytorpsmodellens kartläggningsmaterial “20 frågor”



Avslutningsvis
Föreläsningen har handlat om….

✓Hur EHT kan arbeta systematiskt med kartläggning

✓Hur elevhälsans professioner tillsammans med övrig skolpersonal 
samarbeta för ökad närvaro

✓ Hur vi kan arbeta för att stärka elevens röst i kartläggningsarbetet

✓ Hur vi kan involvera föräldrar för att stärka förutsättningarna för 
elevens skolgång

✓ Hur vi kan arbeta för att involvera undervisande lärare att ge stöd 
som leder till ökad närvaro

✓ Hur kartläggningsarbetet kan användas för skolnärvarofrämjande 
insatser på individ, grupp och organisationsnivå


