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Hva «virker»?

• Målet med alle tiltak: redusere emosjonelt ubehag/stress og øke tilstedeværelse i skolen

• Det mest effektive tiltaket for skolevegring: kognitiv atferdsterapi (CBT) rettet mot elevens 
angst og/eller depresjon

• Gjennomføres i nært samarbeid med familien og skolens personale (Elliott & Place, 2019; Heyne mfl., 

2015)

• Effekten tydelig for tilstedeværelse i skolen, mindre tydelig for angst (Maynard mfl., 2018)

• Back2School økte tilstedeværelse (men ikke signifikant mer enn vanlig praksis), men 
redusert angst/depresjon og atferdsforstyrrelser (Lomholt mfl., 2020)

• Tiltak, også CBT, må baseres på grundig karlegging, en felles forståelse og tilpasses 
individuelt

• Sentralt at skolen involveres; øker forståelsen og bidrar med tiltak som forsterker 
tiltaket 



Hva «virker, forts.

• Hvem skal utføre CBT? Hvilke elever skal få CBT?

• Når er fravær bekymringsfullt/problematisk/kronisk/høyt/alvorlig?
• 10–15% har “kronisk” fravær (definert som 10 % fravær eller mer i skoleåret) (Balfanz & Byrnes, 2012; Kearney 

& Graczyk, 2014)

• 14 % har 10%  eller mer fravær i løpet av skoleåret i DK (Danish Ministry of Education, 2016)

• 7.5% rapporterte selv om 8 dager eller mer fravær siste 3 mnd (6.-10.trinn) (Havik mfl., 2015)

• Stavanger: 2020/21: 

• Ungdomsskoler rapporterte i snitt 10,7% elever med «bekymringsfullt fravær (fra 2-22 elever mer skole)

• Barneskoler 2020/21; barneskoler snitt 3.7% (fra 0-10 elever per skole)



A Change in the Frame: From Absenteeism to 
Attendance (Gentle-Genitty mfl., 2020)

• The International Network for School Attendance (INSA) exists for all who wish “to promote school 
attendance and respond to absenteeism”
• INSA-konferansen 2022: "Making Waves to Advance School Attendance"

• Flere setter søkelyset på å fremme nærvær og tilstedeværelse i skolen, og å ikke vente til fravær
oppstår/har blitt bekymringsfullt
• Et trygt læringsmiljø, å være i interaksjon med andre (medelever) og å engasjere og involvere de i 

skolearbeidet (ser de meningen?)

• “A wait to fail approach” ikke anbefalt (Kearney & Graczyk, 2014)

• Vollebekk skole: Nærværsskole ☺

• Sentralt er forebygging, identifisering, grundig kartlegging og tidlige tiltak – skole og hjem og 
i samarbeidet mellom alle involverte aktører inkludert eleven selv ☺



Økt omfang – økt fokus?
- ikke en norsk utfordring



Kompleksitet

• Mange plasserer «årsakene» hos hverandre (skole, foreldre, elev) (Havik & Ingul, 2021; Gren-Landell mfl., 
2015; Havik mfl., 2014; Kinder mfl., 1996; Kinder & Wilkin, 1998; Malcolm mfl., 2003; Amundsen mfl., 2021)

• Fraskriving av ansvar? (Reid, 2002)

• Skolepersonell opplever det som komplekst og utfordrende, og at fravær skyldes sammensatte forhold 
(Cunningham mfl., 2022)

• Foreldre til elever med skolevegringsproblematikk opplever frustrasjon og hjelpeløshet 
(Dannow mfl., 2020) - kan føre til stress og konflikter internt i familien 

• Foreldre blir konfrontert med dilemmaet om å finne «den rette balansen mellom hvor mye 
barnet er i stand til og hvor mye foreldrene bør utfordre barnet» (Dannow et al., 2020, s. 31, min oversettelse)

• Praktiske følger: tid på å snakke med skole/hjelpeapparat, be om hjelp, besøk hos 
lege/psykolog, privatlærer/-psykolog, osv. (GalléTessonneau & Heyne, 2020)

• Behov for veiledning og/eller konkret hjelp, men opplever at skolen er fraværende: 
foreldrene står igjen med hovedansvaret
• Hvem sitt ansvar er det? 
• Hvem kan skolen henvise foreldrene til som gjør at de får umiddelbart hjelp? 

• Det er en kompleks problematikk, særlig om fravær og oppretthodene faktorer har blitt 
store over tid



Behov for kompetanse og kunnskap 

• Skolepersonell strever med å forså grunnene til fravær (UK). Begrenser mulighetene til 
hvordan de kan hjelpe, og ikke klar over den potensielt sentrale rollen skolefaktorer 
har for skolefravær (Finning mfl., 2017) – de opplever at det er utfordrende 

• Foreldre til elever med skolevegringsproblemtikk opplever at det er for lite kunnskap i 
skolen og i hjelpeapparatet til at gode og rette tiltak blir iverksatt tidlig nok (f.eks. Havik mfl., 
2014; Amundsen & Holtan Møller, 2020). 

• Lærere opplever å ha for liten kompetanse om skolevegringsproblematikk (Amundsen mfl., 
2020).

• Samarbeid avgjørende (Havik mfl., 2014; Cunningham mfl., 2022)

• På samme lag for barn som strever med å gå på skolen | Universitetet i Stavanger (uis.no)

https://www.uis.no/nb/laeringsmiljosenteret/pa-samme-lag-for-barn-som-strever-med-a-ga-pa-skolen


Tema

▪ Kort om ulike typer skolefravær
▪ Risiko-, opprettholdende-, og 

beskyttende faktorer
▪ Tiltak (forebygging, identifisering, 

kartlegging og individuelle tiltak)

Mål: en felles forståelse om skolefravær, 
tidlig identifisering, kartlegging og tiltak -
systematikk i arbeidet slik at de får hjelp 
tidligere



• Ser tegn til frafall flere år før det skjer - tidlig identifiseres (Silver mfl., 2008)

• Å motvirke frafall fra videregående begynner i grunnskolen! (Hernes, 2010)

• ….eller alt i barnehagen!! «Han datt ut av videregående skole allerede i barnehagen»

• «Barnehager med høy kvalitet stimulerer viktige ferdigheter før skolestart, som matte, språk, sosial kompetanse og 
selvregulering, som er viktige ferdigheter for barns faglige og sosiale tilpasning på skolen» - gjør barna skoleklare og 
tiltak for å lette overgangen til skolen (for barnet og foreldrene)  (N° EAC/17/2012)



Hvordan forstå
skolefravær
- ha en felles
forståelse

“One of the key issues when considering “school 
absenteeism” and “truancy” is to understand correctly 
the meaning and definition of the terms. This is not 
quite as simple as it sounds”                           Reid, 2005, s. 59

A shared understanding is needed (Pellegrini, 2007) because 
inconsistencies and ambiguity are obstacles to the 
advancement of assessment, intervention and 
scientific knowledge surrounding school attendance 
problems (Kearney, 2003)

Heyne mfl. 2019



Skolefravær 
mange 
begreper/typer 

▪ Dokumentert/gyldig/lovlig vs. udokumentert/ugyldig/ulovlig fravær (grensetilfelle?)

▪ Alvorlig/bekymringsfullt/langvarig/stort/høyt/problematisk fravær (når?)

▪ School withdrawal/parental condoned absence 

▪ School exclusion

▪ Skolevegringsatferd 

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

▪ Skulk (truancy)

▪ Skolenekting 

▪ Skoleutstøting/push-out (noe i skolen støter eleven ut)

▪ Skolefobi

▪ Skoleunngåelse (school avoidance)

▪ Separasjonsangst

▪ Skoleangst

▪ Hjemmesittere 

▪ Ufrivillig fravær (hva er frivillig fravær?)

▪ Streifere (er på skolen, men ikke i timene)

▪ De motvillige (school reluctant)

▪ Drop-out/frafall/bortvalg – tanker om å slutte på videregående 

▪ Elever som kun er fysisk tilstede på skolen/i timene?



Skolefravær

Gyldige grunner 
som sykdom og 

godkjent 
permisjon

Grunner  relatert 
til diffuse plager 

Udokumentert 
fravær

School exclusion

Elevmotivert 
fravær

School 
withdrawal

Skulk Skolevegring

Tilstedeværelse/nærvær



Kriterier
skolevegring

A. eleven har motvilje mot å gå på skolen som kan føre 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 skolen dersom de overtaler de til å bli)

E. foreldrene har forsøkt å få barnet på skolen

Berg, Nichols & Pritchard, 1969; Berg, 2002

(Fra Heyne mfl, 2019 og Havik & Ingul, 2021)



Fraværets fire funksjoner

Skolevegringsatferd (SRB) - kartlegges med SRAS-R

Unngå negative opplevelser:

• 1. Unngå stimuli som vekker negativ følelser eller emosjonelt
ubehag (5-10 år), f.eks. for å unngå brannalarm, en spesiell lærer, 
garderoben

• 2. Unngå ubehagelige sosiale situasjoner eller
evalueringssituasjoner (11-17 år), f.eks. snakke høyt i klassen, å ha 
en prøve, gruppearbeid, muntlig presentasjon, presentere i 
kroppsøving

Oppnå positive opplevelser/goder:

• 3. Oppnå oppmerksomhet fra foreldre eller viktige andre (5-10 år), 
ikke spesielt stresset av skolerelaterte situasjoner

• 4. Oppnå goder utenfor skolen, f.eks. se TV, dataspill, sove om 
morgenen, være med (ofte negative) venner (11-17 år)

Kearney & Silverman, 1996



Når er fravær “problematisk”?

Definisjon: 

• Gått glipp av mer enn 25% av skoletiden i løpet av  de 
to siste ukene

• Hatt store vansker med å gå i timene i minst to uker

• Hatt mer enn 10 dager (eller 15%) fravær i løpet av en
periode på 15 uker i et skoleår

Kearney, 2008

• Andre definerer det som “problematisk” fra 10% 

Men fravær kan være problematisk fra første fraværsdag, 
pga grunnens alvorlighetsgrad



Kearney, 2008

Utvikling av fraværsproblematikk

Fullstendig
fravær
fra skolen 

i løpet av 
en 
forlenget 
periode

Fullstendig
fravær
fra skolen 

i spesielle 
perioder av 
skoleåret

Repetert 
fravær eller 
uteblivelse fra 
enkelttimer 
mikset med 
tilstede-
værelse 

Periodisk 
fravær eller 
uteblir fra 
enkelttimer

Gjentatt 
trøtthet på
morgenen 
for å slippe
å gå på 
Skolen

Eleven viser 
problematferd 
om morgenen 
for å slippe 
å gå på 
skolen

Eleven må 
presses
til å gå på 

skolen, 
ber om å få 
slippe å gå

Foreldre/elev kan ha strevd lenge før fravær i skolen: de er utslitte når skolen/hjelpeapparatet tar kontakt 



Tidlige tegn
• Uspesifikke somatiske symptomer er ofte der første barn klager over ved skolevegring (26.5 - 79.4 %)

• De vanligste symptomene: 
• Magesmerter, hodepine, kvalme, oppkast, muskel- eller leddsmerter, diaré, svimmelhet, tretthet og 

hjertebank (vanligvis skyldes det ikke en identifiserbar fysisk sykdom)

• Angst den mest tilbakevendende etiologien som ble funnet, men legenes manglende bevissthet om 
psykologisk komorbiditet forsinket ofte psykologisk/psykiatrisk henvisning

• Li mfl. (2021) konkluderer med at somatiske symptomer ved skolevegring er hyppig, men dårlig 
forstått
• Nødvendig med tverrfaglig tilnærming gjennom styrket samarbeid mellom skoleansatte, leger og 

psykologer/psykiatere for å forbedre trivselen
• De må lære hvordan symptomene oppstår for å bedre forstå, oppleve trygghet og selv-behandle
• Somatiske symptomer behandles gjennom avspennings- og pusteøvelser og/eller psykoterapi- og det kan 

være behov for å tilrettelegge skolens timeplan



Risiko-; opprettholdende- og beskyttende 
faktorer – kartlegg: hvem gjør hva og når

"Skolevegring oppstår når stress overstiger støtte, når risikofaktorene er høyere enn 
motstandsdyktighet og når «pull»-faktorene overstiger "push"-faktorene for skoleoppmøte" 
(Thambirajah mfl., 2008, s. 33)



• “School refusal is a normal avoidance reaction to an unpleasant, unsatisfying, or 
even hostile environment” (Pilkington & Piersel 1991, s. 290)

• Dersom en elev blir utsatt for mobbing – er det alltid bra å sende barnet til skolen? 
Forståelig at foreldre “tillater” at de er hjemme fra skolen……

• «Han hatet skolen. Hver dag i sjette klasse sa han at han var syk. Han hadde feber, 
vondt i magen, vondt i hodet – han ville ikke på skolen. Det er grusomt å måtte 
sende barnet sitt avgårde slik» (sitat: Katrine Olsen Gillerdalen)



Skolerelaterte risikofaktorer, f.eks. 

• Uforutsigbarhet på skolen (bl.a. overganger i løpet av en skoledag og mindre strukturerte
skoledager/-aktiviteter) (f.eks. Havik mfl., 2014; Granell de Aldaz mfl., 1987)

• Problematisk forhold til lærer/andre voksne i skolen (mangel på lærerstøtte, frykt for 
lærer/voksen på skolen, svak klasseledelse)

• Sammenheng mellom dårlig/utrygt skolemiljø og alvorlig skolefravær (Hendron & Kearney, 2016) 

• Mobbing, ensomhet/isolasjon og annen venneproblematikk (f.eks. Archer mfl., 2003; Egger mfl., 2003; 
Havik mfl. 2014/2015; Place mfl., 2000; McShane mfl., 2001)

• Lene gikk i en ikke-inkluderende (…) det var en gruppe av jenter og hun var ikke inkludert (…). Hun følte ingen 
tilknytning til de andre elevene. Tidlig fortalte hun: mamma, jeg er usynlig. De andre ser meg ikke …. De ser gjennom 
meg” (Havik mfl., 2014)

• Begrenset samarbeid mellom skole-hjem. Effektivt skole-hjem samarbeid har positiv effekt
for tilstedeværelse (Sheldon, 2007)

Ingul mfl., 2019; Havik mfl., 2014/15; Egger mfl., 2003



Betydningen 
av læreren/ 
voksne i 
skolen

• Anna’s lærere var fantastiske... Jeg kan ikke rose de 
nok... (...) lærerne viste oppmerksomhet mot alle 
elevene sine... både i og utenfor klassrommet

• Det er fantastisk ha ha noen [læreren] som ringer 
deg hver fredag (...) og forteller oss hva Kåre gjorde
siste uken og hvordan det går og hvordan uken har
vært. (...) Han ser Kåre, hører på han og de 
diskuterer hvordan de kan gjøre det videre

• Per sin klasse hadde ingen fast lærer. Jeg er sikker
på at de hadde 20 ulike lærere de første 4 årene

Sitater fra Havik mfl., 2014



Skolen en viktig sosial arena

Hva gleder de fleste elevene seg til etter en lang ferie?



Ensomhet/sosial 
isolasjon

• 1 av 10 har ikke en eneste nær venn  (13-19 år) (Ungdata) 

• Når det er avstand mellom faktisk og ønsket tilstand. 
Sammenheng med depresjon, demens, hjerte- og 
karsykdommer. Samme risiko som å røyke 15 sigaretter 
daglig…… 

• Utsatt når livet endrer seg - er uavhengig av alder, kjønn og 
hvor mye penger du har - ensomhet når «alle andre» 
tilsynelatende er svært sosiale… (sosiale media) 

• «Tanker om å slutte på videregående» og sosial opplevelse 
som ensomhet og lite lærerstøtte (Tvedt mfl., 2021; Frostad mfl., 
2014)

• “If they’ve got friends, it’s much easier [to encourage a 
child into school]” (Cunningham mfl., 2022)



Mobbing

• Utsatt for mobbing («gjentatt negativ eller ondsinnet atferd 
fra en eller flere personer, rettet mot en person som har 
vanskelig for å forsvare seg») (Olweus, 1991, 2004)

• Mange typer – mange roller

• Mobbing skal stoppes (aktivitetsplikten)

• Vær oppmerksom på om elever har opplevd mobbing 
tidligere (f.eks. angst/depresjon, posttraumatisk 
stresslidelse og skoler som ikke følger opp de som blir 
utsatt for mobbing lenge nok: rehabilitering av individ 
og klassemiljøet) – og at ikke alle forteller det/blir ikke 
trodd

• Lærere gjenkjenner bedre direkte fysisk mobbing enn 
indirekte relasjonell mobbing (skjult mobbing) 
(observasjonskompetanse)

• Digital mobbing – 24/7



Skolevegring, risiko i familien

• Problemer med foreldrenes psykopatologi (Egger mfl., 2003; Last & Strauss, 1990; McShane, Walter 
& Rey, 2001; Martin mfl., 1999; Bahali, Tahiroglu, Avci & Seydaoglu, 2011)

• Overbeskyttelse av foreldre (f.eks. Place mfl., 2002; Last & Strauss, 1990; Kameguchi & Murphy-Shigematsu, 
2001) 

• Men Egger et al (2003) fant ingen slik sammenheng i et normalutvalg

• Usunne familiemønster (manglende problemløsning, uklare famileroller, 
manglende kontroll) (f.eks. Heyne mfl., 2015;; Carless, Melvin, Tonge, & Newman, 2015)



Skolevegring, individuelle risikofaktorer

• Aldersrelatert til overganger mellom skoleslag (f.eks. Hersov, 1985; Heyne mfl., 2014)

• Problematisk følelsesregulering (overvåke, evaluere og endre følelsesmessige
reaksjoner) (Hughes mfl., 2010)

• Lav mestringstro (f.eks. tror ikke de vil mestre stressende situasjoner), negativ
tenkning (negative tanker relatert til personlig nederlag og større tendens til å 
overgeneralisere negative hendelser) og begrenset problemløsning (f.eks. Maric mfl., 
2012; Heyne mfl., 1998; Place mfl., 2000/2002; Bernstein & Borchardt, 1996)

• Svake sosiale ferdigheter og sosial isolasjon (f. eks. Place mfl., 2002)



Skolevegring, individuelle risikofaktorer

• Mentale problemer (angst og depresjon) (f.eks. Egger mfl., 2003; Jones & Suveg, 2015)

• 25 – 50 % av elever med skolevegring har diagostiske kriterier for 
angstlidelse, depressive lidelse eller begge deler (f.eks. Egger mfl., 2003; Heyne mfl., 
2015)

• Sosial angstlidelse vanligste diagnosen hos ungdom med skolevegring
(Heyne mfl., 2011, 2015)

• Ikke alle med angst vegrer seg for å gå på skolen (Ingul & Nordahl, 2013)



Fremme nærvær og forebygge skolefravær
“Wait to fail approach” er ikke anbefalt (Kearney & Graczyk, 2014)



Response to Intervention

Nivå 3

Intensive

tiltak

Nivå 2

Målretta tiltak

Nivå 1

Universelle tiltak

Kearney & Graczyk, 2014



NIVÅ 1: Spesif ikke
t i ltak for å forebygge
fravær

• Prioriteres av skoleeier og skoleleder

• Fraværsregistrering og oppfølging av data

• Prosedyrer og retningslinjer for forebygging
og  bekymring (umiddelbar respons?)-
systematikk - implemeteres

• Opplæring skolens ansatte, hjelpetjenestene, 
foreldre og elever

• Systematiser kompetansen i kommunen

Hvem gjør hva og når?

Unngå ventetid

• Etablere fraværsteam på skolene (eller bruk 
ressursteam) – hvem, hvor ofte – og jobbe
med hva?



Fra forskning til hverdag… et eksempel

Nivå 3

Intensive tiltak

Nviå 2

Målretta tiltak

Nivå 1

Universelle tiltak

Mer enn 5% og mindre enn 10%
Mål: 15% av elevene

5% eller mindre
Mål: 80% av elevene

“Cut-off” basert på ressurser og prioriteringer som er tilgjengelig
- et valg for alle skoler i kommunen?

10% eller mer
Mål: 5% av elevene



NIVÅ 1: 
Generelle tiltak
for å fremme et 
trygt
læringsmiljø og 
ti lstedeværelse

Opplæring av alle ansatte ved skolen (alle trinn), f.eks.

• Trygt og inkluderende læringsmiljø, klasseledelse/ 
klasseromsinteraksjoner, forebygge alle typer mobbing og 
ensomhet

• Gode overganger mellom skoleslag, trinn og gjennom
skoledagen

• Forutsigbarhet og kontroll

• Mestringsorientert læringsmiljø

• Øke elevengasjement og elevmedvirkning/-involvering

• Tiltak for å fremme elevenes fysiske og mentale helse og 
livsmestring (sosiale og emosjonelle ferdigheter, avspenning, 
mestring av stress/utfordringer….)

• Skole-hjem samarbeid: bygge bro I fredstid (foreldremøter, 
foreldresamtaler, inforasjon med brosjyrer og nettsider). 
Foreldreinvolvering/-engasjement

Opplæring/refleksjoner foreldre og elever, f.eks.

• Betydningen av tilstedeværelse, hva gjør foreldre/skole 
ved tidlige tegn til mistrivsel/utrygghet/stress, 
mestringsstrategier ved stress, foreldrestiler, leggetid, spill, 
kosthold, aktivitet







Samarbeid skole-hjem
• Er det et godt samarbeid mellom hjem og skole i dag?

• Er det noen barrierer - hvilke? – hvordan løse det?

• De kan trenge hjelp til å komme ut av den negative sirkelen

• Samarbeid, særlig mellom foreldre og skole, er sentralt for suksess

• Jobb med å forstå elevens/barnets situasjon: felles utfordring, felles
løsninger

• Skolen er den profesjonelle part. Læreren er svært viktig som en støttespiller
og som den som barnet møter hver dag. Kontaktlærer har et særlig ansvar
for sosialpedagogiske gjøremål og for kontakt med hjemmet (§ 8-2)



Samarbeid mellom skolen personale og foreldre er 
sentralt 

• Noen ganger vet ikke skolen hva som er best, noen ganger vet foreldrene hva som er best, så det handler 
om at både skolen og foreldrene jobber sammen for hva som er best for barnet (Mark, newly qualified teacher KS2)

• Det handler faktisk om å skape en dialog, om hva som er mitt [Jons foreldre] og hva som er ditt, og 
skolen må være den "voksne" i dette forholdet (Havik mfl., 2014)

• Vi [Mias foreldre] har aldri følt at disse foreldre skolemøtene var konstruktive (...) De er skjematiske (...) 
ikke personlige, og når du kommer til det punktet hvor du kan snakke om viktige ting, er tiden over (Havik 
mfl., 2014)



Samarbeid hjelpeinstanser

Elever, skoler, foreldre, skolehelsetjeneste, PPT, spesialisthelsetjeneste og andre sliter - ofte på 
«hver sin tue»… betydningen av felles forståelse og samarbeid 

Samarbeid hjelpeinstanser – når, hvorfor og hvordan (behov – løsning)

• Gode eksempler på når det fungerer? Hvorfor fungerte det bra?

• Felles forståelse? 

• MÅ samarbeide på tvers av ulike tjenester – hvordan etablere en samarbeidsavtale på et 
overordna nivå om elever som strever med å gå på skolen? Noen som koordinerer
samarbeidet?

• Hva trengs av veiledning og hjelp i den enkelte sak? Hvem gjør hva? 
• Hva når foreldrene strever?

• Hvordan få de aktivt med?

• Alle vite hva som skjer

• Klarer vi ikke å samarbeide, kan den unge lide…..



Hvorfor er klasseledelse viktig?

• Skape et godt og trygt læringsmiljø med rimelig grad av arbeidsro (Ogden, 2018 s. 127): fremmer faglig, 
sosial og emosjonell utvikling/læring  - lærere skal LEDE og UNDERVISE 

• Økt skolerelatert stress og mentale utfordringer hos unge (f.eks. Ungdata 2021)

God klasseledelse kan dempe stress, som gir bedre læring og bedre psykisk helse (Bru, 2020)

• Skaper forutsigbarhet og trygghet 

• 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)

• risikoutsatte barn/unge (barn innen barnevernet, særlig barn i institusjoner) eller de fra hjem med mindre ressurser 
(Ogden, 2018)

• Lærerens betydning for relasjoner mellom elevene (være en trygg base, tilrettelegger (styre med en 
usynlig hånd), og være en god rollemodell) (Havik, 2020)

• Krever bevissthet og kunnskap om elevgruppen (sammensetning), hva som skjer mellom elevene, fagkunnskap, 
formidle og kommunisere, lede, og å være bevisst sine egne ferdigheter som lærer

• Et mål er å engasjere elevene (Pianta mfl. 2012)



Hva verdsetter elevene ved lærer/assistent?

• «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)

• «Du Per, jeg liker jo egentlig ikke sånn suppe jeg, men når jeg skal spise den sammen med deg, 
så tror jeg den vil smake godt!» sier Ole (5) til assistenten Per» (Utdanningsnytt.no 11.09.19 ) 



Kartlegg relasjoner lærer- elev 



Det autoritative perspektivet 
Baumrind, 1991

Omfattende forskning 
sammenholder Baumrinds
foreldretypologi til lærerrollen 
(f.eks. Pellerin, 2005; Wentzel, 2002; Baker 

mfl., 2009)

To dimensjoner (kontroll/krav 
og relasjon) gir grunnlag for fire 
voksenroller (autoritær, 
autoritativ, ettergivende og 
forsømmende)

Målet er den autoritative 
lederstilen.
Eksempler på relasjonsbygging: 
Perspektivtaking, småprat, 
aktiviteter, 
mestringsopplevelser, 
kvalitetstid med noen elever 
(banking time), god stemning.
Eksempler på krav/kontroll:
Rutiner og forutsigbarhet, krav 
til god atferd, støttende 
grensesetting, krav til innsats



Emosjonell støtte

Positivt klima

Lærersensitivitet

Anerkjennelse av 
elevenes livsverden

Organisering

Atferds ledelse

Produktivitet

Negativt klima

Læringsstøtte

Undervisningsformat

Innholdsforståelse

Analyse og 
undersøkelse

Kvalitet i 
tilbakemeldinger

Undervisningsdialog

Klasseromsinteraksjon

Elevengasjement

Pianta, Hamre & Mintz (2012) 

Dimensjoner ved klasseromsinteraksjon
Ungdomstrinnet og videregående opplæring

../CIESL/presentasjonar/Film4. Spørsmål og svar-sekvens.wmv


NIVÅ 2: Respons
på begynnende
eller milde
fraværsproblem

• “Hovedmålene inkluderer å stabilisere
skoleoppmøte, utvikle en klar og gradvis strategi for 
få eleven til skolen, redusere ny engstelse og hinder 
for å møte på skolen, og utelukke konkurrerende
forklaringer på fravær, slik som trusler i skolen (f.eks. 
mobbing)” (Kearney & Grazcyk, 2014)

• Behovet for målrettede, tidlige intervensjoner på
nivå 2 er basert på effektiv identifisering av elever på
nivå 1 (som er i risiko for begynnende
fraværsproblematikk)

• Godt arbeid på nivå 1: færre elever på nivå 2/3



Hvordan bistå skolene i å kartlegge risiko, 
opprettholdende og beskyttende faktorer
-og hva skal skolen (inkl helsesykepleier) og PPT gjøre?



Risikofaktorer: hvordan, når og hvem kartlegger

Kartlegge forhold ved:

• Skolen: f.eks. læringsmiljø, relasjoner mellom lærer-elev og mellom elevene, 
forutsigbarhet, overgangssituasjoner, samarbeidet mellom hjem og skole

• Eleven: f.eks. sosial kompetanse, mental helse, diagnoser, faglige ferdigheter, 
elevengasjement, stress/mestring

• Familie: f.eks. oppfølging og involvering fra foreldre, foreldrenes egne utfordringer, 
deres kommunikasjon og foreldrestil, hva trenger de hjelp til?



Faktorer som kan opprettholde fraværet 

• 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 gjennom 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

• Manglende strategier å møte utfordringer/stress på

• Hva med «spillrelatert problematikk»?



Tap av venner 

og sosial 

isolering

Blir hengende 

etter med 

skolearbeid

Økt angst og 

depresjonsfølelse

Økt angst når krav om 

skolegang kommer

Skolevegring

Økt unngåelse av skolen

Kjekke aktiviteter 

hjemme

Tambirajahs opprettholdende sirkel



Beskyttende faktorer

• Viktig å kartlegge beskyttende forhold hos eleven

• Hvilke dager er det lett å gå på skolen?

• Hvilke timer, lærere?

• Medelever som ressurs

• Interesser?
• Particular child who was really interested in motor cross and motorbikes so we made sure that a lot of the 

work was based around his interests [. . .] because we know that was something that he’d get excited about 
writing about (Zoe, Teaching Assistant) (sitat fra Cunningham mfl., 2022)

• Når risikofaktorer overstiger beskyttende faktorer, kan det føre til fravær



Når fravær er identifisert 
–kartlegg risiko-, opprettholdende- og beskyttende faktorer 

Fokus på elev  + skole +  hjem + fritid

Hvordan kartlegge; hvilke instrument er best? F. eks.: 

1. School Refusal Assessment Scale SRAS-R (hvilken funksjon har fraværet): elev- og foreldreversjon

2. SCARED (for ulike former angst – elevversjon)

3. MFQ  (depressive symptomer – elevversjon)

4. ASEBA (Achenback – lærer, elever over 12 år og foreldre) eller SDQ (25 spørsmål med 5 skala, finnes på internett) (for bredde: internaliserende, eksternaliserende, 
sosialt)

Ingul, Havik, & Heyne, 2019

Hva forteller fraværsregistreringen (mønster?)

Sosiogram

Anonyme og ikke-anonyme mobbeundersøkelser 

Observasjoner 

Kartlegging av sosial kompetanse

Skolemiljøundersøkelser, læringsmiljø og klasseledelse (bråk og uro og relasjoner elev-lærer, elev-elev) 

Elevengasjement

Hyppige lærerskifter og lærerfravær 

Dårlig kollegasamarbeid, kompetanse i lærerkollegiet

Faglige ferdigheter og eventuelle diagnoser

Skole-hjem samarbeidet og ressurser og behov i familien 

Hvem er i «laget rundt eleven»?



Hvor motiverte er alle involverte?

• Ønske om å komme tilbake til skolen/være mer på skolen/delta mer på skolen

• Eleven selv?

• Foreldrene/foresatte

• Skolens personale

• Om eleven eller foreldrene ikke ønsker, eller ønsker nok - hva da?

• Undersøke hva grunnene er til det

• Øke motivasjonen – f.eks. gjennom psykoedukasjon 

• Bruk av motiverende intervju – motivasjon for endring (fordeler og ulemper med 
situasjonen slik den er og ved endring)



Samtale med eleven

• Etter barnekonvensjonen (artikkel 12): alle barn skal få si meningen sin, og meningen deres skal
bli tatt på alvor. Avgjørelser som voksne tar skal alltid ta hensyn til hva som er best for barnet
(artikkel 3).

• Innhold: livet generelt, skolesituasjonen, fravær, morgenen, søvn, fritid og venner, bekymringer

• Hvordan tilrettelegge for den gode samtalen?

• Hvem gjør samtalen (trygg og god relasjon)?

«Jeg skulle ønsket at jeg var bedre til å fortelle 
hvordan jeg egentlig følte meg»

«Jeg forsøkte å fortelle, de hørte ikke»



Skolens samtale med foresatte

Innhold

• Trivsel på skolen og i fritid, hvordan de forstår fraværet, skolefungering, atferd når hjemme
(vegring/aktivitet), løsningsforsøk, den unges utvikling, den unges helse (somatisk, psykisk), rytmer (mat og 
søvn), sterke og svake sider, familie, arbeidsfordeling hjemme, nettverk, hjelpetjenester

• NB! Annerkjennende kommunikasjon - prøv å forstå og få de til å fortelle – ikke fordel “skyld” – ha en
spørrende holdning

• Er de motiverte, bekymra og oppmerksomme på fraværet, kjenner de til konsekvensene, har de 
utfordringer hjemme, hva er foreldrenes ressurser inkludert i sitt nettverk, er de villig og har ressurser til
å gjøre det de kan? 

• Hva trenger de hjelp til? Hvem kan bistå (veilede de til rette instans)?



Samtale med skolen/lærere/voksne i skolen

• Hvordan kartlegge seg selv? Se seg selv i speilet – ikke lett…

• Evnt hvem bør gjøre dette?

Innhold, f.eks.

Generell fungering på skolen, fravær (hyppighet, varighet, mønster: hele dager/enkelttimer, tid i uka, fag, situasjoner, personer, 
aktiviteter), type fravær

Sosial fungering: hvordan fungerer eleven sosialt med venner, i klassen/på skolen/fritid? Har han/hun nære venner? Har han/hun 
noen å være sammen med på skolen? Mobbing, ensomhet?

Læringsmiljø: skolens og klassens læringsmiljø? Trygt/utrygt? Relasjoner lærerer/voksne (gode/dårlige)

Faglig fungering: faglige vansker/styrker, evnt tilrettelegging, hva engasjerer og trivs eleven med på skolen faglig/ulike aktiviteter

Familiens fungering: samarbeid generelt og ndg fravær og forståelse av fravær, avtaler, søsken med utfordringer/styrker

Tiltak/hjelp: tiltak, hjelpetjeneste(hvem), hva og hvor lenge og hvordan fungerer de?



Autismespekterforstyrrelse (ASF) og skolefravær

• Forekomst: 0.6-1 % har ASF
• Kommunikative og sosiale vansker, samt repeterende atferd og særinteresser

• Gir veiledende rett til psykisk helsevern (BUP)

• Mer fravær i denne gruppa (43% har minst 10% fravær): skolevegring (43%), «ikke-problematisk
fravær» (32%), school withdrawal (9%), school exclusion (9%), skulk (1%) (Totsika mfl., 2020)

• Skal alle følge vanlig utdanningsløp? Hva ser vi for oss av livsløp for denne eleven?

• NB! Ved ASF bør råd og veiledning for denne elevgruppa følges (holder ikke med generell
kompetanse/råd for skolefravær/skolevegring) – se statped.no



Utvikle en felles forståelse

• En felles forståelse som alle er enige om basert på grundig kartlegging! 

• Deretter: hva er målet?

• Hva gjør vi basert på det vi vet, for å nå målet? Tiltaksplanlegging

• “One size do not fit all”



Noen tiltak



Spesifikke tiltak ved skolen
- hvilke avtaler gjør vi?

• “We have to be able to provide staff to look after those children if they’re not able to come into the 
class or if they are finding it difficult to actually get into the school building” (Zoe, Teaching Assistant) 

Cunningham mfl., 2022

• Eksempler på tilpasninger i skolen nevnt av foreldre: slippe å lese høyt, slippe å stå foran klassen 
(minimerer sammenligninger mellom elever), individuell avtale om å slippe å spørre læreren om 
tillatelse til å forlate klasserommet, undervisning i liten gruppe, være fleksibel, og ha garderoben 
for seg selv, å ha godt beskrevne, oppnåelige mål og et relativt detaljert arbeidsplan (sammen med 
eleven): forutsigbarhet

• Forutsigbarhet avgjørende for de fleste, spesielt i mindre strukturerte fag som f.eks. kroppsøving, 

kunst og håndverk, heimkunnskap og andre ustrukturerte aktiviteter og timer

Havik mfl., 2014



NIVÅ 2: Respons på
begynnende eller
milde
fraværsproblem

F.eks.:

• Jevnlig kontakt med foreldre/hjem

• Støtte foreldrene i deres rolle og oppgaver
(følge med, ta tilbake kontroll), veiledning
og/eller praktisk hjelp

• Sikre forutsigbarhet og redusere stress (f.eks
overganger og nye aktiviteter)- alternative 
mestringsstrategier

• Bruke fraværsregistreringene (mønster i 
fravær?)

• Bygge bro mellom hjem og skole - og de ulike
hjelpeinstansene - samarbeid

• Kan være behov for at skolen benytter 
prinsipper fra CBT som psykoedukasjon, gradvis 
eksponering til skolerelatert stress/ubehag, 
kognitive tiltak (stille spørsmål til tankene, og 
lære de mer hensiktsmessige tanker 
(livsmestring)

• Tilrettelegging av skoledagen og innholdet



1. Gi foreldre psykoedukasjons materiale (f.eks., kunnskap og tiltak om fravær, angst…)

2. Utelukk, kartlegg og iverksett tiltak ved alternative forklaringer til fravær (f.eks., mobbing, trusler, redsel for lærer)

3. Be foreldre søke henvisninger og hjelp ved behov (f.eks., BUP, fastlege, familieveiledning, barnevern, andre 
kommune tjenester 

4. Be foreldre mobilisere eget nettverk om de gir uttrykk for manglende mestring/usikkerhet i oppgaven (f.eks. 
bistand til å få eleven til skolen, hjelp i morgenrutiner, hjelp hjemme om eleven ikke går til skolen, bistand på 
konferanser og foreldremøter eller hjelp med husarbeid/praktiske gjøremål)

5. Avtal og oppmuntre til regelmessig kontakt vedrørende oppmøte, utvikling, behov for tilpasninger

6. Lag oppmøteplan med eleven; begynn gradvis tilbakeføring; tydelig strategi

7. Be foreldre registrere oppmøte, ubehag, atferd på daglig basis hjemme 

8. Be foreldre etablere gode rutiner (evt. med hjelp) selv om barnet ikke går på skolen

9. På skolen, registrer og følge med på oppmøte, ubehag, atferd på daglig basis når de er på skolen igjen

10. Implementer eventuelle konsekvenser ved oppmøte og fravær

Kearney, 2016

Håndtering av fravær på nivå 2



Nivå 3: Intensiv
intervensjon for 
alvorlig/kronisk
fravær eller
sammensatte
vansker

F.eks.

• Utvida/mer intensivt nivå 2-arbeid

• Alternative skoledager/utdanning

• Bruk av  2. linje tjenester

• Koordinering og samarbeid (ordinær skole og 
alternativ skole)

• Back2School: tverrfaglig/tverretatlig -
skreddersydde tiltak - stor grad av systematikk
i arbeidet



Back2School
• ”Fælles for elever med et højt skolefravær er, at de trives dårligt. Derfor skal fravær for os voksne betyde, at 

vi skal undersøge om der er grund til at hjælpe” Mikael Thastum, leder av Back2School

• Målet er å hjelpe elever med bekymringsfullt fravær tilbake til vanlig skolegang

• Basert på KAT og inspirert av: @-school program, When Children refuse school, Mind My Mind, Cool Kids, 
The Adolescent Behavioral Activation Program og PMTO

• Individuelt fokus, ulike tilnærminger velges med bakgrunn i kartlegging og kasusformulering/en felles 
forståelse 

• Intervensjonen retter seg mot barn/ungdom, foreldre og skole

• Prøvd ut i Danmark (f.eks. Lomholt mfl., 2020)

• Pilot i Norge – 9 kommuner
KRONIKK 23.05.22: https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-kronikk-meninger/hva-skal-vi-gjore-med-bekymringsfullt-
skolefravaer/2029230

https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-kronikk-meninger/hva-skal-vi-gjore-med-bekymringsfullt-skolefravaer/2029230


Andre tiltak ved «langvarig» fravær

• Bruk av Robot (AV1) (1500 elever brukte det i 2020)

• https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/bruk-av-robot-i-opplaringen2/

• https://www.noisolation.com/no/av1/

• Spillet Habiit (lansert september 2020) - skal hjelpe barn i alderen 6-12 år å mestre skole og hverdagslige 
rutiner https://www.habiit.io/post/slik-er-spillet-mot-skolevegring

• Hjemmeundervisning (NB! Thambirajahs opprettholdende sirkel)

• Hjemmeundervisning et omdiskutert tema

• Noen hevder at det reduserer elevenes opplevelse av skolerelaterte stress og for å bli hengende 
etter faglig

• Andre hevder at hjemmeundervisning øker og opprettholder fravær

• Et tiltak ved langvarig sykdom og kan være et ledd i gradvis tilbakeføring til skolen for å lette 
overgangen etter langvarig fravær 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/bruk-av-robot-i-opplaringen2/
https://www.noisolation.com/no/av1/
https://www.habiit.io/post/slik-er-spillet-mot-skolevegring


Hva nå – etter disse to dagene?
• Fravær starter oftest i det små – flere strever enn de som faktisk uteblir fra skolen

• Det er mange typer fravær - men alt fravær kan ha konsekvenser

• Forebygging og tidlig og grundig kartlegging (beskyttelse, risiko- og opprettholdende faktorer) sentralt før tiltak (på 
alle nivå) blir iverksatt

• Inkludert fraværsregistrering og gjennomgang og bruk av data
• Tema på dagsorden på foreldremøter og inkluderes i skolens planer

• Tett samarbeid med foreldre
• De kan trenge hjelp (opplæring, konkret hjelp og veiledning –bli motivert og trygget) 

• Ta foreldre og elev på alvor (lytt og involver)

• Har vi god nok kompetanse samlet i kommunen? Systematiser og spre kompetansen og innhent mer om behov –
kompetanse hos foreldre og alle ansatte i skole/SFO (barnehage) – hjelpeinstanser inn tidligere, også i 
forebyggende arbeid og i nærværsteam

• En med koordinerende ansvar i hver sak (slik at foreldrene slipper å ringe/klage/be om møter osv.)

• Har vi gode systemer for kartlegging og tiltak på ulike nivå? 
• Videreutvikle det vi gjør godt i dag – og hva bør vi jobbe mer med? 
• Samarbeid – hvordan bruke hverandre til beste for eleven?
• Noen på hver skole ha et hovedansvar for dette arbeidet! 


