
Hvordan forstår vi elever som ikke 
klarer å gå på skolen? 

Mo-La seminar
#BARNOGUNGE

Bergen

16.nov 2018

Trude Havik (trude.havik@uis.no)

Førsteamanuensis i Pedagogisk Psykologi

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Universitetet i Stavanger 



Hvorfor dette tema?

 Hvordan forstår vi elever som strever med å gå på skolen?



 22.000 elever er borte fra skolen mer enn en måned i året
Gjennomsnitt 3.7 % (4.5 % i store kommuner)

(Bladet Utdanning)

 Elev 10.trinn har normalt 6 dager og 5 timer fravær (uendret siste fire 
årene). Ingen kjønnsforskjeller - fylkesvise og kommunale forskjeller

 Kun 4 % har mer enn 30 dager fravær (tilsvarer 16 % fravær)- 26 % har  
mellom 10 og 30 dager fravær 

(Utdanningsdirektoratet 2018)



Selvrapporterte antall dager fravær siste 3 måneder 
(5465 elever fra 6.-10.trinn, fra 45 skoler)

 Ingen dager fravær: 32.3%

 1-4  dager fravær:   49.1%

 5-7 dager fravær:    11.1%

 8-10 dager fravær:   3.6%

 Mer enn 10 dager:   3.9%

(N=3629) 

7.5%

7.5 prosent mer enn åtte dager fravær siste mnd (ca 13 % fravær eller mer) 

+ de som ikke deltok i undersøkelsen…pga fravær

(Havik mfl 2015)



Begreper og definisjoner
 Dokumentert vs. udokumentert fravær

 Ugyldig vs. gyldig fravær (grensetilfelle?)

 Alvorlig/bekymringsfullt fravær (når?)

 Foreldremotivert fravær vs motivert fra barnet selv vs fra skolen

 Skolevegring (school refusal- SR)/emosjonsbasert-/ angstbasert skolevegring

 Skolevegringsatferd (SRB)

 Skulk (truancy)

 Skolenekting 

 Skoleutstøting/push-out (noe i skolen pusher de ut)

 Skolefobi

 Separasjonsangst

 Skoleangst

 Streifere

 De motvillige (school reluctant)

 Drop-out/frafall/bortvalg

 Hemmasittande (Sverige, om skolevegring)

 Elever som kun er fysisk tilstede…..



Hva tenker dere om  begreper?

 Er det viktig å ha et bevisst forhold til det?



Skolefravær

Gyldige grunner som 
sykdom og godkjent 

permisjon

Grunner  relatert til 
diffuse plager Ugyldige grunner

Fravær motivert 
fra barnet selv

Skulk Skolevegring

Separasjonsangst

Fravær motivert 
fra foreldrene

Frafall

Bekymringsfullt/
Alvorlig fravær

OverlappOverlapp



Kriterier skolevegring (Berg, Nichols & Pritchard, 1969)

A) eleven har motvilje mot å gå på skolen som fører til langvarig 
fravær

B) eleven er vanligvis hjemme i skoletiden og foreldrene er som regel 
klar over dette

C) de blir følelsesmessig opprørte bare ved tanken på å gå på skolen, 
og får somatiske plager, angst, begynner å gråte og blir nedstemte

D) de har ikke alvorlig antisosial atferd, selv om de kan ha sterk 
motstand dersom foreldrene prøver å overtale de til å gå på skolen, og 

E) foreldrene har forsøkt å få barnet på skolen 



Sammensatte grunner (kartlegg alle)

SkoleFamilie

Elev
Støtte-
systemVenner/fritid



Noen individuelle faktorer 
SKOLEVEGRING:
 Sensitive/sårbare

 Angst/depresjon (sosial angst, prestasjonsangst, eksponeringsangst, separasjonsangst) - redsel 
før prøver og for fremføring i klassen/i grupper (MEN sjelden angst alene)

 Emosjonelt ubehag og problematisk følelsesregulering

 Lav mestringstro (tror ikke at de kan lykkes), negativ tenkning og begrenset problemløsning

 Alder (overganger)

 Elever med lærevansker og elever som er evnerike

 Diagnoser (f.eks. autismespektertilstand - asperger)

 Sjelden atferdsvansker, oftere innagerende og beskjedne

 Skjøre nettverk

SKULK:
 Uinteressert/misliker skole og lekser – kjedelig, manglede mestring, motivasjon og 

engasjement for skolearbeidet

 Oftere atferdsvansker og utagerende, sjelden frykt/angst for å gå på skolen

 Opposisjon overfor foreldre og lærere (voksne)

 «Feil» venner, konfliktfylte vennskap. «Invitert» av en venn…. 



Noen forhold i familien
SKOLEVEGRING:

 Psykiske lidelser hos foreldre (angst/depresjon)

 Overbeskyttende/overinvolverte

 Ekteskapsproblemer– sliter som et «team» 

 Mangelfull, uklar kommunikasjon

 Enslige foreldre (rolleavklaring?)

 Ny søsken – flytting - sykdom, dødsfall
SKULK:

 Skole/utdannelse ikke verdsatt

 Følger ikke opp barna i fritiden (mye alene hjemme etter skoletid)

 Følger ikke opp barna i forhold til skole og skolefravær (om de er syke)

 Kulturelle forskjeller mellom hjem og skole 

 Sosioøkonomisk bakgrunn



Skolen -beskyttelse eller ekstra belastning

SKOLEVEGRING:

 Svake relasjoner (lærer-elev)

 Mobbing, utestenging, ensomhet

 Faglige/sosiale krav (faglige utfordringer, gym, presentasjoner, eksponering) 

 Manglende forutsigbarhet – særlig ved endringer, uforutsigbare fag og aktiviteter, og ved 
overganger

 Urolige klasser/medelever og uforutsigbare/strenge lærere (dårlig klasseledelse)

 Manglende (sein) tilrettelegging/tilpasning (redd for å skille seg ut)

 Hvordan møter vi barn med angstsymptomer/emosjonelt sensitive barn? Tilrettelegging og 
forståelse

 Skole-hjem samarbeid

SKULK:

 Oftere lærevansker – mangler motivasjon og mestringsopplevelser

 Opposisjon mot skole, lærere og foreldre

 “Kjedelig”- liker ikke skole eller skolearbeid

 Læreplanen – undervisningsformen – relasjoner til lærer/medelever



Risikofaktorer – men hva opprettholder?
 Selve fraværet…..

 «Vondtene» - «dyrker» lidelsene

 Redd for hva de andre sier - redd for å skille seg ut

 De tar/får kontroll hjemme

 Behagelig hjemme i skoletiden (sove lenge, spille utover natten, bake 
boller, få en valp…)

 Ingen hjemme etterspør og følger opp (skulk)

 Faglige og sosiale konsekvenser (mindre kontroll, mer stress og vegrer seg 
mer) 

 Sosialt isolert/ensom vs. flere «feil» venner

 Mangler strategier å møte utfordringer på (stress, krav, ustrukturerte 
situasjoner, uforutsigbarhet, emosjonelt ubehag)



«Dataspillrelatert problematikk»

 Et symptom på noe annet?

 Når er det et «problem»?

 «Innfødte» – «innflyttere»

 FFF (frykt ikke, forarg deg ikke, fjern deg ikke fra barns 
digitale verden)

 https://publikasjoner.medietilsynet.no/spilltroebbel/

https://publikasjoner.medietilsynet.no/spilltroebbel/


Bruk spill til å forstå hva den unge strever med

Rådgiver: Måten jeg er på i spillet er den måten jeg er på i den virkelige 
verden, hvordan er det for deg, er det sant eller usant?

Kristian: Det er ikke sant, og så er det litt sant allikevel.

Rådgiver: Hvordan?

Kristian: Jeg vil heller si det sånn, måten jeg er på i spillet er den måten 
jeg skulle ønske jeg kunne være på i den virkelige verden.

Rådgiver: Måten du er på i spillet er den måten du skulle ønske du var på i 
den virkelige verden....

Kristian: Ja, det er ingen som dømmer meg der, jeg kan på en måte være 
mer meg selv, uten å måtte tenke på hva de andre tenker om meg.

Rådgiver: Det høres deilig ut.

Kristian: Mmm, det er ingen som ler av meg (Fellman, 2011, side 21)



Angst - skolefravær

 De fleste med angst går på skolen…..

 SUMMEN av risikokofaktorer 

 Skolen viktig og kan tilby et varmt, trygt og inkluderende læringsmiljø 
(angstdempende)

 Kunnskap om hvordan se og tilrettelegge for elever med alle typer 
angstsymptomer (ev. videre henvise) 

 Terapi (CBT) hjelper mot fravær, men mindre mot angst… 



Sosial angst vs. sjenanse

 Minst 1 av 20 skolebarn lider av langvarig sosial angst- rekker ikke 
opp hånda i klassen, tar aldri ordet i sosiale sammenhenger og kan 
slutte å gå på skolen (Aune & Stiles 2009)

 65 % av elever med skolevegring har sosial angst (Heyne mfl 2011)

 - et dobbelt dilemma….

 «Lider i stillhet» -vanskelig å oppdage fordi de gjør alt de kan for 
ikke å synes

 …..så hvordan ser og hjelper vi disse elevene? 



TILTAK SKOLEFRAVÆR

Grensen?

Grensen?



Planlagt forebyggende arbeid - mot fravær generelt

 Skole- hjem samarbeid - klar forventing om tilstedeværelse på skolen (når 
gyldig grunn til fravær, når syk, konsekvenser for den enkelte og for 
klassemiljøet) 

 Fraværsregistrering (alle dager og timer + grunner) – tidlig kartlegge 
grunner  (når?) + hva opprettholder og beskytter – bruk fraværsprotokoll

 «Fraværsteam» (i skolen/kommunen) - karlegging, oppfølging og 
koordinering

 Utarbeide handlingsplan mot fravær – implementeres!

 Forebygg med god klasseledelse, fokus på autoritativ klasseledelse og 
gode relasjoner- skolens plikt å utvikle et godt skole-/læringsmiljø 
(stress-/angstdempende)



Skole – hjem

 Varsle foreldre raskt om fravær - og motsatt (dag 1)

 Lett å skylde på hverandre - «Hvem er den profesjonelle?»

 Ta foreldre/foresatte på alvor! De er en viktig informasjonskilde for å 
forstå barnet betre. Bruk utviklingssamtalene (sjekkliste?)

 Faste møter. Involver foreldre/foresatte i tiltak og tilrettelegging (vet 
de vs bryr de seg?). Informer om konsekvenser av fravær

 Mor OG far (eventuelt andre som har omsorgsansvar)



Hjemmets oppgaver

FOREBYGGE:
 Utvikle gode vaner og holdninger (lekser, tid på pc/mobil/nettbrett, leggetid, morgenrutine, når «syk»)

 Foreldre/foresatte gi både støtte og kontroll (mor og far)
 Begrense tilgang på pc/spill hjemme 
 Begrense mulighet til å være med venner som har negativ påvirkning 
 Gjøre det mindre attraktivt å være hjemme (samtidig mer attraktivt på skolen)
 Foreldre/foresatte må være trygge på at skolen er et trygt sted for barna –

først da kan de «presse» 
 De må følge opp sin del av avtalen
 Hvordan overbevise foreldre/foresatte om at de må bestemme? -om at rask 

tilbakeføring er det beste tiltaket?
 Gå til lege med barnet om «vondter»! Kartlegg om det er noe fysisk!



Identifisere tidlige tegn

 Somatiske/psykosomatiske plager (klager til foreldrene, vil gå 
hjem fra skolen på grunn av slike plager) – går over når de 
«slipper»

 Økt fravær – oftest gradvis

 Tegn til angst og/eller depresjon (unngåelse, søker trygghet)

 Endrer atferd (søker mer oppmerksomhet, gråter, økt 
konflikter, trekker seg vekk fra sosiale situasjoner…)

 Men NÅR reagere – hva er «bekymringsfullt»?



Snakk med eleven 

 Relasjon lærer-elev

 Dialog gjennom noe eleven er opptatt av (f.eks. spill)

 Kjøre bil eller gå en tur (i naturen) 

 Still konkrete spørsmål 

 Tanker om framtiden? Ha et felles mål

 Hvilke planer/tanker har foreldrene for den unge?



Elevens stemme

 Involverer vi alltid eleven – tidlig nok?



Tidlig intervensjon forts.

Spesifikke tiltak for skolevegring:

 Mange overgangssituasjoner i skolen: angst, utrygghet og manglende kontroll 
(eksempler: besøke skolen på forhånd;  bli kjent med bygningen, klasserommet, 
læreren(e), miljøarbeider/andre voksne i skolen og medelever. Hente/møte 
eleven hjemme/skoleporten. Foreldre og elev være trygge på at skolen følger 
opp og at det ikke er situasjoner i skolen som ikke er kartlagt/fulgt opp)

 Hjemmeundervisning anbefales ikke over tid (Melvin & Tonge 2012; Ek & Eriksson 2013; Wagner 2005)

 Hjem-skole-elev samarbeid (Chitiyo & Wheeler 2006; Jenni 1997) 

 Rask retur til skolen (Reid 2002; Ek & Eriksson 2013; Paige 1997; Reid 2012; Wimmer 2003)

 Foreldreveiledning/-behandling (foreldreferdigheter, psykiske lidelser o.a.)



Tidlig intervensjon forts.

 Redusere stress og lære de mer hensiktsmessige mestringsstrategier 
enn å vegre seg fra å gå på skolen (tar tid)

 Om du ikke vet grunnen; vis at du bryr deg (send sms/kort, 
hjemmebesøk - si at du ikke vet helt: «sammen skal vi…. men du  må 
fortelle meg…») 

 Send ukeplaner og annen informasjon hjem (også ved langvarig 
fravær)

 PLAN! (hvilke timer skal eleven starte, når øke, hvilke justeringer 
hjemme – og på skolen – hva skal vi gjøre om det ikke virker, dato for 
evaluering, osv.)



Skolens rolle

 Forebygge skolefravær!

 I samarbeid foreldre/hjem

 Lærere og annet skolepersonell er ofte de første til å identifisere en 
elevs fravær. Hva gjør de? Når?

 Kartlegg (utrede) om det er noe i skolen som gjør at en elev ikke 
går på skolen – skolen kan gjøre noe med det forhold i skolen (og 
tilrettelegge for den enkelte elev) – f.eks. dårlig forhold til en lærer, redd en 
medelev, dårlig miljø i gymtimene (garderobesituasjonen), utrygt i friminuttene, ingen å 
være sammen med, uro og bråk i norsktimene, utrygt å skifte klasserom, stor bruk av 
vikarlærer, stort press med mange presentasjoner foran klassen…..……..…osv.



Skolen – en viktig sosial arena
-strekker ikke til og opplever nederlag sosialt: mobbing, utestenging, sosial isolasjon, ensomhet 

Hva gleder elever flest 
seg til etter en ferie?



Betydningen av god klasseledelse 

 Forutsigbarhet og trygghet: bli sett, respektert, ro og orden (vs. urolige 
klasser/medelever og uforutsigbare/strenge lærere) (Havik mfl 2014)

 Uklare og inkonsekvente regler i skolen øker risikoen for frafall - også et 
ensidig fokus på regler

 Elever som faller fra opplever lærere som er kontrollerende, lite 
støttende og uinteresserte i elevene (Vallerand & Senecal 1991)

 Gjennom et godt og trygt læringsmiljø kan lærere gjøre en stor forskjell 
ved å skape gode relasjoner mellom elevene (størst effekt for svake 
elever)(NIFU STEP 17/2009)

 for risikoutsatte barn/unge (barn innen barnevernet, særlig barn i institusjoner)

 for elever som er utsatt for mobbing/mobber andre o.a.



Relasjoner lærer-elev

• Har sammenheng med fravær, skulk, skolevegring og frafall (f.eks. 
Egger mfl 2003; Havik mfl 2014)  og med positive læringsprosesser, 
følelsesmessig velvære, trivsel og sunn psykisk helse (f.eks. Pianta 2006; Drugli 2012; 
Hattie 2009)

• «Knut (læreren) kom og han gjorde noe som snudde alt rundt. Per likte 
skolen mer og mer, og…jeg tror Per følte seg ivaretatt og verdsatt, tatt alvorlig 
og han følte seg trygg med Knut…vår erfaring er at en spesiell lærer betyr 
utrolig mye» (Havik mfl 2014)



Gode relasjoner til alle elever

 «Annenhver lærer har mislikt en elev. 4 av 10 har en yndlingselev» (N=466, 
av Opinion på oppdrag fra Utdanning, Yrke og Første Steg)

Hvordan bygge støttende relasjoner til alle elever? Et eks: emosjonell 
støtte:(Pianta mfl 2012):

 Positivt klima

 Perspektivtaking

 Sensitivitet i kommunikasjonen

 Dokumentarprosjektet: #dusåmeg – møter lærere som har betydd noe 
helt spesielt for elevene sine (fem korte filmer) 
https://www.nrk.no/sognogfjordane/_-takk-for-at-du-sag-meg-1.13650763

https://www.nrk.no/sognogfjordane/_-takk-for-at-du-sag-meg-1.13650763




Hvordan få ungdom på skolen?

«Skolen må være et sted å trives og å være trygge, bli forstått, et 
sted å lære, ikke ha inkompetente lærere, føle seg ønsket, skolen 
må få oss til å få lyst til å gå dit, de må være nysgjerrige på 
elevene, få et helhetsbilde av eleven: undre seg: hvorfor er 
han/hun som de er? De som skal hjelpe oss må «by på seg selv», 
ikke ha en profesjonell maske».

«-Når voksne er venner vil en ikke så lett såre de….»



Mobbing

 Mobbing en viktig risikofaktor for skolevegring, skulk og frafall (Reid 2005; Gastic 2008; 
Sheppard 2005; Egger mfl 2013: Havik mfl 2013/2015; Kearney & Haight 2011; Cornell mfl 2013)

 Langsiktig, systemisk og forebyggende arbeid mot mobbing – kan redusere 
fravær og psykiske lidelser
 Kartlegg mobbing (Kearney & Haight 2011) 

 Alle former (skjult, nettmobbing) (Flack 2010; Reid 2014; Sjursjø mfl 2015)

LÆRERE GJENKJENNER BEDRE DIREKTE OG FYSISK MOBBING ENN INDIREKTE RELASJONELL 
MOBBING

 NB! De som har opplevd mobbing tidligere (posttraumatisk stress-syndrom)



Ensomhet/sosial isolasjon

Når det er avstand mellom faktisk og ønsket tilstand

Ungdata 2016: 1 av 10 har ikke en eneste nær venn (og tallene er 
ikke bedre i 2018)

Ensomhet når «alle andre» tilsynelatende er svært sosiale… (sosiale 
media)

Tanker om å slutte på videregående og sosial opplevelse som 
ensomhet og lite lærerstøtte (Frostad mfl 2014)



Forutsigbarhet

• Forutsigbarhet – kontroll: faglig og sosialt (Havik mfl 2014; Kearney 2001; 
Archer mfl 2003)

• Forutsigbarhet i utvidet grad…

• Noen trenger mer forutsigbarhet, krav og regler enn andre

• ER DET FAG/TIMER/DAGER/AKTIVITETER I SKOLEN SOM ER MER   UFORUTSIGBARE 
FOR NOEN ELEVER?



Evalueringssituasjoner

 …. kan være forløper til angst, stress og redusert motivasjon

 Stress hos barn og unge som følge av: a) lekser, prøver og tidsfrister b) 
elevenes egne forventninger av seg selv og egne ferdigheter og 
ambisjoner c) sosiale relasjoner (relasjoner til lærer og venner) (Lillejord 
mfl 2017: Stress i skolen – En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning)

 Jenter mer sensitive for stress og reagerer sterkere på stress.To av tre 
jenter blir ofte eller svært ofte stresset av skolearbeidet (Ungdata 2018)

 Jenter har også mer subjektive helseplager (sammenheng med stress i 
skolen og lav selvtillit)- økt kjønnsforskjell med alderen (Aanesen mfl 2017) – utsatt for 
dobbelt press (skolearbeid og utseende)

 Flere barn/unge innlagt som følge av alvorlige skolestressrelaterte 
tilstander https://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/barneprofessorer-bekymret-for-skolestress-stadig-flere-soeker-hjelp/a/23816809/

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/barneprofessorer-bekymret-for-skolestress-stadig-flere-soeker-hjelp/a/23816809/


Tusen takk for oppmerksomheten!

Havik, T, (2018). Tips til lærere mot skolevegring: 
https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/juni/dette-kan-
skolene-gjore-for-a-fa-barn-med-mye-fravar-tilbake-pa-skolen/

Havik, T. (2017). 10 råd mot skolevegring (til foreldre). 
http://laringsmiljosenteret.uis.no/om-
laringsmiljosenteret/nyheter-og-presse/ti-rad-mot-skolevegring-
article118454-21227.html

https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/juni/dette-kan-skolene-gjore-for-a-fa-barn-med-mye-fravar-tilbake-pa-skolen/
http://laringsmiljosenteret.uis.no/om-laringsmiljosenteret/nyheter-og-presse/ti-rad-mot-skolevegring-article118454-21227.html
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