
Här är en checklista till dig som jobbar i skolan. Den är skapad av ungdomar, 
tillsammans med Maskrosbarn. Checklistan ger dig enkla tips och råd på vad 
du som jobbar i skolan kan göra för att främja skolnärvaro för ungdomar som 
har det jobbigt hemma. 

Först och främst behöver vi veta varför elever stannar hemma från skolan. 
Ungdomarna beskriver att det finns många olika anledningar till skolfrånvaro. 
Det kan t.ex. handla om sociala faktorer i skolan som stämning i klassen, 
mobbing eller grupptryck. Vissa beskriver också att de stannar hemma för att 
försöka komma ikapp med skolarbetet eller att de inte känner sig förstådda. 
Något annat som nämns som en stor faktor till skolfrånvaro är hemsituationen, 
vilket den här checklistan fokuserar på. 

Ungdomar som har en förälder med missbruk eller psykisk ohälsa  går i större 
utsträckning ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Skolan är en stor 
skyddsfaktor och ungdomar beskriver skolan antingen som sin enda trygga 
plats eller ännu en plats för besvikelse och misslyckande. Många av ung-
domarna i målgruppen beskriver att de stannar hemma för att de är oroliga 
för sina föräldrar eller tar mycket ansvar hemma. Vissa sitter uppe och tröstar 
föräldrar på natten eller gömmer sig för bråk. Men det handlar också om att 
det är svårt att hitta motivation för skolan och att de själva kan vara ned-
stämda eller ha mycket ångest på grund av vad som händer hemma. 

Elevhälsan nämns som väldigt viktigt. Det är tryggt att känna att det finns 
någon särskild plats att gå till för att kunna prata. Den behöver vara tillgänglig 
och synlig för att ungdomar ska kunna få stöd i skolan och många önskar att 
det finns fler kuratorer som är på plats oftare.

Att främja skolnärvaro när det är 
jobbigt hemma

Vill du ha ännu mer kunskap och tips om ungdomar som har det jobbigt hemma. 
Ladda ner Maskrosbarns kunskapshöjande material för skolpersonal på 
www.maskrosbarn.org



Checklista

”När jag gick i skolan så hade jag en lärare som 
varje dag sa hur mår du? och hon fortsatte och 
gav aldrig upp ända tills jag verkligen berättade 
hur det var hemma och hur jag verkligen kände.
- Ungdom 16 år

Praktiskt:
Ungdomarna har en del tips på praktiska saker som kan främja 
deras skolnärvaro. Saker som kan hjälpa dem att känna moti-
vation och ork att komma till skolan även om det känns jobbigt.

• Möjlighet att skapa mitt egna schema som passar mina 
behov.

• Kommunicera kunskapskraven på ett sätt som jag förstår. 
När jag inte vet vad som förväntas av mig blir jag ännu mer 
stressad.

• Extra hjälp på skoltid skulle underlätta för mig när jag inte får 
stöd hemifrån. Särskilt inför prov. 

• Ett studierum att kunna gå till och plugga själv på lektionen 
när det blir för mycket i klassrummet eller om jag får ångest.

• Vilorum att dra sig undan till när det blir för mycket för mig 
eller om jag måste få samla lite energi. Vet jag att det finns 
möjlighet till det kanske jag skulle orka ta mig upp ur sängen 
på morgonen ändå. 

Bemötande och relation:
Det som återkommer som det absolut viktigaste för skolnär-
varon är bemötandet och relationerna med de vuxna i skolan. 
Att en vuxen lyssnar, respekterar och tar en på allvar är det 
som gör störst skillnad. Goda och respektfulla relationer kan 
göra att elever som har det jobbigt hemma orkar komma ändå, 
för att de vet att det är någon som bryr sig. 

• Det är viktigt att det finns någon som har lite extra ansvar 
över att regelbundet kolla hur alla elever mår.

• Det är mycket lättare för mig att lita på dig om jag känner 
dig, var gärna personlig så jag får veta lite om vem du är.

• Ta mig på allvar om jag anförtror mig till dig.
• Ge mig information om det som rör mig. Om du måste agera 

på något jag har berättat så involvera mig i det. Informera 
mig om vad du har för plikter innan jag berättar så att jag 
inte känner mig lurad eller sviken.

• Följ upp hur jag mår efter att vi har pratat eller något har 
hänt.

• Var inte rädd för att prata med mig om svåra saker, det 
kommer inte att skada mig.

• Om du vet att det är oroligt hemma hos mig, ansträng dig 
lite extra för att visa att du bryr dig.

• Lita på din magkänsla. Fråga mig hur jag mår hellre en gång 
för mycket än en gång för lite. 

• Stärk min självkänsla genom att visa att du tror på mig, det 
kanske inte är någon annan som gör det.
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