
Vägen tillbaka är ett treårigt projekt som drivs av Riksförbundet 
Attention och som finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Vägen tillbaka 
– arvfondsprojektet för barn och unga som 

befinner sig i problematisk skolfrånvaro

Med projektet vill vi lyfta barn och ungdomar med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som har 
hög frånvaro eller som i nuläget inte går i skolan, samt 
deras föräldrar/anhörigas röster.

En icke-fungerande skolsituation kan leda till isolering, 
både ekonomiskt- och socialt, och kan innebära ett 
ofrivilligt utanförskap både från samhället och arbets-
livet. Det är en utmanande situation, inte bara för 
barnet/ungdomen, utan även för hela familjen. Mot 
bakgrund av detta vill vi med projekten Vägen tillbaka 
lyfta de ungas, och anhörigas, egna erfarenheter för att 
identifiera behov och önskemål för att nå förändring. 
De aktiviteter som skapas i och med projektet, tas fram 
i samarbete med målgrupperna. 

Målgrupp 
Målgruppen är barn 10 – 16 år med NPF och som befin-
ner sig i problematisk skolfrånvaro. Sekundär målgrupp 
är föräldrar och vårdnadshavare till barn 10 – 16 år med 
skolfrånvaro. De professioner som arbetar i skolan ses 
också som en sekundär målgrupp i projektet. 

Mål 
Vi vill skapa mötesplatser/forum som ger dessa barn 
och unga, samt deras familjer, en stärkande gemen-
skap med möjlighet till igenkänning, erfarenhetsutbyte, 
utbildning och anpassade aktiviteter. Vidare ska dessa 
forum leda till att vårdnadshavare ska få kompetens för 
att kunna stötta sitt barn, erhålla strategier för att på 
bästa sätt ta hand om sig själva och sin familj i en utsatt 
situation, veta hur och var i samhället de kan få stöd 
samt för att kunna ha ett gott samarbete med skolan. 

Vi vill också ge barnen en känsla av egenmakt för att 
kunna påverka sin egen situation och genom samtal 

lyfta deras erfarenheter av att befinna sig i en situation 
av utanförskap och vad de upplever som avgörande 
och viktigt för att nå förändring. 

Barn och familjer som tidigare befunnit sig i en tillvaro 
med problematisk skolfrånvaro, men som lyckats åter-
gå till skolan, kommer också kunna bidra med informa-
tion om vilka metoder och strategier som är viktiga för 
att bryta en vardag kantad av skolfrånvaro och utan-
förskap samt vad som är relevant för att förebygga och 
förhindra frånvaro. 

Den erfarenhet och kunskap som framkommer i och 
med projektet och i samarbete med barn och anhöriga 
vill vi förmedla till professioner i skolan, men även till 
andra aktörer i samhället som har till uppgift att hjälpa 
och stötta målgruppen. Vår förhoppning är att detta 
ska kunna underlätta för olika professioner att möta 
barn med skolfrånvaro samt deras föräldrar, men också 
i arbetet med att hitta strategier för förebyggande 
arbete och ökad närvaro i skolan.

I och med projektet hoppas vi, på bred front, kunna 
sprida kunskap och kompetens kring problematisk 
skolfrånvaro och på så sätt bidra till att bryta det stigma 
som finns kring barn som drabbas av ofrivillig skolfrån-
varo. 

  Har du frågor?   Kontakta projektledare Susanne 
Berneklint: Susanne.Berneklint@attention.se 
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