
Främja närvaro och inkluderande 
lärmiljöer 

SEMINARIUM PROCESS FULLFÖLJDA STUDIER

• Program
- Inledning
- Bakgrund nulägesanalysen
- Nulägesanalys kvalitativt och 
kvantitativt
- Presentation av 
enheternas/kommunernas 
processammanfattningar.

• Fikapaus runt kl 10.

• Slut 12.00



Upplägg!
• Inledning 9.00

• Bakgrund nulägesanalysen

• Vänersborg 9.30-9.55

• Kungsmarksskolan 10.20-10.30

• Svarteborg 10.35-10.50

• Åmål 10.55-11.10

• Bruksskolan och Hedekas. 11.15-11.30

• Munkedalsskolan 11.35-11.45

• Avrundning

• Slut 12.00



Bemötande (relationskompetens)

Klicka på länken i rubriken för att se när Årets 
pedagog Jimmy Askelius, Visätraskolan får sitt pris 

(12:44 in i klippet).

https://urplay.se/program/219419-larargalan-2020?utm_source=ur.se&utm_medium=referral&utm_campaign=larargalan2020&utm_content=artikel


Utvecklingsarbetet på enhetsnivå/kommunnivå – från analys till processplan

perspektiven jämställdhet, icke diskriminering och tillgänglighet
Mynnar ut i en kort processammanfattning - som du 
hittar här

https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2020/05/2.-processplan-fullfoljda-studier-fyrbodal-grundskolan.pdf


Om barns olika förutsättningar
1000-kronorsloppet



Jämställda förutsättningar
och förbättrade resultat

• Måluppfyllelse

• Skolnärvaro

• Skolanknytning



Flickor presterar bättre än pojkar
(2012-2020)

Källa Skolverket (2020)



2001                                                                          2010                                           2017                       2020

Gymnasiebehörighet på 
kommunalförbundsnivå



Betydelsen av föräldrars utbildningsbakgrund



Kopplingen mellan barnens prestationer och föräldrars utb. nivå



Antal år i svensk skola påverkar 
gymnasiebehörigheten

•Svensk bakgrund: 91 procent

•Utländsk bakgrund född i Sverige: 85 procent

• Invandrat före ordinarie skolstart: 85 procent

• Invandrat under årskurs 1–5: 68 procent

•Nyinvandrad (årskurs 6–9) och okänd bakgrund: 32 procent



Lärmiljöerna från Antipluggkultur (och 
ickeansträngningskultur) till pluggkultur
(Zimmerman, 2020)

1.Antipluggkultur och/eller studiehindrande handlingar 

2.Skolan är inte begriplig för vissa (pojkar)

3.Många pojkar har svårt för att be om och ta emot hjälp 

4.Pojkar som inte har en aktiv pappa 

5.Pojkar som inte kan visa sig svaga

6.Många pojkar tror inte att de kan lära sig genom ansträngning 

7.Det skapas en ”ingen ansträngningskultur” 

8.Många pojkar är specialister och inte generalister 

9.Det beror på biologi

10.Många examinationer passar flickor bättre än pojkar  



Lösningar

1)En hög vuxennärvaro 
2)De närvarande vuxna behöver reproducera rätt normer 
3)Träna och prata studieteknik ofta 
4)Ha kontrollfunktioner som stöd (måluppfyllelse, trygghet och närvaro)
5)Tydliga uppgifter och anpassningar
6)Läs och prata mycket med eleverna
7)Utveckla pojkars självdisciplin 
8) Lär elever (pojkar) att det är okej att be om hjälp



• NORMER, 

• LEDARSKAP I KLASSRUMMET 
OCH BEMÖTANDE

• LÄRMILJÖER OCH 
SKOLNÄRVARO



Föräldrars och andra viktiga vuxnas
engagemang påverkar könsskillnader

på skolresultat och skolnärvaro



NYANLÄNDAS LÄRANDE



Syftet med nulägesanalys

• Från tro till att veta 

• Medvetandegörandet och fokus på utvecklingsarbetet bidrar till att närvarokultur och 
skolanknytning blir angelägna frågor.

• ”Talet om” gör skillnad.

• Systematik – att utveckla rutiner och strukturer på är centralt.

• Hela kedjan viktig: registrera, analysera, sätta in åtgärder, följa upp. Lätt att fastna i 
ett konstaterande. 

• ”Mjuka värden” svårt att registrera men systematisk, regelbunden diskussion kring det 
mätbara - närvaro/frånvaro, måluppfyllelse - lägger grund för analys med koppling till alla 
fyra dimensioner. 

(Bergström, 2020)



ARBETSPROCESS

NULÄGESANALYS
• Identifiera barn som behöver 

stöd kring 
skolanknytning/måluppfyllelse
/skolnärvaro

• Kartlägg organisationen

• Kvalitativ och kvantitativ 
kartläggning

GENOMFÖRANDE

• Utgår från nulägesanalysen

• Utveckla/förbättra/förfina 
arbetssätt, metoder och 
organisering

UTVÄRDERING & 
SPRIDNING
• Utvärdera genomförda 

arbetssätt och metoder

• Sammanfatta lärdomar och 
erfarenheter

• Implementering

PROCESSPLAN



NULÄGESANALYS
organisation/individ

KARTLÄGGNING 
AV ELEVER:

• Känner oro för

• Skolnärvaro

• Mående

• Måluppfyllelse

• Pedagogiska 
arbetet

RESURSER

• Vilka resurser 
behöver vi för att 
förverkliga 
målsättningarna?

• Hur organiserar vi 
arbetet?

AKTIVITETER

• Vilka aktiviteter 
ska vi utföra för att 
främja elevernas 
måluppfyllelse/
skolnärvaro?

RESULTAT

• Vilka är de 
önskade resultaten 
och långsiktiga 
effekterna?

EFFEKTER

• Ex. ökad andel 
pojkar/flickor som 
kommer in på ett 
nationellt 
gymnasieprogram

NULÄGESANALYS - KARTLÄGGNING

Early
Warining
systems

Bemötande 
och 

relationer

Under-
visnings-
kvalitét

Trygghet 
och 

studiero

Intern/
extern

samverkan

UTVECKLINGSOMRÅDEN



Nulägesanalys individ – kvalitativt och 
kvantitativt 

20

Vilka styrkor och förmågor 
har eleven?

Affektivt
Hur känner sig eleven i skolan?

• Styrkor, intressen och 
tidigare erfarenheter?

• Känner tillhörighet?
• Identifierar sig med skolans 

värderingar?
• Har goda relationer?
• Stöd, social trygghet och 

stimulans?

Beteende
Vad gör eleven i skolan?

• Skolnärvaro?
• Är aktiv på lektioner?
• Fullföljer uppgifter, läxor och 

ställer frågor?

Akademiskt
Hur går det för eleven i 

skolan?

• Studieresultat, 
måluppfyllelse?

• Läxor?
• Tid som läggs på skolarbete?

Kognitivt 
Upplever skolan som 

meningsfull?

• Ser kopplingen mellan skola 
och framtida mål?

• Upplever relevans och 
meningsfullhet?



• Koll i övergångar

• Behöver få koll på orsakerna till 

det som hindrar progression

– Bred koll – ex. skolsocial 

kartläggning 

• Tät uppföljning av insatser 

för barnet/eleven/grupper –

hur fungerar det? Framsteg? 

Hur gör vi nästa gång?

Universell nivå

Grupp/individ

Individuell nivå, 

intensiva insatser

Koll och uppföljning - individcentrerat



• EWS – Elevuppföljningssystem

– ”Koll” på det som det som hindrar måluppfyllese, 

närvaro och progression

– ”Koll” på mer än bara betyg och frånvaro

• Tydliga rutiner och insatsrepertoar

• Koll på behov (helhetsperspektiv) för att kunna 

anpassa verksamhet

• Uppföljning av resultat av insatser/förändringar 

för grupper/individer och enheter/kommuner

• Uppföljning av resultat överlag – systematiskt 

kvalitetsarbete för vidare utveckling/anpassning.

Universell nivå

Grupp/individ

Individuell nivå, 

intensiva insatser

Koll och uppföljning – gynnsamt för alla



Låt tusen 
blommor 
blomma!

Insatser enligt Skolverkets utvärdering (2019)

Riktade insatser på individnivå utifrån behov som exempelvis att stötta elever” att utveckla produktiva 
beteendemönster som främjar skolarbetet genom:
• Ökad närvaro
• Studiestöd, stöd och anpassningar (i olika ämnen, studieverkstäder, läxhjälp)
• olika typer av anpassningar för att tillgängliggöra undervisningen och erbjuda olika former av stöd,
• Bygga förtroendefulla relationer mellan elever och personal.

Parallellt med dessa karaktär som berör hela skolan genom att ex. 
• att främja ett tryggt klimat, 
• erbjuda undervisning av hög kvalitet som präglas av elevcentrerade arbetssätt 
• ge tillgång till studie- och yrkesvägledning,
• samt utforma effektiva system och rutiner kring närvaro och progression för att fånga upp elever i behov av stöd. 

Det organisatoriska strukturerna och utrymmet skapar förutsättningar för att kunna arbeta elevcentrerat möta 
elevers skilda behov (s 8, Skolverket, 2019)”.



Främja närvaro och inkluderande 
lärmiljöer 

Internt/externt

FRÄMJA SKOLANKNYTNING/
MOTIVATION och 
SKOLIDENTITET

JAG FINNS DÄR 
FÖR DIG, JAG STÅR 
KVAR

Framgångfaktorer
En skola för alla

Ledning, styrning, 
delaktighet 

förutsättningar och 
relevans och 
organisering



Utvecklingsinsatser kopplat till koll och uppföljning (utifrån nulägesanalysen)

Insatser individ/grupp
• intensivt individuellt stöd
• holistiskt stöd
• förtroendefulla relationer
• stärka anknytningen
• erfaren personal
• kontinuitet i relationer/arbete
• ”tydlig uppföljning”
• överskådliga uppgifter med 
uppnåbara konkreta resultat  

Organisation/system insatser
• tydlig uppföljning och mål
• trygg miljö
• flexibilitet i utformning av 
undervisningen
• bygga känsla av samhörighet
• Skapa och bygga förtroenden
• höga förväntningar
• Anpassningar och flexibla 

lärmiljöer
• Tydliga 

närvaro/frånvarosystem och 
uppföljning av betyg, 
prestationer som fungerar i 
hela kedjanAnpassat efter Lamb et al 2004, 2008 o.s.v.; 

Klima, 2005, NDPC, 2007; Dale, 2011; Hugo, 2011; Hattie, 2018, 
Skolverket, 2019



EXCEL-FILER – Individnivå

• Hur ser det ut? Munkedal, Vänersborg, Åmål



Våren 2021

• 20 Januari –Lärträff fokus på hur
Järvenskolan + en F-6-skola

• Inskick av kvantitativa data ht 2020 (31 januari 2021) och kort 
delrapportering

• Lärträffar 15 mars och 3 maj
• Enhets- och kommunuppföljningar och analysmöten



Utvecklingsinsatser kopplat till koll och 
uppföljning (utifrån nulägesanalysen)

• Systematiskt kvalitetsarbete med koppling till styrning och mål, ledarskap
och kunskaper utifrån forskning och fakta.

• Att förändra normer för att skapa en skolkultur med fokus på blivande, 
Skolans förmåga att möta elevers olika förutsättningar genom att skapa
inkluderande lärmiljöer, arbeta kompensatoriskt med centrala förmågor och 
studieteknik, göra förändringar i undervisningen och erbjuda eleverna olika sätt
att redovisa sina kunskaper.

• Att arbeta med motivation för att bidra till att eleverna utvecklar den drivkraft
som behövs för att nå goda skolresultat.

Ernestam (2019). Se, förstå, förändra.
Till boken! 

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-785-5.pdf


Extra anpassningar & särskilt stöd, 

förstärkt mentorskap, individuell kartläggning 

och konstruktivt samarbete med vårdnadshavare

Exempel: studieverkstäder, studie och yrkesvägledning 
i grupp, förstärkt studiestöd, läxhjälp studiebesök och 

samarbete med praktik-/ arbetsplatser

Exempel: Uppföljningssystem närvaro, gemensamma 
bemötandestrategier, lektionsstruktur (gemensamma ritualer 

för start och avslut) överlämningsrutiner mellan olika 
skolformer

Universell 

nivå

Gruppnivå

Individuell nivå, 

intensiva 

insatser

Olika nivåer av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete 



Främja närvaro och inkluderande 
lärmiljöer 

FRÄMJA ANKNYTNING, 
MOTIVATION och 
SKOLIDENTITET

JAG FINNS DÄR 
FÖR DIG, JAG STÅR 
KVAR

Ledning, styrning, 
delaktighet 

förutsättningar 
och relevans

Närvaro och 
betyg/kunskapsmål

Utvecklad 
skolidentitet

Inkluderande 
lärmiljöer

Kamrateffekter

Framgångsfaktorer



Tack för idag
Vi syns inbokat 

seminarium på din 
skola

och tillsammans alla 
den 20 januari

-då med fokus på hur

Helen Helleborn
Handläggare Antagning Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0522-44 08 50
Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.fyrbodal.se

Henrik Erlandsson
Verksamhetsutvecklare/utbildare Hälsokällan
Processledare fullföljda studier Fyrbodal

Fyrbodals Kommunalförbund
Telefon: 0522-44 08 52 Mobil: 070-20 99 482
Postadress: Strömstadsvägen 48, 451 50 
Uddevalla
Besöksadress: Strömstadsvägen 48, Uddevalla
www.halsokallanfyrbodal.se

Ha gärna kontakt med oss!

blocked::http://www.fyrbodal.se/
http://www.halsokallanfyrbodal.se/
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