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Kartlegging og tiltak fra kommunalt 
perspektiv 



Skolevegring - begrepsbruk 

• En rekke ulike begreper er benyttet opp gjennom historien 
for å beskrive barn og unge som uteblir fra skolen. 
 

• Ulik begrepsbruk har ført til vansker med å sammenligne 
forskningsresultater. Dette har igjen fått konsekvenser for 
utvikling av tiltak på området.  

 

• Kearney (2003) påpeker behovet for et felles 
begrepsapparat blant psykologer, pedagoger og andre som 
arbeider med skolefravær. 

 

• Foreslår sitt begrep «school refusal behavior» 
(skolevegringsatferd) som et overordnet paraplybegrep 
som favner både skulk, skolevegring, skolefobi etc.  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Skolevegringens funksjon 

Fire undergrupper: 

 

Unngå negative  
opplevelser 
 

  ÷ 
 
 

 

Oppnå positive  
opplevelser 

  + 
 

1. Unngå stimuli som vekker generell negativ 
affekt eller ubehag. 

 

2. Unngå ubehagelige sosiale situasjoner eller 
evalueringssituasjoner. 

 

 

3. Oppnå oppmerksomhet fra foreldre eller viktige    
andre. 
 

4. Oppnå goder utenfor skolen. 

 

Oversikt basert på Kearney (2001) Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Funksjon 1: Unngå stimuli som vekker generell
 negativ affekt eller ubehag. 

Et eksempel:  
 

Marie er en 7 år gammel jente som ofte gir uttrykk for at hun ikke 
ønsker å gå å skolen. Maries foreldre klarer som regel å få henne klar 
til å gå på skolen om morgenen og inn i skolegården, men de får henne 
ikke inn i skolebygningen når klokken ringer. Når Marie kommer inn i 
skolegården gråter hun høylytt og kaster seg ned på bakken. Hun løper 
også ofte tilbake til bilen. Marie sier at hun ikke liker skolen, men kan 
imidlertid ikke fortelle hvorfor. Foreldrene er frustrerte da Marie nå har 
vært borte fra skolen i tre uker.  

 

 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Funksjon 1: Unngå stimuli som vekker generell   

   negativ affekt eller ubehag  forts. 

 
• Gjelder typisk for barn i alderen 5 – 10 år.  
 

• Vegringen er ofte ikke knyttet til spesifikke situasjoner, 
men eleven opplever generelt ubehag i 
skolesituasjonen.  

 

• I noen tilfeller er ubehaget knyttet til bestemte 
situasjoner som eleven vil forsøke å unngå, 
eksempelvis en bestemt voksen, skolegården, 
brannalarmen, korridorer, toalett etc. Mange har også 
vansker med overganger.  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



 
Funksjon 1: Unngå stimuli som vekker generell  

 negativ affekt eller ubehag  forts. 
 

«Typisk atferd» for barn i denne kategorien: 
 
• Vansker med å konsentrere seg på skolen på grunn av bekymringer/stress. 
• Gråt. 
• Redsel for et spesifikt skolerelatert objekt eller situasjon.  
• Angst, nervøsitet. 
• Atferd rettet mot å unngå timer, som eksempelvis å late som man er syk 

eller forstyrre undervisningen for å bli sent til helsesøster/ut eller hjem. 
• Irritabilitet i form av uro, rastløshet, muskelspenninger og  dårlig humør. 
• Tristhet og tilbaketrekking  fra jevnaldrende og lærere.  
• Utsagn om at man ikke vil gå på skolen eller at man «hater» skolen.  
• Uttalelser i forhold til ønske om hjemmeundervisning.  
• Fysiske, ofte «vage» smerter, som eksempelvis kvalme, trøtthet, 

magevondt eller hodepine.  
• Skjelvende stemme eller hender. 
 Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Funksjon 2: Unngå ubehagelige sosiale situasjoner
  eller evalueringssituasjoner. 

  
 

Et eksempel:  
 

Oskar er en 13 år gammel gutt som synes det er vanskelig å møte til alle 
timene det forventes at han skal møte til i løpet av en skolehverdag.  Oskar er 
svært opptatt av hva andre synes om han og han føler seg ydmyket i 
situasjoner der han må prestere foran andre.  Spesielt bekymrer han seg for 
timer i gym og matematikk da dette er timer som ofte legger opp til 
individuelle oppgaver/prestasjoner foran medelever. Oskar uteblir ofte fra 
enkelttimer.  Det har også vært hele dager hvor han har nektet å gå på skolen, 
og hvor han har blitt hjemme.  

 

 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



 
Funksjon 2: Unngå ubehagelige sosiale situasjoner          

   eller evalueringssituasjoner forts. 
 

• Gjelder typisk for barn/unge i alderen 11 – 17 år.  
 

• Vegringens funksjon er her mer spesifikt knyttet 
til unngåelse av situasjoner der eleven må 
eksponere seg sosialt eller bli evaluert, 
eksempelvis å snakke høyt i klassen, snakke med 
medelever eller ha prøver.  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Funksjon 2: Unngå ubehagelige sosiale situasjoner          

      eller evalueringssituasjoner forts. 
 

Vanlige sosiale situasjoner som er vanskelige for barn/unge i 
denne kategorien:  
 
• Å ta og/eller snakke i telefonen. 
• Å be andre om hjelp, spesielt autoriteter og andre barnet ikke 

kjenner så godt. 
• Å være i store grupper med mennesker. 
• Å ta initiativ til samvær med jevnaldrende. 
• Å være sammen med jevnaldrende i friminutt eller andre 

skolebaserte settinger. 
• Starte og opprettholde samtaler med andre barn og voksne, 

spesielt  de som barnet ikke kjenner godt. 
• Samarbeide med medelever på prosjekter etc.  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Funksjon 2: Unngå ubehagelige sosiale situasjoner          

       eller evalueringssituasjoner forts. 
 

Vanlige evalueringssituasjoner som er vanskelige for barn/unge i 
denne kategorien:  
 

• Svare på spørsmål muntlig i klassen. 
• Spise sammen med andre. 
• Å bli fotografert.  
• Muntlige presentasjoner. 
• Å skulle prestere i gym. 
• Å synge eller spille et instrument foran andre. 
• Å gjennomføre prøver eller andre prosjekter/oppgaver med karakter. 
• Skifte i garderobe.  
• Bruke skolens toaletter. 
• Å gå inn i et klasserom, en korridor eller andre steder der det oppholder 

seg mange mennesker.  
• Å skrive/løse oppgaver foran andre på tavlen.  
• Å lese høyt i klasserommet. 

 
 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



 
Funksjon 3: Oppnå oppmerksomhet fra foreldre 
    eller viktige andre. 
 
Et eksempel: 
 

Sebastian er en 8 år gammel gutt som ikke vil gå på skolen med mindre 
moren følger han. Han insisterer også på at moren skal være i 
skolebygningen mens han deltar i timene. Moren til Sebastian har gått 
glipp av mange arbeidsdager, og står nå overfor valget om hun skal 
sykemelde seg, eventuelt slutte i jobben, «overlate» Sebastian til seg 
selv på skolen eller la han få hjemmeundervisning. Sebastian har også 
raserianfall på skolen som stadig eskalerer både i intensitet og i 
omfang.  

 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Funksjon 3: Oppnå oppmerksomhet fra foreldre 
    eller viktige andre forts. 
 
• Gjelder typisk for barn i alderen 5 – 10 år.  
 

• I dette tilfellet er vegringens funksjon ikke unngåelse 
av en negativ situasjon, men at eleven oppnår noe 
positivt, i form av oppmerksomhet. Den positive 
konsekvensen vil opprettholde og forsterke elevens 
vegringsatferd.  

 

• Barn som søker oppmerksomhet fra foreldre eller 
viktige andre er ikke spesielt nervøse eller stresset 
over skolerelaterte ting eller situasjoner.  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Funksjon 3: Oppnå oppmerksomhet fra foreldre 

eller viktige andre forts. 
  

«Typisk» atferd for barn i denne kategorien: 
 

• Ulydighet og trass. 
• Raserianfall. 
• Stahet og motvilje.  
• Manipulativ og opposisjonell atferd. 
• Skyldfremkallende atferd. 
 
Mange viser også upassende atferd på skolen: maser på læreren for å bli 
sendt hjem, ønsker å ringe til foreldrene flere ganger om dagen, spør 
gjentatte ganger når foreldrene skal komme å hente dem etter skolen, 
stiller de samme spørsmålene eller kommer med de samme uttalelsene 
om skoleoppmøte om og om igjen, forstyrrer undervisningen i et forsøk 
på å bli sendt hjem, rømmer fra skolen etc.  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



 
         Funksjon 4: Oppnå goder utenfor skolen. 

 
 

Et eksempel: 
 

Caroline er en 15 år gammel jente som har gått glipp av store 
deler av det siste skoleåret. Hun går ofte hjem etter storefri, 
eller så kommer hun ikke på skolen i det hele tatt. Caroline er 
ikke spesielt nervøs eller stresset i forhold til noe på skolen. 
Hun gir imidlertid uttrykk for at skole er kjedelig og at hun 
heller foretrekker å være sammen med vennene sine. Caroline 
har vært i hyppige konflikter med foreldrene sine vedrørende 
dette, og hun står nå i fare for å ikke ha karaktergrunnlag i noen 
fag.  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



  
    Funksjon 4: Oppnå goder utenfor skolen    

         forts. 
  

• Gjelder typisk for barn og unge i alderen 11 – 17 år. 
 

• Her er vegringens funksjon også å oppnå noe positivt. 
Eksempelvis se på TV, være på Internett, spille dataspill, ligge 
lenge om morgenen, møte venner som også er borte fra 
skolen, shopping og også rus og kriminalitet.  
 

• Relativt sikre tegn på denne årsaken til skolevegringsatferd er 
at eleven 1) ikke viser noe ubehag i form av frykt, angst eller 
depresjon i forbindelse med å gå på skolen, og 2) kan gå på 
skolen, i alle fall av og til hvis han eller hun belønnes for det.  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



 

      Funksjon 4: Oppnå goder utenfor skolen  
          forts. 
 • Det er denne hovedårsaken som ofte refereres til som 

«skulking». 
 

• Elever i denne kategorien kommer ofte for sent på skolen. 
Mange går også hjem etter storefri, eller uteblir hele dager. 
Eldre elever i denne kategorien kan oppholde seg rundt 
skolen og til og med være innom skolen, uten å delta i 
undervisning. I tillegg kan de forsøke å få andre elever med på 
å utebli fra hele eller deler av skolehverdagen.  
 

• Selve atferden er stort sett den samme som under «funksjon 
3»: utadvendt, utagerende atferd, sinneutbrudd, ulydighet, 
rømming fra skolen, vold etc. Direkte destruktiv eller  
antisosial atferd er imidlertid vanligere for barn og unge i 
denne kategorien.  

 
Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 

Skolevegringskonferanse 2016 



Skolevegringens funksjon forts. 

 
• Innenfor de fire funksjonene som inndelingen omfatter kan 

det forekomme betydelige individuelle variasjoner fra elev til 
elev.  

 

• En hovedfunksjon utelukker ikke en annen.  
 
• Skolevegringens funksjon kan også endre seg over tid for den 

enkelte elev.  
 

 

• Kearney viser til at det er et visst mønster i at funksjon 1 og 3 
oftest gjelder for yngre barn, mens funksjon 2 og 4 er 
vanligere for eldre barn og unge. 
 

 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Kartlegging 
 
Kartlegging er en forutsetning for å kunne planlegge og gjennomføre gode tiltak ved 
skolevegring.  
 
Kartlegging kan inneholde:  
 
• En gjennomgang av historien – hvordan har problemet utviklet seg? 
• Vurdering av fagvansker og lærevansker som kan forklare skolevegring. 
• Fysisk legeundersøkelse. 
• Samtale/intervju av elev, foresatte og skoleansatte         kartlegging av 

skolevegringens funksjon. 
• Bruk av skjemaer som SRAS-R. 
• Skalering, samt bruk av +/- skjema.  
• Sensorisk overfølsomhet? 
 
Kompleksiteten i hver enkelt sak, samt hvilke ressurser man har til rådighet, avgjør 
hvor grundig man går til verks.  
 
 
 
 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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En gjennomgang av historien – hvordan har problemet 
utviklet seg? 
 
Følgende forhold kan eksempelvis kartlegges («Veileder i 
skolevegringsproblematikk», Stavanger universitetssykehus): 
 

• Vegringens omfang og varighet. Skolefraværet. Timer, dager, uker, 
spesielle situasjoner? 

• Når startet skolevegringen? Spesielle hendelser i barnets eller 
familiens liv som oppfattes som utløsende årsak? 

• Tidligere vegrende atferd. Barnehage, skole, SFO, andre arenaer? 
Avdekk årsak, alvorlighet og varighet. 

• Tidligere løsningsforsøk fra hjemmet og skole. Hva fungerte/fungerte 
ikke, og evt. hvilke løsninger forsøkes nå? 

• Samarbeid/kontakt mellom skole og hjem. Evt. Konflikter? 
• Vegrende atferd hos søsken, venner og foreldre? 
• Psykopatologi hos foreldre/i familie. 
• Familiens generelle fungering. 

 
 Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Vurdering av fagvansker og lærevansker som kan 
forklare skolevegring:  
 

Fag og lærevansker kan gjøre det lite attraktivt å gå på 
skolen. Det kan derfor være viktig å kartlegge: 

• Kartlegge kunnskaper og evnenivå. 

• Hvor godt er undervisningen tilpasset elevens 
forutsetninger? 
 

Fysisk legeundersøkelse:  
Mange skolevegrere oppgir en rekke somatiske plager. 
Debuten på skolevegring kan ofte være kamuflert som 
somatisk sykdom. Barnets helsesituasjon bør derfor sjekkes 
av lege for å utelukke eller avklare eventuelle somatiske 
årsaker til vanskene.  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Samtale/intervju av elev, foresatte og skoleansatte : 
 

• I forbindelse med kartlegging av funksjon har Kearney 
utarbeidet en egen intervjuguide.  

• Det er viktig å stille spørsmål knyttet til alle funksjonene, 
da skolevegringen kan ha flere funksjoner for 
barnet/ungdommen.  

• Intervju barnet/ungdommen først dersom dette er mulig. 

• Vegringens funksjon kan endres med tiden og  

     det kan derfor være fornuftig å vurdere den  

     med jevne mellomrom. 
 

 

 
Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 

Skolevegringskonferanse 2016 



Funksjon 1: Unngå stimuli som vekker generell 
negativ affekt eller ubehag  

Hvor ofte vegrer barnet seg for å gå på skolen fordi han eller hun 
er følelsesmessig oppbrakt eller stresset med tanke på skolen? 
 

Oppfølgingsspørsmål: 

• Er barnet mye mer følelsesmessig oppbrakt med tanke på 
skolen enn de fleste barn på hans/hennes alder? 

• Er det spesielle skolerelaterte situasjoner/personer barnet 
forsøker å unngå? (eksempelvis buss, klasserom, lærer, 
brannalarm etc.). 

• Har barnet fortalt noen om nylig inntrufne negative hendelser, 
eller har barnet plutselig endret sin atferd på noen måte? 

• Har barnet gitt uttrykk for spesifikke følelser eller fysiske 
symptomer knyttet til det å gå på skolen? 

 Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Oppfølgingsspørsmål forts: 
 

• Opptrer disse problemene generelt hver dag, eller 
hovedsakelig på skoledager? 

• Er det større sannsynlighet for at barnet går på skolen dersom 
visse aktiviteter/situasjoner ikke inntreffer? 

 
Spørsmål til eleven (Holden og Sållman, 2010): 
 

• Hvor ofte nekter du å gå på skolen fordi du er nervøs eller 
engstelig for noe som har med skolen å gjøre?  

• Er du nervøs eller engstelig på lørdag og søndag? 
• Hva liker og misliker du mest ved skolen? 
• Hvilket ubehag føler du i kroppen når du skal på skolen? 
  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Funksjon 2: Unngå ubehagelige sosiale 
situasjoner eller evalueringssituasjoner  

Hvor ofte vegrer barnet seg for å gå på skolen for å unnslippe 
sosiale situasjoner, eller situasjoner hvor han/hun kan bli 
evaluert? 
 

Oppfølgingsspørsmål: 

• Unnviker barnet slike situasjoner i mye større grad enn andre barn 
på hans/hennes alder? 

• Hvilke sosiale- eller evalueringssituasjoner er det barnet unngår? 
(eksempelvis å skrive eller snakke foran andre, møte nye 
mennesker, interaksjon med jevnaldrende, prøver, 
idrettsarrangementer etc.).  

• Har barnet fortalt noen om nylig inntrufne negative sosiale- eller 
evalueringssituasjoner, eller har han/hun plutselig endret sosial 
atferd på noen måte? 
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Oppfølgingsspørsmål forts: 
 

• Har barnet gitt uttrykk for spesifikke følelser eller fysiske 
symptomer knyttet til sosiale situasjoner eller 
evalueringssituasjoner? 

• Oppstår problemene generelt i alle sosiale- eller 
evalueringssituasjoner, eller primært i slike situasjoner relatert til 
skole? 

 

Spørsmål til eleven (Holden og Sållman, 2010):  
• Hvor ofte nekter du å gå på skolen på grunn av noe som har med 

jevnaldrende å gjøre, slik som problemer med å snakke med andre og med 
å få og holde på venner? 

• Hvor ofte nekter du å gå på skolen for å unngå situasjoner der du må vise 
deg frem for andre? 

• Ville det ha vært lettere for deg å gå på skolen dersom visse personer og 
situasjoner ikke fantes? 

• Er det veldig ekkelt å få kritikk eller tilbakemeldinger fra andre? 

 Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Funksjon 3: Oppnå oppmerksomhet fra foreldre 
eller viktige andre  

Hvor ofte vegrer barnet seg for å gå på skolen fordi han/hun ønsker 
oppmerksomhet fra en forelder eller en signifikant annen? 
 

Oppfølgingsspørsmål: 

• Søker barnet mye mer oppmerksomhet enn hva som er vanlig for barn på 
hans/hennes alder? 

• Hva slags atferd viser barnet for å få oppmerksomhet? (eksempelvis 
klenging, søke bekreftelse, utagering, protester, verbale krav etc.). 

• Har barnet fortalt noen om nylig inntrufne negative livshendelser, eller har 
han/hun plutselig endret atferd på noen måte? 

• Har barnet gitt uttrykk for spesifikke følelser eller fysiske symptomer 
knyttet til interaksjon med deg/dere, eller knyttet til å være borte fra 
deg/dere? 

• Oppstår disse problemene i de fleste dagligdagse situasjoner, eller er de 
primært knyttet til skolerelaterte situasjoner? 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Spørsmål til eleven (Holden og Sållman, 2010): 
 

• Hvor ofte nekter du å gå på skolen fordi du vil være 
hjemme med foreldrene dine? 

• Hva gjør foreldrene eller familien din når du nekter å 
gå på skolen? 

• Ville det vært lettere å gå på skolen hvis en av 
foreldrene dine var med deg? 

• Finner du på noe om morgenen eller på skolen for å 
få være hjemme fra skolen? 

 

 
Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Funksjon 4: Oppnå goder utenfor skolen  

Hvor ofte vegrer barnet seg for å gå på skolen fordi han/hun 
heller vil ta del i ønskede aktiviteter utenfor skolen? 
 

Oppfølgingsspørsmål: 

• Oppsøker barnet aktiviteter utenfor skolen i større grad enn 
andre barn på hans/hennes alder? 

• Hvilke spesifikke aktiviteter er det barnet uteblir fra skolen 
for? (eksempelvis å være sammen med venner, stoffmisbruk, 
se på tv, «henge» på shoppingsenter etc.).  

• Har barnet fortalt noen om nylig inntrufne negative livs- eller 
skolerelaterte hendelser, eller han han/hun plutselig endret 
atferd på noen måte? 
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Oppfølgingsspørsmål forts: 

• Har barnet gitt uttrykk for noen spesifikke følelser knyttet til 
det å være på skolen eller være borte fra skolen? 

• Forsøker barnet å oppnå positive forsterkere i mange av 
dagliglivets situasjoner eller gjør han/hun dette primært i 
skoletiden? 

 

Spørsmål til eleven (Holden og Sållman, 2010): 

• Hvor ofte nekter du å gå på skolen fordi det er morsommere å 
være andre steder? 

• Hva gjør du når du ikke er på skolen i skoletiden? 

• Ville det vært lettere å gå på skolen hvis skolen var mer 
interessant og morsom? 

• Er det konflikter i familien som følge av ditt skolefravær? (for 
elever som kan svare på dette).  

 

 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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SRAS-R 

Et spesielt redskap for å kartlegge skolevegringens funksjon: 
 
• SRAS-R står for «Skjema for vurdering av skolenekting – revidert» 

(School refusal assessment scale, revised) (Kearney 2002b, 2006). 
 

• Skjemaet består av 24 ledd, det vil si seks for hver av de fire 
funksjonene det antas at skolevegring har: 

 

– Unngåelse av stimuli som vekker generell negativ affekt eller 
ubehag: spørsmål 1, 5, 9, 13, 17 og 21. 

– Unngåelse av ubehagelige sosiale situasjoner eller 
evalueringssituasjoner: spørsmål 2, 6, 10, 14, 18 og 22. 

– Oppnå oppmerksomhet fra foreldre eller viktige andre: spørsmål 
3, 7, 11, 15, 19 og 23. 

– Oppnå goder utenfor skolen: spørsmål 4, 8, 12, 16, 20 og 24.  
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SRAS-R forts. 

• Leddene består av utsagn som skal bekreftes ved 
å skåre på en skala fra 0 (aldri) til 6 (alltid). 

 

• Skårene summeres, og det regnes ut 
gjennomsnitt for leddene for hver årsak. Deretter 
rangeres årsakene fra mest til minst viktig.  

 

• SRAS-R finnes i to versjoner: 
– Vurderingsskjema for skolenekting, barneversjon. 

– Vurderingsskjema for skolenekting, foreldreversjon. 

– (Vurderingsskjema for skolenekting, lærerversjon). 

 
Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Fra boken «Skolenekting». Oversatt av Holden og Sållman (2010) etter tillatelse fra C.A. Kearney. 
Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 

Skolevegringskonferanse 2016 



Skåring av SRAS-R 

• Totalskårer per indeks deles på 6 (eller antall spørsmål som er besvart innenfor 
indeksen). 

• Dette gjøres separat på vurderingsskjema fra elev, samt for mor og far.  

• Regn deretter ut gjennomsnittet per indeks på alle vurderingsskjemaene.  

• Indeksen med høyest skåre regnes som primærårsak til vegringen.  

• Skårer på + - 0.50 regnes som «likeverdige».  

• Husk at dette kun er å regne som hypoteser til  vegringen.  Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Bruk av skalering 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Bruk av skalering forts. 
Fag 

Matte 

Engelsk 

Norsk 

Samfunnsfag 

RLE 

Naturfag 

Kunst og håndverk 

Mat og helse 

Musikk 

Valgfag Funksjon 1 Jobbe individuelt 

Fremmedspråk 

Gym - gymsal 

Gym - ute 

Gym – skifte i garderobe 

Gym - dusje 

Lærere 

Lærer 1 

Lærer 2 

Lærer 3 

Gå inn i skolegården 

Gå inn når det ringer 

Ta buss til skolen 

Gå til skolen 

Bli kjørt til skolen 

Gå hjem fra skolen 

Bruke skolens toalett 

Være i klasserommet 

Være i liten gruppe 

Funksjon 2 

Ha prøver i klassen 

Ha prøver på gruppe 

Ha prøver individuelt 

Lese høyt i klassen 

Lese høyt på gruppe 

Lese høyt alene for lærer 

Be lærer om hjelp 

Friminutt 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Bruk av skalering forts. 

Spise i klassen 
Svare på spørsmål 
muntlig i klassen 

Svare på spørsmål 
muntlig i gruppe 

Svare på spørsmål alene 
med lærer 

Samarbeide med 
medelever 

Presentere noe for 
klassen 

Presentere noe i gruppe 

Presentere noe alene for 
lærer 

Snakke med voksne på 
skolen 

Snakke med medelever 
på skolen 

Funksjon 3 

Forlate mor/far om 
morgenen 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Eksempel gutt 9. trinn 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Eksempel jente 8. trinn 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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+/- skjema 

                                                                   Emne 

                   +                       - 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 

• Pluss-minus skjema er et hjelpemiddel for å kartlegge positive (+) og negative (-) 
deler ved hverdagen for personer som har vanskeligheter med å uttrykke følelser 
eller å prate om disse på eget initiativ. 

 

• Metoden går ut på at man skjematisk og metodisk går gjennom positive og negative 
aspekter ved en situasjon en ønsker kartlagt. Skjemaet er delt inn i to sider; en 
pluss-side og en minus-side. Her skriver man henholdsvis positive og negative 
aspekter. 

 

• Målet er ikke bare å kartlegge hva barnet/ungdommen misliker, men også hvorfor, 
slik at det kan gjøres noe med.  

 



Eksempel jente 9. trinn 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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                                                Emne: Prøver 

                   +                       - 

 
• Prøver på PC (spesielt stiler). 
• Punkter i forkant som sier noe 

om hva hun skal kunne noe om.  
• Prøver alene på et eget rom 

(helst uten lærer). 
 

 
• Føler at hun ikke har øvd nok.  
• Redd for at hun ikke klarer å svare 

på spørsmålene. 
• Redd for å få karakterer. 
• Eleven opplever at medelevene i 

klasserommet er veldig stresset 
før de skal ha prøve. De snakker 
mye om at det er prøve og at de er 
nervøse – dette stresser eleven 
ytterligere.  

 



Sensorisk overfølsomhet 

• Lys 

• Berøring 

• Lukt 

• Lyd 

• Temperatur 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Fra «Mr. Tourette og jeg», Pelle Sandstrak (2007): 
 

«Det vanskelige tidspunktet i løpet av skoledagen er matpausen. Vi 
spiser i klasserommet. Alle har med sin egen, hjemmelagde matpakke. 
Klokken tolv begynner alle å spise.  
 

Jeg har problemer med å fokusere på maten. Lydene rundt meg 
forstyrrer, jeg rekker knapt å spise selv, det meste av tiden går med til å 
prøve å unngå å høre andres tygging og gnaging og spytting, 
knekkebrød og gulrøtter og epler.  
 

Jeg holder meg for ørene, tenker steinhardt på swimmingpooler, 
hockeytaklinger og blåhval. Men jeg har ikke sjangs når det gjelder å 
tenke bort ulydene i klasserommet – de slår knockout på tankene 
mine, og jeg forlater klasserommet klappende eller syngende eller 
hvislende. Noen ler uforstående, de andre fortsetter tyggingen. Jeg går 
ned og setter meg i hjørnet lengst inn i kjellerkorridoren. Der får jeg 
ro». 
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Tiltak for funksjon 1 og 2: Når det er ubehagelig 
å gå på skolen 

To hovedtilnærminger:  
 

1. Tilrettelegging: Fjerne elevens ubehag, enten inntil 
videre eller for godt. 
 

2. Tilvenning/eksponering: Hjelpe eleven med å venne 
seg til ubehaget.  

 

 
Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Tilrettelegging når det er konkrete steder eller 
situasjoner som vekker ubehag 

• Se på eventuelt behov for tilrettelegging i forhold til: 
 

- Å komme seg på skolen.  
-  Gå/sykle/ta buss? 
- Ta følge med en medelev? 
- Bli kjørt av foresatte – med hvem er sjansen for å lykkes 

størst? 

- Oppmøtetid.  
- «Alternativ» inngang. 
- Antall timer det er forventet at eleven skal være 

på skolen.  
- Undervisning én til én, i gruppe eller full klasse. 
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Tilrettelegging når det er konkrete steder eller 
situasjoner som vekker ubehag forts. 

 

• Se på hvordan de ansatte på skolen skal møte eleven. 

• Avtale med eleven om at en bestemt person skal 
møte eleven når han eller hun kommer på skolen. 

 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Tilrettelegging når det er konkrete steder eller 
situasjoner som vekker ubehag forts. 

• Sørge for at eleven opplever stor grad av struktur og 
forutsigbarhet i hverdagen. Tydelige planer (hvor, når, 
hvem, hva, opptrapping, «plan b»). 

• Gi eleven «verktøy» i forhold til håndtering av 
situasjoner han/hun frykter – eksempelvis hva 
personen kan svare på spørsmål om fravær. 

• Skjerme eleven for konkrete situasjoner som er er er 
er ubehagelige –eksempelvis friminutt. 
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 Tilrettelegging når det er konkrete steder eller 
situasjoner som vekker ubehag 

• Jobbe med relasjonsbygging og sosial tilhørighet. 

• Avtale om «fluktrute»/retrett.  

• Ved frykt for mangel på overføring av informasjon til 
vikarer: Laminerte «informasjonskort» med 
underskrift fra lærer/rektor.  
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Tilrettelegging i situasjoner som innebærer 
evaluering  

• Bruk kartleggingen! La eleven slippe evaluerings-situasjoner 
og sosiale situasjoner som oppleves som særdeles vanskelig 
for en kortere eller lengre periode, eksempelvis å svare på 
spørsmål i klasserommet, holde presentasjoner o.l.   
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Tilrettelegging i situasjoner som innebærer 
evaluering forts. 

• Dersom evaluering i store grupper er et problem, kan 
eleven få undervisning i en mer skjermet situasjon, 
eksempelvis undervisning i en mindre gruppe eller én til 
én. 

• Gym – se på tilrettelegging i forhold til 
garderobesituasjon, alternativt opplegg etc.  

• Tilrettelegging i forhold til friminutt. 

• Se på alternative måter å be om hjelp på. 

• Senke faglige krav. 

• Alternative prøveformer. 
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Tilvenning/Eksponering 

Mål:   

          Redusere angst som gjør det vanskelig å gå på 
 skolen.  

 Venne eleven til å fungere under mest mulig normale 
 forhold, og kanskje en gang fungere på lik linje med 
 andre. 
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Tilvenning forts. 

• Tilvenning skjer ved at eleven eksponeres for situasjoner 
og hendelser som fremkaller angst og lignende ubehag, 
og som han/hun har forsøkt å unngå. 

• Tilvenningen er vellykket når eleven ikke lenger opplever 
angst eller ubehag, og ikke prøver å unngå situasjonen 
lenger.  

Tilvenning kan skje langsomt og 
trinnvis, med gradvis større 
utfordringer. 

Tilvenning kan også skje gjennom 
«full eksponering». 
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Tilvenning ved situasjoner som vekker ubehag 

Gradvis tilvenning/eksponering:  
 
 

• Første trinn vil ofte innebære mye tilrettelegging.  

• Deretter innføres gradvis større krav til mestring, slik at det etter hvert 
er behov for mindre tilrettelegging.  

• Tilvenning kan skje på flere områder; oppmøte, undervisning, 
gym/svømming, prøvesituasjoner etc.  

  

 

 

Elev 1 

Elev 2 

Elev 3 
Fremgangsmåte og tempo  
avhenger av hvilken progresjon  
eleven er klar for 
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Eksempel: Gradvis tilvenning i forhold til oppmøte på 
skolen (for elever som har vært borte lenge) 

 

Noen alternativer (Kearney, 2008): 
 

• La eleven møte på skolen om morgenen og være der i 1. time 
før han/hun kan gå hjem igjen. Legg deretter opp til at eleven 
skal være gradvis mer på skolen – eksempelvis 1. time ekstra 
hver tredje dag e.l. (jobbe fremover).  

 

• La eleven møte til siste time og avslutte skoledagen på vanlig 
måte. Legg deretter opp til at eleven skal være gradvis mer på 
skolen (jobbe bakover). 
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Noen alternativer forts.:  
 

• La eleven møte til «spisefri». Legg deretter opp til gradvis mer 
oppmøte både før og etter «spisefri» (jobbe fra midten og 
utover). 

 

• La eleven innledningsvis delta kun i sine favorittfag.  
 

• La eleven innledningsvis få møte opp til undervisning på en 
«alternativ» arena – et grupperom, biblioteket, sosiallærers 
kontor etc.  Når dette fungerer bra legges det opp til gradvis 
deltagelse i full klasse.  
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Tilvenning i situasjoner som innebærer 
evaluering 

Gradvis tilvenning/eksponering: 
 

• Første trinn vil ofte innebære mye tilrettelegging. 

• Når eleven er trygg, begynner vi trinnvis å eksponere eleven for de 
sosiale situasjonene og evalueringssituasjonene han/hun føler 
ubehag i forhold til.  

 
Eksempel: Muntlig presentasjon i klasse. 

Lese inn presentasjon på lydfil → presentere noe alene for lærer → 
presentere noe for lærer + en medelev → presentere noe for lærer + 
en liten gruppe medelever → presentere noe i klassen sammen med 
en gruppe medelever → presentere noe for klassen sammen med en 
medelev → presentere noe alene for klassen.  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Tiltak for funksjon 3 og 4: Når det er attraktivt å 
gjøre noe annet enn å være på skolen 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Tiltak når eleven ønsker å oppnå 
oppmerksomhet fra foreldre eller viktige andre. 

Tiltakene er her primært rettet mot å øke foresattes evne til: 

   

1. å være oppmerksomme på, og belønne passende skolerelatert 
atferd hos barnet 

2. å ignorere, eventuelt straffe, skolevegringsatferd. 

 

Forslag til tiltak: 
 

• Klare beskjeder til barnet.  

• Etablere tydelige rutiner.  

• Tilvenning til å være borte fra foreldre. 

• Dreie oppmerksomheten bort fra uønsket og over til ønsket atferd. 

• Belønning for frammøte.  
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Tiltak når eleven ønsker å oppnår goder utenfor 
skolen 

Tiltakene er her handler om foresattes og andre voksnes evne til å: 
 

1. Å gjøre det mer attraktivt å være på skolen. 
2. Å gjøre det mindre attraktivt å være borte fra skolen.  
 
Forslag til tiltak: 
 

• Redusere konflikter ved å bli flinkere til problemløsning. 
• Gi beskjeder på en rolig måte. 
• Rutiner for morgen og kveld. 
• Redusere ubehag og øke fordelene ved å gå på skolen. 
• Hindre tilgang på konkrete, attraktive aktiviteter utenfor skolen. 
• Belønning av frammøte.  
• Straff for fravær.  
• Økt tilsyn hjemme og på skolen.  
• På skolen; følge eleven fra time til time. 
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Tiltak som kan virke mot sin hensikt: 

Hjemmeundervisning:  
 

 

• Hjemmeundervisning er i de aller fleste tilfeller ikke å 
anbefale da det kan bidra til å opprettholde 
vegringen.  

• Dette fordi konsekvensene av fravær (sosiale, faglige, 
emosjonelle, kognitive) gjør at det blir vanskeligere 
og vanskeligere å komme tilbake til skolen.  

 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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«Den onde sirkelen ved skolevegring» 

 

 

Modell hentet fra «Skolevegring. En praktisk og faglig veileder», Oslo kommune. 
Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 

Skolevegringskonferanse 2016 



Men; hjemmeundervisning kan brukes i særtilfeller:  
 

• Som kortvarig ordning for etablering av kontakt og gradvis 
tilnærming til skole.  

 

• For elever som det har vist seg svært vanskelig å hjelpe 
(bedre enn å ikke få noen undervisning i det hele tatt). 
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Tiltak som kan virke mot sin hensikt forts. 

Skolebytte: 
 

• Bytte av skole vil gjerne ha lite for seg ettersom 
problemstillingen ofte vil følge eleven.  

• Bytte av skole kan også være direkte  

     negativt hvis det fører til at eleven 

     får mindre kontakt med venner i og  

     utenom skoletiden.  
 

Men;  
• Skolebytte kan være nødvendig når vegringen skyldes direkte 

mobbing og annet ubehag som ikke kan elimineres raskt.  
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Noen elever blir svært opptatt av at skolebytte er løsningen:  

 Fordeler  Ulemper 

Begynne igjen på samme 
skole 

Lærerne kjenner meg Liker ikke lærerne 

Har venner Erting 

Slipper kanskje å ta 
klassetrinnet om igjen 

Liker elevene som ikke er 
plagsomme 

Begynne på ny skole Får nye venner Lærerne kjenner meg ikke 

Andre lærere Kan bli vanskelig å få nye 
venner 

Må kanskje ta klassetrinnet 
om igjen 

Får det kanskje ikke bra der 

Heyne og Rollings (2002): Elevene kommer ofte frem til at det er best å bli der de er. 

Eksempel tatt fra Holden og Sållman (2010) Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Samarbeidsavtale 

• I forbindelse med 
gjennomføring av tiltak bør det 
utformes en tydelig skriftlig 
samarbeidsavtale mellom skole, 
foresatte, elev og andre 
involverte parter.  

 

• En slik avtale skaper 
forutsigbarhet og kontroll for 
eleven, samtidig som mål og 
ansvarsfordeling tydeliggjøres.  

 

 

Mal hentet fra «Skolevegring. En praktisk og  
faglig veileder», Oslo kommune 
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Viktige prinsipper for en god samarbeidsavtale 
 
Fra «Skolevegring. En praktisk og faglig veileder», Oslo kommune: 

 
• Avtalen bør skrives ned. Skriftliggjøring forplikter i større grad enn en 

muntlig avtale. 
• Avtalen bør inneholde langsiktige mål og delmål. Delmål kan formuleres i 

form av en opptrappingsplan eller som gradvis økende krav til eleven i 
skolesituasjonen. 

• Planen bør inkludere et tidsaspekt på gjennomføringen av delmålene, og 
det bør gjøres en konkret avtale om neste møte. 

• Planen bør utformes og gjennomføres med deltagelse fra: ledelse, evt. 
sosiallærer, kontaktlærer, elev, foresatte og evt. andre involverte aktører. 

• Grad og form på deltakelse fra eleven må tilpasses individuelt og ut fra 
alder. 

• Avtalen bør si noe om hva de involverte partene gjør  
      dersom noen av trinnene i planen mislykkes, - plan B. 
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Noen generelle tips… 

• Aldri mer enn én «økning» av gangen. 

• Unngå «økning» etter ferie, helg, fridager etc. 

• Gjennomfør tiltak i tråd med planen – eleven må 
kunne stole på planen! 

• Ved alternative skoledager; vurder om eleven skal 
delta, eventuelt på hvilken måte og i hvilken grad, - 
eller om han/hun skal jobbe hjemme. 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Arbeid med skolevegring i praksis  
– et eksempel 

 
• Gutt, 6. trinn. 
• Mor tok kontakt med PPT. Eleven hadde da byttet skole for om lag 1 

uke siden.  
• Eleven hadde hatt 4 uker fravær på sin tidligere skole før han byttet. 

På sin nye skole møtte han til undervisning den første dagen, 
deretter uteble han totalt. Han hadde imidlertid noen møter med 
kontaktlæreren sin. 

• Skoleflink elev, med svært gode evner. Prestasjonsorientert. 
• Utløsende årsak til vegringen (i følge foresatte og elev): bytte av 

kontaktlærer.  
• Mor var fortvilet da hun opplevde at rektor ved ny skole hadde lite 

forståelse for elevens problematikk. «Såpass tilrettelagt opplegg er 
behandling og det driver ikke skolen med». 

• Foresatte og elev rapporterte mye «kveldsstress». Eleven viste også 
svært mye uro på morgenen; aggressivitet i forbindelse med krav 
om oppmøte, samt uttrykk for ulike «vondter». 
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Arbeid med skolevegring i praksis – et eksempel 
forts.  

Veien videre:  
 

• Samtale med mor; gjennomgang av historien, drøftinger og 
samtale knyttet til funksjon.  

 

• Samtale med rektor; generell informasjon om skolevegring, 
hva innebærer vegring, «typisk» tilnærming i slike saker etc. 
 

• Oppstartssamtale med mor, far, sosiallærer, spes.ped.veileder, 
kontaktlærer, rektor og PPT.  

     Agenda → Utarbeide en samarbeidsplan.  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
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Samarbeidsavtale for gutt 6. trinn 

Samarbeidsavtale mellom elev, skole, foresatte og eventuelle 
andre involverte:  

Elev (navn), mor, far, kontaktlærer (navn), sosiallærer (navn), 
spes.ped.veileder (navn), rektor (navn), PPT (navn).  
 

Langsiktig mål for samarbeidet: 

Eleven skal møte på skolen hver dag, være der hele dagen og 
trives. 
 

Delmål/opptrappingsplan:  

Oppstart: 3. desember 2014. Planen/trinn 1 gjelder frem til 18. 
desember 2014.  
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Samarbeidsavtale for gutt 6. trinn forts. 

 

Delmål/trinn 1: 

Eleven møter på skolen 09:45 på mandager, og 08:45 resterende 
dager. Mor kjører. Mor og elev møter kontaktlærer på trappen 
utenfor skolen, og går inn på «xxx» (eget rom). Mor sitter bakerst 
i rommet. Eleven er på skolen frem til kl. 10:35 på mandager 
(pga. friminutt) og til kl. 09:35 resterende dager.  
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Uke 49 Uke 50 Uke 51 

M:  
 
 
T: 08:45 – 09:35. Se på 
ukeplan/lekseplan (hvem, hva, 
når). Jobbe med matte. 
 
O:  08:45 – 09:35. Jobbe med 
skriftlige oppgaver (ikke 
muntlige). 
 
T: 08:45 – 09:35. Som onsdag. 
 
 
F: 08:45 – 09:35. Som onsdag. 
 

M: 09:45 – 10:35. Se på 
ukeplan/lekseplan. 
 
T: 08:45 – 09:35. Jobbe med 
oppgaver. Elev 1 deltar.  
 
 
O: 08:45 – 09:35. 
Kontaktlærer borte. Elev 
jobber hjemme.  
 
T: 08:45 – 09:35. Jobbe med 
oppgaver. Elev 1 deltar. 
 
F: 08:45 – 09:35. Som torsdag.  

M: 09:45 – 10:35. Som i uke 
50. 
 
T: 08:45 – 09:35. Som i uke 
50. 
 
 
O: 08:45 – 09:35. Som i uke 
50. 
 
 
T: 
 
 
F:  

Eleven jobber med arbeidsplan hjemme, litt hver dag.  

Delmål/trinn 1: 
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Samarbeidsavtale for gutt 6. trinn forts. 

Generelle tiltak og ansvarsfordeling: 
Kontaktlærer har ansvar for:   Lage planer. 
Ledelsen ved skolen har ansvar for:  Gi tid til de involverte til å 
     gjennomføre planen. 
Foresatte har ansvaret for:   Å følge opp planen.  
Eleven har ansvar for:    Møte til avtalt tid. 
Andre involverte har ansvaret for:  Delta på drøftingsmøter. 
 
Plan B: 
XXX (kontaktlærer) kommer hjem og henter. Dersom eleven ikke blir 
med tilbake på skolen gjennomgår XXX planen for neste dag. Gir 
tydelig forventning om at de møtes i morgen. 
 
Evaluering: 
Tirsdag 17. desember kl. 10:00 på XXX skole.  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Arbeid med skolevegring i praksis – et eksempel 
forts.  

Evaluering 17. desember 2014: 
 

• Gjennomføring av planen har gått bra, til tross for en vanskelig start. 
• Mor skulle i utgangspunktet trekke seg ut av rommet på dag 3. Dette glemte vi 

å føre opp i avtalen – etter samtale med PPT valgte derfor mor og 
kontaktlærer å holde seg til planen, og mor ble i rommet resten av uken, samt 
på mandagen og tirsdagen i uken som fulgte.  

• Tirsdag i uke 2 kom XXX (elev 1) inn. Dette fungerte bra. 
• Onsdag i uke 2 trakk mor seg ut av rommet.  
• Foresatte opplever at oppmøtet på skolen gikk bedre i uke 2.  
• Eleven vurderes å ha god tillit til kontaktlærer.  
• Foresatte har observert en endring i elevens atferd hjemme; eleven fremstår 

som mer «levende» og er i ferd «med å hente seg inn igjen». Skolen opplever 
også endring: eleven smiler mer, han tør å stille spørsmål, sier «hadet» når 
han går etc.  

• Det er tiden hjemme om morgenen som er vanskeligst – når eleven først 
kommer ut i bilen roer han seg ned.  

• Spørsmål til eleven om forlag til «veien videre»: «Det kan PPT-dama 
bestemme». 

 
 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Arbeid med skolevegring i praksis – et eksempel 
forts.  

Samarbeidsavtale 2: 
 
Langsiktig mål, generelle tiltak og ansvarsfordeling, plan B: Som plan 1.  
 

Delmål/trinn 1: 
Varighet: 2. januar – 13.januar.  Eleven møter på skolen 09:45 på mandag, 
samt 08:45 resterende dager. Mor kjører. Mor og elev møter kontaktlærer på 
trappen utenfor skolen. Mor setter seg på rektors kontor. Eleven og lærer går 
inn på «XXX». Eleven skal være på skolen 50 minutter hver dag.  
 

Delmål/trinn 2: 
Varighet: 14. januar – 27. januar. Oppstart som trinn 1. + eleven skal være på 
skolen frem til 10:30 hver dag.  
 
Evaluering:  
Fredag 24. januar kl. 13:00 på XXX skole.   
 Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 

Skolevegringskonferanse 2016 



Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 

M:  30. desember. 
Fri. 
 
 
T: 31. desember. Fri. 
 
 
 
O: 01. januar. Fri. 
 
 
 
T: 08:45 – 09:35. 
Elev og elev 1. 
 
 
F: 08:45 – 09:35. 
Elev og elev 1. 

M: 09:45 – 10:35. 
Elev og elev 1. 
 
 
T: 08:45 – 09:35. 
Elev og elev 1. 
 
 
O: 08:45 – 09:35. 
Elev og elev 1. 
 
 
T: 08:45 – 09:35. 
Elev og elev 1. 
 
 
F: 08:45 – 09:35. 
Elev og elev 1. 

M: 09:45 – 10:35. 
Elev og elev 1. 
 
 
T:  08:45 - 10:30. 
Elev og elev 1. 
 
 
 
O: Fotballturnering. 
Elev jobber hjemme. 
 
 
T: 08:45 – 10:30. 
Elev og elev 1.  
 
F: 08:45 – 10:30. 
Elev, elev 1 og elev 
2. 

M: 09:45 – 10:35. 
Elev, elev 1 og elev 
2.  
 
T: 08:45 – 10:30. 
Elev, elev 1, elev 2 
og elev 3.  
 
O: 08:45 – 10:30. 
Elev, elev 1, elev 2 
og elev 3. 
 
T: 08:45 – 10:30. 
Elev, elev 1, elev 2 
og elev 3. 
 
F: 08:45 – 10:35. 
Elev, elev 1, elev 2 
og elev 3.  

Samarbeidsavtale 2 forts. Delmål/trinn1 og 2 : 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Arbeid med skolevegring i praksis – et eksempel 
forts.  

Evaluering 24. januar 2015: 
 

 

• Skolen forteller at eleven har hatt mange gode mestringsopplevelser. 
Gjennomføringen av planen har fungert bra.  

• Elev 3 skal slutte. Eleven synes dette er trist. 
• Mor forteller at «økedager» fortsatt er vanskelige. Men; vanskelige dager 

er ikke like vanskelige nå som i oppstarten. Kontaktlærer har sendt 
meldinger til eleven på morgenen – det har vært til stor hjelp.  

• Mor jobber i tillegg med strategier på morgenen som går ut på å dempe 
stress. Mor og eleven har begynt å jogge. Eleven hjelper også til med 
oppussing i kjelleren.  

• Kveldsstresset er nå borte. Eleven gir uttrykk for et positivt syn på skolen: 
«når jeg skal begynne på skolen igjen», «føler trygghet».  

• Eleven har i samtale gitt uttrykk for at han ønsker XXX (elev 4) inn i 
gruppen.  

   

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8: Uke 9 

M: 09:45. Elev, elev 
1 og elev 2  
→ 10:30 
 
 
T: 08:45 – 10:30 . 
Som over. 
 
 
 
O: 08:45 – 10:30. 
Som over. 
 
 
T: 08:45 – 10:30. 
Elev, elev 1, elev 2 
og elev 4. 
 
F: 08:45 - 10:30. 
Som torsdag. 

M: 09:45. Elev, elev 
1, elev 2 og elev 4. 
→ 10.30. 
 
 
T: 08:45 – 10:30. 
Som over. 
 
 
 
O: 08:45 – 10:30. 
Mor setter seg på 
XXX.  
 
T: 08:45 – 10:30. 
Som over.  
 
 
F: 08:45 – 10:30. 
Som over.  

M: 09:45 – 10:30. 
Som onsdag, 
torsdag og fredag i 
uke 6.  
 
T: 08:45 – 10:30. 
Deltagelse i klassen 
fra 09:40 – 10:10 ¤ 
 
O: 08:45 – 10:30. 
Som over. 
 
 
T: 08:45 – 10:30. 
Som fredag i uke 6. 
 
F: 08:45 – 10:30. 
Som tirsdag og 
onsdag (uke 7).  

Vinterferie M: 09:45 – 10:30. So 
mandag i uke 7. 
 
 
T: 08:45 – 10:30. 
Som tirsdag, onsdag 
og fredag i uke 7.  
 
O: 08:45 – 10:30. 
Som over. 
 
 
T: Kontaktlærer 
borte. Elev jobber 
hjemme.  
 
F: 08:45 – 10:30. 
Som tirsdag og 
onsdag (uke 9). 

¤ Se egen plan fra kontaktlærer. 08:45 → møte i vanlig gruppe på XXX. Jobbe der frem til 09:40. 

Elevene går da sammen med kontaktlærer ned i klassen og inn på datarommet. Jobber der frem til 
10:10. Etter dette går elevene tilbake til XXX og avslutter der 10:30. Evaluering: 07. mars 2015. 

Samarbeidsavtale 3:   27.01.15 – 09.03.15.  Delmål/trinn 1:  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Arbeid med skolevegring i praksis – et eksempel 
forts.  

Evaluering 7. mars 2015: 
 

• Gjennomføring av planen har fungert bra. 

• Eleven har hatt noen dager han har opplevd som vanskelige og hvor han 
har gått ut av grupperommet. Han har imidlertid gått inn igjen etter kort 
tid og deltatt etter planen.  

• Lærer har valgt å sette inn elev 5 i stedet for elev 4 da han opplevde at 
elev 4 ikke ønsket å være der.  

• Eleven holder seg mye til elev 1 i gruppen. Kontaktlærer vil i tiden 
fremover forsøke å legge til rette for at han samarbeider med de andre 
guttene også.  

• Plassering i «lyttekrok». Kontaktlærer ser  

      nærmere på dette sammen med eleven.  

 

 Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 

M: 09:45 – 10:30. 
Elev, elev 1, elev 2 
og elev 5. 
 
T: 08:45 – 10:30. 
Som fredag i uke 9. 
 
 
 
O: 08:45 – 10:30. 
Deltar i klassen 
med oppgaver.  ¤ 
 
T: 08:45 – 09:30. 
Elev, elev 1, 2 og 5. 
 
F: 08:45 – 10:30. 
Som onsdag (uke 
11). 

M: 09:45 - 
10:30. Som uke 
11. 
 
T: 08:45 - 10:30. 
Som uke 11. 
 
 
 
O: 08:45 – 
10:30. Som uke 
11. 
 
T: 08:45 – 09:30. 
Som uke 11. 
 
F: 08:45 – 10:30. 
Som uke 11. 

M: 09:45 – 10:30. 
Elev, elev 1, elev 2 
og elev 5. 
 
T: 08:45 – 10:30. 
Deltar i klassen fra 
08:50 – 09:15. ¤ 1. 
 
 
0: 08:45 – 10:30. 
Som over. 
 
 
T: 08:45 – 10:30. 
Som i uke 12. 
 
F: 08:45 – 10:30. 
Som tirsd./onsd. 
(uke 13). 

M: Kontaktlærer 
borte. Elev 
jobber hjemme. 
 
T: 08:45 – 10:30. 
Som 
tirsdag/onsdag i 
uke 13.  
 
O: 08:45 – 10:30. 
Deltar i klasse x 
2. ¤ 2. 
 
T: 08:45 – 10:30. 
Som i uke 13.  
 
F: Som onsdag 
(uke 14). 

M: 09:45 – 
10:30. Som i uke 
13. 
 
T: 08:45 – 10:30. 
Som fredag i uke 
14. 
 
 
O: 08:45 –10:30 
Delta i klasse x 2 
+ lyttekrok. ¤ 3. 
 
T: 08:45 – 10:30. 
Som i uke 14. 
 
F: 08:45 – 10:30. 
Som onsdag i 
uke 15. 

Påske-
ferie 

Samarbeidsavtale 4:     10.03.15 – 11.04.15.    Delmål/trinn 1: 

¤ Sitte på egen plass ved siden av elev 1. Jobber i klassen fra 09:40 – 10:10. ¤ 1 Møter på XXX 08:45. Deltar i 
klassen fra 08:50 – 09:15. Sitter på egen plass. Friminutt – guttene går da sammen med kontaktlærer tilbake til 
XXX. ¤ 2 Delta i klasse fra 08:50 – 09:15. Friminutt. 09:15 – 09:40 – arbeid med guttene på XXX. Delta i klasse fra 
09:40 – 10:10. Avslutter som vanlig på XXX. ¤ 3 I klasse 08:50 – 09:15. Egenaktivitet. XXX 09:15 – 09:40. Delta i 
klasse 09:40 – 10:10. «Lyttekrok». Evaluering: 8. april kl. 14:15 på XXX skole.  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Arbeid med skolevegring i praksis – et eksempel 
forts.  

Evaluering 8. april 2015:  
 

• Foresatte: Eleven fremstår generelt som tryggere og roligere nå. Han har 
vært en del sammen med elev 1 på fritiden – dette har vært positivt for 
eleven. 

• Eleven var svært urolig i forkant av deltagelsen i «Lyttekrok». Han deltok 
imidlertid og hoppet av glede da han kom tilbake på «XXX».  

• Dagen før var det uanmeldt brannøvelse. Eleven deltok,  

      men var mer sliten enn vanlig når han kom hjem.  

• Eleven er svært opptatt av planene og stoler på at vi lager  

      planer han kan gjennomføre.  

• Eleven har begynt å spørre hjemme om han ikke kan være lenger på 
skolen hver dag.  

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Samarbeidsavtale 5:      22.04.15 – 23.05.15.      Delmål/trinn 1: 

Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 

M: Fri. 
 
 
T: 08:45–10:30.  08:50 – 
09:15: Egenaktivitet i 
klasse. 09:15 – 09:40: 
XXX. 09:40 – 10:10: 
Egenaktivitet i klasse. 
 
O: 08:45 – 10:30. 08:50 – 
09:15: Egenaktivitet i 
klasse. 09:15 – 09:40: 
XXX. 09:40 – 10:10: 
«Lyttekrok». 
 
 
T: 08:45 – 10:30. På XXX. 
Mor følger eleven til XXX, 
drar deretter hjem. 
Henter 10:30. 
 
F: 08:45 – 10:30. 
Praktiske aktiviteter inne 
på skolen med 
kontaktlærer og guttene. 
Mor kjører og henter. 

M: 09:45 – 10:30. 
Som i uke 15. 
 
T: 08:45 – 10:30. 
(Kreativ dag). På 
gruppe med lærer 1 
og guttene.  
 
 
O: 08:45 – 10:30. 
(Kontaktlærer borte). 
08:50 – 09:15. I klasse 
med lærer 1. 09:15 – 
10:30: på XXX. 
 
 
T: Fri (1. mai). 
 
 
 
 
F: 08:45 – 10:30. 
(Kontaktlærer borte). 
Som onsdag (uke 18). 

M: 09:45 – 10:30. 
Som i uke 18. 
 
T: 08:45 – 12:00. 
Oppstart som tirsd. i 
uke 17. 10:10 – 
11:15:Mat /friminutt 
på XXX. 11:15 – 
12:00: Jobbe i klasse 
med kontaktlærer og 
alle guttene i 
klassen.  
 
O: 08:45 – 12:00. 
Som tirsdag. Men; 
11:15 – 12:00. Arbeid 
i klassen med alle 
elevene i klassen. 
 
T: 08:45 – 10:30.  
Som tirsdag i uke 17. 
 
F: 08:45 – 10:30. 
(Kontaktlærer borte). 
Som onsdag – med 
lærer 1.  

M: 09:45 – 
10:30. 
(Kontaktlærer 
borte). Lærer 1 
møter guttene 
på XXX. Jobbe i 
klassen med 
lærer 1. 
 
T: Sykkeldag. 
Elev bestemmer.  
 
O: 08:45 – 
12:00. Som 
onsdag i uke 19. 
 
T: 08:45 – 12:00. 
(Kontaktlærer 
borte). Som 
torsdag i uke 19 
– med lærer 1.  
 
F: Forberedelser 
til 17. mai. Se 
egen plan. Elev 
bestemmer.  

M: 09:45 – 10:30. 
Som i uke 19. 
 
T: 08:45 – 12:00. 
Som onsdag i uke 
20. 
 
 
 
O: 08:45 – 12:00. 
Som over. 
 
 
 
 
 
T: Fri 
(planleggingsdag). 
 
 
 
F: Fri 
(planleggingsdag). 
 
Evaluering: 20. 
mai kl. 14:15. Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 

Skolevegringskonferanse 2016 



Arbeid med skolevegring i praksis – et eksempel 
forts.  

Evaluering 20. mai 2015: 
 

• Gjennomføring av planen har gått bra. 

• Eleven har uteblitt en dag. Dette kom som et resultat av at planen ikke ble 
fulgt (ny lærer trakk aldri guttene tilbake på «XXX» etter den første 
arbeidsøkten i klasserommet).  

• Eleven trives nå med «Lyttekrok». 

• Eleven har gitt uttrykk for at han har «et bedre liv nå».  

 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Uke 22 Uke 23 Uke 24 Uke 25 

M: 09:45 – 10:30. Med 
kontaktlærer. Jobbe i 
klassen. 
 
 
T: 08:45 – 12:15. I klasse 
08:50 – 09:15. På XXX 
09:15 – 09:40. I klasse 
09:40 – 10:10. 
Mat/friminutt på XXX 
10:10 – 11:15. I klasse 
11:15 – 12:15.  
 
O: 08:45 – 12:30. Som 
over. 12:30: Lekedag. 
Elev bestemmer.  
 
T:  Fri. 
 
F: 08:45 – 12:30. Som 
onsdag.  

M: 09:45 – 11:15. 09:45 
– 10:30. Jobbe i klasse. 
10:30 – 11:15: 
Mat/friminutt på XXX. 
 
T: 08:45 – 12:30. Teater. 
Se egen plan fra 
kontaktlærer. 
 
O: 08:45 – 12:30. Teater. 
Se egen plan fra 
kontaktlærer. 
 
T: 08:45 – 12:30. Teater. 
Se egen plan fra 
kontaktlærer. 
 
F: Fri. 

M: Fri. 
 
 
 
 
T: 08:45 – 12:30. Som 
tirsdag i uke 22 + 15 
minutter.  
 
O: «Valgdag». 
Aktivitetsdag for 5. og 6. 
trinn. Se forslag fra 
kontaktlærer.  
 
T: 08:45 – 12:30. 
Ryddedag. Se plan fra 
kontaktlærer.  
 
F: «Kreativ dag». 
Aktivitetsdag. 
 
T 

M: «Skolens mester» 
ute. Eleven jobber 
hjemme.  
 
 
T: Sykkeltur til 
gamlebyen. Eleven 
bestemmer. 
 
O: Idrettsdag. Fri.  
 
T: Fotballkamp. 
 
F: Avslutning. Se egen 
plan fra kontaktlærer.  
 
 
 
 

Samarbeidsavtale 6:   26.05.15 – 20.06.15     Delmål/trinn 1:     

Evaluering: Før skolestart i august 2015. 
Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 

Skolevegringskonferanse 2016 



Arbeid med skolevegring i praksis – et eksempel 
forts.  

Evaluering 18. august 2015: 
 
• Eleven har gitt uttrykk for at han er 

veldig spent og nervøs for å begynne 
på skolen igjen. Samtidig ønsker han 
å være en «normal» elev.  

 
Samarbeidsavtale: 
 
• Vi valgte på bakgrunn av elevens 

utspill å gå bort fra de detaljerte 
planene.  

• Eleven skal i tiden fremover møte 
lærer 10 minutter før timestart om 
morgenen.  

• Han vi få tilbud om å ha friminuttet 
«som vanlig» på «XXX».  

 
 

 
 

• Lærer forsikrer eleven om ting som at 
han ikke skal lese høyt i klassen, svare 
på hva han har gjort i sommerferien 
etc.  

• Eleven møter lærer fredagen før 
skolestart. De skal da gjennomgå 
ukeplan, i tillegg til at eleven får en 
omvisning i de rommene han ikke har 
deltatt i enda (mat og helse, kunst og 
håndverk etc.). De ulike lærerne som 
skal ha i fagene blir med på 
omvisningen slik at han også får møte 
dem i forkant av oppstarten. 
 

Evalueringsmøte: 9. september 2015. 
 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Arbeid med skolevegring i praksis – et eksempel 
forts.  

Evaluering 9. september 2015: 
 
• Eleven har deltatt i alle timer og 

på alle arenaer.  
• Eleven er fortsatt inne i 

friminuttene.  
• Han kommer også 10 minutter før 

skolestart og møter lærer.  
• Vi avtaler at det jobbes med 

deltagelse i friminutt før eleven 
forventes å møte som normalt. 
Lærer legger til rette for 
deltagelse i friminutt gradvis, 
først med han til stede, deretter 
med andre kjente lærere etc.  

• Det aller siste som skal «tas vekk» 
er sms fra lærer om morgenen.  

• Eleven beskrives som «lykkelig» 
og som «sitt gamle jeg».  

 

Anette Ruud, PPT Sarpsborg, 
Skolevegringskonferanse 2016 



Takk for oppmerksomheten! 


