
Undersøkelse av skolemotstand 1.-3. trinn
Forebygging og tidlig innsats i småskolen



Bakgrunn for undersøkelsen

• Prosjektstilling: Los for ungdom med skolevegring

• Utarbeidelse av Veileder for skolenærvær

• 1. klassinger som gruer seg til å gå på skolen



Hvordan komme tidligere inn – før fravær?



Elevnærvær i Tromsøskolene – rutiner for forebygging og 
tidlig innsats

• Inneholder rutiner for registrering og 
oppfølging av elevfravær

• Inneholder råd og informasjon innenfor 
områdene:
• Forutsigbarhet og trygghet
• Relasjoner til lærer og mellom elever
• Sosial læring og utvikling
• Mestringsorientert læringsmiljø
• Trygge overganger
• Skole- hjem- samarbeid

• Informasjon om tidlige tegn, og råd til 
handling

• Informasjon om utvikling av skolevegring, 
risikofaktorer og elever med særskilt 
sårbarhet

• Vi mangler rutiner som gjør 
at skolene faktisk fanger opp 
tidlige tegn og motstand mot 
skole 

• Erfaring: konkrete rutiner 
fungerer - planer med råd og 
informasjon blir ofte liggende 
i skrivebordsskuffen



Å ikke ville dra på skolen – hva det kan handle om i 
småskolen

• En følelse knyttet til skoleoppmøte «her og nå» - i tid og rom

• Kan være situasjonsbetinget rundt den situasjonen der det kommer opp

• Kan være knyttet til ubehag ved tanken på skole, eller episoder på skole

• Kan være knyttet til medelever en skal møte på skolen

• Kan være knyttet til en dårlig følelse rundt en selv i skolesituasjonen «hvem 
er jeg i forhold til de andre?»

• Generell overveldelse



Barnets utvikling – barneskolen 
(H. Montgomery bufdir.no) 

• Store utviklingstemaer: Følelser og vennskap

• Sterke følelser, kan kjenne på alt som kan gå galt, de begynner å forstå ting -
de lære seg å tenke om det, snakke om det, skjønne hva de selv skal gjøre

• Vennskap: i starten leker de gjerne med de som er nærmest, etter hvert 
begynner barna å bli selektive - de velger seg venner 
• De skal lære å være snille med hverandre, og velge hverandre på nye måter uten å 

gjøre dem vondt

• De vil trenge veiledning fra voksne, om hvordan de kan si ting uten å såre hverandre

• Felles møtepunkter og inkludering

• Begynner å tenke mer på hvordan de ser ut fra utsiden og begynner å 
sammenligne seg med andre



Hvordan komme tidlig nok inn?

• Mon tro hvor vanlig det er at elever i småskolen gir uttrykk for å ikke ville på 
skolen?

• Hvordan skal vi få kjennskap til denne motstanden, og komme tidlig inn?

• Noen foreldre kontakter skolen tidlig, men langt fra alle – hvordan skal vi få 
foreldre til å ta kontakt tidlig, og skolene klargjort for å ta imot og behandle 
henvendelsene hensiktsmessig?

• Hva om vi finner en måte å spørre foreldrene om barnet deres har gitt uttrykk 
for å ikke ville på skolen det siste året?



Å lage en undersøkelse 

Hensyn å ta:

• Vi i PPT har ikke i vårt mandat å gjøre forskning, men vi skal samarbeide 
med skolene om tidlig innsats og forebygging, og kan bistå i 
utviklingsprosjekter til bruk i kompetanse- og organisasjonsutvikling

• Anonym undersøkelse? Etisk vurdering – dersom vi spør foreldrene, må det 
være for å identifisere og finne gode tiltak. 

• Personvern og datalagring – PPT har ikke systemer for undersøkelse og 
datalagring, men skolen har system for sikker kommunikasjon mellom skole 
og hjem 



Undersøkelse – samarbeid 
mellom skole og PPT
Skoleledelsen ved en av skolene i Tromsø ville bli 
med på en undersøkelse, og de vil spørre foreldrene 
til alle elevene fra 1. til og med 3. trinn



Hensikten med undersøkelsen er todelt

1. Å finne og hjelpe de elevene i den aktuelle småskolen som gjentatte 
ganger sier hjemme at de ikke har lyst til å gå på skolen; 

2. Å finne ut om denne formen for undersøkelse er egnet for å gi oss 
informasjon som kan brukes i tidlig innsats/ forebygging av skolevegring.



Gjennomføring av undersøkelsen

• Vi vil gjøre undersøkelsen via den digitale meldingsboka Transponder

• Vi sender ut informasjon til foreldrene om undersøkelsen på mail fredag

• Mandag får alle foreldrene fra 1. til og med 3. trinn spørsmål og svaralternativ

• De blir oppfordret til å svare i løpet av mandag eller tirsdag

• Det sendes en påminnelse tirsdag

• Svarene gjennomgås/ analyse med skoleledelsen og PPT/ meg

• Etterarbeid/ oppfølging



Informasjon til foreldrene

• Det er viktig for oss med tidlig innsats for å forebygge at mistrivsel – faglig 
eller sosialt – får utvikle seg. Vi ønsker derfor i samarbeid med PPT å gjøre 
en mini-undersøkelse, der vi søker å finne ut i hvilken grad elevene på 1. - 2.  
og 3. trinn gir uttrykk for at de ikke har lyst til å gå på skolen. 

• Prøveprosjekt

• Generell informasjon om hvorfor vi mener det er viktig å spørre (neste bilde)

• Informasjon om gjennomføring (plattform, et svar per elev, tidsrom, 
oppfølging etterpå)

• Rask oppfølging fra skolen, og tilbud om at rådgiver fra PPT kan være med 
på skolens møte, hvis ønskelig



Utdrag fra informasjon til foreldrene om hvorfor vi spør

«Det å begynne på skolen kan være en stor overgang for barn, og det er 
naturlig at det fra tid til annen vil være situasjoner som kan virke skumle, 
uoversiktlige eller vekke annet ubehag hos barnet. Slikt ubehag kan gjerne 
komme til uttrykk som at barnet ikke har lyst til å dra på skolen. De vet ofte ikke 
selv hva det var som utløste ubehaget, og det er derfor ikke alltid så lett å 
fortelle dette til voksne.  Andre ganger kan enkelthendelser eller gjentatte 
hendelser skape ubehag. Det er ofte foreldrene som først erfarer at barnet ikke 
har lyst til å gå på skolen, og det er derfor vi ønsker å undersøke hva dere 
foreldre har opplevd med deres barn.»



Spørsmål på Transponder: Har barnet ditt/deres gitt uttrykk 
for å ikke ville gå på skolen dette skoleåret? 

• Hvis ja: hvor ofte har det skjedd? (Ingen ganger, 1-2 ganger, 3-5 ganger, 5-10 
ganger, 10-20 ganger, Mer enn 20 ganger)

• Hvilket tidsrom: (Ikke aktuelt, I en periode, Over to perioder, Månedlig, 
Ukentlig, Flere ganger i uka, Hver dag)

• Har du/ dere kontaktet skolen om det? (Ja, Nei, Ikke aktuelt)

• Kjenner dere grunnen til at barnet har gitt uttrykk for å ikke ha lyst til å dra på 
skolen? (Ja, Nei, Kanskje, Ikke aktuelt)



Talldata

• N: 77 elever 

• 4 klasser 

• svarprosent 39

• 16 % av N svarte ja på første spørsmål



Svar-variasjoner

• Ja, har skjedd 1-2 ganger, i en periode, tatt kontakt med skolen, kjent grunn

• Ja, har skjedd 3-5 ganger, i en periode/ over to perioder, ikke tatt kontakt med 
skolen, kjent grunn

• Ja, har skjedd 3-5 ganger, ikke aktuelt, ikke aktuelt, ikke aktuelt



Analytisk tilnærming til data – refleksjon over 
risikofaktorer for utvikling av skolevegring

Skolen har et spesifikt ansvar for risikofaktorer 
knyttet til skole

1. Vurderte først risikofaktorer på 
gruppenivå: skolemiljø, fravær/ turnover 
i lærergruppen, vansker i elevgruppen, 
klasseledelse

2. Så deretter på dataene i relasjon til 
risikofaktorer hos elever som 
utenforskap/ mobbing, overgang mellom 
skole/ barnehage, tilflyttede, faglig 
utvikling, sosiale relasjoner. 

3. Sammenholdt data med fravær, så på 
mønster i fravær

4. Vurdere oppfølging av enkeltelever





Videre oppfølging av enkeltelever

• Ingen av undersøkelsens svar vil alene gi grunnlag for videre oppfølging –
veldig få med hyppig motstand mot skole. Oppfølging allerede igangsatt der 
det er aktuelt
• Ingen har dermed fått tilbud om samtale med fagperson fra PPT

• Skolen vil på bakgrunn av fraværsanalyser iverksette samarbeid og 
undersøkelser rundt elever



Skolens videre oppfølging strukturelt

• Foreldremøter til høsten – understreke viktigheten av at foresatte kontakter 
skolen når barnet ikke har lyst til å gå på skolen

• Pandemien gjør det ekstra viktig med en foreldredebatt rundt «når er barnet 
for sykt til å gå på skolen?»

• Aktuelt med tettere oppfølging av fravær

• Aktuelt med tettere oppfølging ved overgang fra andre skoler, og for barn som 
bor utenfor skolekretsen



Fylte undersøkelsen hensikten?
1. Å finne og hjelpe de elevene i 

den aktuelle småskolen som 
gjentatte ganger sier hjemme at 
de ikke har lyst til å gå på 
skolen

a) Undersøkelsen avdekte ingen elever 
skolen ikke var oppmerksom på fra 
før

b) Informasjonen ble koblet til øvrig 
informasjon og kan ha ført til at noen 
saker fikk økt prioritering

2. Å finne ut om denne formen for 
undersøkelse er egnet for å gi 
oss informasjon som kan 
brukes i tidlig innsats/ 
forebygging av skolevegring

- Ingen nye elever oppdaget på denne 
skolen, men…

- Skapte fokus og bevissthet om barns 
som gruer seg for skolen og tidlig 
innsats

- Øvelse i veilederens punkter for 
informasjonsbearbeidelse

- Nye tiltak på den aktuelle
skolen

- Kan føre til bedre kommunikasjon 
mellom skole og hjem om tidlige 
signaler

- Mulige effekter på sikt



Vurderinger i etterkant
• Mulige tiltak for økt svarprosent: bedre teknisk løsning for besvarelse, 

forbedringer i svaralternativer, informasjon om undersøkelse på foreldremøte

• Analyse av data: behov for analytisk verktøy

• Oppfølging i etterkant: retningslinjer for bedre systematikk

• Anonym vs. Ikke-anonym undersøkelse:
• En stor anonym undersøkelse ville kunne gitt oss informasjon om hvor vanlig det er å gi 

uttrykk for å ikke ville gå på skolen, i det alderssegmentet
• bør gjøres i regi av forskere, med tanke på videre forskning i variasjoner
• hadde muligens gitt noe større svarprosent (?)
• kunne gitt viktige styringssignaler til skoleeier 
• krever annen digital plattform 
• Ikke samme mulighet til identifisering/ oppfølging av enkeltelever
• Skolen ansvarliggjort i samme grad?



Avsluttende refleksjoner

• Undersøkelsen har også vist hvor viktig det er at barneskolene fører fravær 
og følger med på fravær. Det er vanskelig å ta kontakt med foresatte, uten 
objektive data

• Ville vi oppdaget «nye elever» på en større barneskole? 

• Det beste var å se hvordan skoleledelsen øyeblikkelig ble fremoverlent i 
prosessen med analysen

• Jeg tror en slik undersøkelse vil gi viktige synergier som bidrar til forebygging 
og tidlig innsats


