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Detaljstudie av nuvarande ’problematisk frånvaro’ (165 svarande) 
 
Baserat på Brukarenkäten april 2019 av Projekt Särskilt Stöd  
 
Enkäten besvarades av 550 föräldrar till barn med npf-diagnos, och 165 av dessa uppgav att 
deras barn hade problematisk frånvaro nu eller hade haft det det senaste året. Detta 
dokument studerar svaren för denna grupp av elever med pågående problematisk frånvaro 
närmare. 

 
31 - Hur är ert barns närvaro i skolan? 

 
 
De följande graferna baseras på de som svarat ”Mitt barn har problematisk frånvaro från 
skolan (idag eller under det senaste året)” ovan. Föräldrarna har inte ombetts definiera vad 
som är ”problematisk frånvaro”, utan det är självrapporterat. 
 
På de följande sidorna framgår hur denna grupp elever har det i skolan, och hur 
framgångsrika föräldrarnas försök att förbättra situationen för barnen är. Resultaten är 
förskräckande. 
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Fråga: I vilken årskurs går ert barn idag? 

 
 
6 - Har barnet en neuropsykiatrisk diagnos? 
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Fråga: Med nuvarande särskilda stöd kommer mitt barn klara grundläggande 
gymnasiebehörighet. 

 

Så över 50% anser det omöjligt att barnet skall klara gymnasiebehörighet med nuvarande 
stöd, och ytterligare 30% bedömer att det ”inte är troligt”. Endast 10% bedömer att barnet 
kommer uppnå skolans grunduppdrag – att ge alla minst godkänt (’E’) i skolämnena. 
 

 
27 - Hur går det för ditt barn i skolan (utöver kunskaperna i ämnena): 

 
(flera svar möjliga) 
Nästan 90% av eleverna mår dåligt i skolmiljön, och ca 60% anser att de får för lite förståelse 

och/eller anpassningar från lärare och pedagoger. 
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Fråga: Vilka typer av särskilt stöd har ert barn? (flera alternativ) 

 
 
Skolans åtgärder är huvudsakligen att dra ner på utbildningens omfattning genom ’anpassad 
studiegång’, vilket får som effekt att dessa barn får luckor i sina kunskaper. Ca 80% av 
föräldrarna uppger att omfattningen på det särskilda stödet är otillräckligt.  

 
Fråga: Har ditt barn fått/får behandling för sin psykiska hälsa? 

 

En majoritet av barnen har mått så dåligt att de bedömts behöva psykiatrisk behandling för 

sin psykiska hälsa. 
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Fråga: Hur många gånger har du klagat till huvudmannen? (antal) 

 

I genomsnitt har 3,5 klagomål till utbildningsförvaltningen hos huvudmannen genomförts 

inom gruppen. Vilken effekt fick dessa klagomål till huvudmannen?  

Fråga: Förbättrades ditt barns situation efter klagomål till 
kommunen/huvudmannen? 

 

I 89% av fallen skedde ingen förbättring som resultat av klagomålet, och i 14% av dessa fall 

ledde klagomålet till och med till en försämring för barnets situation. Ingen förälder ansåg 

att kommunen hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att ordna upp situationen. 
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Fråga: Hur många gånger har du gjort anmälan till Skolinspektionen? 

 

Över 90% har anmält till Skolinspektionen, och en majoritet har anmält 1 gång. Vad blev effekten av 

dessa anmälningar? 

93 - Har din anmälan resulterat i att ditt barns situation förbättrats? 

 

Tyvärr har inte ens en anmälan till Skolinspektionen fått önskad effekt, 82% har inte fått någon 

förbättring, och hälften av de som anmält har till och med fått en försämrad situation efter anmälan. 
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Fråga: Fick anmälan/klagomål till kommunen/myndigheterna den effekt du 
hade förväntat? (denna fråga inkluderar även tillsynsmyndigheternas agerande) 

 

Det finns en massiv besvikenhet över effekten av anmälningarna. 

 

Fråga: Hur har arbetet att se till att ditt barn har en bra skolgång påverkat dig själv? 

 

De personliga kostnaderna på familjerna av de utsatta situation de befinner sig i är tydlig, 
där försämrad hälsa, ekonomiska konsekvenser och utbrändhet förekommer i väl över en 
majoritet av fallen. 
 
Synpunkter och kommentarer kan skickas till Christian.Wettergren@gmail.com.  
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