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TEMAER:

• Presentasjon

• Utviklingsoppgaver i ungdomsårene – på skolearenaen

• Hvem snakker vi om?

• Hvordan forstå skolevegring/frafall og implikasjoner for behandlingsarbeid 

og tilrettelegging

• Struktur og rammer – samarbeid med alle aktører

• Relasjonelle utfordringer og felles prosjekt

• Plan for tilbakeføring/eksponering





SKOLEN SOM RESSURS ELLER 
RISIKOFAKTOR

• Nest etter hjemmet er det ingen utviklingsarena som er så 

viktig for barn og unge som skolen

• Skolen fungerer som en ressurs eller en risikofaktor for 

barn og unge, alt etter hvordan samspillet mellom dem og 

ulike deler av skolekonteksten fungerer

• Regulering av emosjoner og atferd i samspill med andre

(Nordahl og Drugli)



PSYKISK HELSE OG KVALITET PÅ LÆRER-
ELEV-RELASJONEN

• Skolen er en viktig arena for elever med psykiske vansker

• Elever med psykiske vansker utfordrer relasjonen til lærer mest

• Negative lærer-elev relasjoner kan produsere eller opprettholde elevers 

psykiske vansker

• Psykiske vansker hemmer elevenes læring

• Gode relasjoner fremmer læring hos denne gruppen elever – i tillegg til at 

psykisk helse blir bedre

(Drugli)



• Hattie (2009,2015) konkluderer med at : 

• en positiv og støttende relasjon mellom lærer og elev, lærernes 

håndtering av bråk og uro i undervisningen og lærernes 

positive og støttende tilbakemeldinger til elevene -stor effekt 

på elevenes læring.

• Thomas Nordahl (2006) konkluderer i sine studier at det er en 

sammenheng mellom elev-lærer – relasjoner og hvordan 

elevene vurderer undervisningen og synet på skolen.

• De elevene som har en god relasjon til læreren, har en mer 

positiv innstilling til skolen enn de som mangler god relasjon.



HVA TRENGER LÆRERE?

• Gå for å se, ikke vente og se. Ta initiativ til å få eleven i tale, snakk med 

hovedpersonen selv, som sitter med førstehåndskunnskap om sin situasjon

• Snakk med barnet/ungdommen – hvordan har du det? Jeg er bekymret for deg. Hva 

skal til for at du får det litt bedre? Hvilke faktorer er viktige for at du møter på 

skolen?

• Viktig å bidra til å holde hverdagen gående på et eller annet vis

• Angst – gradvis eksponering, forutsigbarhet

• God kontakt med foresatte, andre samarbeidspartnere – kan vi få til noe sammen?



HVA VIRKER PÅ SKOLEN?

• Psykososialt skolemiljø 

• Oppfølging av fravær

• Tiltaksplan mot mobbing

• Samarbeid skole – elev - foresatte – barnevern – PPT –

BUP – NAV 

• Faglig og sosial kartlegging - tilrettelegging



SJU KILDER TIL PSYKISK HELSE

• Identitet og selvrespekt: følelse av å være noe, noe verdt

• Mening i livet: følelse av å være del av noe større enn en selv, at det er 

noen som trenger en

• Mestring: følelse av at man duger til noe

• Tilhørighet: følelse av å høre til noen og høre hjemme et sted

• Trygghet: kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd

• Sosial støtte: noen som kjenner en, bryr seg om en, vil passe på en om det 

trengs

• Sosialt nettverk: noen å dele tanker og følelser med, være del av et 

fellesskap

(Arne Holte,2014)



NÅR DEN PSYKISKE HELSEN 
SVIKTER

• «Jeg er ingenting»

• «Ingen har bruk for meg»

• «Jeg duger ikke til noe»

• «Jeg hører ikke hjemme noe sted»

• «Jeg tør liksom ingenting, jeg er alltid redd»

• «Ingen som kjenner meg, bryr seg om meg, som jeg vet passer 

på meg om det trengs»

• «Jeg har ingen å dele mine tanker og følelser med, jeg er 

egentlig helt alene»

(Arne Holte 2014)



HVEM?

• Vil på skolen, men får det ikke til

• Uavhengig av økonomisk eller etnisk bakgrunn og kjønn

• Jevnt fordelt over hele det evnemessige spekteret. Likevel, lærevansker kan 

utløse skolefravær

• Psykiske vansker som traumer, angst/fobi, depresjon, OCD, psykose

• Familieproblematikk

• Angst assosiert med depresjon og separasjonsangst

• Skulk assosiert med opposisjonell atferd og depresjon

• Blandet angst/skulk

(Egger 2003)



HVORDAN FORSTÅ SKOLEVEGRING/FRAFALL? 

BEGREPSBRUK

• Skolevegring er ikke et isolert problem ungdom sliter med 

alene. 

• Et relasjonelt problem, der samarbeidet og samordningen 

på en eller annen måte ikke fungerer mellom de som er 

rundt ungdommene 

(Olsen og Tørstad, 2011)

• En kontekstbasert vanske fordi tilstøtende arenaer har mye 

å si for atferden som utvises (Knollmann 2010)



FRAFALL/DROP-OUT/SKOLEVEGRING 
ER EN OMFATTENDE UTFORDRING

• Heterogen gruppe

• Variasjon i årsak

• Variasjon i ressurser tilgjengelige rundt eleven

• Variasjon i målsetting





@FrodeGrytten

Gut (16) har forskansa seg i ein 

hettegensar. Situasjonen har vore fastlåst 

i to-tre år. Dei får inn mat og drikke, men 

guten kjem ikkje ut.





RISIKO

• Samfunnsperspektiv

Hva vil dette koste?

• Individuelt perspektiv 

Stor risiko for:

Alvorlige psykiske plager både som ungdom og voksen

Manglende utdanning og yrkesdeltakelse

Sosial isolasjon



TYPISK FORLØP

• Høyt fravær

• Stadig lengre fravær, gjerne i etterkant av ferier

• Kan ende opp i 100% fravær fra skolen

• Kombinert med gradvis mer isolasjon i hjemmet.

• Noen ender opp med å isolere seg internt i hjemmet, på eget rom

• Ofte ingen som tar et samlet ansvar

• Ungdommen og familien blir kasteball eller stafettpinne i 

hjelpeapparatet, årene går fort i denne runddansen



• Vegring/frafall har begge unngåelse som drivkraft

• Selvforsterkende, angstdempende og angstøkende

• Pårørende/foreldre blir med i systemet

• Unngåelsen møter vi også i endringsarbeidet

• Etablert fokus å unngå all uro/angst

UNNGÅELSE



Vi får se hvordan juleferien blir.. De siste årene har det ikke passet 

henne å ha julaften den 24. Så vi tar den dagen når det passer. (Far)

Obs! Opprettholdende faktorer som ligger tett på gode 

intensjoner og ivaretagelse. 

Hvis jeg ikke skal beskytte mitt barn mot smerte, hvordan skal jeg da 

vise at jeg er en god mor?





SYKEMELDING

• Virker opprettholdende!



SYSTEMISK FORSTÅELSE

Ungdommen 

venner/fritid

Skole

skoleerfaring/

relasjoner

Familie

bakgrunnshistorie

PPT, 

barnevern, 

BUP, NAV, 

fastlege, 

kommune-

helsetjeneste



SPESIALISTHELSETJENESTENS OG 
KOMMUNENS ROLLE

• Spesialisthelsetjenesteloven/Rundskriv om veiledning til kommunene

• Rolle og mandat for klinikere i BUP – prioriteringsveilederen 

• Kommunehelsetjeneste 

• Barnevern

• Skole

• PPT

• Andre

Nittedal kommune



STRUKTUR OG RAMMER – SAMARBEID MED 
ALLE AKTØRER



SAMARBEIDET -
SAMARBEIDSMØTER

• Felles prosjekt

• Helhetlig perspektiv

• Bred kartlegging – samtidig med igangsetting av tiltak

• Struktur

• Forpliktelse

• Mandat til å ta beslutninger – ledernivå

• Samarbeid er oftest nøkkelen til suksess!



UNGDOMMEN - KARTLEGGING

• Psykiatriske problemstillinger: angst – OCD, tilbaketrekning –

depresjon – nevropsykiatri. Behov for behandling?

• Sårbarhet – mestringsstrategier – personlighetstrekk

• Læreforutsetninger

• Kartlegge – når er det vanskelig å møte, når er det lettere?

• Motivasjon for endring, lyst til å komme tilbake

• Hvilke rammebetingelser mener ungdommen selv at skal til for 

å komme tilbake – hvordan kunne han/hun tenke seg kontakt?



FORELDRE OG RAMMER FOR 
BEHANDLING

 Kriser i familien?

 Uheldig samspillsmønster, utrygghet?

 Foreldre med lignende problematikk?

 Passe på mor/far hjemme?

 Hyggelig hjemme?

 Arbeidsoppgaver hjemme?

 Pc/ internett, døgnrytme?

 Daglige rutiner, rammer i familien

 Foreldrerollen – hvem er voksen – hvem er barn, hvem bestemmer?

 Får ungdommen ansvaret for å bestemme – og dermed ansvaret/skyld for at det ikke går?



Å HJELPE FORELDRENE OG SKOLEN TIL Å 
HJELPE BARNET 

• Skole: ”Det er jo ingenting vi kan få gjort når foreldrene ikke 

får han hit” 

• Foreldre: ”Det hjelper jo lite hva vi gjør når skolen ikke 

tilrettelegger”

«Vi fikk et problem, nå har vi lært noe om hvordan vi kan løse 

problemer i framtiden»





SKOLE

• Tilpasset undervisning

• Fokus på relasjon og trygging – psykososialt miljø

• Forutsigbarhet helt ned på detaljnivå

• Oppgaver som gir muligheter for mestring

• Passe mengde

• Fokus på muligheter, ikke på tapt undervisning og ”hull” 



PPT

• PPT – mandat og rolle

• Når er det behov for sakkyndig uttalelse?

• Utfordringer og betydning av kartlegging av ferdigheter 

• Hvordan følge utviklingen til elever uten lærevansker?

• Forskjellig praksis?



O`HOI!



RELASJONELLE UTFORDRINGER I 
SAMARBEIDET



PLAN FOR TILBAKEFØRING, 
BEHANDLING OG EKSPONERING

• Gradvis tilbakeføring til skolen – trappetrinnsmodell.  Vanntett 
opplegg fra begynnelsen av

• Det er smertefullt å komme tilbake! Det går ikke uten ubehag! 
”Trylleformelen” finnes ikke, kun hardt, gradvis og målrettet arbeid

• Målrettet eksponering





SUKSESSFAKTORER

• Ungdommen og foreldrene er med på å lage planen, men med gitte rammer

• Trappetrinnsmodell

• Plan A, plan B og kanskje plan C

• Døgnrytme, rutiner, skoledag og fritid

• Begynne i det små. Hva er godt nok?

• Sikre mestringsopplevelser  

• Tydelige voksne, struktur

• Tenke utover rammene! 

• Rom for å trå feil, ny sjanse i morgen! To skritt frem og et tilbake







På kvelden bestemmer jeg meg for å gå, men når jeg våkner 

så kjenner jeg at jeg ikke klarer det. Det er dagsformen.



TOM TIMEPLAN

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Stå opp 07.15. 

Mamma vekker. 

Gjøre seg klar, spise 

frokost.

08.45

Gå opp til 

hovedveien og hjem 

igjen.

14.00

Samarbeidsmøte 

hos barnevernet. 

(Per er med hvis han 

vil.)

17.00

Gå tur med hunden 

med mamma.

22.00 Starte 

leggerutiner. 

22.30 Lyset og PC 

av, rotta inn i buret, 

god natt!

Stå opp 07.15. 

Mamma vekker.

Gjøre seg klar, spise 

frokost.

08.45 – 9.30

Jobbe med matte-

oppgave gitt av 

lærer.

12.00

Møte BUP.

15.00 Gå til skolen 

sammen med 

pappa.

22.00 Starte 

leggerutiner. 

22.30 Lyset og PC 

av, rotta inn i buret, 

god natt!

Stå opp 07.15. 

Mamma vekker.

Gjøre seg klar, spise 

frokost.

08.45

Gå tur med hunden.

15.00

Gå til skolen 

sammen med 

pappa, møte lærer. 

Få nye 

skoleoppgaver.

22.00 Starte 

leggerutiner. 

22.30 Lyset og PC 

av, rotta inn i buret, 

god natt!

Stå opp 07.15. 

Mamma vekker.

Gjøre seg klar, spise 

frokost.

08.45 – 10.00 med 

innlagt 15 min 

pause. 

Engelskoppgave: 

Svare på 20 

spørsmål om 

London

15.00 

Gå til skolen alene, 

møte lærer og bli 

kjent med 

klasserommet. 

Pappa henter 15.30.

22.00 Starte 

leggerutiner. 

22.30 Lyset og PC 

av, rotta inn i buret, 

god natt!

Stå opp 07.15. 

Mamma vekker.

Gjøre seg klar, spise 

frokost.

12.00 Møte BUP, 

lage plan for neste 

uke.

13.00 Ridetur med 

mamma og søster.

22.30 Starte 

leggerutiner. 

23.00 Lyset og PC 

av, rotta inn i buret, 

god natt!



SKOLEKONDIS



EKSPONERING – ØVE SEG

• Tillit 

• Klare avtaler – for eksempel ikke strekke «strikken» lenger 

enn avtalt

• Eksternalisering

• Trøste, roe, trygge

• Alltid en ny sjanse

• Støtte eleven, ikke angsten





VEIVALG



DET VAR ALT, TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN!

Marit.torstad@r-bup.no

Maila.olsen@lillestrom.vgs.no

mailto:Marit.torstad@r-bup.no
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