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Sammendrag 

 

Tittel: Tverrfaglig samhandling i skolevegringssaker 

 

Formål: Oppgaven har undersøkt hvordan skolen, PPT og BUP forholder seg til hverandre og 

samhandler i skolevegringssaker. Kravet i samhandlingsreformen er at ulike instanser skal 

forbedre sin tverrfaglige samhandling. Ambisjonen har vært vil være å gi ny og anvendbar 

kunnskap om dette, avgrenset til oppgavens tema. 

 

Problemstilling: Hvordan oppleves den tverrfaglige samhandlingen mellom skole, PPT og 

BUP om elever som viser symptomer på skolevegring? Forskningsspørsmål:  

1. Hvilken forståelse har du av begrepet skolevegring, og hva tror du kan være 

grunnen til at det er et økende problem?  

2. Hva er du opptatt av i den tverrfaglige samhandlingen? 

3. Hvordan syns du de ulike profesjonene påvirker den tverrfaglige samhandlingen, 

og hvilken behandling synes du fungerer? 

 

Teori: Oppgaven bruker fire teoretiske perspektiver: profesjonsperspektivet, tverrfaglig 

samhandling, om mandat og oppgaver for de konkrete instansene, samt om fenomenet 

skolevegring. 

 

Metode: Studien anvender en kvalitativ intervjuundersøkelse med til sammen fem 

informanter fra skole, PPT og BUP. 
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Funnene kan oppsummeres slik:  

• Skolevegringsbegrepet er omdiskutert. Det knyttes ofte til angst og depresjon som kan 

forløpe seg annerledes hos barn og unge enn hos voksne. Det kan derfor være behov for 

mer kunnskap om dette for å kunne skille mellom skulk og skolevegring. En økning i 

antall skolevegringssaker kan komme av at barn og unge opplever prestasjonsjag på 

skolen og at barn og unge tåler mindre motgang nå enn tidligere. 

• Tverrfaglig samhandling styrkes av god møtekultur som forutsetter at instansene er 

forberedt og har forpliktet seg til de oppgaver som har blitt bestemt på forhånd. Kontakt-

lærer bør lede det tverrfaglige teamet og kunne utføre oppgaver som overlapper BUPs 

oppgaver, som for eksempel å reise hjem til eleven for å synliggjøre at vedkommende er 

ventet tilbake til skolen. Det ble poengtert at psykisk helse bygges på skolen og ikke på et 

kontor. Dessuten er det behov for mer kunnskap om skolevegringsproblematikk. 

• Profesjonene bygger på ulike kunnskapstradisjoner og ser derfor med forskjellige «blikk» 

på brukeren. Det kom fram at behandlerrollen var mer fremtredende enn pedagogrollen. 

Spesialpedagogen i BUP kan ha en nøkkelrolle i samhandlingen ved å være en 

«oversetter» av helsespråket når dette diskuteres i den tverrfaglige samhandlingen. Det 

etterspørres mer kunnskap om hverandres profesjoner for å imøtekomme en forventet 

økning i spesialisttjenesten. Kognitiv atferdsterapi samt relasjonsbasert mestringsorientert 

miljøterapi ble trukket fram som gode behandlingstiltak for å hjelpe brukeren til 

selvregulering og mestring.  

Konklusjon: Skole, PPT og BUP er avhengige av hverandres kunnskap og engasjement for at 

elever med skolevegring skal oppleve å bli ivaretatt på best mulig måte. Det er en felles 

forståelse av hva skolevegring innebærer, men ulik bruk av begreper i tilknytning til dette. 

Læreren har en viktig rolle for å få til den tverrfaglige samhandlingen, og bør få fullmakter til 

å ta utradisjonelle valg som overlapper BUPs oppgaver. En økning i antall skolevegringssaker 

kan blant annet ha sammenheng med overbeskyttende foreldre og forventningspress fra 

skolen og omgivelsene. Det kan oppleves som om den tverrfaglige samhandlingen kan styrkes 

dersom roller fra ulike profesjoner blir anerkjent som en fordel i behandlingen framfor at dette 

legger grunnlag for rivalisering. Det kom også fram at spesialpedagogen i BUP kan være en 

brobygger mellom helse- og skoleperspektivet. Brukermedvirkning vil være avgjørende for å 

lykkes i behandlingen der brukeren får hjelp til selvregulering og mestring. 
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Forord 

 

Inni hetta. Alltid med jakka godt trukket opp. Der var det et barn – som ville være 

alene. Innestengt fra de andre på skolen. Angst, redd for andre. Lærere, 

skoleassistenter, psykologer – det var de som skulle åpne veien til det å bli en i 

flokken. Ekspertene skulle hjelpe. Barnet var prisgitt at disse fikk dette til – i sammen. 

 

En slik situasjon kunne vært hentet fra mitt tidligere arbeid i skolen. Så store og viktige 

oppgaver forutsetter at ulike eksperter og roller får til noe i fellesskap. Interessen for hvordan 

dette kan skje ble min inspirasjon til å gå løs på denne masteroppgaven. 

Det har vært givende å få skrive om et så aktuelt tema som mange har en mening om. 

Temaet dukker også ofte opp i nyhetsbildet. Jeg ser fram til å videreformidle kunnskapen jeg 

har fått videre i skolen og på andre arenaer. 

Først og fremst vil jeg takke informantene mine som sporty stilte opp og gav meg 

verdifullt innblikk i sine erfaringer og sin kunnskap om temaet. Tusen takk også til min 

veileder Magnar Ødegård ved Institutt for spesialpedagogikk. Og stor takk til Jens og 

familien.  

 

Jar, mai 2018 

Marianne Vaasjø Eid  
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1 Innledning 

Denne masteroppgaven undersøker hvordan de tre partene, skole, Pedagogisk-psykologisk 

tjeneste (PPT) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), samhandler med 

hverandre om elever som viser symptomer på skolevegring. Oppgaven vil rette 

oppmerksomheten mot et felt der selve samhandlingen mellom ulike instanser er helt 

essensielt for at barnet skal erfare at de blir ivaretatt med rask og riktig hjelp til å mestre 

skolehverdagen. 

Dette innledningskapitlet vil først introdusere temaet, deretter gå nærmere inn i 

problemstillingen og avklare begreper og avgrensninger.  

1.1 Bakgrunn 

Skolevegring er et komplekst problem som gjør at skolen ofte vil være avhengig av flere 

samarbeidende instanser for å få barnet eller ungdommen tilbake til skolen (Holden og 

Sållman, 2010). Dersom dette ikke lar seg gjøre kan det føre til at disse elevene ikke får 

fullført grunnskolen eller dropper ut av videregående skole, som igjen kan øke risikoen for å 

havne utenfor arbeidslivet. Det er derfor viktig med tidlig innsats, som handler om hvor tidlig 

man skal intervenere når skolen begynner å bekymre seg. Teorier for dette vil jeg komme 

tilbake til i kapittel 2. For elever som ikke blir fanget opp fort nok og havner utenfor 

hjelpeapparatet kan dette få fatale følger. En mor skriver i et leserinnlegg, om hennes sønn 

med skolevegring, at det i møte med de instanser skolen samarbeidet med ble gjort svært lite. 

Det var manglende forståelse mellom instansene for hva slags rolle og arbeidsoppgaver de var 

tiltenkt på dette feltet (Foreldre, Bærum, 2018). 

Skolevegring kan utvikle seg og få alvorlig følger, ifølge Holden og Sållman. Tidlig 

intervensjon er derfor viktig (2010, s. 62). Kearney framholder at instansene som skal 

samhandle tverrfaglig ofte er viktige aktører for å bekjempe skolevegring. Dersom disse 

instansene ikke klarer å samhandle godt nok vil det få alvorlige konsekvenser for denne 

gruppen elever som har symptomer på skolevegring (Kearney, 2003, s. 125ff). 

Lauvås og Lauvås skriver at tverrfaglig samhandling er den eneste måten man kan 

oppnå gode resultater på i arbeidet med personer med spesielle behov (2015, s. 11). Dette kan 

også gjelde for eksempel barn og unge som har symptomer på skolevegring.  
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Skolevegring diskuteres i pressen i faglige debatter. Et eksempel er et innlegg der det 

blir hevdet at instansene som skolen samarbeider med, strever med «å gi hjelp» som hjelper 

(Skorstad, 2015). Slike instanser kan blant annet være BUP, PPT eller helsesøster. 

Forskning om skolevegring har blant annet satt dette fenomenet i sammenheng med 

frafall i videregående skole. Forskningen har dokumentert dette som et stort samfunnsproblem 

(Breilid og Sørensen, 2016). Det er også forskning som poengterer hvor stor betydning det har 

at skolen har god kommunikasjon og godt samarbeid med de instanser som trekkes inn 

(Havik, 2016, s. 104).  

Det er nettopp denne samhandlingen mellom skole og andre instanser jeg ser nærmere 

på i denne masteroppgaven.  

I konteksten for min undersøkelse om tverrfaglig samhandling mellom skole og andre 

hører det med at tverrfaglig samhandling etterspørres stadig mer i flere områder i samfunnet. I 

denne trenden løftes tverrfaglig samhandling fram som et positivt ladet begrep. Det brukes 

gjerne som et tegn på at arbeidet i en bedrift eller organisasjon er interessant, dynamisk og 

utviklende for de som jobber der (Lauvås og Lauvås, 2015). Et eksempel på denne trenden i et 

annet område enn skolen kan være forskning innenfor IKT og helse hvor tverrfaglighet har 

gitt store gevinster. Blant annet er dette dokumentert gjennom Rikshospitalets forskning på 

sensorer i menneskekroppen (Forskningsrådet, 2008). Et annet eksempel er tverrfaglig 

samhandling for å bedre trafikksikkerheten ved å involvere politiet, Trygg Trafikk, Helse- og 

utdanningsdirektoratet sammen med Statens vegvesen (Bergensavisen, 2009). Videre brukes 

slikt tverrfaglig samhandling også i bekjempelsen av arbeidskriminalitet der politiet, 

skatteetaten og byggenæringen jobber i fellesskap (Regjeringen.no, 2017). Ut ifra dette kan 

man se at tverrfaglig samhandling om skolevegring inngår i en større trend i samfunnet.  

Med bakgrunn i samhandlingsreformen som ble lagt fram i januar 2012 er det et ønske 

om å få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen (Helse- og omsorgsdepartement, 

2009, s. 21). Formålet med reformen er i korte trekk å utvikle mer helhetlige og koordinerte 

helse- og omsorgstjenester og å bedre folkehelsen. Det skal blant annet legges vekt på 

tverrfaglig samhandling og kostnadseffektivisering spesielt ved å bestille færre 

spesialisthelsetjenester. Videre skal flere helse- og spesialisthelsetjenester overføres til helse- 

og omsorgstjenesten i kommunene. Hensikten med samhandlingsreformen vil derfor være å 
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forebygge mer og behandle mindre. Denne reformen kommer jeg forøvrig nærmere inn på i 

avsnitt 2.2.1. 

Gjennom tidligere arbeid har jeg som pedagog i skolen koordinert og fulgt opp elever 

som viser symptomer på skolevegring, og hvor flere eksterne instanser er blitt involvert. Den 

bakgrunnen har gitt meg et personlig engasjement for temaet. Barn med symptomer på 

skolevegring har krav på behandling. For at hjelpen skal fungere må skolen engasjere seg 

tidlig og få til en nær og tett felles forståelse av problemene med de samhandlende instanser. 

Det handler om at disse barna vil være prisgitt at involverte instanser får til en samhandling. 

Dette skal hjelpe barna i en viktig periode i livet slik at de kan fullføre grunnskolen eller 

videregående opplæring.  

 I masteroppgaven legger jeg vekt på hvordan skolen, PPT og BUP forhandler og løser 

oppgaver i fellesskap, og hvordan de ser på hverandres roller og profesjoner i møte med 

skolevegringssaker. Ulike instanser som skolen involverer, tilbyr ulike kompetanser og typer 

tjenester som er nødvendige for å bistå elever med skolevegring. Et eksempel kan være elever 

som har alvorlige emosjonelle problemer som for eksempel angst og depresjon. Disse elevene 

kan ha behov for en periode med skolegang knyttet til spesialhelsetjenestens skoletilbud, med 

gradvis overgang til vanlig skole.  

Når målsettingen er å få eleven tilbake i vanlig skolegang igjen er det sentralt at 

instanser som skole, PPT og BUP får til systematisk samhandling over tid. Informasjonsflyt, 

som kan bestå av regelmessige møter med klare agendaer og rask oppfølging, vil kunne skape 

trygghet for eleven og dens foreldre (Stavanger universitetssykehus, 2007, s. 5). Det vil derfor 

være viktig med gode rutiner for at tverrfaglig samhandling skal fungere godt.  

1.2 Tema 

Min masteroppgave vil se nærmere på samhandling mellom skole, PPT og BUP, der 

kommunale helse- og omsorgstjenester samhandler med spesialisthelsetjenesten. 

Formålet med oppgaven vil ta utgangspunkt i en forståelse av at man ønsker å få til 

tverrfaglig samhandling om skolevegring for å få eleven tilbake i ordinær skolegang. Havik 

skriver at det anbefales at det parallelt med individuell behandling etableres et samarbeid med 

skolen for å veilede lærere for å kunne stille rimelige og fornuftige krav til eleven (Havik, 
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2016, s. 104). På denne måten vil skolen, PPT og BUP ha en felles oppgave for å få til godt 

samarbeid og kommunikasjon slik at systemet rundt eleven fungerer.  

Det kan også være avgjørende at skolen, PPT og BUP har felles forståelse av 

problemet for på den måten å kunne lykkes i å hjelpe eleven på en best mulig måte til å 

komme tilbake på skolen (Holden og Sållmann, 2010, s. 73). 

I lys av de ulike instansenes mandat og arbeidsoppgaver vil undersøkelsen se nærmere 

på hvordan dette forenes med hvordan skolen, PPT og BUP opplever samhandlingen seg 

imellom. Hensikten med oppgaven vil derfor være å undersøke hvordan skolen, PPT og BUP 

forholder seg til hverandre og samhandler i skolevegringssaker.  

Ambisjonen med denne oppgaven vil være å gi ny og anvendbar kunnskap om 

tverrfaglig samhandling. I henhold til samhandlingsreformen er det et politisk krav om at 

ulike instanser skal forbedre sin tverrfaglige samhandling. Denne oppgaven ønsker å gi et 

bidrag til dette. 

1.3 Oppgavens problemstilling 

Prosjektet formuleres med følgende problemstilling: 

• Hvordan oppleves den tverrfaglige samhandlingen mellom skole, PPT og BUP om 

elever som viser symptomer på skolevegring? 

For å kunne svare på denne problemstillingen, har jeg tatt utgangspunkt i tre kategorier: 

Begrepet skolevegring som fenomen, tverrfaglig samhandling og profesjonsperspektivet. Ut 

ifra disse kategoriene har jeg formulert følgende mer spesifikke forskningsspørsmål: 

1. Hvilken forståelse har du av begrepet skolevegring, og hva tror du kan være grunnen 

til at det er et økende problem?  

2. Hva er du opptatt av i den tverrfaglige samhandlingen? 

3. Hvordan syns du de ulike profesjonene påvirker den tverrfaglige samhandlingen, og 

hvilken behandling synes du fungerer? 
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Tverrfaglig samhandling mellom instanser vil i denne oppgaven forstås på den måten 

det legges opp til i samhandlingsreformen (Helse- og omsorgsdepartementet, 2009). Det vil 

også bli sett etter muligheter til forbedring av tverrfaglig samhandling og det vil bli lagt vekt 

på de ulike profesjonenes mandat i skolevegringssaker. De ulike profesjonene vil bli 

beskrevet nærmere med tanke på fagterminologi og egeninteresse for fagfeltet. Det blir også 

sett på interessen for hverandres fagkunnskap. 

Begrepet skolevegring blir diskutert som et fenomen der skole, PPT og BUP 

formulerer sine egne meninger om hva som er skolevegring. Det blir diskutert årsaker til at 

skolevegring kan være et økende problem.  

1.4 Begrepsavklaringer og avgrensninger 

Samarbeid og samhandling er begreper som brukes om hverandre og ofte i tilnærmet samme 

betydning. Begrepet samhandling tar for seg det relasjonelle og prosessuelle som foregår 

mellom personene eller tjenestene som samarbeider. Det betyr omtrent det samme som 

begrepet samarbeid, men det sistnevnte er mer situasjonsorientert om spesifikke ting personer 

eller instanser gjør sammen. Man sier «å arbeide sammen» eller «å handle sammen» (Ness, 

2016). I oppgaven vil jeg bruke begrepet samhandling når det handler om forsknings-

spørsmålet. I andre sammenhenger, der kildene mener noe annet, brukes begrepet samarbeid. 

Etablerte begreper som for eksempel samarbeidskompetanse blir også anvendt slik kildene 

bruker dette.  

Begrepet samarbeid kan knyttes til det engelske begrepet «cooperation», som stammer 

fra det latinske ordet «cooperari». Det betyr ‘å arbeide sammen med’. Begrepet samhandling 

kan knyttes til det engelske begrepet «collaboration», som igjen stammer fra de latinske 

ordene «col» og «laborare». Det betyr henholdsvis «sammen» og «arbeid», som også betyr ‘å 

arbeide sammen med’. Det som skiller begrepene fra hverandre er graden av forpliktelse og 

deltagelse mellom de ulike personene, deltagerne, tjenestene og avdelingene som samarbeider 

og samhandler (Ness, 2016).  

Begrepet samarbeid blir ofte brukt i mange ulike sammenhenger og sjelden definert 

presist (Glavin og Erdal, 2018, s. 25). I tilknytning til arbeid i organisasjoner brukes 

begrepene samordning, samarbeid og integrering om hverandre (Lauvås og Lauvås, 2015, s. 

52). Begrepet samhandling har gjort seg gjeldende spesielt etter at samhandlingsreformen 
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trådte i kraft. Her beskrives samhandling som et uttrykk for de ulike instansenes evne til å nå 

et felles mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte 

(Helsedepartementet, 2009, s. 13). Samhandling kan beskrives som et mer forpliktende 

samarbeid der man er opptatt av gjensidig forståelse og tilpasning mellom ulike fagfelt. 

Hensikten med å «handle sammen» i de sammenhengene som denne oppgaven tar for seg vil 

være å sikre flyt i arbeidsprosessen. Hensikten med slik samhandling vil være at brukeren og 

familie skal oppleve sammenheng i tjenester og tiltak (Kommunetorget, 2015).  

I denne oppgaven handler det om de forpliktelser som gjøres mellom skole, PPT og 

BUP i forbindelse med å få brukeren tilbake på skolen. Det er en forutsetning at instansene 

har likeverdige relasjoner og at de jobber tett sammen for å nå felles mål, som i dette tilfellet 

er å få barnet eller ungdommen tilbake på skolen. 

Begrepet tverrfaglighet er ikke et entydig begrep, men kan brukes på mange måter 

(Lauvås og Lauvås, 2015, s. 41). I denne oppgaven vil tverrfaglighet framstå som en 

arbeidsform når flere yrkesgrupper arbeider på tvers av faggrensene for å nå et felles mål 

(Glavin og Erdal, 2018, s. 24). Dette begrepet drøftes nærmere i teorikapitlet. 

Begrepet skolevegring kan defineres slik at det ikke er en diagnose, men en reaksjon 

eller symptomer hos elever som vil men ikke klarer å gå på skolen (Havik, 2016, s. 94). Dette 

er et begrep som har flere navn og disse brukes om hverandre. Begrepet vil bli drøftet i en 

systemteoretisk retning i teorikapitlet.  

Begrepet brukeren vil være en betegnelse som beskriver barnet, ungdommen, eleven 

eller pasienten, som er involvert i skolevegringssaker. Dette blir gjort konsekvent i oppgaven, 

unntatt i direkte sitat fra informantene eller der språkbruken tilsier noe annet.  

 Oppgaven avgrenses til å omhandle de barn og unge som trenger ytterligere hjelp i 

forbindelse med sin skolevegring som går utover det som skolehelsetjenesten kan tilby. Disse 

elevene er enten blitt henvist til BUP ved at det er en mistanke om en psykisk lidelse eller det 

kan være faglige utfordringer som for eksempel lese- og skrivevansker der PPT vil være den 

sakkyndige instans. Det blir derfor viktig for skolen å etablere en tverrfaglig samhandling 

med instanser de er involvert med, slike som PPT og BUP.  

Et nært samarbeid med foreldre er som regel nødvendig for å lykkes med behandling 

av skolevegring. Derfor er det naturlig å aktivt mobilisere foreldrene (Holden og Sållman, 
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2010). Denne oppgaven vil avgrenses mot, og kommer ikke inn på familiesamarbeid og heller 

ikke Barnevernstjenesten, som jobber med familier som trenger ekstra hjelp og veiledning 

utover skolevegringen. Grunnen til avgreningen mot familiesamarbeidet og Barneverns-

tjenesten er at det etiske aspektet, blant annet hensyn til personvernet, ville gjort oppgaven 

betydelig mer omfattende.  

Videre har jeg valgt å avgrense meg til samhandlingen skolen har med PPT og BUP. 

Disse instansene er valgt ut blant flere mulige instanser fordi de ofte samhandler på tvers av 

sine fagfelt og kompetanse om skolevegring. Mange skoler har en representant fra PPT som 

deltar i skolens ressursteam. Her bidrar de som samhandlende instans med skolen for å lage 

gode rutiner og systemer, og for å fange opp og igangsette tiltak for elever med skolevegring 

(Skolevegringsteamet, PPT, 2009). På samme måte har BUP sin funksjon der de både ønsker 

å gi veiledning til skolene om psykisk helse og for å skape økt støtte og trygghet for barn og 

unge i klasserommet (Stavanger universitetssykehus, 2007). På denne måten vil PPT og BUP 

kunne overlappe hverandre ved at PPT først og fremst ivaretar den pedagogiske 

tilretteleggingen og BUP vil både gi råd om psykisk helse i skolen og en økt forståelse for 

psykiske lidelser blant barn og unge.  

Denne oppgaven vil primært ta for seg tverrfaglig samhandling, mens temaet det 

samhandels om er skolevegring. Den vil utfordre informantene til å beskrive god og dårlig 

samhandling i kraft av sine profesjoner og roller i forbindelse med tverrfaglige møtepunkter.  

Samhandling er en sentral aktivitet i mange profesjonsutøvelser. I denne oppgaven 

argumenteres det for nødvendigheten av at fagpersoner, i denne sammenheng skole, PPT og 

BUP, har kunnskap om hva samhandling innebærer, som for eksempel det å dele kunnskap 

med hverandre. For spesialpedagoger som jobber i skolen, PPT og BUP kan denne praktisk 

anvendbare kunnskapen være viktig å ta med seg i møte med elever som viser skolevegring.  
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1.5 Disposisjon 

Denne oppgaven består av fem kapitler: innledning, teori, metode, presentasjon og drøfting av 

funn, samt avslutning med konklusjoner. Det neste kapitlet, kapittel 2, presenterer det 

teoretiske rammeverket. Hovedperspektivene i denne oppgaven er tverrfaglig samhandling og 

skolevegring. Kapittel 3 omhandler de metodiske valgene som er tatt, og det redegjøres også 

for det vitenskapsfilosofiske utgangspunktet. I kapittel 4 presenteres, analyseres og drøftes 

funnene. Kapittel 5, avslutningen, oppsummerer oppgaven og peker på spesialpedagogisk 

relevans.  
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2 Teorier om tverrfaglig samhandling i 

skolevegringssaker 

I dette kapitlet presenteres fire teoretiske perspektiver som brukes i oppgaven. Det starter med 

profesjonsperspektivet og tverrfaglig samhandling før det går inn på de konkrete instansene 

som skal samhandle, og deretter om fenomenet skolevegring. 

2.1 Profesjonsperspektivet  

Vi er omgitt av ulike profesjoner innenfor ulike fagfelt. Eksempler på slike profesjoner kan 

være leger, dommere, lærere, arkitekter og så videre. I velferdstjenestene forholder vi oss til 

slike profesjonsutøvere som påvirker livene våre med sin makt og sitt ansvar. I denne 

oppgaven vil dette være profesjoner innen utdanning, helse og omsorg. En profesjon kan sies 

å være noe man oppnår med en bestemt langvarig fagutdannelse som er ervervet av personer 

som stort sett er orientert mot å komme inn i dette bestemte yrket. Ifølge normer oppfylles 

ikke dette av andre personer enn de som har denne utdannelsen (Slagstad, 2014, s. 22). 

Profesjonsutøvere skal på grunnlag av sin ekspertise og moralske forpliktelse sikre 

enkeltindividet og samfunnet det de har rett og krav på. Relatert til pedagogisk profesjons-

utøvelse betyr dette at myndighetene har gitt pedagoger, som lærere og spesialpedagoger, 

ansvar for å sikre enkeltindivider og samfunnet best mulig utdanning. På samme måte har 

psykologer og leger i spesialisthelsetjenesten et ansvar for å hjelpe blant annet barn og unge 

med deres psykiske helse. Det kan bli stilt forventninger til utøverens rolle fra omgivelsene 

eller fra rolleinnehaveren selv. En rolle kan defineres som det sett av forventninger som er 

knyttet til en bestemt stilling eller funksjon (Lauvås og Lauvås, 2015).  

Med slike roller og mandat følger også ansvar for komplekse avveininger og 

beslutninger dersom samfunnets interesser står i konflikt med enkeltindividets behov 

(Solbrekke, 2014). I skolens praksis betyr det at lærere i samhandling med andre profesjoner, 

som for eksempel psykologer og leger, kontinuerlig og kritisk må vurdere hva som synes å 

være faglig og moralsk riktig å gjøre i ulike situasjoner (Solbrekke, 2014). Denne 

samhandlingen kan dreie seg om barn eller ungdom som ikke får til å gå på skolen, og som 

trenger ulike typer fagfolk for å få hjelp til sin psykiske helse. For å klare dette vil det være 
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viktig at oppmerksomheten rettes mot brukeren og ikke profesjonenes egne interesser, slik at 

behovet for å lære seg samhandling bli større (Glavin og Erdal, 2018, s. 38).  

Samhandlingsreformen, som jeg kommer tilbake til i avsnitt 2.2.1, kan være et 

eksempel på dette. Den utfordrer spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og 

omsorgstjenester ved gjennomføring av nye tiltak. Det går for eksempel ut på at kommunene 

skal ta et større ansvar for de samlede helse- og omsorgstjenestene. Denne reformen er opptatt 

av profesjonsnøytralitet i utføring av helsetjenestene. Målet med dette er blant annet at 

brukerens behov skal være det sentrale og ikke hvilke profesjoner som skal utføre tjenesten 

(Glavin og Erdal, 2018, 27). 

Et motargument til dette blir diskutert i Glavin og Erdal (2018). Der hevdes det at 

profesjonsnøytralitet utvanner samhandlingen. Det framheves at god samhandling krever at 

den enkelte fagperson kjenner sitt eget fag, sin styrke og begrensninger. I den tverrfaglige 

samhandlingen er det ikke et mål at alle profesjoner skal bli like, men at de ulike fagene 

utfyller hverandre.  

2.2 Tverrfaglig samhandling 

Tverrfaglig samhandling innebærer at representanter fra flere ulike relevante fagfelt og 

profesjoner samhandler, i denne sammenheng først og fremst med tanke på brukerens beste 

(Lauvås og Lauvås, 2015, s. 55). 

Som tidligere nevnt brukes begrepet «tverrfaglighet» som betegnelse på en 

arbeidsform på forskjellige nivåer og relatert til forskjellige arbeidsmåter (Lauvås og Lauvås, 

2015, s. 17). Dette har utviklet seg i en retning der brukeren settes i sentrum. Da vil dette være 

en nødvendighet for å få en helhetlig behandling av høy kvalitet. For å skaffe seg informasjon 

og kunnskap av betydning om fenomenet skolevegring, bør man gå inn i forskjellige 

fagområder, slik som psykologi, pedagogikk, jus og så videre. Tilgjengelig informasjon fra 

forskning, kunnskap fra fagpersoner samt fra barn og unge som viser symptomer på 

skolevegring, kan integreres bedre og få en annen innsikt i problemet enn den avgrensede 

kunnskap som hvert enkelt fag besitter hver for seg. En slik utvidet innsikt vil være tverrfaglig 

(Lauvås og Lauvås, 2015, s. 41). Tverrfaglighet handler om fagspesifikk kompetanse i 

kombinasjon med erkjennelsen av hverandres individuelle kunnskap. Dette er en forutsetning 

for å kunne arbeide tverrfaglig (Skårderud mfl., 2015, s. 57).  
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I litteraturen finnes det flere eksempler på at tverrfaglighet mellom ulike instanser har 

et felles ansvar for at barn og unges helse ivaretas på en god måte. Kearney skriver i en 

artikkel at man bør bygge bro mellom de profesjonelle instansene som jobber med 

skolevegrere. På den måten kan gi det beste utgangspunktet for en god tverrfaglig 

samhandling. Ifølge Kearney (2003) er det problematisk at ulike instanser ikke blir enige i 

hva som er alvorlig skolefravær. Det betyr at man trenger å skape en felles forståelse mellom 

ulike fagfelt for begrepet skolevegring, som han kaller «school refusal».  

Det vil være usikkerhet om når en sak om skolevegring utvikler seg slik at det blir 

behov for tverrfaglig samhandling. I noen tilfeller oppstår situasjonen akutt. Det vanlige er at 

det kommer gradvis. Da kan det starte med fravær en dag eller en time, for så å øke gradvis. 

Når fraværet er vedvarende over flere dager og flere uker i strekk, kan mer omfattende 

tilrettelegging og behandling være nødvendig (Havik, 2016, s. 94). Det vil bety at skolen kan 

ha behov for ytterligere bistand fra instanser de samhandler med. Det er da den tverrfaglige 

samhandlingen inntrer. 

Skolevegringssaker kan ofte ha pågått over lang tid før de henvises videre til for 

eksempel barne- og ungdomspsykiatrien. I veiledningsmanualen fra BUP ved Stavanger 

universitetssykehus vises det til Befring-utvalget (NOU 2000: 12) som påpeker premisser for 

at tverrfaglighet er viktig (Stavanger universitetssykehus, 2007, s. 6). Disse premissene går 

blant annet ut på å ha klare målsettinger og at samhandlingen må ha et mandat. Alle 

instansene må se gevinsten med hverandres fagfelt, og de må skape forventninger om et 

resultat, sier utvalget.  

I skolevegringssaker vil det det være avgjørende at alle involverte instanser 

samhandler om et felles mål, samt at de har evne til å gjennomføre oppgavene på en 

koordinert og rasjonell måte. På skolevegringskonferansen 2017, arrangert av JobbAktiv, ble 

det lagt stor vekt på samordnet innsats for at man skal kunne hjelpe de barn og unge som sliter 

med skolevegring. Ansvaret vil da ligge flere steder, deriblant hos PPT, BUP og skole. Disse 

instansen bør være forpliktet til å bare gjøre den jobben de har mandat til og samtidig være 

lydhøre for hverandres kompetanse og forståelse av saken det gjelder. For å få til en god 

samhandling vil det også være viktig å ikke fraskrive seg de oppgaver som ligger i gråsonen, 

men se på det som en samhandlingssone (Forebygging.no, 2017). 
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Dersom instansene ikke holder seg til sitt mandat, kan det få alvorlige følger for det 

barnet eller ungdommen det gjelder. Et eksempel på dette kan være en sosiallærer som overtar 

rollen til for eksempel BUP og bruker mye tid og krefter på at barnet skal tilbake som elev på 

skolen. Dette vil være bra helt til sosiallæreren må prioritere sine egne oppgaver og saken kan 

stoppe helt opp eller i verste fall må startes på nytt.  

Det tverrfaglige samarbeidet kan formes som et felles og helhetlig prosjekt der selve 

samhandlingen går ut på et forpliktende arbeid der det lages en struktur for arbeidet og 

innlemmer personer som har mandat til å ta beslutninger på ledelsesnivå. 

Den økende forståelsen for tverrfaglig samhandling har blant annet ført til at 

spesialpedagoger har fått behov for å kjenne til det lovverket som psykologer, barneverns-

pedagoger og andre forholder seg til. Dessuten har lovverk som regulerer håndtering av 

følsomme personopplysninger vært et forsømt felt i pedagogisk og spesialpedagogisk 

utdanning (Johannessen mfl., 2010, s. 261). Tverrfaglig samhandling vil i denne konteksten 

forstås som hvordan de tverrfaglige instansene skole, PPT og BUP innleder prosess hvor de i 

fellesskap tar for seg den enkelte skolevegringssak. 

2.2.1 Samhandlingsreformen 

Denne folkehelseloven ble hetende samhandlingsreformen fordi man ønsket å ta tak i 

samarbeidsutfordringene i helsevesenet. Det var et ønske om å bedre kvaliteten til brukeren 

ved å sette felles mål og samtidig ta initiativ tidligere til å sette sammen et individuelt tilbud 

(Helse- og omsorgsdepartement, 2009, s. 25). Det ble påpekt på Kommunenes 

Sentralforbunds (KS) nasjonale helsekonferanse 2016 at begrepet samhandling ikke er målet i 

seg selv, men er ett av flere viktige virkemidler for å få til et bedre helsevesen for brukerne 

(KS, 2016). 

Denne folkehelseloven ble gjennomført gradvis fra 1. januar 2012. Den skal blant 

annet styrke kommunenes ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid i alle 

samfunnssektorer (Regjeringen.no, 2014). Dette bidrar til å sette tverrfaglig samhandling 

innen helse på dagsorden. Det kan i denne sammenheng være en pådriver for kvaliteten av 

tverrfaglig samhandling mellom skole, PPT og BUP blir viktigere. Før samhandlingsreformen 

ble satt i verk var det gitt uttrykk for at hjelpen ikke var der når man trengte den. Manglende 
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samhandling var den viktigste grunnen til at personer, blant annet med psykiske lidelser, ble 

tapere i helse-Norge (Helse- og omsorgsdepartement, 2009, s. 3).  

Samhandlingsreformens mål og utfordringer forutsetter vesentlige endringer i 

tjenestenes kulturer, rolleforståelse og arbeidsmåter som skjer i komplekse organisasjoner. 

Dette kan være krevende og ta lang tid, uttalte ekspedisjonssjef Petter Øgar i Helse- og 

omsorgsdepartementet på KS’ nasjonale helsekonferanse (KS, 2016).  

Som tidligere nevnt i avsnitt 1.1, skal kommunene ta et større ansvar for de samlede 

helse- og omsorgstjenestene. Samhandlingsreformen kan derfor ha betydning for skolenes 

samhandling med helseinstanser i arbeidet med skolevegring, som er denne oppgavens tema. I 

reformen legges det opp til at skolene blant annet må lære av spesialisthelsetjenestene for å 

kunne gi lavterskeltilbud i slike saker. For eksempel kan skolehelsetjenesten få opplæring av 

BUP om hvordan de skal håndtere elever som opplever angst og depresjon.  

Et motargument mot samhandlingsreformen kommer fra en SINTEF-rapport som sier 

at kommunene har kommet i et dilemma. De skal både ha ressurser til å behandle syke 

mennesker med omfattende og sammensatte behov, samtidig som de skal ha ressurser til 

forebyggende arbeid rettet mot oppfølging av barn og unge gjennom blant annet grunnskolen 

og i videregående opplæring. Rapporten påpeker at kommunene ikke har fått økte 

bevilgninger til psykisk helsearbeid (SINTEF, 2013). 

2.2.2 Lavterskeltilbud i kommunene 

I henhold til samhandlingsreformen vil det nye satsningsområdet innen forebygging i psykisk 

helsearbeid blant annet inkludere et mer tilgjengelig lavterskeltilbud. Med lavterskeltilbud 

menes, ifølge Helsedirektoratet (2017), å kunne få direkte hjelp uten henvisning, samt å måtte 

slippe å vente på lang saksbehandlingstid. Tilbudet er ment for alle og kan også oppsøkes av 

brukere uten betalingsevne (Helse- og omsorgsdepartementet, 2009, s. 68). Eksempler på 

lavterskeltilbud kan være kommunepsykologer eller psykisk helseteam. 

For at tilbudene skal fungere godt, både for brukeren og fagspesialistene, bør det være 

rom for at for eksempel kommunepsykologen har klare retningslinjer for hvilke oppgaver de 

skal utføre. Det bør gjelde både for behandling av brukere og administrative oppgaver. En 

kommunepsykolog vil også være avhengig av et fagmiljø for å kunne holde seg oppdatert. De 
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vil ha behov for å kunne diskutere og involvere seg med andre kollegaer. Dette vil være viktig 

for at brukeren får nødvendig behandling. Samhandlingsreformen tar også for seg hvordan 

slike spesialisthelsetjenester skal utvikles i samspill med kommunene (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2009, s. 112ff.).  

Et psykisk helseteam for barn og unge kan være en del av skolehelsetjenesten. Det kan 

ha et tett samarbeid med helsesøster på skolen. Helseteamet kan tilby råd, veiledning og 

oppfølging for eksempel ved skolefravær, i samsvar med hvordan Bru mfl. foreskriver en 

koordinerende ressurs i skolen (2016, s. 293). 

2.3 Instansene i samhandlingen 

Dette avsnittet tar for seg den enkelte instans sitt mandat og hva slags arbeidsoppgaver de har 

i samhandlingen med hverandre.  

2.3.1 Skolens mandat og arbeidsområder 

Skolen skal gi tilpasset opplæring ut fra elevenes evner og forutsetninger. De skal tilrettelegge 

for enkeltelever med særlige behov. Det framgår av opplæringsloven (1998) §§ 1-3 og 5-1: 

§ 1-3.Tilpassa opplæring og tidleg innsats 

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, 

praksisbrevkandidaten og lærekandidaten. 

På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller 

samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg 

retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning. 

§ 5-1.Rett til spesialundervisning 

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 

opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. 

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt 

på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det 

samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre 

elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får 

spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre 

elevar, jf. § 2-2 og § 3-2. 
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Selv om formuleringene i opplæringsloven er generelle har skolen et stort ansvar for å 

tilrettelegge for alle elever, også for dem som nekter å gå på skolen (Holden og Sållman, 

2010, s. 64).  

Skolen har kontakt med alle barn og unge. Den blir derfor en viktig instans både i det 

forebyggende arbeidet og i det å identifisere og melde fra til andre instanser når det er elever 

som har sammensatte og komplekse behov. En forutsigbar og trygg skolehverdag kan skapes 

gjennom å utvikle et trygt og godt læringsmiljø med gode relasjoner mellom lærer og elev og 

mellom elevene. Dette vil være sentralt i arbeidet med å skape trivsel, trygghet og mestring. 

Dette kan blant annet bidra til å forebygge skolevegring (Havik, 2016, s. 97).  

Det ligger i skolens mandat å igangsette kartlegging og tiltak ved bekymring for 

skolevegring. Skolens arbeidsoppgaver innebærer å etablere systemer og rutiner for å kunne 

forebygge og oppdage skolevegring på et tidlig tidspunkt. I tillegg bør skolen ta tidlig kontakt 

med andre aktuelle instanser ved behov for veiledning (Nilsen, 2014).  

2.3.2 PPT sitt mandat og arbeidsoppgaver 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunenes rådgivende og sakkyndige instans i 

spørsmål som omhandler barn og unge som opplever å ha en vanskelig opplæringssituasjon. 

Både skole, foresatte, og også elever som har fylt 15 år kan henvende seg til PPT i forbindelse 

med slike behov.1 Skolevegring behøver ikke være primærvansken for barn og unge som 

kommer i kontakt med PPT. Det kan være andre utfordringer som for eksempel skrive- og 

lesevansker. PPT kan foreta seg en sakkyndig vurdering i de tilfeller dette vurderes som 

nødvendig for å kunne tilrettelegge tiltak i opplæringen. Rådgivere i PPT vil også kunne delta 

på skolenes ressursteam og kan sammen med skolen lage gode rutiner for å fange opp og 

igangsette tiltak for elever med blant annet skolevegring. I skolevegringsaker kan PPTs 

oppfølging omfatte deltagelse på tverrfaglige møter med andre samhandlende instanser, samt 

veiledning til skole og foresatte om tiltak rundt eleven (Skolevegringsteamet, PPT, 2009). 

                                                 
1 Hvem som kan henvende seg til PPT fremgår av henvisningsskjemaet, hentet fra: 

https://bjorasen.osloskolen.no/siteassets/henvisning_ppt.pdf  

https://bjorasen.osloskolen.no/siteassets/henvisning_ppt.pdf
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Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, har flere kommuner iverksatt 

lavterskeltilbud. Slike tilbud kan for eksempel være skolevegringsteam som ledes i regi av 

PPT og som skolene kan benytte seg av.  

2.3.3 BUP sitt mandat og arbeidsoppgaver 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er et spesialisthelseteam innenfor psykisk 

helsevern som retter seg mot barn og unge under 18 år. BUP har en tverrfaglig tilnærming til 

sine brukere, og som en viktig del av det tverrfaglige teamet kan pedagogen være en viktig 

bidragsyter. Dersom psykiske vansker og tiltak på kommunalt nivå ikke har ført fram, kan det 

være riktig å henvise til BUP. Henvisningen vil komme fra lege eller barnevernsleder 

(Stavanger universitetssykehus, 2007).  

BUP har spesifikk kompetanse innen utredning og behandling av ulike barne-

psykiatriske symptomer som for eksempel følelsesmessig vansker eller konsentrasjons- og 

atferdsmessige vansker hos barn og unge. En kartlegging av skolevegring bør inneholde ulike 

forhold som kan ha påvirket utvikling og opprettholdelse av skolevegringsatferden (Holden 

og Sållman, 2010). Som en del av kartleggingen brukes ofte skoleobservasjoner, dersom 

barnet er noe på skolen, eller observasjoner hjemme hvis familien og barnet tillater det.  

Skolevegring alene er ikke en grunn for å bli henvist til BUP. Men det kan være et 

sekundært problem som da vil være aktuelt å følge opp videre når man blir skrevet ut fra BUP 

(Stavanger universitetssykehus, 2007). Det vil derfor være viktig med samhandling med andre 

instanser for å forberede og planlegge den videre behandlingsoppfølgingen.  

2.4 Skolevegring 

Dette avsnittet tar for seg begrepet skolevegring som en del av ugyldig skolefravær. Det blir 

lagt vekt på å kunne skille skolevegring fra annet ugyldig fravær og at skolevegring ofte 

forekommer sammen med angst og depresjon.  

Skolevegringsbegrepet blir her beskrevet i en systemteoretisk retning der man 

framhever risikofaktorer og beskyttende faktorer. Dette forklarer at det ikke er enkeltfaktorer 

som er avgjørende, men hele det samlede systemet rundt barnet. For å forstå skolevegring 
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som fenomen i denne sammenheng, blir dette sett i et sosialøkologisk perspektiv hentet fra 

Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell. 

Begrepet skolevegring handler om ugyldig fravær i skolen, og er en av flere former for 

generelt skolefravær som både kan være gyldig og ugyldig. Gyldig fravær kan for eksempel 

være sykdom som kan dokumenteres og ofte er somatisk. Ugyldig skolefravær kan også være 

skulk eller at barnet blir holdt hjemme av ulike årsaker.  

I Norge ble fraværsgrensa på ti prosent innført fra skoleåret 2016/2017 for 

videregående skoler. Loven sier at elever som har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et 

fag, som regel ikke vil få karakter i faget. Men rektor vil kunne benytte skjønn i spesielle 

tilfeller (Regjeringen.no, 2016). Denne loven skulle bidra til at barn som skulker kan komme 

seg på skolen.  

Elever på barne- og ungdomsskolen har ikke en slik fraværsgrense å forholde seg til. 

Det kan derfor tenkes at lærerne må bruke skjønn i hvert enkelt tilfelle. I forbindelse med 

skolevegring mener Holden og Sållman at det heller ikke er en klar nedre grense for hvor stort 

fraværet skal være før det regnes som skolevegring, og det må også her brukes skjønn i hvert 

enkelt tilfelle (2010).  

Kearney (2001) har laget en modell for å vise hvilke faktorer man bør ta hensyn til for 

å kunne identifisere skolevegring til forskjell fra andre former for fravær. Modellen tar 

utgangspunkt i vanlig skolefravær. Man må finne ut om fraværet er problematisk eller ikke. 

Dersom fraværet er problematisk bør man finne ut om det er foreldreatferd eller barnet selv 

som er avgjørende for ugyldig skolefravær. Hvis problemet ligger hos barnet, må det skilles 

mellom skulk eller skolevegringsbegrepet (2003, s. 18). Skulk assosieres oftere med atferds-

problemer mens skolevegring assosieres med emosjonelle forstyrrelser, slik som angst og 

depresjon (Havik, 2016, s. 96).  

Dersom det handler om skoleprestasjoner, depresjon, hyperaktivitet, atferds-

forstyrrelser eller generell mangel på motivasjon, kan det være behov for behandling og 

pedagogiske tiltak rettet mot disse problemene. Ofte kan det være vanskelig å vite om det er 

skolevegring, og ikke minst om problemene er alvorlige nok, for at fraværet skal kunne 

regnes som reglementert (Holden og Sållman, 2010). Skolen bør derfor bruke tid på å 

identifisere fraværet for å kunne iverksette riktige tiltak (Havik, 2016, s. 96).  
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Kearney og Silverman lanserte i 1990 det generelle begrepet school refusal som 

omfatter alle former for ureglementert, elevmotivert fravær uavhengig av årsaken til fraværet 

(Kearney, 2003). Begrepet er blitt oversatt til skolenekting av Holden og Sållman. Det kan 

oppfattes som et generelt begrep som indirekte sier noe om årsaken til fraværet. Begrepet 

indikerer også en motvilje mot noe som oppleves som ubehagelig (2010, s. 16).  

Som tidligere nevnt i oppgaven, defineres begrepet skolevegring om en reaksjon eller 

et symptom hos elever som vil, men ikke klarer å gå på skolen (Havik, 2016, s. 94).  

King og Bernstein framhever barna med emosjonelle og sosiale vansker i sin 

definisjon av skolevegring. De hevder at skolevegring handler om vansker med å gå på 

skolen, assosiert med følelsesmessig ubehag, spesielt angst og depresjon (King og Bernstein, 

2001). Denne definisjonen slutter Jo Magne Ingul seg også til (Ingul gjengitt hos 

Forebygging.no, 2017). Han skriver imidlertid i en av sine artikler om angst som en 

risikofaktor for skolevegring, og hevder blant annet at negative personlighetstrekk og 

relasjonsproblemer også kan være viktige risikofaktorer (Ingul og Nordahl, 2013).  

De elevene som møter verden med fryktsomme blikk, som stiller seg i bakgrunnen og 

kanskje aldri tar noe sosialt initiativ, kan ofte bli oversett. Dette kan være barn og unge som 

sliter med å komme seg på skolen som følge av at de plages med angst og depresjon (Befring 

og Duesund, 2016, s. 453). Disse problemene kan være vanskelige å håndtere dersom ikke 

systemet rundt eleven følger opp utfordringene. Dersom BUP eller PPT er involvert, vil det 

være viktig at disse arbeider tett med både skole, familien og barnet.   

2.4.1 Systemteoretisk tilnærming på skolevegring  

For å få til en tverrfaglig samhandling om elever som viser symptomer på skolevegring, vil 

det være viktig for alle instanser å ha den samme forståelsen av det bakenforliggende i hver 

enkelt sak.  

Det finnes ulike tilnærminger for å forstå begrepet skolevegring. Denne oppgaven ser 

på det relasjonelle, der samhandling er viktig for at de ulike instansene skal fungere godt for 

brukeren. Skolevegringsbegrepet tar utgangspunkt i at atferden er initiert av eleven selv, men 

at atferden må ses i lys av påvirkningsfaktorer i systemene rundt eleven. 
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Å betrakte et problem ut fra et systemperspektiv innebærer å søke forståelse av individ 

og sosiale fellesskap ut fra helheten og samspillet med omgivelsene. Hensikten med en 

systemisk tilnærming er å finne sammenhenger mellom individets handling eller atferd og 

omgivelsene, og ikke årsakene til problemene (Nordahl, 2006).  

I pedagogikken handler systemteori om det økologiske perspektivet. Dette innebærer å 

se på individets tilpasning til miljøet og situasjonspåvirkninger på individers atferd. Økologi 

er et biologisk begrep for læren om levende vesener i deres naturlige miljø (Aasen mfl., 

2013). Det økologiske perspektivet ser blant annet på samspill mellom individ, atferd og 

miljø, som bygger på et gjensidig forhold som kan analyseres hver for seg, men ser også på 

den gjensidige påvirkningen (Imsen, 2015) 

I denne sammenheng har jeg valgt å ta utgangspunkt i Urie Bronfenbrenner sitt 

sosialøkologiske perspektiv (Imsen, 2015, s. 399ff; Aasen mfl., 2013). Bronfenbrenner så på 

fire ulike nivåer som barnet indirekte eller direkte er påvirket av. De fire nivåene er; 

mikronivået barnet direkte er involvert i, slik som skole og familie. På mesonivået studeres 

flere nærmiljøer for å se samspillet mellom for eksempel skole og familie. Samspillet kan 

være motstridende eller i samsvar med hverandre. Ved å studere på mesonivået viser man 

hvordan det som skjer i en situasjon påvirker andre situasjoner. Eksonivå kan være ulike 

samfunnsinstitusjoner i det lokale miljøet som barnet ikke direkte er involvert i. Det kan for 

eksempel være at foreldrene sin arbeidssituasjon blir forverret. Makronivået kan være 

samfunnssystemer slik som for eksempel økonomiske systemer, sosial- og helsevesenet. 

(Denne modellen er vist i vedlegg til oppgaven.) 

Bronfenbrenner fremmet at et barns utvikling må ses på og forstås som et stort 

samspill mellom ulike faktorer, slik som oppvekst, biologiske forutsetninger og psykologisk 

utvikling, og mente at barna måtte observeres i deres naturlige kontekst. Han mente at barnet 

er i kontinuerlig samspill med aktører på sosialiseringsarenaene familie, skole og fritid. Barn 

blir påvirket på forskjellige måter og utvikler ulik kompetanse på de forskjellige arenaene og 

kan framstå med forskjellige reaksjonsmåter og atferd. Det vil si at barn og unge kan bruke 

sin samlede kompetanse ulikt alt etter hva de kontekstuelle forholdene krever av dem. De 

forhold som de ulike sosialiseringsarenaene har til hverandre, kan påvirke barnet i positiv 

eller negativ retning. Dette er et sentralt perspektiv i Bronfenbrenners sosialøkologiske 

modell.  
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I henhold til Aasen mfl. (2013) forårsakes problematferd av problematiske situasjoner 

innen eller mellom sosiale systemer som familien, skolen, jevnaldringsgruppa og nærmiljøet. 

Problematferd vil i dette tilfellet være emosjonelle vansker som kan gi seg utslag i 

skolevegring. Det kan ut fra dette perspektivet forstås som en konsekvens av at det er oppstått 

ubalanse i samspillet mellom komponenter i en eller flere økologiske delsystemer. Slike 

forhold representerer risikofaktorer for at barnet utvikler seg negativt.  

Bronfenbrenner, referert i Aasen mfl. (2013, s. 128), viser til at når problematferd er 

oppstått, opprettes atferden av uheldige transaksjoner i økologien. Det er viktig å agere hvis 

problemet fortsetter. For å gjenopprette den økologiske balansen bør man fjerne forhold som 

bidrar til at skolevegringen opprettholdes. Rent praktisk kan dette skje ved at ulike aktører 

endrer enkelte uheldige sider ved sin atferd. Dette vil redusere risikofaktorene for barnet 

samtidig som beskyttende forhold vil øke. Når disse endringene skjer målrettet og koordinert 

øker sannsynligheten for at barnet endrer sin atferd i positiv retning (Imsen, 2015). 

I dette perspektivet kan ikke atferdsvansker forstås som resultat av egenskaper hos det 

enkelte individ, ei heller som resultat av ensidig direkte påvirkning eller egenskaper ved 

miljøet. Atferdsvansker kan tolkes som ubalanse i individets økosystem. Ubalansen kan 

skyldes manglende samsvar mellom individ og forventninger fra systemet eller manglende 

samsvar mellom forventninger fra ulike mikromiljøer (Damsgaard, 2013).  

2.4.2 Tidlig innsats 

Tidlig innsats dreier seg om å tilrettelegge for en god ordinær opplæring slik at en stimulerer 

og støtter alle elevers læring og slik at barrierer for læring motvirkes. Tidlig innsats handler 

også om tiltak som kan settes inn på alle trinn i barne- og ungdomsskolen når elever ser ut til 

å ha problemer som utvikler seg i uønsket retning. Norsk skole har hatt en tendens til å vente 

og se i stedet for å gripe raskt inn (Bjørnsrud og Nilsen, 2014, s. 13). I forbindelse med 

skolevegringssaker vil det være sentralt at skolene har gode systemer for å observere og 

registrere fravær. Dersom fraværet registreres og følges opp kan en lettere se etter mønster i 

fraværet og tidlig iverksette tiltak (Havik, 2016, s. 97). 

Thambirajah mfl. (2008), beskriver ulike faktorer ved elev, skole og hjem som kan ha 

innvirkning på skolevegring, og kategoriserer disse som risikofaktorer og 

beskyttelsesfaktorer. 
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Risikofaktorer refererer til sannsynlighet for at noe ubehagelig vil skje. Det betyr at vi 

ikke kan være sikre på om noe uheldig vil inntreffe. Dersom noe uheldig skjer kan det ha 

såpass negative konsekvenser at det vil være et ønske om å komme i forkjøpet med 

beskyttende tiltak (Befring og Duesund, 2016, s. 134).  

Beskyttende faktorer er faktorer som øker sannsynligheten for at risikoutsatte barn 

ikke utvikler problematferd eller får tilpasningsproblemer i voksen alder. Beskyttende 

faktorer kan fungere som «skjold» mot konsekvensene av å befinne seg i risikosonen. 

Beskyttende faktorer kan for eksempel være god sosial kompetanse, god skolefungering eller 

god familiefungering (Forebygging.no, 2017).  

Selv om det foreligger risikofaktorer betyr det ikke nødvendigvis at dette alene vil føre 

til et negativt utfall.  

I henhold til opplæringsloven § 9A-1 i har alle elever i grunnskolen og videregående 

skole rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. I 

Stortingsmelding 21 (2016-2017) står det at skolen må være i stand til å støtte elever som har 

personlige, sosiale eller emosjonelle vansker i opplæringen. Skolen skal gi elever sosial-

pedagogisk rådgivning, men også ha gode rutiner for samhandling med hjelpeapparatet 

utenfor skolen. 

På Skolevegringskonferansen 2017 i regi av JobbAktiv, ble det blant annet stilt 

spørsmål ved om vi har laget oss hjelpetjenester som er tilpasset barnets behov. Med det 

menes om vi har laget systemer som klarer å jobbe på tvers av hjelpetjenestene samtidig for å 

kunne jobbe med ett og ett problem om gangen. For noen barn og deres familier kan det 

oppleves som mange instanser er involvert men med forskjellig forståelse og uten at 

oppgavene blir koordinert tilstrekkelig. 

Psykologspesialist Jo Magne Ingul hevdet på denne konferansen at slike hjelpe-

tjenester må bli flinkere til å jobbe sammen slik at de kan forstå og intervenere sammen. Han 

mener det bør opprettes et fraværsteam der målet er å fange opp og komme i gang tidligere 

med å hjelpe de barna som viser symptomer på skolevegring. Et slikt team kan for eksempel 

bestå av skoleledelsen, lærere, PPT, helsesøster, kommunepsykolog og barnevern. Teamet 

kan se etter tidlig tegn på begynnende skolevegring som i hovedsak vil være økt fravær. 

Deretter kan de se etter risikofaktorer som tyder på økt sannsynlighet for at et problem 
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oppstår. Barnet kan ha risikofaktorer i seg uten at det nødvendigvis utvikler et problem 

(Forebygging.no, 2017). 

Tidlig identifisering og tidlige intervensjoner vil inkludere oppfølging og tilpasning av 

undervisningen og læringsmiljøet. Elever med skolevegring kan ha angst, men ikke alle som 

har angst vegrer seg for å gå på skolen. Likevel kan det være viktig å vite hva angst er og 

hvordan det kommer til uttrykk i skolen (Havik, 2016, s. 100). 

Skolevegring kan utvikle seg og bli alvorlig i løpet av kort tid. Tidlig innsats kan være 

viktig uansett hvilke problemer det dreier seg om. Holden og Sållman skriver at de har 

opplevd at elever som knapt har vært på skolen på et par år ikke har fått reell opplæring eller 

den oppmerksomheten de har hatt krav på (2010, s. 62).  

Tidlig innsats ovenfor barn og unge har effekt dersom det er sammenheng og 

konsistens i hjelpen. Instanser skolen er involvert med bør ha faglig samhandlingskompetanse 

for at den tverrfaglige samhandlingen skal kunne fungere tilfredsstillende. Å være en god 

samhandler kan for eksempel innebære å være i stand til å se egen kompetanse og egen 

begrensning eller å være i stand til å stå i en vedvarende prosess (Glavin og Erdal, 2018, s. 

62). En målsetting i denne sammenheng kan være å opprettholde og styrke kompetansen hos 

instansene for, på et tidlig tidspunkt, å kunne identifisere barn som viser symptomer på 

skolevegring.  

Det kan finnes tegn hos barnet tidlig i skolealder som kan fanges opp og settes inn i 

systematiske tiltak som forebygger at eleven ikke blir etablert skolevegrer. Ingul mener at 

dersom vi prøver å jobbe mere sammen i hjelpetjenestene, så kan det frigjøres masse tid som 

kan investeres i systematisk arbeid rundt eleven (Forebygging.no, 2017). 

2.4.3 Brukerperspektivet  

Den tverrfaglige samhandlingen har som mål å arbeide først og fremst med tanke på 

brukerens beste. Hensikten med brukerperspektivet kan være å utvikle rammer for hvordan 

man skal trekke inn og involvere brukerne i løsningen av deres egne problemer. Den 

kunnskap som brukeren har om sin egen situasjon bør vies oppmerksomhet og legges inn som 

et viktig bidrag til den felles tverrfaglige innsikten (Lauvås og Lauvås, 2015, s. 60ff). 
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Prinsippet om brukermedvirkning stiller krav til alle samhandlende instanser rundt 

brukeren. Når barn og unge deltar i samhandlingsmøter vil det være viktig å tenke igjennom 

på hvilken måte de skal involveres og ikke bare være passive deltagere. Graden av 

vellykkethet vil være i stor grad avhengig av en anerkjennende holdning og gode rutiner og 

struktur (Lund, 2014, s. 143). I PPT sin veileder om skolevegring oppfordres eleven til å være 

med på møter under visse forutsetninger. Eleven må oppleve situasjonen som trygg og 

håndterlig. For noen elever vil det være hensiktsmessig å ha færrest mulig møtedeltagere. 

Dessuten bør det ikke være uenighet mellom personene, og tonen bør være høflig og 

respektfull så lenge eleven er til stede (Skolevegringsteamet, PPT, 2009). Formålet med 

brukerens deltagelse kan derfor være å lytte til dens perspektiv som elev og at den opplever at 

det er en samhandling rundt han eller henne. Samtidig kan det også være viktig at barnet 

forstår hva den tverrfaglige samhandlingen dreier seg om. Hvorfor blir det vanskelig og hva 

skal skolen, PPT og BUP gjøre for deg? Brukeren eller pasientens faktiske kunnskap om 

mentale forhold kan fremme deres egen kompetanse til å mestre symptomer og mentalt 

ubehag. Dette kalles på fagspråket for psykoedukativt arbeid (Skårderud mfl., 2015, s. 176).  

Noen ganger kan opprettholdelsen av skolevegringen være redsel for å mislykkes i en 

klassesituasjon og i mange tilfeller vil angst være en primærkilde til skolevegringen (Holden 

og Sållman, 2010, s. 34). Angst kan ofte knyttes opp mot mestring. Forventning om å lykkes 

med en oppgave er en viktig forutsetning for motivasjon. Elever som har symptomer på 

skolevegring opplever ofte en frykt for å mislykkes og en frykt for kritikk. Noen er engstelige 

for å bli sammenlignet med andre og kan få en følelse av å bli uthengt eller føle seg mislykket 

(Havik, 2016, s. 99). 

Imsen mener at eleven ikke skal bli kastet hjelpeløst tilbake på sine egne erfaringer og 

tolkninger av nederlag og suksesser, og at det hjelper med positiv involvering av en voksen 

(2015, s. 353). Dette kan gjøres ved at hjelpeapparatet rundt elever med skolevegring kan 

påvirke og motivere dem, være gode rollemodeller og gi støtte og oppmuntring slik at elevens 

egne forventninger om å mestre kan bedres. Dersom brukeren kan påvirke omgivelsene 

gjennom egne valg og ressurser, vil det kunne påvirke selvbildet på en positiv måte og 

dermed styrke brukerens motivasjon. Dette vil kunne bidra positivt til brukerens 

bedringsprosess, og således ha en terapeutisk effekt. I motsatt fall kan den hjelpeløsheten 

mange brukere opplever bli forsterket (Helsedirektoratet, 2017). Det vil derfor være 

nødvendig å lytte til brukeren for å finne fram til brukerens beste. 
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2.4.4 Kartlegging og behandling når det er vanskelig å gå på skolen 

En viktig faktor for behandlingen er å redusere ubehaget som er forbundet med å møte på 

skolen. Skolevegring kan komme akutt, men det vanligste er at det kommer gradvis og starter 

med fravær på en dag eller time for så å øke gradvis (Havik, 2016, s. 94). Det betyr, som 

nevnt ovenfor, at tidlig innsats kan være essensielt for å stoppe utviklingen av fraværet. Det 

kan være så mange som 20 til 30 prosent av elevene som har et begynnende fraværsproblem, 

mens skolevegringen har fått etablert seg hos ca. 1 til 5 prosent av elevene (Forebygging.no, 

2017).  

For å kunne komme fram til riktig behandling er det viktig med en god kartlegging av 

risikofaktorene rundt eleven. Ved å ta utgangspunkt i disse risikofaktorene vil man se at det er 

faktorer på flere plan som betyr at det er viktig å involvere andre instanser, slike som PPT og 

BUP. Uansett hva et problem går ut på er det alltid nødvendig å gå gjennom historien og se på 

hvordan problemet har utviklet seg. Konkrete hendelser som barnet har hatt før 

skolevegringen oppsto kan ofte si mye om årsakene til skolevegringen (Holden og Sållman, 

2010, s. 88). 

Skolen har et ansvar for at det er et godt klassemiljø slik at barnet skal føle at det er 

trygt å komme til skolen. Dersom barnet viser tegn på skrive- eller lesevansker vil det være 

viktig at dette blir oppdaget tidlig slik at PPT kan kartlegge og finne de beste løsningene for 

barnet. Dersom angst er hovedgrunnen til skolevegringen kan det være riktig å anbefale 

utredning hos BUP, slik at årsakene kan utredes og terapi kan iverksettes (Øverland og Bru, 

2016, s. 64).  

Kognitiv atferdsterapi har en sentral posisjon i behandlingsverdenen. I kognitiv terapi 

er det et mål å styrke pasientens ferdigheter til å identifisere slike selvdestruktive onde sirkler. 

Tradisjonen bygger på antagelsen om at atferd og symptomer er betinget av tanker mer enn av 

følelsesmessige impulser og konflikter (Skårderud mfl., 2015, s. 161).  

Barn som lider av angst har også ofte behov for å lære avslapningsøvelser. Dessuten 

vil trening i sosiale ferdigheter være aktuelt å lære dersom barnet mangler kunnskap og 

trygghet på dette området (Stavanger universitetssykehus, 2007).  

For elever med begynnende fraværsproblem kan skolen, PPT og BUP sammen utvikle 

en oppmøteplan samt planlegge og gjennomføre nødvendige tilpasninger hjemme og på 
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skolen. Det kan også være viktig å tydeliggjøre roller for foreldre, lærere og barnet selv. 

Samtidig kan barnet lære hvordan han eller hun kan takle motstand eller hindringer. En god 

tverrfaglig samhandling med skolen, PPT og BUP vil derfor være avgjørende 

(Forebygging.no, 2017). 
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3 Metode 

Dette kapitlet vil vise valg av design og metode og hvordan disse egner seg til å besvare 

problemstillingen hvordan oppleves den tverrfaglige samhandlingen mellom skole, PPT og 

BUP om elever som viser symptomer på skolevegring. Det redegjøres også for vurderinger jeg 

har foretatt med hensyn til validitet og reliabilitet.  

Først vil det bli redegjort for valg av vitenskapsfilosofisk utgangspunkt og min 

forforståelse av problemstillingen som studeres. Deretter blir det redegjort for valg av metode, 

sett i sammenheng med oppgavens formål. Forskningsprosessen vil forklare de valg som er 

blitt gjort underveis i forbindelse med innhenting av data. Tolkning og analytiske 

tilnærminger av dataene vil bli diskutert. Oppgaven vil i forbindelse med forskningsprosessen 

også ta for seg de tre kriteriene pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet som indikatorer på 

kvalitet (Tjora, 2017, s. 231). Avslutningsvis vil jeg ta for meg etiske refleksjoner knyttet til 

oppgaven. 

3.1 Vitenskapsteoretisk utgangspunkt 

Funnene sees i lys av et fenomenologisk og hermeneutisk filosofisk utgangspunkt for tolkning 

av dataene. Slik kan det gjøres en dypere analyse av de aktuelle dataene.  

Både fenomenologiske og hermeneutiske studier legger vekt på fortolkning og 

forståelse av hvilken mening som knytter seg til ulike handlinger og utsagn. Begge 

tilnærmingene tar utgangspunkt i aktørens egen forståelse av sine handlinger og framhever at 

handlingenes mening må fortolkes i lys av informantenes intensjoner med handlingene 

(Grønmo, 2004, s. 372).  

3.1.1 Fenomenologi og hermeneutikk 

Formålet er å studere informantenes meninger, holdninger og erfaringer, eller verden sett fra 

informantenes ståsted, som Tjora påpeker (2016, s. 114). Det grunnleggende utgangspunktet 

for fenomenologiske analyser er at virkeligheten er slik aktørene selv oppfatter den (Grønmo, 

2004). Det kan være aktørenes egne opplevelser av fenomenet skolevegring som legges til 

grunn for analysen. Videre er hensikten å få tak i de subjektive opplevelser for å få en 

forståelse av informantenes dypere mening (Grønmo, 2004, s. 372ff). Forskeren vil naturlig 
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nok ha et utgangspunkt med egne erfaringer som bakgrunn når man reflekterer over 

informantenes erfaringer og opplevelser, selv om man som forsker vil tilstrebe seg å møte 

forskningsfeltet så objektivt som mulig (Grønmo, 2004). Muligheten vil da ligge til rette for at 

man som forsker endrer sin oppfatning av fenomenet underveis i forskningsprosessen. 

En grunntanke i hermeneutikken er at vi alltid forstår noe på grunnlag av visse 

forutsetninger. De forutsetninger vi har bestemmer hva som er forståelig og uforståelig (Gilje 

og Grimen, 2013, s. 148). Det kan forstås som at det ikke finnes noen objektivitet men at våre 

tolkninger vil bli påvirket av forforståelse. 

Hermeneutikk betyr læren om tolkning. Når man forsøker å tolke noe skjer det hele 

tiden en vekselvirkning mellom del og helhet. Denne vekselvirkningen kalles for den 

hermeneutiske sirkel. Den sier noe om hvordan fortolkninger av meningsfulle fenomener kan 

og må begrunnes (Gilje og Grimen, 2013, s. 153). Etter hvert som vi tilegner oss mer 

kunnskap vil forståelsene utvikle seg i lys av den hermeneutiske sirkel. Dermed fins det ikke 

et endelig sluttpunkt med hermeneutikken. Dette kalles for den hermeneutiske spiral (Dalen, 

2013, s. 18).  

Forskerens forforståelse og aktuell teori vil påvirke forskerens fortolkning. Bevissthet 

om egen forforståelse gjør forskeren mer sensitiv når det gjelder å se muligheter for 

teoriutvikling i eget intervjumateriale (Dalen, 2013, s. 17). Fenomenologi og hermeneutikk vil 

på den måten forenes i tolkningene jeg gjør av mitt datamateriale da tolkning inngår som en 

viktig del av det å forstå et fenomen. 

3.1.2 Forforståelse 

Mitt utgangspunkt har vært en forforståelse av at skolen, PPT og BUP har hatt et uavklart 

forhold til hvordan de samhandler omkring barn som viser symptomer på skolevegring. Med 

bakgrunn i nyhetsbildet og erfaringer jeg har hatt i skolen tidligere har det dukket opp 

eksempler som tyder på at samhandlingen mellom instansene ikke har vært til brukerens 

beste. I faglitteraturen er det også eksempler der forfattere hevder de har en dårlig erfaring 

med å kontakte for eksempel BUP (Holden og Sållman, 2010, s. 29). Dette vil jeg som forsker 

ta med meg inn i diskusjonen med aktørene.  
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Dette kan ses i sammenheng med den hermeneutiske sirkel, der mine synspunkter kan 

bli farget av min forforståelse av temaet. Det vil derfor være viktig for meg å prøve å fange 

opp informantenes forståelse av fenomenet og legge til side min fortolkning av problem-

stillingen. I den grad min forforståelse kan være preget av min fortid i skolen, som nevnt i 

innledningen, kan dette svekke min evne til å opptre som kritisk forsker. Dette kan også være 

en forskningsetisk problemstilling, noe jeg kommer tilbake til i avsnitt 3.3.6.  

3.2 Kvalitativ metode 

I denne oppgaven er det brukt kvalitative metoder som følger alminnelig metodelitteratur i 

tråd med tradisjonene på feltene for pedagogisk og samfunnsfaglig forskning (Tjora, 2017; 

Dalen, 2013; Gilje og Grimen, 2013; Kvale og Brinkmann, 2009; Hammersley og Atkinson, 

2004; Grønmo, 2004). Kvalitativ forskning legger vekt på forståelse og en nærhet til dem man 

forsker på. De kvalitative metodene er også mangfoldige og preges av beskrivelser, innlevelse 

og kreativitet, men også av struktur og systematikk. Samtidig er den kvalitative metoden 

drevet fram i et samspill mellom empiri og teori (Tjora, 2017, s. 24). I min undersøkelse tar 

jeg for meg hvordan en spesialskole med et behandlingssenter samhandler tverrfaglig om 

skolevegring med PPT og BUP, representert med hvordan informanter fra disse beskriver sine 

oppfatninger av dette.  

Et overordnet mål for kvalitativ forskning er å utvikle forståelsen av fenomener som er 

knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet (Dalen, 2013, s. 15). I denne 

oppgaven har det derfor vært naturlig å bruke kvalitativ metode som er egnet til å gi 

dybdekunnskap om det som studeres (Tjora, 2017, s. 17).  

3.2.1 Det kvalitative forskningsintervjuet 

For å kunne belyse problemstillingen ønsker jeg å samle data med kvalitative forsknings-

intervjuer. Dette innebærer å framskaffe fyldig og beskrivende informasjon om hvordan 

intervjuobjektene opplever ulike sider ved situasjon som undersøkes (Dalen, 2013, s. 13). 

Forskningsintervjuet vil derfor handle om sosial interaksjon og kunnskapsproduksjon (Kvale 

og Brinkmann, 2009, s. 161ff). Målet med intervjuet er å skape en situasjon der informanten 

kan reflektere over og gå i dybden om egne erfaringer og meninger rundt noen spesifikke 

temaer. I en slik type intervjusituasjon kan det komme fram momenter og temaer som 
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intervjueren ikke hadde tenkt seg ut på forhånd, men som kan synes viktig for undersøkelsen 

(Tjora, 2017, s. 113ff). 

3.2.2 Semistrukturert intervju  

Jeg brukte semistrukturete intervju som er den vanligste formen for kvalitativt intervju. Det 

kan beskrives som et dybdeintervju mellom forskeren og informanten. Dette kan gjøres ved å 

stille planlagte og spesifikke spørsmål, men samtidig være åpent for å forfølge 

resonnementene og svarene som intervjuobjektene gir med oppfølgingsspørsmål (Kvale og 

Brinkmann, 2009). Gjennom denne intervjuformen kan man få mulighet til å føre en normal 

samtale der forskeren styrer tematikken med utgangspunkt i forberedte spørsmål som kommer 

fram fra intervjuguiden. Målet med intervjuet var å få innsikt i hvordan informantene forsto 

tverrfaglig samhandling om skolevegring. Man søker beskrivelser og tolkninger av ulike 

situasjoner, for på den måten kan intervjueren ta lærdom av informantenes beretninger (Kvale 

og Brinkmann, 2009).  

Forskeren bruker en intervjuguide for å styre tematikken i samtalen. De innledende 

spørsmålene kan gjerne være av en slik art at de får informanten til å føle seg vel og 

avslappet, og skaper en god samtalesituasjon. Etter hvert vil spørsmålene rettes mer mot de 

mest sentrale temaene (Kvale og Brinkmann, 2009). I avsnitt 3.3.3 står det mer om 

intervjuguiden for denne undersøkelsen. 

3.3 Forskningsprosessen 

Forskningsprosessen i kvalitative studier tar utgangspunkt i en problemstilling som bygger på 

forskerens undring over et fenomen. Med utgangspunkt i teori og et utvalg informanter blir 

beskrivelser av situasjoner og informantenes oppfatninger samlet inn og analysert (Dalen, 

2013, s. 24). Målet med prosessen vil være å gi en innsikt til leseren om valgene som er blitt 

gjort underveis med tanke på kartlegging og gjennomføring.  

3.3.1 Kartleggingsfase 

I planleggingen av masteroppgaven kartla jeg noe om opplevelsen av tverrfaglig samhandling 

omkring skolevegringsproblematikk før problemstillingen ble ferdig utformet og 

undersøkelsen ble designet. I denne kartleggingsfasen snakket jeg med enkelte lærere jeg 
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kjenner ved ulike skoler. Ifølge disse er det et behov for mer kunnskap om skolevegring 

generelt. Dessuten ga disse også uttrykk for ønske om et mer nært forhold til de involverte 

instansene, slike som PPT og BUP. Denne kartleggingen var ikke så systematisk som en 

pilotstudie, men dette var sonderinger som påvirket forskningsspørsmålene og utformingen av 

oppgaven. 

Jeg har også søkt opp relevant litteratur samtidig som jeg har fulgt med i løpende 

nyhetsdekning og offentlige debatter omkring dette fenomenet. Disse tilnærmingene kaller 

Dalen for spaning. Dette mener hun er egnet til kartlegging før selve prosjektet starter (2011, 

s. 25). Ved først å gjøre en kartlegging kan det være lettere å avgrense temaet og heller 

fordype seg i utvalgte problemstillinger.  

3.3.2 Utvalget av informanter  

Valg av informanter er et særlig viktig tema innenfor kvalitativ intervjuforskning. Det er ulike 

meninger om hvor mange informanter det bør være. Et utgangspunkt er at det ikke skal være 

for mange informanter fordi gjennomføring og bearbeidingen av dem kan være tidkrevende 

(Dalen, 2013, s. 45). Informantene bør også kunne uttrykke seg på en reflektert måte om det 

aktuelle temaet. I noen tilfeller vil en informant representere først og fremst seg selv, men vil 

også i den senere analysen kunne stå som representant for et syn eller en posisjon (Tjora, 

2017, s. 130). Dette vil være sentralt i min oppgave der mine informanter representerer en 

yrkesgruppe eller profesjoner fra skole, PPT og BUP. Men samtidig er de individer som 

snakker ut ifra egen erfaring. I denne undersøkelsen kan jeg derfor ikke forvente at for 

eksempel informantene fra BUP representerer BUP i sin helhet, men at de uttaler seg fra sitt 

eget og erfarne ståsted i BUP. 

Kriterieutvelging kan føles tryggere dersom forskeren vet å se viktige variasjoner og 

nyanser i det aktuelle fenomenet som skal studeres (Dalen, 2013, s.47). Mine kriterier var at: 

- informantene skal ha jobbet med elever som viser symptomer på skolevegring. 

- det var ønskelig med fire til fem informanter. 

- informantene skal representere skole, PPT og BUP. 

Jeg brukte tid til å finne fram til de aktuelle informantene. I begynnelsen var jeg 

opptatt av å finne informanter som jeg ikke kjente fra før, og som jeg kunne ha i mitt nettverk 
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senere. Jeg sendte forespørsler via epost, og fikk raskt svar fra en PPT-rådgiver som jobbet 

spesielt med skolevegring i Oslo kommune og som var villig til å stille som informant. 

Deretter brukte jeg tid på å etablere kontakt med skoler som kunne være interessert i temaet. 

På grunn av tidsbruk og iver etter å komme i gang kontaktet jeg mine veiledere fra praksis-

perioden i henholdsvis BUP og spesialskole. Dette skulle vise seg å være riktige valg for meg 

fordi disse var interessert i å delta. 

BUP-enheten jeg fikk tilgang hos er en del av spesialisthelsetjenesten, og de holder til 

i Akershus. Min veileder i BUP ville gjerne delta som informant sammen med en kollega.  

Skolen jeg hadde praksis hos er en spesialskole lokalisert utenfor Oslo. Disse tilbyr 

plass til elever fra grunnskolen som har et negativt selvbilde, og mange er også skolevegrere 

av ulike grunner. Spesialskolen arbeider tett sammen med et behandlingssenter som ligger på 

samme sted. Jeg fikk mulighet til å intervjue en avdelingsleder på spesialskolen og en 

psykolog fra behandlingssenteret. Avdelingslederen har også erfaring fra ungdomspsykiatrisk 

klinikk.  

Informantene er utover i oppgaven omtalt som PPT-informant, BUP1-informant, 

BUP2-informant, avdelingsleder og psykolog. 

Utvalget av informanter representerer ulike steder i Oslo og Akershus, altså både fra 

bystrøk og omkringliggende områder. Angående samhandling med skolen er to av mine 

informanter fra en spesialskole. Men i intervjuene snakker de øvrige informantene også om 

samhandling med vanlige skoler. Dessuten har BUP2-informant også bakgrunn fra skole. 

Derfor vil analysene i denne oppgaven bygge på data om PPTs og BUPs samhandling både 

med vanlige skoler og en slik type spesialskole som er med i oppgaven.  

3.3.3 Utarbeiding av intervjuguide 

En intervjuguide omfatter sentrale temaer og spørsmål som til sammen skal dekke de viktigste 

områdene studiet skal belyse (Dalen, 2013, s. 26). Med tanke på hvordan jeg skulle formulere 

spørsmålene i denne undersøkelsen var noen av kriteriene at spørsmålene måtte være klare og 

utvetydige og at de ikke måtte være ledende. De skulle virke utløsende på informantens 

fortelling (Dalen, 2013, s. 27).  
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Intervjuguiden ble bygd opp med fire kategorier med underspørsmål til hver kategori. 

Kategorien gjenspeilet tematikken i oppgaven og hva jeg var ute etter å få svar på i. I 

intervjuet vil betydningen av hvorfor og hva være viktig å stille før man spør etter hvordan. 

Grunnen til dette er at intervjuspørsmålene fanger både den tematiske og dynamiske 

dimensjonen man finner i et forskningsspørsmål. Flere av spørsmålene ble stilt likt til 

samtlige informanter, mens enkelte oppfølgingsspørsmål var tilpasset informantens rolle. 

Intervjuguiden er vedlagt masteroppgaven. 

3.3.4 Gjennomføring av intervjuene 

For at jeg skulle kunne konsentrere meg mer om informantene som snakket brukte jeg 

lydopptaker på alle intervjuene (Tjora, 2017, s. 166). Da kunne jeg konsentrere meg om å få 

til en god kommunikasjon og flyt i samtalen, og be om utdypning og konkretisering der det 

trengtes.  

I kvalitative studier starter analysen allerede i intervjufasen hvor forskeren iakttar og 

observerer underveis i prosessen (Dalen, 2013, s. 56). Jeg skrev ned flere iakttagelser og 

refleksjoner som i litteraturen kalles for feltnotater (Hammersley og Atkinson, 2004). Dette 

var nyttig i bearbeidelsen av dataene selv om jeg ikke har sitert fra disse i kapittel 4. 

Det å kjenne informantene på forhånd kan være en fordel når man skal intervjue noen. 

Av de fem informantene jeg skulle intervjue var det bare én jeg aldri hadde møtt før. Det 

innebar at jeg brukte mer tid på å etablere en god og trygg stemning i forkant av dette 

intervjuet.  

I et forskningsintervju skal det verken argumenteres eller moraliseres (Dalen, 2013, 

s.32). Jeg var klar over at jeg måtte passe på å ikke gå inn i noen diskusjon der mine 

oppfatninger og synspunkter skulle bli en del av intervjuet. Dette var jeg spesielt oppmerksom 

på hos de informantene som jeg kjente fra før og der relasjon allerede var opparbeidet.  

Etter hver kategori med temaer la jeg inn pause for at informantene skulle få tid til å 

tenke nøye igjennom de spørsmål som ble stilt. Pauser kan være skapende i den forstand at de 

gir informanten tid til å reflektere over et spørsmål som er stilt (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Det kan også være en kvalitet for intervjusituasjonen da informanten kan føle ro og en 

profesjonalitet som gjør at informanten anstrenger seg ekstra mye for å få til et godt intervju.  
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Mine planer var å intervjue dem en og en, samt intervjue to sammen der begge 

informantene jobbet på samme sted. Dette ble ikke gjort av rent praktiske grunner. Alle 

intervjuene ble enkeltsamtaler. I ettertid tenker jeg at dette ble mer berikende selv om det ble 

mer tidkrevende. Jeg fikk fyldigere informasjon, intervjuene ble mer sammenlignbare med 

hverandre, og det er lettere å intervjue en av gangen enn å skulle forholde seg til flere.  

På sluttene av intervjuene stilte jeg spørsmål om det var andre ting som informanten 

ville snakke om, som ikke var blitt diskutert i spørsmålskategoriene jeg hadde brukt. I to av 

intervjuene kom det på denne måten fram interessante opplysninger som var verdt å merke 

seg. Kvale og Brinkmann (2009, s. 129) beskriver en slik åpenhet som en mulighet for at nye 

perspektiver som forskeren kan ha gruet seg til å spørre om kan komme fram.  

Perioden jeg brukte på å få intervjuet informantene ble lenger enn jeg hadde planlagt. 

Jeg fikk derfor god tid mellom hvert intervju til å reflektere nøye gjennom svarene og tenke ut 

nye oppfølgingsspørsmål som kunne komme. I løpet av intervjuperioden opplevde jeg 

utviklingen fra å være litt usikker og spent til å føle en tilfredstillelse av å være privilegert 

over å få snakke med dyktige personer med lang erfaring innenfor sitt yrke.  

3.3.5 Tolkning og analyse 

Jeg transkriberte intervjuene umiddelbart etter at de ble gjennomført. Det gir de beste 

mulighetene for en god gjengivelse av hva informantene har uttalt (Dalen, 2013, s.58). Ved å 

transkribere selv med bruk av dataprogrammet HyperTranscribe fikk jeg en unik mulighet til 

å komme godt inn i datamaterialet.  

Et viktig ledd i analyseprosessen er koding av datamaterialet. Jeg brukte de fire 

kategoriene fra intervjuguiden som utgangspunkt. Til disse kategoriene lagde jeg abstrakte 

kategorier som skulle samle dataene på nye måter. Dette kunne gi meg muligheten til å forstå 

innholdet på et mer teoretisk og fortolkende nivå (Dalen, 2013, s. 62).  

Etter at jeg transkriberte intervjuene begynte jeg å kode materialet under de samme 

temaene for å undersøke hvor jeg hadde fått inn mest data. Jeg identifiserte der det var mest 

uttalelser, samtidig som jeg undret meg over hvorfor jeg i noen spørsmål fikk færre uttalelser.  

For å tolke datamaterialet benyttet jeg meg av Kvale og Brinkmann sine tre 

fortolkningskontekster; selvforståelse, kritisk forståelse og teoretisk forståelse. Med 
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selvforståelse menes her forskerens oppfatning av informantens selvforståelse. Neste skritt i 

fortolkningen er forskerens kritiske forståelse, som baseres på sunn fornuft sammen med 

allmenn kunnskap om temaet. Ved den teoretiske forståelsen blir funnene løftet opp på et 

teoretisk nivå for å få en dypere forståelse av datamaterialet (2009, s. 214ff).  

Det første trinnet i analysen kan være å få en oversikt over innsamlet materiale for å se 

om det er mulig å identifisere interessante mønstre eller om hvorvidt man finner 

uoverensstemmelser eller motsigelser mellom de ulike informantene (Hammersley og 

Atkinson, 2004, s. 238). Analysen av dataene er knyttet opp mot problemstillingen i oppgaven 

og skal presentere dataene på en forståelig måte. Jeg tematiserte dataene, som er en 

framstillingsform som er mye brukt og gjerne tar utgangspunkt i intervjuguiden og de 

temaene den berører (Dalen, 2013, s. 68ff). Informantenes uttalelser står i kursiv skrift der de 

er gjengitt ordrett i teksten.  

3.3.6 Validitet 

Validitet handler om i hvilken grad resultatene fra en studie er gyldige. Forskeren må 

reflektere over studiens validitet gjennom hele forskningsprosessen (Kvale og Brinkmann, 

2009). Med utgangspunkt i validitetssystemet til Cook og Campbell (1979), som referert i 

Dalen (2013), vil jeg drøfte hvorvidt dataene er pålitelige, gyldige og bekreftbare. Ved å 

bruke Maxwells (1992) kategorier for drøfting av validitet vil jeg bruke deskriptiv validitet, 

fortolkningsvaliditet og teoretisk validitet til å vurdere mine kvalitative data. Disse er også 

referert fra Dalen (2013). 

Deskriptiv validitet handler om å gjengi informantenes uttalelser så korrekt som mulig. 

Jeg var nøye med innhenting av data. Dataene er selve grunnlaget for tolkning og analyse, 

derfor er det viktig at informantenes ytringer ble gjengitt riktig. I henhold til hva jeg har 

beskrevet i forskningsprosessen har jeg fulgt kravene om å være nøyaktig og korrekt i 

behandlingen av dataene. Jeg har også vært nøye med å skille informantenes utsagn i fra mine 

tolkninger for å sikre oppgavens deskriptive validitet.  

Fortolkningsvaliditet handler om hvordan forskeren tolker uttalelsene fra 

informantene. Det vil derfor være viktig å bruke tid på å reflektere om man tolker riktig, da 

informantene ikke kan påvirke dette. For å imøtegå kritikk om subjektivitet i tolkningen av 

intervjumaterialet, kan det være viktig å tydeliggjøre egen forskerrolle (Dalen, 2013). Jeg var 
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åpen om min forståelse av tverrfaglig samhandling mellom instansene, og spørsmålene mine 

er preget av at jeg har en forforståelse av et fenomen som jeg ønsker svar på. Jeg stilte 

oppfølgingsspørsmål der det var naturlig å gjøre det, men jeg kunne kanskje ha vært mer 

konsekvent ved å forhøre meg med informantene om jeg tolket svarene riktig. Det vil være en 

konsekvens av den hermeneutiske sirkel, som ikke stopper med fortolkningen. 

Teoretisk validitet handler om å knytte riktig teori til funnene. Det kan være essensielt 

for oppgavens validitet at teorien som brukes er en riktig forståelse av de fenomenene studien 

omfatter. Dette krever at de sammenhengende som avdekkes og forklares, kan dokumenteres i 

datamaterialet (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Reliabilitet refererer til datamaterialets pålitelighet og i hvilken grad en studie kan 

etterprøves (Dalen, 2013). I den kvalitative forskningen vil det være problematisk å stille 

absolutte krav til dette. De resultater en kommer fram til vil i stor grad henge sammen med 

den kontakten som fant sted mellom informant og forsker i det øyeblikket intervjuet ble 

gjennomført. I intervjusituasjoner kan både forskerrollen og samtalen være ulik fra gang til 

gang (Dalen, 2013, s. 93). Dette gjør det vanskelig å etterprøve resultatet helt eksakt. Ved å 

redegjøre for prosessen og valgene som er tatt underveis skal studiens framgang ha blitt så 

gjennomsiktig som mulig. 

Generaliserbarheten i den type undersøkelse som er gjort her er i utgangspunktet ikke 

tilstrekkelig for generisk kunnskapsutvikling. Utvalget er ikke stort nok og heller ikke 

representativt for noen større populasjon. Men forskningsdesignet som er brukt er valgt for å 

få dybdekunnskap i den konkrete, avgrensede problemstillingen, ikke primært for å 

generalisere. Ifølge Tjora (2017, s. 238ff) kan man da rapportere for detaljene i det som er 

studert slik at leseren selv kan vurdere hvorvidt funnene vil ha gyldighet og være overførbare 

for eksempel for leserens egen forskning.  
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3.4 Etiske betraktninger  

For mitt masterprosjekt vil de viktigste etiske perspektivene være dekket av de generelle 

forskningsetiske retningslinjer (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). Det dekker 

temaer som sannhet, frihet, kvalitet, informert samtykke, konfidensialitet og redelighet, for å 

nevne noe. 

Når det kommer til datainnsamling og bruk av informantenes data, møter mitt prosjekt 

på spesifikke etiske forhold. Jeg vil først og fremst bruke data om fagpersonenes beskrivelse 

og vurdering av deres samhandling med hverandre.  

Siden den kvalitative forskningen ofte gjøres ved hjelp av direkte kontakt med 

informantene, er aspekter som tillit, respekt og gjensidighet et utgangspunkt for etisk god 

forskning (Tjora, 2017, s. 47). Min datainnsamling krever konfidensialitet og også nøye 

vurderinger om hvordan slike synspunkter viderebringes og gjengis i oppgaven, som 

eksempel på en etisk problemstilling i mitt prosjekt. 

Jeg samlet ikke data om enkeltsaker som involverer elever og pasienter. På den måten 

unngikk jeg å samle sensitive persondata. I den grad slike sensitive personopplysninger 

likevel har kommet fram hos informantene har jeg utelatt dette fra datainnsamlingen og heller 

ikke anvendt noe av det i min oppgave. 

Angående adgang, intervjuer, samtykke, anonymisering, taushetsplikt, lagring av data 

og så videre følge har jeg i denne masteroppgaven fulgt alminnelige forskningsetiske 

retningslinjer (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). For øvrig fikk denne 

masteroppgaven tilbakemelding fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) om at den ikke var 

meldepliktig, se vedlegg. 

Det vil være viktig å lage gode rutiner for å både generere gode forskningsdata og 

sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie (Tjora, 2017, s. 83). Det vil også være 

viktig at evnen som kritisk forsker overstyrer min forforståelse av fenomenet som studeres, 

ved at forskeren evner å se sin egen rolle i sammenheng med informanten og eliminere 

innflytelsen på data materialet. Dette kalles refleksivitet (Hammersley og Atkinson, 2004, 

s.46). Dette innebærer også at informantene innenfor hver sin profesjon ikke blir stigmatisert 

og at jeg har evnen til å se problemstillingen fra utsiden.  
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4 Presentasjon og drøfting av funn 

I dette kapitlet presenteres og diskuteres resultatene fra undersøkelsen i lys av 

forskningsspørsmålene. Kapitlet er delt i tre deler, én for hvert av de tre spørsmålene. Det 

første tar for seg begrepet skolevegring og årsaker til økning, det andre om den tverrfaglige 

samhandlingen, og det tredje om de ulike profesjonenes perspektiv samt behandlingstiltak. 

Presentasjon og drøfting av funn vil komme fortløpende, med oppsummering for hvert 

delavsnitt. 

4.1 Skolevegring og årsaker til økningen 

Første forskningsspørsmål var: Hvilken forståelse har du av begrepet skolevegring, og hva 

kan være grunnen til at det er et økende problem? 

I dette delkapitlet diskuteres informantenes forståelse av begrepet skolevegring. 

Deretter blir skolevegring satt i sammenheng med angst og depresjon. Til slutt drøftes årsaker 

til økning i tilfeller av skolevegring.  

4.1.1 Forståelse av begrepet skolevegring 

Misforståelser kan oppstå når man bruker et begrep uten en felles forståelse av hva som ligger 

i det. Tilsvarende kan det være om man bruker ulike begrep i omtale av det samme 

fenomenet. Det å etablere en felles forståelse av begrepet skolevegring kan derfor bidra til en 

god samhandling mellom de ulike instansene. Derfor startet jeg med å undersøke hvilken 

forståelse informantene fra skolen, PPT og BUP hadde av dette begrepet. 

Selve begrepet skolevegring viser seg å være omdiskutert. Både i litteraturen og hos 

informantene jeg intervjuet fra ulike instanser var det delte meninger om hvilket begrep og 

beskrivelse man bør bruke om de barna som ikke klarer å komme seg til skolen.  

BUP2-informanten rapporterte det slik: Det er på en måte problematisk i seg selv. Det 

handler litt om hvor du legger skylda, om det er barnet selv som har skyld i det. Dette 

samsvarer med Kearney (2001). For noen kan dette også sammenlignes med skulk, som 

oppgaven kommer tilbake til.  
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Holden og Sållman (2010) bruker begrepet skolenekting for å henvise til at nektingen 

er elevmotivert. Med dette menes at det er eleven selv som bestemmer og ikke andre personer 

som for eksempel familien. Indirekte kan dette begrepet si noe om årsaken til fraværet. Det 

kan være en motvilje mot noe som er ubehagelig, som for eksempel relasjoner på skolen eller 

at skolearbeidet blir for vanskelig. 

Selv om begrepet skolevegring er godt innarbeidet i litteraturen byttet PPT på det 

stedet min informant representerer for kort tid siden navn til frafallsteamet. Dette har de 

ifølge PPT-informanten gjort for å poengtere at det ikke er eleven som gjør dette av egen 

vilje, men at det kan være systemet rundt som har sviktet.  

BUP2-informanten sier de valgte å beholde begrepet skolevegring til tross for at 

samarbeids-BUP’ene deres bruker begrepet alvorlig skolefravær. Informanten sa videre: Vi 

tenker at uavhengig av bakenforliggende årsaker, så handler det om vegring mot skole.  

Å vegre kan bety å motsette seg, nekte eller avslå noe (Stavanger universitetssykehus, 

2007. Det kan i motsetning til begrepet skolenekting – som omfatter alle former for 

ureglementert elevmotivert fravær av et visst omfang, uavhengig av årsaken til fraværet 

(Kearney, 2003) – knyttes sterkere til emosjonelle vansker. Dette vil for noen virke 

stigmatiserende. Men på en annen side kan det være viktig at man tar inn over seg at mange 

barn sliter med psykisk helse, og at hovedgrunnen kan være angst eller depresjon. Dette kan 

for mange være kompliserte fenomener å forholde seg til (Skårderud mfl., 2015).  

BUP2-informanten rapporterte at definisjonen på skolevegring vil være avgjørende for 

om man kan forveksle skolevegring med noe annet, for det kan være ulike grunner til at 

eleven er borte fra skolen. Dette kan tolkes dithen at en felles forståelse for hva skolevegring 

er kan være avgjørende for hvordan instansene jobber mot et felles mål.  

Oppsummert gir informantenes utsagn uttrykk for at skolevegringsbegrepet var et 

omdiskutert begrep som også er i forandring. De ser at begrepet kan stigmatisere eleven som 

ønsker men ikke klarer å komme seg til skolen. Informantene mente at egen forståelse av 

begrepet vil være avgjørende for hvilket navn man ønsker å bruke. PPT-informantens 

skolevegringsteam endret navn til fraværsteamet fordi de så på vegre-begrepet som noe som 

peker negativt mot barnet. Likevel vil det være konstruktivt for samhandlingen dersom de 
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ulike instansene avklarer og forholder seg til den samme forståelsen av begrepet skolevegring 

selv om de internt bruker forskjellige ord.  

4.1.2 Skolevegring og skulk forbundet med angst og depresjon 

Alle informantene rapporterte at skolevegring lett kan forveksles med noe annet, men at man 

uansett må agere når det er bekymringsfullt høyt fravær. PPT-informanten fortalte at 

skolevegring tidligere lettere kunne forveksles med skulk. Skulk assosieres gjerne med 

atferdsforstyrrelser. Noen få elever overlapper mellom skolevegring og skulk, og de har ofte 

psykiatriske diagnoser (Havik, 2016). Dette kunne psykologen fastslå. Hun mente at en 

depresjon hos barn også kan framstå som mer utagerende enn det man skulle tenke seg: 

Så man kan godt være deprimert og henge på senteret hele dagen sammen med en 

kompis og stjele tyggegummi på Rimi. Det kan likevel være en depresjon som ligger i 

det.  

Denne uttalelsen kan forstås som om skulkerne også har et emosjonelt ubehag på lik 

linje med skolevegrerne. Ofte kan skulkerne bli stigmatisert i en egen gruppe. Det handler da 

om at disse ikke vil forholde seg til lover og regler. Dersom lærere og andre involverte ikke 

undersøker det bakenforliggende tilstrekkelig, kan eleven bli møtt med feil forståelse av 

problemet. 

Dette kan bety at man ikke må glemme de elevene hvor fraværet overlapper mellom 

skolevegring og skulk, selv om dette trolig er en mindre gruppe elever ettersom man definerer 

begrepene ulikt.  

Alle informantene rapporterte at begrepet skolevegring først og fremst handler om å 

ikke komme seg til skolen, og de mente dette ofte også kunne sees i tilknytning til angst eller 

depresjon.  

Psykologen så på skolevegring som et symptom som skygger for noe annet, og at 

depresjon hos barn kan se annerledes ut enn hos voksne: Vi voksne legger oss under dyna i 

mørket og forholder oss til de dypeste tanker, men hos barn kan de gå mer inn og ut av 

depresjonen sin.  

Skårderud mfl. (2015) hevder at depresjon hos barn trolig er langt vanligere enn vi 

tidligere har vært klar over, og at barns uttrykk av nedstemthet for eksempel kan komme til 
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uttrykk med magesmerter, hodepine, spise- eller skolevegring. Slik det hevdes her, bør man 

være spesielt oppmerksom når barnet hevder det har uforklarlige symptomer på noe. Det kan 

være viktig å reagere umiddelbart i stedet for å vente og se om det går over. Konsekvensen 

kan være at barnet ikke vil gå på skolen. Et slikt eksempel om en gutt med skolevegring ble 

også beskrevet i et leserinnlegg i Budstikka. Skolen foreslo å vente for å se om det gikk over, 

noe som ikke skjedde. Senere fikk han også diagnostisert angstlidelse (Forelde, Bærum, 

2018). 

Oppsummert bygger mine data opp under teorier om at skolevegring ofte kan knyttes 

til angst og depresjon. Tidligere var det mer vanlig å forveksle skolevegring med skulk. 

Likevel bør man være klar over at emosjonelle vansker som angst og depresjon forløper seg 

mer utagerende hos barn enn hos voksne. Dette kan bety at barn som skulker for å være et 

annet sted, i prinsippet også kan være deprimerte. Lærere kan ha et reelt behov for mer 

kunnskap omkring skolevegring sett i sammenheng med angst og depresjon. På denne måten 

vil de kunne forstå elevens utfordringer på et tidlig tidspunkt. 

4.1.3 Årsaker til økt skolevegring 

Samtlige informanter fortalte at skolevegring er et økende problem og at det kan være flere 

årsaker til dette. Samfunnsendringer og den økte interessen for sosiale medier ble spesielt 

nevnt som viktige faktorer. I opplæringsloven handler hele kapittel 9 A om elevenes 

skolemiljø. Loven krever at alle som arbeider på skolen skal følge med på om dette ivaretas 

godt. Dette innebærer også å kunne lære barn og unge å bygge relasjoner, vise empati og 

kunne stole på hverandre. 

Avdelingslederen påpekte at barn og unges relasjoner med andre er viktige for å kunne 

klare å være ute på en skole. Barn og unge vil ha et behov for å treffe andre, og dette gjøres 

oftere alene på rommet hjemme, sier han, og fortsetter: Hvis du ser på et gutte- eller jenterom 

nå, så er det en liten Lefdal-avdeling, og de har all underholdningen sin og det sosiale 

samværet der.  

Dette kan tolkes som om det for mange kan være mer fristende og behagelig å være 

hjemme med alle sine digitale skjermer enn å være på skolen. Det kan bety at barn og unge 

kan ha behov for å trene seg til å være på skolen på samme måte som man trener og øver på 
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andre aktiviteter og oppgaver. På den måten kan barnet oppleve en forutsigbarhet som gjør at 

det kan være lettere å gå på skolen. 

Hos PPT har de snakket mye om hvorfor de ser en økning av barn som viser symptom 

på skolevegring. PPT-informanten mente at en av grunnene kan være at foreldrene kunne 

oppleves som mer strenge tidligere enn de er nå. Dessuten kunne det være mindre fristende å 

være hjemme den gang sammenlignet med i dag, blant annet fordi sosiale medier byr på mer 

attraktive aktiviteter selv om man er alene hjemme. Dette kan forstås som om informanten nå 

opplever elever som mindre medgjørlige og mer forhandlende. Med det menes at eleven ikke 

nødvendigvis tar et nei for et nei, men har som mål tvinge igjennom noe de selv tror er best 

for dem selv. 

PPT-informanten hevdet at barn tidlig lærer seg å forhandle med foreldrene for å få 

disse til å skrive melding til skolen om at de er syke. Dessuten er det mange som kan bli 

fristet til å være hjemme for å spille dataspill. Hun trekker også fram at det er et stort 

prestasjonsjag i samfunnet:  

Allerede i barnehagen begynner man å se disse engstelige barna, og der begynner 

man kanskje å kjenne på angsten. Vi ser at det er en økning, og at vi blir mye mer 

kontaktet nå enn for bare noen år siden. 

Noen kan mene at barna selv bør ha mulighet til å påvirke sin barnehagehverdag. 

Andre vil si at det er viktig å gjøre barna klare for skolen. Det kan være en fordel at 

pedagogene i barnehagen og førsteklasselærere tar del i hverandres aktiviteter, slik at de har 

kunnskap om hvor barnet skal. Ved å bevege seg på tvers av ulike arenaer, der førskolelærere 

er en del av skoleaktiviteter og lærere er en del av skoleforberedende aktiviteter i barnehagen, 

kan det være med på å skape realistiske forventninger slik at overgangen fra barnehage til 

skolen blir så enkel som mulig. Dette kan være med på å skape en trygghet og forutsigbarhet 

som kan være med på å redusere angst og depresjon.  

BUP2-informanten fortalte at hun hadde snakket med en inspektør på en ungdoms-

skole som la vekt på at det handler mye om barn som blir «løftet opp» og som tåler mindre 

motgang. Det er foreldre som overbeskytter barna sine, og barna får altfor mange valg. Hun 

hevdet at det pågår en diskusjon om det er blitt flere som får psykiske lidelser nå enn før, og 

man kan spørre seg om vi er blitt flinkere til å sette navn på det, eller om hjelpeapparatet kan 

ha blitt større slik at vi bruker mer ressurser på å synliggjøre dette.  
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Dette kan tolkes dithen at barn og unge i dag ikke får oppleve motgang i livet før de er 

voksne. Foreldre kan tilrettelegge det meste for barnet slik at de skal slippe å forholde seg til 

de vanskelige situasjonene. Konsekvensene av dette kan bli at barnet ikke lærer å bli 

selvstendig eller klarer å takle de utfordringer som måtte komme.  

BUP1-informanten mente at en av grunnene til en økning i skolevegrings-

problematikker er at mange barn og unge i dag kan oppleve at det stilles altfor store krav i 

skolen: Jeg tenker at det blir et ubarmhjertig press på mange, og urealistiske forventninger 

som skaper uhelse på mange nivå.  

Ut i fra dette sitatet kan dette handle om høyt arbeidspress og tanker om hvilke skoler 

man kan komme inn på, eventuelt de man ikke kommer inn på. Det kan handle om 

karakterpress og om håndtering av vanskelige følelser. Skolene har blant annet som formål å 

skape et godt psykososialt miljø. Dette kan forankres i for eksempel skoletimer og hos 

helsesøster. Tema kan være «Håndtering av stress og negative følelser».  

Avdelingsleder-informanten mente at samfunnet vårt sier til oss at vi aldri er gode nok 

og at skoleprestasjoner blir mye mer vektlagt enn det å lære seg sosial kompetanse. Dette kan 

tolkes som at lærere bør jobbe med å utvikle elevers sosiale kompetanse ved siden av det 

skolefaglige. Skolen skal bidra til at elevene utvikler sosiale ferdigheter som samarbeid, 

selvkontroll, ansvar og empati for andre. Sosial kompetanse kan læres og må sees i 

sammenheng med den faglige kompetansen (Utdanningsdirektoratet, uten dato). 

Skolehverdagene kan oppfattes som hektiske både for elever og lærere. Elever som 

føler ekstra press kan være avhengige av at lærere tilrettelegger timene slik at elevene 

opplever å ha oversikt over hva som kreves av dem. Ved for eksempel å tilrettelegge slik at 

ikke alle skolevurderinger kommer samtidig, men lage en oversikt i god tid for at eleven skal 

føle at dette er nøye planlagt. Dette krever igjen at lærere koordinere sine arbeidsoppgaver og 

ser betydningen av samhandling mellom kollegaer. Elever som lykkes godt sosialt har en 

større sjanse for å klare seg bra faglig (Utdanningsdirektoratet, 2016). Men dette vil ikke 

komme av seg selv. Et godt klassemiljø og lærere som ser elevene sine kan være avgjørende 

for om eleven møter på skolen. Barn og ungdom vil ha et behov for å bli sett, og at noen 

gleder seg over å se dem på komme på skolen. Den sosiale tilknytningen og følelsen av å høre 

til et sted vil være viktig for at barnet skal trives (Imsen, 2015). 
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Skolevegring kan også oppstå i tilfeller der barnet for eksempel viser generelle skrive- 

eller lesevansker. BUP1-informanten mente at PPT har en helt sentral rolle til å kartlegge 

dette og eventuelt sortere dette ut. Dersom en elev har strevd over en lengre periode fordi 

hjelpeapparatet har brutt tidsfrister eller har vært fraværende i skolen, kan dette få 

konsekvenser for de ansvarlige instanser. Dersom slike vansker ikke blir fanget opp fort nok, 

kan det bli for belastende for barnet å være på skolen.  

PPT er skolens nærmeste veiledningsinstans og har en nøkkelrolle med å vurdere noe 

om opplæringsbehovet, samt å kunne gjøre noe med dette. Dette kan ses i en skolevegrings-

kontekst der det kan være behov for både behandling for emosjonelle vansker samt å 

tilrettelegge for at eleven får den opplæringen han eller hun har krav på. Det kan for eksempel 

være at PPT sammen med andre involverte setter sammen en konkret og realistisk plan for 

eleven. 

Ut ifra det som her blir sagt, kan det forstås som om PPT har en viktig rolle i skolen, 

noe som betyr at det forventes at de bør være synlige i skolemiljøet.   

Avdelingsleder-informanten mente at skolen har endret seg betraktelig. Han sier at 

skoleprestasjoner er blitt mer vektlagt enn elevens evne til å sosialisere seg inn i miljøet, og 

derfra kan man se en økning i psykiske lidelser. Psykolog-informanten kunne tilføye at: 

Generelt sett så er det en økning i forhold til psykiske lidelser, så da vil man kanskje se 

mer av den innagerende problematikken – de som unndrar seg kontakt, de som blir 

hjemme, blir deprimert, tilbaketrukket og engstelige. De vi har sett før har vært 

bajaser på bakerste rad som har fått mye oppmerksomhet – så er det kanskje en 

dreining i denne problematikken, innforstått at samfunnet har endret seg, ja.  

Med utgangspunkt i Bronfennbrenners modell kan lærere og andre involverte personer 

påvirke positivt barnets sosialisering inn i samfunnet. Modellen viser hvordan man gjensidig 

påvirker hverandre i de ulike miljø. Dersom skolen for eksempel følger rutinene for føring av 

fravær, kan dette påvirke eleven positivt av den grunn at eleven blir sett og raskt fanget opp 

dersom fraværet er bekymringsfullt. Hovedfokuset kan handle om barnet og dets 

skolevegringsproblematikk, men man bør ikke glemme å gjøre en grundig kartlegging av for 

eksempel skolemiljøet for å se hvordan det kan påvirke barnets situasjon. De personene som 

møter eleven på skolen vil kunne ha ulik type innflytelse på samme måte som eleven med sine 

impulser fra andre miljø også påvirker skolemiljøet. En gjensidig påvirkning vil gjelde alle de 

miljøene som barnet befinner seg i, ifølge Bronfenbrenners modell. Ulike miljøer kan også gi 
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motstridende budskap til barnet (Imsen, 2015). Et eksempel på dette kan være dersom læreren 

legger opp til at eleven bør prestere bra på eksamen for å komme inn på høyere utdanning. 

Samtidig sier kanskje storesøster at hun kom inn på studier som krevde under middels 

karakterer. Dette kan oppleves som uoversiktlig og skape unødvendig press på eleven. Ut ifra 

dette kan det være viktig at skolene prioritere et godt psykososialt miljø framfor å framstille 

seg som en karriereskole der elevprestasjoner går foran. Med andre ord kan man legge mer 

vekt på selve prosessen i stedet for sluttresultatet.  

PPT-informanten mente at lærere bør være mer bevisst sin stilling når de har ansvaret 

for å føre fravær:  

Jeg tror barneskolen er flinkere til å klare å ha oversikt, fordi der er det ofte bare en 

som har klassen sin. På ungdomsskolen, så begynner det å gå litt over stokk og stein, 

det er mange faglærere og det kan være lettere å snike seg ut en time.  

Dette kan forstås som at det er sentralt at skolene har gode systemer for å observere og 

registrere fravær. Om dette blir gjort på en systematisk måte, kan de involverte lærerne tidlig 

oppdage elever som har fravær fra timen (Havik, 2016). Barnet kan også oppleve dette som å 

være en del av et fellesskap når noen venter på at du skal komme. På ungdomsskolen kan det 

være spesielt viktig å ha sosialt samkvem med klassen sin da identitet og tilhørighet kan spille 

en stor rolle.  

På institusjonsskolen ser de at det kommer flere skolevegrere, opplyste avdelingsleder-

informanten. Han var usikker på om de strukturene som de har opparbeidet gjennom femti år 

er beregnet på denne gruppen. Avdelingsleder-informanten påpekte at eleven muligens vil 

oppleve skolen som et lukket miljø, fordi: Eleven på en måte er løftet ut av hverdagen sin, ut 

av kommunen, ut av skolegrensa si, for deretter å komme tilbake til hjemskolen senere.  

Dette kan tolkes som om elevene på spesialskolen kan ha en ekstra utfordring når de 

skal tilbake til sin hjemskole. Dette kan gjelde spesielt de elever som i tillegg strever med å 

komme seg til skolen. Det vil derfor være ekstra viktig at pedagogene på spesialskolen, 

psykologer og andre involverte, kjenner til skolevegringsproblematikken. Dersom 

spesialskolen ønsker mer kunnskap om skolevegring kan det være fylkeskommunen som 

iverksetter tiltak. Ved for eksempel å styrke PPT og BUPs skolevegringskompetanse, kan 

disse instansene jobbe mer målrettet på systemnivå og bidra til at skolevegringsproblematikk 

blir mer oversiktlig for de involverte rundt eleven.  
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Oppsummert poengterte informantene at det kan være flere grunner til en økning 

blant skolevegrere. Informantene mente blant annet at barn blir mer overbeskyttet i dag enn de 

gjorde før, og at man ser en mer innagerende problematikk som følge av at barn og unge kan 

ha en sterkere orientering mot hjemmet som fritidsarena enn tidligere. Det kan bety at færre 

bruker kveldene ute med venner og i stedet bruker mye tid foran ulike skjermer. Det ble 

rapportert at barn i dag kan ha vanskeligere med å etablere relasjoner utenfor de sosiale 

medier og at de kan oppleve skolehverdagen som et prestasjonsjag, der de føler at de aldri er 

bra nok. Lærere kan bidra til at presset blir noe lettere ved blant annet å bli flinkere til å 

koordinere prøver og innleveringer, slik at ikke alle elevvurderinger kommer samtidig.  

4.2 Tverrfaglig samhandling 

Dette delkapitlet tar for seg informantenes egne forståelser av hvordan de opplever den 

tverrfaglige samhandlingen omkring barn og unge som viser symptomer på skolevegring. Det 

tar utgangspunkt i det andre forskningsspørsmålet som var: Hva er du opptatt av i den 

tverrfaglige samhandlingen? Delkapitlet er delt opp i fire deler. Det starter med forutsetninger 

til tverrfaglig samhandling. Deretter drøftes tverrfaglig samhandling til det beste for brukeren, 

vellykkete tiltak, samt utfordringer og muligheter i tverrfaglig samhandling.  

4.2.1 Forutsetninger til en tverrfaglig samhandling 

En opplagt forutsetning for en effektiv samhandling kan være en felles målsetting for 

samhandlingen og en klar fordeling av ansvarsforholdene (Glavin og Erdal, 2018). I den 

anledning vil det være verdifullt å besørge en fast struktur på møtene, god møteledelse og 

klare målsettinger (Lauvås og Lauvås, 2015). Møter som ikke er godt forberedt kan føre til at 

møtedeltagerne ikke kommer fram til konstruktive mål for brukeren. Videre kan 

ubetenksomme kommentarer og beslutninger også ha sin bakgrunn i slike ustrukturerte møter. 

BUP2-informanten hevdet det er avgjørende å jobbe med møtekultur. Dette begrunnet 

hun med følgende uttalelse: Slik at det ikke kommer sånne bomber underveis.  

Det kan bety å slippe å være bekymret for at lite gjennomtenkte uttalelser kan komme 

fram på møtene. Ved å opparbeide en relasjon til hverandre tidligere, vil det være en høyere 

terskel for å utebli fra møter eller å la være å forberede seg. Den tverrfaglige samhandlingen 

vil være et forpliktende arbeid der man innlemmer de personer som har mandat til å ta 
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beslutninger med støtte fra ledelsen (Johannessen mfl., 2010). Det vil derfor være avgjørende 

at de framtredende instanser, uavhengig av fysisk nærhet til skolen, prioriterer samhandlingen 

med hverandre. I forkant av instansmøtene mente BUP2-informanten at det vil være 

nødvendig å ta kontakt på telefon eller gjøre en skoleobservasjon dersom dette lot seg gjøre. 

På denne måten kan instansene bygge relasjoner og bli trygge på hverandre. Dersom alle 

deltakerne i det tverrfaglige møtet er godt forberedt, vil dette effektivisere og øke kvaliteten 

på møtet samt å vise respekt for de andre møtedeltagerne på (Glavin og Erdal, 2018). Det kan 

derfor være avgjørende at de ulike instansene har på forhånd etablert en relasjon og kjenner 

hverandre tilstrekkelig til at uheldige misforståelser kan oppklares tidlig i prosessen. 

Psykologen og BUP2-informanten kunne fortelle at det kan være en fordel at det ikke 

er for mange personer involvert i den tverrfaglige samhandlingen. Psykologen ønsket ikke å 

ha for mange instanser involvert utenifra: 

Vi prøver å ikke ha for mange instanser utenifra som skal mene for mye om hvordan 

ting skal være her, for da blir det mer krøll. Vi trenger et tett samarbeid innad på 

behandlingssenteret, mellom skolen og avdelingen og psykologen. PPT er med når det 

nærmer seg utskrivning. 

BUP2-informant rapporterte at hun har erfart at enkelte ungdommer synes det kan 

være vanskelig å forholde seg til så mange forskjellige personer som inngår i den tverrfaglige 

samhandlingen. Det vil være viktig å forsøke å skape en rolig og trygg ramme for brukeren, 

spesielt ved første møte (Skårderud mfl., 2015). 

Sett fra psykologens perspektiv kan behovet for ro og forutsigbarhet være avgjørende 

for å lykkes med behandlingen, samt at det bygges trygge relasjoner mellom bruker og 

instanser. Dette kan innebære at dette gjøres best med færre personer. 

Forutsigbarhet vil også være viktig for ungdommer som har avtale med BUP. Når det 

blir nevnt mange forskjellige personer, kan det enten bety at det er flere ulike profesjoner 

involvert i samhandlingen rundt ungdommen, eller at det er forskjellige kontaktpersoner som 

møter ungdommen til enhver tid. Dette kan være et dilemma dersom det er et ønske om å ha 

flere profesjoner i skolen for å få inn et bredere spekter av kunnskap. Uansett vil det være en 

forutsetning at brukeren er komfortabel og fortrolig med situasjonen.  

På en institusjonsskole vil forholdene oppleves annerledes sammenlignet med en 

såkalt vanlig skole. Avdelingslederen påpekte at de jobber i et lukket miljø der eleven er 
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innskrevet for to år. Deretter skal de tilbake til sin gamle skole. Behovet for etablering av 

relasjon til hjemstedskommunen er påkrevet. Han sa:  

Vi har en rutine og en struktur på hvordan vi overlapper fra skole til skole. Men så er 

det nærmest ikke noe samarbeid med hjemkommunen. Han fortsetter: Det hadde 

kanskje vært mer naturlig å samarbeide mer med hjemskolen, PPT og BUP kanskje, i 

stedet for behandlingssenteret. Er litt usikker om denne formen å jobbe på er det beste 

for skolevegrere. Det er ikke alltid vi har tro på tiltakene som settes i gang. For vi har 

ingen god erfaring (angående tilbakeføring til skolen) med barn som blir i avdelingen.  

Det kan være viktig å finne de riktige samhandlingsinstansene for å kunne utnytte 

tiden godt. Skolevegringssaker har ofte pågått over lengre tid og det har ofte vært mange 

personer involvert på den ene eller andre måten. Det kan derfor være avgjørende å samle de 

personer som kjenner saken best og som har mange referanser til barnets skolevegrings-

historie. I tillegg kan prosessen om overførsel tilbake til hjemskolen bli enklere dersom man 

har hatt en dialog om dette hele veien. Det vil være viktig å sette realistiske mål slik at eleven 

mestrer tilbakeføringen, og at en ikke går for fort fram (Havik, 2016). Dette kan man trolig 

gjøre ved at spesialskolen har en kontinuitet i å pleie relasjonene med hjemskolen. Dette kan 

gjøres blant annet ved at spesialskolen er oppdatert om hva slags aktiviteter som skjer på 

elevens hjemskole. Dette kan være med på å gjøre overføringen trygg og kontrollert for 

eleven. Tilgjengelighet og fysisk nærhet til hverandre kan gjøre samhandlingen enklere ved at 

man kjenner hverandre bedre og det derfor kan være lettere å påpeke mangler eller å ønske 

seg noe fra den andre parten. Psykologen sa: Det er mye lettere å samarbeide med noe du ser 

hver dag, og vet hva de står for og hvem du kan tulle litt med ved å lese litt på kroppsspråket.  

Det kom fram av intervjuet at psykologen har et ønske om at skolen hadde hatt enda 

mer tid til å snakke om de vanskelige følelsene som barn kan skape i oss voksne og hvilke 

utfordringer det er i samspill med dette barnet. Avdelingslederen mente at behandlingssenteret 

opplever at de muligens er mer tilbakeholdne i forhold til påtrykk og forventninger. Han sa: 

Det er en vanskelig balansegang i den grad vi er uenige i hvor mye vi skal «trykke på» 

(følelsene).  

Dette kan forstås som om det kan oppstå ulike forventninger i en tverrfaglig 

samhandling når instansene har et tett og nært forhold. For noen kan det oppleves som om 

oppgavene glir inn i hverandre og det kan være vanskelig å skille hvem som skal gjøre hva. 

Den kunnskapsforståelse og tenkemåte som de ulike instansene står for, er først og fremst 
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tilegnet gjennom sosialisering til yrket (Lauvås og Lauvås, 2015). På spesialskolen, der de 

jobber tett på behandlingssenteret, kan man forstå at arbeidsoppgavene kan gli i hverandre, 

når elevene er avhengig av behandling for å kunne prestere på skolen. Det kan derfor tenkes at 

man bør lytte til hverandre og verdsette den tette samhandlingen med hverandre.  

I forbindelse med førstegangsetablering av instansmøter, kan rekkefølgen ha 

betydning. For noen instanser vil det være en forutsetning at de bør bli kontaktet først i 

forbindelse med skolevegringssaker.  

BUP vil som oftest ta kontakt med barnet og foreldre før de involverer skolen. På 

spørsmål om de hadde erfaring med at skoler kritiserte dette, svarte BUP2-informanten: Jeg 

skjønner det, men vi snakker alltid med pasienten først. Skolen kommer liksom i andre rekke. 

Vi har ikke lov til å ta kontakt med skolen først. 

Dette kan ses i sammenheng med opplæringslovens § 4-4 om samtykke på vegne av 

barn, som sier at: «Foreldrene eller andre som har foreldreansvaret har rett til å samtykke til 

helsehjelp for pasienter under 16 år.»  

BUP1- informanten svarte slik: Det har jeg egentlig ikke fått tydelig tilbakemelding 

på, men det kan sikkert ha skjedd, ja, men vi er jo bundet av taushetsplikt eller må ha et 

samtykke av ungdom over seksten år (for å få samarbeide med skolen.)  

Noen skoler kan muligens oppleve dette som brysomt. Skolen har forventninger om å 

være den ledende instansen som kjenner til skolevegringshistorikken i den aktuelle saken. 

Men i virkeligheten må skolen vente på samtykke fra brukeren for å kunne involvere seg i 

saken. Skolens opplevelse kan også forverres hvis de fra tidligere har et anstrengt forhold til 

BUP. Med det menes et uavklart forhold der BUP opptrer som ekspert mens skolen skal 

forholde seg til BUPs ekspertise. Videre kan et distansert forhold mellom skolen og BUP 

påvirkes både av fysiske avstander og av at skolen og BUP har ulike kompetanser. Det vil 

derfor være konstruktivt for samhandlingen at skolen kjenner til BUPs rutiner og at de gjør 

tiltak for å bygge et nærere forhold. 

Alle profesjonsutøvere i denne sammenheng har taushetsplikt, i henhold til 

forvaltningsloven, om personlige forhold de får kjennskap til under utøvelsen av sin 

virksomhet (Glavin og Erdal, 2018). Dersom brukeren ikke vil gi samtykke til at skolen skal 
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få innblikk i saken kan dette også tyde på at det er en konflikt mellom bruker og skole som 

man bør undersøke nærmere.  

 Det kan også være en forutsetning at instansene har rikelig med kunnskap og 

ferdigheter omkring skolevegringssaker. Det kan være nødvendig for å vite hvilke spørsmål 

som burde stilles. 

Avdelingsleder og psykologen skulle ønske at teamet hadde mer kunnskap om 

skolevegringsproblematikk. Men psykologen sa blant annet også dette: 

Samtidig som vi har kunnskap fra før av. Så tenker jeg at skolevegring er et 

sammensatt problem, slik at man ikke bare kan forholde seg til en plan fra boka. Men 

du må også se på hvert enkelt barn og se hva dette barnet strever med.  

Dette sitatet kan forstås som om informanten vil forklare at skolevegringsproblematikk 

er såpass komplisert at før man innhenter mer kunnskap om fenomenet kan det være riktig å 

konsentrere seg om hva som egentlig er det bakenforliggende i hvert enkelt tilfelle. 

Skolevegring kan utvikle seg og bli alvorlig i løpet av svært kort tid (Holden og 

Sållmann, 2010). Det betyr at instansene bør bruke tiden godt for at vegringen ikke skal bli 

ytterligere forverret. Dersom instansene innehar tilstrekkelig kunnskap om skolevegring i 

forkant av instansmøtene kan møtene handle om det enkelte barnet og hvilke behov som 

trengs i hvert enkelt tilfelle.  

Oppsummert rapporterte informantene om at de var opptatt av å skape en god 

møtekultur for at representanter fra instansene skulle føle seg trygge på hverandre. Ved at 

samhandlende instanser oppholder seg i nærheten av hverandre vil det være enklere å 

diskutere utfordringer. For at eleven skal føle seg ivaretatt ved overgang tilbake fra 

spesialskole, kan det være en forutsetning å opprettholde kontakten med hjemstedskommunen 

for at eleven skal oppleve at han eller hun er ventet tilbake, selv om det kan ta ett eller to år. 

Det bør også være avklart på forhånd hvilken av instansene som starter opp prosessen som 

skal bli til et tverrfaglig møte. Dessuten var noen informanter opptatt av at brukeren ikke 

ønsket mange forskjellige personer å forholde seg til fordi dette kunne virke forstyrrende, noe 

som også bør være et aktuelt avklaringspunkt.  
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4.2.2 Tverrfaglig samhandling til beste for brukeren 

Alle informantene var enige om at en tverrfaglig samhandling først og fremst innebærer en 

samhandling med tanke på brukerens beste. Det kan bety to ting, enten at de ulike instanser 

samhandler om det beste for brukeren, eller det kan også bety at instansene bør være 

tilgjengelige for hverandre og brukeren. 

Flere av informantene framholdt at det kan være vanskelig å forholde seg til BUP, som 

kan bety at det kan være flere faktorer som spiller inn. Det kan være for eksempel ukjente 

rutiner eller et tilholdssted som ligger et annet sted enn på skolen, for å nevne noen 

eksempler.  

PPT-informanten mente det var positivt at instansene er involvert, og at det har vært 

en positiv endring der BUP er blitt mer synlig og deltar mer i møtene om slike saker. Siden 

skolevegring er et komplekst problem kan det være ekstra behov for at skolen og PPT har et 

tettere forhold til BUP. Med det menes at fordi BUP har ekspertkompetanse innen 

emosjonelle vansker kan det være avgjørende at disse raskt blir involvert i 

samhandlingsmøter. 

BUP1-informanten kan bekrefte at mange kan oppleve dem som lite tilgjengelige: Vi 

er ikke så tett på skolen som PPT og bygger derfor ikke de samme relasjonene. Men på 

spørsmålet om det går utover samhandlingen var svaret:  

Nei, det er jeg litt usikker på, det er kanskje ikke min opplevelse egentlig. Og i forhold 

til disse skolevegringssakene, så tenker jeg at våre behandlingstiltak vil jo heller ikke 

fungere hvis det ikke er i samarbeid med skolen. Ingen barn eller ungdom vil få det til, 

det er lite sannsynlig, i hvert fall å få de til å gå på skolen igjen, ved å sitte her å 

snakke om det en gang i uka.  

Dette kan tolkes som om skolen kan være en vesentlig samhandlingspartner for BUP, 

da det ofte vil være behov for vesentlige tilrettelegginger for barn og unge som har 

symptomer på skolevegring. Sammen med behandling kan disse trenge et godt psykososialt 

miljø som gjør de rustet til å følge et opplæringsløp som igjen gjør at de klarer å fullføre 

skolen. Behandling, omsorg og pedagogisk oppfølging kan være viktige tiltak som henger 

sammen med hverandre. Dersom man ønsker å endre på en av tiltakene kan samhandling 

mellom instansene være en viktig forutsetning for at endringstiltakene blir effektive og 

målrettet.  
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BUP1-informanten sa videre at man ikke bygger psykisk helse på et BUP-kontor eller 

et PPT-kontor, men på skolen der de varige relasjonene med lærer og jevnaldrende er. Det 

kan bety at psykiske helseteam kan være aktuelt å fremme på de ulike skoler. I slike 

sammenhenger kan lavterskeltilbud, som for eksempel et skolevegringsteam, være til 

brukerens beste med tanke på å forebygge og følge opp barn og unges psykiske helse. Fra 

flere av instansene ble det påpekt at dersom hjelpen blir lettere tilgjengelig for brukeren vil 

dette hjelpe barnet tidligere i prosessen 

For elever med begynnende fraværsproblem vil det være mest hensiktsmessig at 

skolen, PPT og BUP sammen utvikler en oppmøteplan samt planlegger og gjennomfører 

tilpasninger blant annet på skolen (Ingul gjengitt hos Forebygging.no, 2017). Det vil bety at 

alle instansene bør være enige i hva som er det beste for brukeren for å nå et felles mål. Det 

vil være helt sentralt at brukeren er med på å forme denne planen. Den kunnskap som 

brukeren har om sin egen situasjon bør vies oppmerksomhet og legges inn som et viktig 

bidrag til den felles tverrfaglige innsikten (Lauvås og Lauvås, 2015). PPT-informanten hevdet 

at: Vi tenker stadig på hvordan vi skal utvikle vår kompetanse og hva barnet trenger. Det vil 

ikke alltid være enkelt å vite hva som er det beste for brukeren.  

Som tidligere nevnt kan den enkelte instans gjøre mye for brukeren, men fortsatt vil 

man være avhengig av de andre instansene for å kunne dekke alle behovene. PPT har 

begrensede fullmakter som handler om bekymring rundt et barns utvikling eller læring. For å 

utvikle kompetansen ytterligere kan PPT bygge tettere relasjoner med BUP som vil si å måtte 

erverve mer kunnskap.  

BUP2-informanten rapporterte at: Hvis arbeidspresset blir for høyt, så tror jeg at 

motviljen kan bli litt stor i slike skolevegringssaker.  

For at samhandlingen skal være meningsfylt, må den enkelte deltager oppleve dette 

som nyttig (Glavin og Erdal, 2018). I skolevegringssaker kan opplevelsen av at barnet klarer å 

komme tilbake til skolen være stort. De ulike instansene må også erfare at de har bruk for 

hverandres kompetanse og det bør være oppgaver som stimulerer til videre jobbing. Dette kan 

igjen bidra til at arbeidspresset blir mindre. For å utvikle en god samhandling omkring 

brukerens beste, vil det kreve en innstas fra alle instanser. 
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Psykologen mente de ville ha en større mulighet for å tilrettelegge og være 

oppfinnsomme med tanke på å samhandle omkring hva det aktuelle barnet trenger av 

oppfølging. Hun uttalte: 

Det er mer slingringsmonn her til å tenke kreativt og om hva det er dette barnet 

trenger. Og ikke si at dette er rammen. Og dytte barnet inn og si til barnet at dette er 

det du må forholde deg til.  

Med dette kan psykologen mene at det kan være mer ressurser forbundet til 

behandlingssenteret og spesialskolen enn i de vanlige skolene, slik at de har muligheter til å 

prøve ut nye ressurskrevende metoder. Det kan også handle om kompetanse og imøtekommen 

ledelse slik at man bedre kan få tilgang til økte ressurser.  

Hensikten med samhandlingen vil som sagt være å sikre flyt i arbeidsprosessen 

(Kommunetorget, 2015). Dette kan muligens være enklere å gjennomføre ved mindre enheter, 

slik en institusjonsskole pleier å være, i motsetning til en ordinær barne- og ungdomsskole.  

På institusjonsskolen skal de forholde seg til tre avdelinger på behandlingssenteret 

med flere psykologer. Avdelingsleder mente at: Jeg synes det er litt tilfeldig hvordan den ene 

avdelingen jobber i forhold til den andre avdelingen. De har ikke noe felles på det de heller, 

og vi jobber opp mot alle tre avdelingene. 

Felles målsetting vil gjelde både den tverrfaglige samhandlingen og om det enkelte 

barnet på avdelingen. Dersom de ulike instansene har en felles målsetting, kan det også være 

lettere å finne felles metoder og strategier for å nå målene (Glavin og Erdal, 2018). Uti fra hva 

som her blir sagt, kan det være behov for blant annet å lage en felles plan der delmål og 

hovedmål er forklart slik at alle involverte er innerforstått med hva som skal gjøres og hvem 

som skal gjøre hva. På den måten kan avdelingene og spesialskolen være forpliktet til 

hverandre for å arbeide mot et felles mål. Dette kan bidra til å få en struktur og en felles 

forståelse for hva som er til det beste for brukeren. 

Oppsummert var alle informantene opptatt av å samhandle til det beste for brukeren. 

Det kom fram at BUP kan virke lite tilgjengelig for brukeren fordi de ikke har de samme 

relasjonene til skolen som PPT har, men at dette kan ha bedret seg. Det ble nevnt at skolen er 

den viktigste arenaen for å bygge psykisk helse. Det kan derfor være aktuelt å etablere 

psykiske helseteam på skolene som bidrar til at hjelpen kommer fortere. På behandlings-

senteret har de mer slingringsmonn for å tilpasse seg brukeren. Derimot ønsker avdelingsleder 
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en bedre koordinering mellom avdelingene de arbeider sammen med på behandlingssenteret, 

som for eksempel kan gjøres ved å samle seg om en felles plan. 

4.2.3 Vellykkete tiltak i tverrfaglig samhandling 

Det var bred enighet blant alle informantene om at en tverrfaglig samhandling vil være 

spesielt viktig i skolevegringssaker. Grunnen til dette kan være at man trenger fagkunnskapen 

i de ulike instansene for best å kunne kartlegge ulike miljøer, for deretter å kunne jobbe 

parallelt omkring barnet.  

Begge informantene på BUP mente at skolevegringssaker muligens kan løses raskere 

dersom lærerne fikk større handlingsrom til å involvere seg mer i elevens privatliv der 

skolevegring er problemet. BUP1-informanten sa det slik: 

Jeg tenker at det er et stykke fra første fraværsdag til at BUP kommer inn i bildet. Så 

jeg skulle ønske at kanskje på nasjonalt nivå skulle man jobbe mer med at læreren kan 

bli mer trygg på å involvere seg i elevens privatliv når det kommer til skolevegring.  

Med dette menes at lærerne kan ha en ambisjon om å overlappe BUP, slik at barnet 

skal slippe å måtte vente for å komme inn til BUP. Det kan bety at lærere må få aksept for å 

kunne utføre den samme kartleggingen som BUP gjør, som kan bety for eksempel å reise 

hjem til eleven på morgenen for å hente han eller henne til skolen. Denne aksepten bør 

komme fra ledelsen som kan legge til rette for at lærere kan få en større frihet til å ta egne 

beslutninger om hva som trengs i den enkelte sak. Dette kan igjen føre til at saker raskere blir 

tatt hånd om og kan ende opp som et vellykket tiltak i tverrfaglig samhandling. 

BUP1-informanten mente derfor at det bør jobbes mer på systemnivå i alle instanser. 

Dette kan gjøre det enklere for lærere og andre kommunale helsetjenester å gripe inn og 

håndtere saker mens de venter på at BUP skal involvere seg. 

PPT-informanten sa at skolevegringsteamet ofte holder foredrag for skolene: Men det 

er litt opp til hver enkelt PP-rådgiver som sitter i skolevegringsteamet. Noen har mye, noen 

ønsker å ha mer. Vi vet ikke hvordan dette blir seende ut. 

 Skolevegringssaker kan ha pågått over lang tid og det vil være viktig å ha klare 

målsetninger og at alle instansene bør se gevinsten med hverandres fagfelt og skape 
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forventninger om et resultat (Stavanger universitetssykehus, 2007). På den måten vil det være 

lettere å samhandle når instansene i utgangspunktet er positive til hverandres innsats.  

BUP1-informanten rapporterte at hun har hatt gode opplevelser med tverrfaglig 

samhandling når fokuset har skiftet til hva de kan få til sammen: Hvem har ikke gjort sånn, 

eller burde dere gjøre dette, til å tenke seg at nå i fellesskap skal vi løfte denne «båten». 

Hun tilføyde at læreren bør gå litt mer ut av sin komfortsone og få med seg ledelsen 

for å kunne tilrettelegge for at man gjør noe mer utradisjonelt for å få barnet tilbake til skolen 

igjen. Eksempler på dette kan være å tilby seg å utføre oppgaver som det ikke er opplagt 

hvem som skal utføre, eller å spørre en gang for mye om eleven har det bra. Det kan være 

brysomt å gjøre noe som man egentlig tenker at en annen instans kunne ha gjort. Her påpeker 

hun dette med gråsoner mellom profesjonene som ble nevnt i teorikapitlet. Det å ta ansvar for 

oppgaver i slike gråsoner kan være avgjørende for å kunne tydeliggjøre viktigheten av saken 

og for at elevene skal føle seg sett og hørt.  

BUP1-informanten skulle ønske seg at lærerne, med godkjennelse fra rektor, våget å 

gå enda mer ut av sin alminnelige rolle ved å tenke utradisjonelt: 

En sak der jeg fra BUP og kontaktlærer var på hjemmebesøk, og blant annet øvde 

sammen med eleven å kjøre til skolen, vi tre sammen. Så tenker jeg at skolen og 

kontaktlærer blir ofte den bærende relasjon og har nøkkelrollen i arbeidet. 

Samtidig mente hun at det er viktig at læreren er tydelig med å signalisere at eleven er 

ventet tilbake. For eleven som har vært borte i en kort eller lengre periode, vil det muligens 

være lettere å komme tilbake til et sted der du vet at noen venter på deg enn til et sted der 

ingen er interessert i deg. BUP1-informanten har eksempler der hun har oppsøkt eleven i 

stedet for at eleven har kommet til henne: 

For å lykkes bør man gå litt ut av boksen, tilby noe ekstra og da må man ha med 

ledelsen på det. Jeg har rollespilt en skolehverdag inni klasserommet på kveldstid, 

vært hjemme hos folk kl. 06.00 for å bistå og veilede en morgen-situasjon.  

Dette krever også at de andre instansene jobber på samme måte, hevdet hun. Dette kan 

synes å være krevende dersom instansene ikke har den samme forventningene eller en felles 

målsetting.  



55 

 

Skolevegring kan også komme akutt (Havik, 2016). Det vil derfor være viktig å kunne 

håndtere en sak umiddelbart når den oppstår. Som skrevet ovenfor kan skolevegringssaker 

ofte handle om vansker med å gå på skolen, assosiert med for eksempel angst og depresjon 

(King og Bernstein, 2001). For at barnet skal slippe å gå i lengre perioder med følelsesmessig 

ubehag, kan det være nødvendig å ha operative pedagoger og helsepersonell både i skole, PPT 

og BUP, som er komfortable med å yte det lille ekstra som skal til for at prosessen ikke 

stopper opp. Dette kan bety at pedagoger vil ha behov for å kjenne til det lovverket som BUP-

ansatte forholder seg til for å kunne overlappe hverandre i enkelte saker. (Johannessen mfl., 

2010). BUP2-informanten hevdet at kontaktlæreren bør være den ansvarlige og tilrettelegge 

for at de andre instansene vet hva de har å forholde seg til. Hun mente: 

En vellykket samhandling er når kontaktlærer er veldig involvert. Kontaktlæreren er 

sjefen i flokken, en døråpner og budbringer. Tverrfaglig samhandling er kjempeviktig. 

Det er hele grunnlaget for når du jobber med skolevegringssaker, for det er så 

komplekst. Man får ikke tid til noe alene, man må ha med seg alle parter og jobbe i 

samme retning. Respektere hverandres fagfelt og jobbe samtidig med ulike oppgaver. 

Dette kan forstås som om, dersom kontaktlærer skal være den førende leder i 

skolevegringssaker, vil det være avgjørende at vedkommende har kunnskap nok om 

skolevegring til å stå fram og fronte brukerens behov i slike saker. De andre instansene bør 

verdsette og bygge videre på hva kontaktlærer har kommet fram til, slik at man kan overlappe 

hverandre. Dette kan la seg gjennomføres ved at det på forhånd er etablert en god relasjon 

mellom skolen og de involverte instansene. Dette kan det føre til en forpliktelse til hverandre 

som gjør at det blir vanskelig å utebli fra møter, som igjen tilrettelegger for vellykkete tiltak i 

tverrfaglig samhandling.  

BUP1-informanten fortalte om en vellykket samhandling med skolen som handlet om 

en elev som var borte fra skolen nesten hele skoleåret i fjor, men som er fullt tilbake igjen i år:  

Så kan vi her på BUP like å tro at vi har hatt en stor rolle i det. Men jeg tenker 

samtidig at det er jo hele tiden kontaktetableringen fra skolen, slik som stadige 

invitasjoner eller påminnere til å opprettholde relasjonen. Det er viktigere enn vi har 

vært, kanskje …? 

Dette sitatet kan poengterer at skolen har hatt en viktig funksjon i skolevegringssaken, 

men de har vært avhengige av andre instanser slik som BUP for å få gjennomført arbeidet. 

Instansene har jobbet tett sammen og har vist hverandre respekt for hverandres arbeid, som 
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igjen kan oppleves som en vellykket tverrfaglig samhandling. Ut ifra dette kan man forstå 

hvor viktig det er med relasjon til hverandre både mellom instanser og mot eleven.  

BUP1-informanten mente at den samhandlingen som fungerer godt kan være faglig 

utviklende hvis man går inn i det med en ydmyk lærevillighet og at man tenker at ingen av 

instansene kommer noen vei alene i disse sammensatte sakene. Siden alle instansene vil være 

avhengige av hverandre for å få utrettet noe i skolevegringssaker, vil det lett bli gjennomskuet 

om en instans uteblir fra møtene. 

PPT-informanten sier at hun opplever det som positivt å jobbe både med BUP og med 

skolen. Tidligere gikk sakene først via BUP, men for ikke lenge siden har det vært en dreining 

mot at PPT har startet sakene, ifølge informanten. Dette kan forstås som det har tilknytning til 

samhandlingsreformen, der man ønsker å tilby tjenester raskere der hvor brukeren er. I 

henhold til Kearney vil det derfor være naturlig å bygge en slags bro mellom instansene for å 

få det beste utgangspunktet for god tverrfaglig samhandling (2003). Lavterskeltilbud, som for 

eksempel et skolevegringsteam, vil forebygge og følge opp barn og unges psykiske helse. 

Instansene påpekte at dersom hjelpen blir lettere tilgjengelig for brukeren, vil dette hjelpe 

barnet tidligere i prosessen.  

Psykologen mente det beste med å jobbe på et behandlingssenter er at man tar seg 

bedre tid med sakene. På behandlingshjemmet har de bedre tid til hvert enkelt barn i forhold 

til å skape relasjoner, sa psykologen, og fortsatte: 

Mitt inntrykk er at i den vanlige skolen er de ganske presset i forhold til ressurser. En 

av de virkelige gode tingene her er tiden. Tid til å snakke sammen, til å møtes, til å 

drøfte, til å legge planer, og så videre. 

Skolevegringssaker kan ofte ta lang tid og det kan derfor være viktig at instansene 

prioritere disse møtene. Uavhengig av tid og ressurser, så kan utgangspunktet være at alle 

elever bør få et tilpasset opplegg enten de er på en spesialskole, hvor det er samlet 

spesialkompetanse, eller på hjemstedsskolen.  

Psykologen sa hun opplevde at det tverrfaglige teamet stort sett fungerte bra ut fra sin 

hensikt. Det vil variere med hvem som til enhver tid sitter der. Omsorgsyrker kan bære preg 

av hvilken person man forholder seg til. Det kan også være forskjell på en spesialskole og en 

vanlig skole med tanke på tilgjengelige ressurser til den enkelte elev. Små forhold med flere 

lærere på hver elev gir mer kvalitetstid enn i den vanlige skolen der det vanligvis er knapphet 
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på ressurser. Avdelingsleder-informanten kunne fortelle at den samhandlingen som fungerer 

godt er når instansene har den samme forståelsen for hva barnet trenger.  

Som tidligere nevnt brukes begrepet tverrfaglighet som betegnelse på en arbeidsform 

på forskjellige nivåer og relatert til forskjellige arbeidsmåter (Lauvås og Lauvås, 2015). 

Skolen og samhandlende instanser vil på hver sin måte bruke sin kunnskap for å få barnet 

tilbake til skolen igjen og det kan være viktig å respektere hverandres roller og mandat. 

Skolen har et ansvar for at elevene skal ha et godt psykososialt miljø. Dersom skolevegringen 

kan være et resultat av skrive- eller lesevansker eller en angstproblematikk, bør dette kunne 

oppdages tidlig slik at henholdsvis PPT og BUP kan komme med adekvate anbefalinger 

(Øverland og Bru, 2016). Tidlig innsats overfor barn og unge har effekt dersom det er 

sammenheng og konsistens i hjelpen. I denne sammenheng kan dette innebære at instansene 

koordinerer og gjennomfører aktiviteter som en pågående prosess for å nå et felles mål. Målet 

vil være å få barnet tilbake på skolen. Det kan bety at å være en god samhandler vil innebære 

å være i stand til å stå i en vedvarende prosess (Glavin og Erdal, 2018). Det kan igjen bety at 

instansene bør lytte til hverandre og følge sitt mandat og egen begrensning. 

Oppsummert kom det fram at lærere i større grad bør få mulighet til å ta egne 

avgjørelser som kan innebære å gjøre utradisjonelle oppgaver. Det kan for eksempel være å 

reise hjem til eleven for å vise at eleven er ønsket tilbake til skolen. Et av forslagene kan være 

at kontaktlærer overlapper med BUP-oppgaver. Dersom kontaktlærer får myndighet til å 

utføre noen av de samme oppgavene som BUP gjør, kan det korte ned ventetiden til brukeren. 

Det vil også være viktig at instansene har gode relasjoner til hverandre for at samhandlingen 

skal kunne iverksettes på en forpliktende måte. Samtidig kan det være viktig å ha den samme 

forståelsen av hva barnet trenger og at de er villig til å yte noe ekstra sammen for at barnet 

skal kunne komme tilbake til skolen. Dette lar seg gjøre best med støtte fra skoleledelse og 

andre ressursleverandører.  

4.2.4 Utfordringer og muligheter 

BUP2-informanten mente det noen ganger kan være vanskelig å finne en felles plattform fordi 

instansene kan ha forskjellige syn på hva saker handler om: Men vi forholder oss til hva 

pasienten mener, det er han vi skal hjelpe. Dette utsagnet kan tyde på at noe av det viktigste i 

en tverrfaglig samhandling vil være å lytte til hva brukeren mener. I skolevegringssaker kan 
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det være viktig å bruke tid på elevens egne problemer og se dette i sammenheng med miljøene 

rundt eleven.  

Ifølge BUP2-informanten vil eksempel på en ikke-vellykket samhandling være en 

lærer som får støtte av ledelsen til å utebli fra avtalte møter på grunn av at andre ting må 

prioriteres. For at lærerne skal kunne gjøre den jobben som kreves i skolevegringssaker vil det 

være helt avgjørende å ha en ledelse som aktivt støtter og motiverer, til at læreren kan gjøre 

det lille ekstra for at eleven skal føle seg betydningsfull.  

PPT-informanten fortalte om en sak der det var vanskelig å starte opp en tverrfaglig 

samhandling:  

Vi vet at det er et sånt militært regime i klassen og vi ser smittsomheten av skole-

vegringen. Men det er veldig vanskelig å gripe tak i. Vi ser at det er et trinn som lider. 

De kjører ett opplegg, og faller du utenfor så er du spesialundervisningselev. Og det 

er det mange som er redde for.  

Dette kan forstås som om miljøet i klassen er blitt nedprioritert som følge av lærerens 

autoritære stil. I dette tilfellet kan det tolkes som om læreren bruker begrepet spesialunder-

visning som en skremselspropaganda for å få eleven til å følge ett spesielt undervisnings-

opplegg. Konsekvensen av at ingen griper inn eller tør å klage til skoleledelsen kan være at 

elever blir offer for en ukultur som kan være vanskelig å komme ut av, dersom dette ikke blir 

tatt tak i. I verste fall orker ikke elevene å møte opp på skolen. 

BUP1-informanten sa følgende: 

Det negative i samhandlingen kan være hvis saker blir værende i systemet over lang 

tid og man ikke får til endring og man fraskriver seg ansvar og diskuterer på 

bakrommet hvem som ikke har eller burde ha gjort jobben sin. Og videre: Og vi kan 

ha skissert for eksempel at barnet trenger spesialundervisning, og det er et ansvar vi 

må ta å ikke gjøre. 

Dette kan tolkes dithen at samhandlingen mellom instansene ikke har fungert godt nok 

siden noen av aktørene kan fraskrive seg ansvar og ikke følger opp det arbeidet som har vært 

planlagt. Noe av det mest essensielle i en samhandling er de forpliktende avtaler man gjør seg 

imellom, Som innebærer at instansene jobber ut ifra sine mandat og rutiner. 

Eller som BUP2-informanten mente: Det kan være at her på BUP kan vi legge oss litt 

bort i hva PPT skal gjøre.  
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Det kom fram at utfordringene i den tverrfaglige samhandlingen ofte handler om at de 

involverte instansene ikke ønsker å jobbe i gråsonen. Dette kan henge sammen med en 

ledelse som ikke støtter opp, eller at de ulike instansene ikke har den nødvendige kunnskapen 

som skal til for å bidra med det lille ekstra.  

BUP2-informanten sa det også vil være viktig å ha den samme holdningen til saken 

som det jobbes med: Ofte så møter vi lærere som har veldig mye å gjøre. De har ikke tid rett 

og slett, og synes at det å samarbeide med BUP er veldig pyton.  

Hun la til at fra et lærerperspektiv kan samarbeidet være krevende fordi mange 

forventer så mye. Skolen har en sentral rolle i skolevegringssaker både ved å utvikle et trygt 

og godt læringsmiljø med gode relasjoner til hverandre samt å ha jevnlig kontakt med 

samhandlende instanser dersom det er et behov for dette (Havik, 2016). Dette kan bety at 

lærernes arbeidssituasjon i praksis kan begrense samhandling som de ulike instansene ønsker 

å få til. Dersom læreren ikke involverer seg umiddelbart, kan det få konsekvenser for barnet. 

Det antas at skolen bør være den aktive part som tar initiativ til tverrfaglig samhandling. Det 

forventes at skolen vil ha en sentral rolle i skolevegringssaker både gjennom tidlig innsats og 

oppfølging i prosessen sammen med andre instanser.  

Avdelingsleder-informanten uttalte at de har utfordringer med de barna som blir 

værende i avdelingen på behandlingssenteret: Vi har ikke så god erfaring med å få dem over 

på skolen, så jeg føler litt at det er … hva skal vi gjøre?  

Glavin og Erdal påpeker at samarbeidet (som jeg kaller samhandling) bør være en 

metode for å nå et felles mål og ikke bare for samarbeidets skyld (2018). Spesialskolen og 

behandlingssenteret arbeider tett sammen om barn som også har symptomer på skolevegring. 

Dette forutsetter at behandlingssenteret anerkjenner de samme behovene som spesialskolen, 

som i dette tilfellet vil være mer kunnskap om skolevegring. På den måten kan de sammen 

finne de beste løsningene for hvert enkelt barn.  

Oppsummert var det viktig for instansene å finne en felles forståelse og jobbe mot et 

felles mål. I motsatt fall kan instanser fraskrive seg ansvar og dette vil gå ut over brukeren. 

Det forventes mye av lærere i skolevegringssaker. Likevel vil det være uheldig dersom en 

lærer får støtte fra sin leder om å utebli fra instansmøter. Det kan også være en utfordring i å 

få instansene til å jobbe med saker som overlapper hverandre, da man lettere kan skyve dette 
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over på noen andre. Dersom saker blir værende i systemet over lang tid, kan dette tyde på at 

instansene ikke har fått til en god samhandling ved å forplikte seg til sine faste mandat. 

Lærernes arbeidssituasjon er også avgjørende, fordi den i praksis kan begrense samhandling 

som de ulike instansene ønsker å få til. Det kan derfor være viktig å ha en ledelse som 

motiverer læreren i skolevegringssaker.  

4.3 Profesjonsperspektivet 

I dette delkapitlet diskuteres hvordan de ulike profesjonene påvirker den tverrfaglige 

samhandlingen. Det tar utgangspunkt i det tredje forskningsspørsmålet som var: Hvordan 

synes du de ulike profesjonene påvirker den tverrfaglige samhandlingen, og hvilken 

behandling synes du fungerer? Delkapitlet er delt i fire deler. Den første handler om ulike 

roller og mandat. Deretter tar oppgaven for seg pedagogens betydning i den tverrfaglige 

samhandlingen, så handler det om profesjonenes maktforhold og kunnskap om hverandres 

profesjoner, og til slutt om behandlingstiltak.  

4.3.1 Ulike roller og mandat 

De ulike profesjonene vil ha ulike roller også i kraft av sine mandater. Profesjoner og roller 

ble definert i teorikapitlet. Hos PPT og i skolen vil det være et fast pedagogisk personale som 

jobber sammen om barnets faglige behov og sosiale kompetanse. Hos BUP vil det være ulike 

profesjoner som jobber sammen. Dette kan for eksempel være kliniske spesialpedagoger, 

leger og psykologer. BUP1-informanten hevdet at: Ja, sånn internt på BUP så er 

retningslinjene klare, her er vi opptatt av at alle gjør det de er best på.  

 Denne uttalelsen viser hvordan både profesjons- og rolleperspektivet kan påvirke 

arbeidsdeling, ifølge BUP1-informantens selvforståelse. Det kan tolkes som en positiv 

tilnærming til tverrfaglighet der de er ute etter å utnytte det de ulike profesjonene har å tilby, 

samtidig som de er likeverdige i sine roller når de arbeider sammen om saker i team. 

Rollene kan sees på som en sosial posisjon som individet er i og som det knytter seg et 

sett av normer og forventninger til. Til tross for at rolleinnehaveren alltid vil ha en viss frihet i 

utformingen av sin rolle, vil forventningene danne et press til å utføre rollen i samsvar med 

ytre forventninger som de samhandlende instansene kan ha (Lauvås og Lauvås, 2015). I 
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skolevegringssaker kan det forventes av de samhandlende instansene at skolen tar den ledende 

rollen fordi sakene ofte berører skolen. 

På behandlingssenteret vil det stort sett være de samme profesjonene som hos BUP. 

Disse vil ha som utgangspunkt å se det helsemessige perspektivet i forkant av behandlingen. 

Ifølge PPT-informant består skolevegringsteamet av en blanding av spesialpedagoger og 

psykologer med spesiell interesse for skolevegring: 

Det er variabelt om man har erfaring med skolen, en del har det, og en del burde 

kanskje ha hatt det. Det er kanskje lettere å se skolen som system når du selv har vært 

på grasrota. 

I denne uttalelsen kan det se ut som om det forventes at medlemmer av skolevegrings-

teamet bør ha arbeidet i skolen for å ha kunnskap om det bakenforliggende med skolevegring. 

Likevel kan det være fordelaktig å ha de ulike rollene man har i et skolevegringsteam. Det 

kan forventes at psykologene i teamet har en funksjon som ligner på BUPs funksjon, fordi 

psykologi er profesjonen for behandling av psykiske lidelser. Spesialpedagogene vil kunne ta 

seg av skolerelaterte problemstillinger i kraft av sitt pedagogiske mandat. Dette kan bety at 

slike team, som har sin styrke i tverrfaglighet, samtidig har en innebygget risiko ved at det 

kan oppstå rivalisering mellom profesjonene. De kan ha ulike tilnærminger til saken som 

faglig sett ikke lar seg forene, og som kan forårsake interne konflikter i teamet basert på faglig 

uenighet.  

Avdelingsleder mente at det har vært tider da skolens pedagoger og psykologene på 

behandlingssenteret hadde utfordringer med å forstå hverandres roller. Men dette er mye 

bedre i dag. Han sa følgende:  

Det er sånn at pedagogen her tenker mye mer gruppesammenheng. Det er jo 

vitenskapelig god dekning for at forventninger er en del av skolehverdagen, og det er 

det som bidrar til læring da, mens behandlingssenteret nok har en mer tanke om å 

følge eleven, i deres terminologi ‘pasienten’, i å prøve og støtte dem i å gjøre de rette 

valgene hele tiden, så der er vi nok litt forskjellige. 

Psykologen mente følgende: Jeg forstår det på min psykologmåte, og læreren forstår 

det fra sitt lærerperspektiv. Og så deler vi ikke samme forståelse av hva er det dette barnet 

strever med. 
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Bruken av begrepet ‘min psykologmåte’ kan forstås som at hun snakker ut fra sin 

profesjons selvforståelse. Tilsvarende formulerer avdelingsleder seg fra et pedagog-ståsted, 

som da uttrykker den profesjonens selvforståelse. Sitatene fra avdelingsleder og psykolog kan 

oppfattes som om de begge ønsker å gjøre det beste for barnet, men at de erkjenner at de tar 

utgangspunkt i de profesjonene de representerer. Rolleinnehavere som integreres i et sosialt 

system kan stille forventninger til hverandre. En spesialpedagog vil møte forventninger fra 

egen profesjon og fra andre yrkesgrupper. Forventningene stilles ikke bare fra enkeltindivider 

og grupper innenfor organisasjonen, men kan også stilles utenfra (Lauvås og Lauvås, 2015).  

 Avdelingsleder mente skolen og behandlingssenteret har en utfordring i å forstå 

hverandres «blikk» for elven. Dette kan forstås som om at han mener at de vil prioritere et 

opplæringsoppdrag som har å gjøre med fagkunnskap og sosialkompetanse. Det gjør at 

pedagogene i større grad vil etterstrebe at eleven kan fungere i et sosialt miljø. I henhold til 

opplæringsloven § 9A-4 har elevene rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø som skal 

tilpasses den enkelte elev. Dette innebærer at eleven skal både bli sett på som et individ samt 

oppleve å være trygg i sosiale relasjoner. Psykologen ved behandlingssenteret ønsker derimot 

at formålet vil være sentrert rundt individet. Begge deler er i tråd med profesjonenes rolle og 

mandat. Behandlingssenteret vil ha en funksjon som ligner på BUP, mens skolen har sitt 

opplæringsmandat som omhandler både individ og miljø. Det kan forstås som om 

avdelingsleder legger mer vekt på gruppe- og miljøperspektivet fordi han kan tenke at 

behandlingssenteret vil ta seg av individperspektivet. Faglig læring og psykisk helse kan være 

gjensidig påvirket av hverandre. Dette innebærer at skolen fremmer psykisk helse gjennom å 

prioritere skolefaglig læring (Bru mfl., 2016). I den vanlige skolen kan det være ulike visjoner 

som peker både på individet og på det faglige miljøet. Skoler kan vektlegge dette ulikt der 

noen fremmer elevprestasjoner og karriere, mens andre skoler i større grad er pådrivere for det 

sosiale fellesskapet.  

Avdelingsleder refererte til en intern undersøkelse som ble gjort på skolen for noen år 

siden, der lærerne ga uttrykk for at de identifiserte seg mer som behandlere enn som lærere. I 

dag ser de annerledes på det. Han sa videre at det har vært et fokus på å styrke lærernes 

skoleoppdrag:  

Jeg tror kanskje behandlingssenteret har hatt litt vanskelig for å forstå den endringen. 

Det er klart at det er noe vi ikke gjør lenger som vi overlater til behandlingssenteret å 

gjøre, og som de kanskje tenker vi burde gjøre.  
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Dette sitatet kan forstås som om det er en nær kontakt mellom spesialskolen og 

behandlingssenteret, der avdelingsleder i kraft av sin rolle som leder kan oppleve at 

psykologer blir mer dominerende i sine roller i kraft av deres profesjon.  

Psykologen hevder de diskuterer mye om hvordan de ulike oppgavene skal 

gjennomføres med tanke på pedagogenes rolle og psykologenes rolle, og at det gir forskjellig 

type handlingsrom etter hvilke typer oppgaver man har. Psykologen sa: Det er klart at det 

oppstår gnisninger og tanker om at hvorfor de andre ikke bare kan gjøre sånn eller sånn fra 

begge sin side.  

Dette utsagnet kan tyde på at det er rom for å framheve egne meninger i den 

tverrfaglige samhandlingen, samt å uttrykke misnøye for noe man ønsker kunne ha vært gjort 

annerledes. Konsekvensene av at behandlingssenteret og spesialskolen ser forskjellig på dette 

kan være at elever og foresatte blir usikre på hvilken struktur man ønsker å arbeide etter. Både 

behandlingssenteret og spesialskolen snakker om følelseshåndtering og relasjonsbygging. 

Grunnlaget for å etablere og vedlikeholde gode relasjoner kan være å forstå og håndtere egne 

og andres følelser. Ut ifra denne påstanden kan psykologen og avdelingsleder finne fram til en 

felles struktur. Uansett kan det være viktig å samle seg rundt instansenes felles mål, som er 

brukeren og ikke profesjonenes interesser, for på denne måten å få til en god samhandling 

(Glavin og Erdal, 2018). I slike situasjoner kan enkelte profesjoner overstyre andre ved å 

hevde at deres mandat veier tyngre. Ut i fra dette kan vi se at avdelingsleder og psykologen 

har ulike blikk på barnet med hensyn til hvilken rolle de har, og at de ikke alltid er enige om 

hvilket perspektiv som blir riktig.  

Oppsummert kan uttalelser fra informantene tolkes slik at det er ulike forventninger 

til hvordan man møter barnet sett fra en psykologs eller en pedagogs perspektiv. 

Avdelingsleder, som er pedagog, hevdet at pedagogene på spesialskolen tidligere så på seg 

selv som behandlere på lik linje med psykologene. Dette er blitt endret. Likevel kan det 

oppleves, rapporterte han, som om det er et ønske fra psykologenes side at både psykologer 

og pedagoger skal være behandlere. Den tverrfaglige samhandlingen kan styrkes dersom 

roller fra ulike profesjoner blir anerkjent som en fordel i behandlingen framfor at dette legger 

grunnlag for rivalisering. 
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4.3.2 Pedagogens betydning i den tverrfaglige samhandlingen 

Begge BUP-informantene mente at spesialpedagogene hos BUP har en nøkkelrolle i 

skolevegringssaker. Selv om disse representerer en annen profesjon, mente de at de kjenner 

skolen godt fordi de har skolen som arbeidsarena. Ulikheter mellom profesjonene i denne 

oppgaven kommer til uttrykk blant annet ved at skole-språket kan være annerledes enn helse-

språket. Et eksempel på dette er hvordan profesjonene omtaler begrepet brukeren. BUP vil 

omtale brukeren som pasienten mens PPT og skolen vil si eleven. 

BUP2-informanten rapporterte at det kan oppleves som om BUP går inn i sin egen 

«boble» der dagene går med til karlegging og utredning av de testene som er blitt gjort av 

pasienten. Sett fra et skoleperspektiv mener hun derfor det kan være krevende å være tilstede i 

for eksempel tilbakemeldingsmøter, fordi det kan være vanskelig å forstå alt som blir sagt. 

Men så sa hun: Spesialpedagogens rolle i BUP har en unik rolle i det med 

oversettelsesarbeidet.  

Det kan benyttes ulik fagterminologi. Spesialpedagogene i BUP arbeider sammen med 

leger og psykologer som gjør at de lettere kan «oversette» dette språket for lærere og andre 

hjelpeinstanser. Dette kan være et argument for at spesialpedagogen har en viktig rolle i et 

tverrfaglig team som samhandler om skolevegringssaker i den vanlige skolen. På spesial-

skolen jobber de tett med behandlingssenteret, så de bruker den samme fagterminologien. 

Avdelingsleder sa følgende:  

Det hjelper oss til å snakke samme språk, men allikevel så er vi ikke noen andre enn 

det vi gjør i praksis. Men det er jo hvordan vi håndhever det som til syvende og sist 

bestemmer hvem vi er.  

 Denne uttalelsen kan forstås som om avdelingsleder er opptatt av å framheve sin rolle 

som pedagog. Det som betyr noe er hva som faktisk gjøres på skolen og ikke det som for 

eksempel står skrevet i elevmappen. Med dette kan han mene at det vil være viktig å 

opprettholde den rollen som en pedagog har i skolen.  

Samhandling krever samarbeidskompetanse som her vil bety evnen til å se en 

helhetsforståelse og for å kunne løse problemer sammen (Glavin og Erdal, 2018). Ved at 

brukeren er samlingspunktet for den tverrfaglige samhandlingen vil man trolig legge 

profesjonsinteressene bak seg å orientere seg mer om brukeren.  
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BUP2-informanten mente at pedagoger er gode på å møte profesjoner fra andre 

instanser, og at leger og psykologer ofte gruer seg til slike møter fordi de ikke er vant til dette. 

BUP2-informanten sa det slik: Mens de pedagogene som kommer hit merker vi har erfaring 

med det, fordi de kanskje har jobbet i PP-tjenesten, og de er vant til å sitte i møter og å sitte i 

den skvisen det er.  

Dette kan tolkes som om pedagogene er mer vant med utfordrende møtevirksomhet 

der det kan være flere aktører som kan fremme sine interesser. Det kan for eksempel være 

møter i forbindelse med utredning av barnet og om det er aktuelt med spesialundervisning 

eller ikke. Slike møter kan være krevende dersom noen av deltakerne ikke er enig i forslaget. 

Skolevegringssaker kan være krevende for de ulike instansene på forskjellig måter. En 

god samhandling vil her være at fagpersoner utfyller hverandre på en god måte, slik at det blir 

en forventning om at de enkelte aktørene kan treffes jevnlig og oppdaterer hverandre.  

BUP2-informanten rapporterte at pedagogene i BUP har en særstilling der de anser 

skolen for å være en primærarena som man skal forholde seg til. Hun sa: Men kanskje leger 

og psykologer blir mer fokusert på det diagnostiske og symptombehandlingen herifra, det kan 

ha skjedd, det tror jeg. 

Med dette menes at det ofte er på skolen man finner utslagsgivende faktorer som kan 

være med på å trigge skolevegringen. Pedagogene vil derfor være viktige i den tverrfaglige 

samhandlingen. Det vil også være avgjørende at de andre instansene ser behovet for 

pedagogens kunnskap og posisjon. For på den måten kan de ha nytte av hverandres kunnskap 

og ekspertise. 

Psykologen hevdet at det er viktig å kunne se pedagogens perspektiv uti fra hvilket 

ståsted man har. Hun sa følgende:  

Jeg reflektere på et annet nivå for jeg blir ikke berørt på samme måte som hvis jeg 

skulle bli kalt det ene og det andre i timevis. (I betydning av hva en lærer kan erfare av 

dårlig språkbruk.)  

Det vil være viktig med respekt for hverandres fagfelt og ta hverandre på alvor. 

Dersom samhandlingen er basert på respekt, åpenhet og redelighet, vil dette også føre til tillit 

mellom instansene i det tverrfaglige teamet (Glavin og Erdal, 2018). Skolevegringssaker er 

krevende og det vil være verdifullt for alle instanser å erkjenne hvilken kunnskap som 
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pedagogene innehar. Det kan blant annet være kunnskap om elevens sosiale relasjoner med 

medelever og om eleven har evalueringer i alle fag.  

Oppsummert kan spesialpedagogen hos BUP ha en nøkkelrolle i den tverrfaglige 

samhandlingen. Dette kan forstås ved at spesialpedagogen har en egen forståelse av skolen 

som en læringsarena samtidig som han eller hun vil kjenne til fagterminologien som brukes 

hos BUP. Det nevnes også at spesialpedagogen har en god samarbeidskompetanse som er 

viktig å bruke i den tverrfaglige samhandlingen. På denne måten kan spesialpedagogen være 

en brobygger mellom helse- og skolearenaen.  

4.3.3 Profesjonenes maktforhold og kunnskap om hverandre 

En faktor som også ble nevnt spesielt handler om maktforholdet mellom de ulike 

profesjonene. Normalt vil leger og psykologer ha mer makt i møte med pedagogene. 

Forklaringen på det kan være at disse helseprofesjonene hører til institusjoner som har 

utviklet seg over lang tid og ervervet sterke formelle maktposisjoner i samfunnet (Slagstad, 

2014, s. 34ff; Nilsen, 2014) i motsetning til for eksempel spesialpedagogene (Askildt og 

Johnsen, 2016). 

BUP2-informanten mente det varierte fra sak til sak hvordan de ulike profesjonene 

påvirker den tverrfaglige samhandlingen. I saker der det gjelder psykiske lidelser vil det være 

leger eller psykologer i BUP som har makt, i betydning av at det vil være disse som utfører 

behandlingen og setter eventuelle diagnoser.  

Et eksempel på slik maktbruk og rivalisering kan være når psykologen i møte med 

foresatte, uten å ha diskutert med pedagogen, fastslår at barnet skal ha spesialundervisning. 

Dette kan virke frustrerende for pedagogen og skape uforutsette forventninger for eleven og 

de foresatte. BUP2-informanten sa det slik: 

I tverrfaglige instansmøter om skolevegring kan for eksempel en lege si at dette barnet 

må ha spesialundervisning, og da tenker jeg – i all verden, hvordan eller på hvilken 

bakgrunn kan du si det?  

Dette kan være et eksempel på hvordan det kan oppleves når profesjoner kan ta seg til 

rette og bestemme uten å ta hensyn til de andre. I dette hierarkiet vil psykologen normalt ha 

en større gjennomslagskraft enn spesialpedagogen. I noen diskusjoner er dette trukket så langt 
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at det påstås at profesjonaliseringen kan føles som en trussel mot demokratiet fordi samfunnet 

i økende grad blir avhengig av ekspertenes styring og faglige råd (Glavin og Erdal, 2018).  

Motstanden fra enkelte profesjoner mot å gå inn i en tverrfaglig samhandling kan ha 

sin rot i frykten for å miste noe som er verdifullt for dem selv (Lauvås og Lauvås, 2015). 

Samhandlingsreformen er opptatt av profesjonsnøytralitet i utføring av 

helsetjenestene. BUP1-informanten sa hun skulle ønske at de utnyttet tverrfagligheten bedre 

på BUP. Men samtidig sa hun at: Det er ikke alltid det at man har ulik profesjon som er det 

vesentligste, men at man har ulikt mandat for det man skal løse i samfunnet, som er det 

viktigste, rett og slett.  

Et motargument til dette kan være at profesjonsnøytralitet utvanner samhandlingen på 

den måten at hvis alt er nøytralt blir det ingen spesifikk kunnskap å tilføre og dermed lite å 

samhandle om. I den tverrfaglige samhandlingen er det ikke et mål at alle profesjoner skal bli 

like, men at de ulike fagene skal utfylle hverandre (Glavin og Erdal, 2018).  

BUP2-informanten rapporterte at det skulle bli spennende å se hvordan BUP over tid 

kan bli enda mer spesialisert og bare får de sykeste pasientene, mens man i PPT og andre 

kommunale tjenester vil ta saker som handler om lettere angst og depresjonsproblematikk. Da 

blir BUP enda mere ekspertrettet, mente BUP2-informanten. 

Dette er i tråd med samhandlingsreformen som legger opp til at lavterskeltilbud i 

kommunene overtar noe av jobben til spesialisthelsetjenester som BUP. Det vil bety at 

kompetansen som befinner seg i spesialisthelsetjenesten flyttes til de kommunale tjenester. 

Det betyr at det blir det samme om det er pedagogen eller BUP-psykologen som utfører 

behandlingen dersom brukeren får det han har krav på (Glavin og Erdal, 2018).  

BUP2-informanten sa det slik: Jeg vet ikke om det er plass til pedagoger i BUP eller 

om de er tenkt å være ute i førstelinja for å gjøre mer praktiske ting.  

Her beskriver informanten en påstand om at pedagoger i BUP kan bli erstattet med 

andre profesjoner dersom BUP skal bli mer ekspertrettet. Det kan virke som om profesjonenes 

egeninteresser er overordnet mange andre hensyn. Det kan ligge i en profesjons natur at man 

skal søke å bedre profesjonens status, makt og innflytelse (Lauvås og Lauvås, 2015, s. 106).  
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Hun tilføyde at i utgangspunktet kan psykologen gjøre alt det som spesialpedagogen 

gjør i BUP: Men så er det dette med oversettelsesarbeidet – og at psykologene forventer mye 

mer av lærerne enn de får til – og der er vi flinkere til å se realiteten i det da. 

Informanten ga inntrykk av å ha selvinnsikt i hva som forventes av de ulike rollene 

hos BUP. Det kan være en fordel å ha trygghet i eget fag, som forutsetter en forankring av 

kompetanse i egne praktiske erfaringer.  

Som nevnt ovenfor har pedagogen en nøkkelrolle i den tverrfaglige samhandlingen 

omkring skolevegringssaker. For at den tverrfaglige samhandlingen skal lykkes, vil det i 

tillegg til fagkompetanse være nødvendig med en felles kompetanse (Glavin og Erdal, 2018). 

Utgangspunktet for dette kan være et felles verdigrunnlag. Dette kan bety at alle instansene 

bør ha en felles forståelse for hva som må prioriteres.  

Alle informantene hevdet at de godt kunne tenke seg mer kunnskap om hverandres 

profesjoner. BUP2-informanten mente at lærere ikke har nok kunnskap om psykiske lidelser: 

Vi ser at psykologene forventer mer av lærerne enn det som er realistisk.  

Dette innebærer at de samhandlende instansene bør få tilstrekkelig med kunnskap som 

gir innsikt og ferdigheter til å utvikle og etter hvert oppnå en god samarbeidskompetanse.  

PPT-informanten beskrev dette på følgende måte: I mine saker har vi kunnskap om 

hverandres profesjon. Men jeg vet om saker der det ikke fungerer også, der de ikke har en 

felles forståelse for hva som er best for barnet.  

Profesjonene bygger på ulike kunnskapstradisjoner og ser derfor forskjellig på 

problemer. Selv om man ser på det samme, ser man ulike ting (Slagstad, 2014). Et eksempel 

som setter dette på spissen kan være en skoleobservasjon der alle tre instansene er tilstede. 

Her vil PPT for eksempel observere hvordan barnet forholder seg til skolearbeidet. Læreren 

vil se hvordan barnet fungerer sosialt, og BUP vil se etter symptomer hos barnet. Slik vises tre 

ulike måter å tilnærme seg barnet på. Om dette sa BUP1-informanten:  

Det er en fordel å kunne mer om hverandres profesjon i forhold til det tverrfaglige 

samarbeidet. Jeg tenker at kunnskap om psykisk helse, at BUP åpenbart har en rolle i 

det. (BUP har også) en brobyggerfunksjon mellom klinikken og livet der ute.  
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BUP1-informanten mente også at man bedre kunne få til et lavterskeltilbud ved å 

forsterke skolen med andre profesjonsgrupper. På skolevegringskonferansen 2017 ble det 

foreslått at skolevegringsteam eller fraværsteam bør bestå av flere profesjoner og dekke flere 

fagfelt. Ingul mener at teamet i tillegg bør ha med for eksempel skoleledelsen og lærere, og 

kanskje også foreldre, for bedre å kunne forstå og intervenere sammen (Forebygging.no, 

2017). Dette kan forstås som en vellykket ide til et lavterskeltilbud, som bør være et synlig og 

tilgjengelig organ som barn og foresatte kjenner til.  

Oppsummert kan uttalelsene fra alle informantene bli forstått som om de ønsket mer 

kunnskap om hverandres profesjoner og om psykisk helse generelt. De var bevisst sin stilling 

og profesjon. Et eksempel på dette var når en BUP-psykolog ut fra eget skjønn, kunne 

bestemme at barnet skulle ha spesialundervisning. Dette vil være uheldig for barnet dersom 

dette ikke stemmer. Det ble nevnt at skolen kan forsterke seg med andre profesjonsgrupper. 

Dette kan for eksempel forankres i et lavterskelteam som bør være tilgjengelig etter barnets 

behov. 

4.3.4 Behandlingstiltak 

BUP har spesifikk kompetanse innen utredning og behandling av ulike barne-psykiatriske 

symptomer som for eksempel følelsesmessige vansker, konsentrasjons- og atferdsmessige 

vansker hos barn og unge. Men skolen skal ivareta elevens psykososiale miljø ved å skape 

trivsel, trygghet og mestring. Dette vil også bidra til å forebygge skolevegring (Havik, 2016, 

s. 97).  

BUP1-informanten sa at skolevegring alene ikke vil være en henvisningsgrunn: 

Skolefraværet vil ikke være det primære. Det er ikke alltid oppgitt i henvisningen og 

kanskje ikke fastlegen vet noe om det heller. Men vi ser jo fortsatt en rekke pasienter 

som har problemer med å møte opp på skolen. For å komme hit må barnet være 

henvist fra lege eller barnevernslege. Maks ventetid er tre måneder, men de som har 

alvorlige symptomer blir tatt nesten umiddelbart.  

Informanten påpekte at skolevegring ikke er en henvisningsgrunn i seg selv, men kan 

komme som et sekundærproblem. Det kan derfor være viktig at skolen og PPT har 

forutsetninger til å se tidlige symptomer på skolevegring, slik at de kan starte en kartlegging 

og finne ut hvilke behov som barnet har. Slik at det kan være en kontinuitet i prosessen fra 

skolen og PPT involverer seg til BUP involveres i saken. Hun sier videre at det alltid vil være 
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en tverrfaglig utredning internt hos BUP for deretter å etablere et tverrfaglig samarbeid med 

andre kommunale instanser. Disse instansene vil følge opp videre når pasienten blir skrevet ut 

fra BUP, sier hun. Det vil derfor være viktig med samhandling med andre instanser for å 

forberede og planlegge den videre behandlingsoppfølgingen.  

BUP2-informanten kunne fortelle at etter 10 år i skolen fikk hun stor respekt for hva 

som gjøres av behandling hos BUP. Hun mente at det ikke må underkommuniseres hvor 

krevende det er å behandle skolevegringssaker. Skårderud mfl. mener at en av forutsetningene 

for å arbeide tverrfaglig er å erkjenne hverandres individuelle kunnskap (2015).  

Informantene mente at behandlingstiltakene vil variere etter brukerens tilstand. De var 

enige i at brukermedvirkning i større eller mindre grad vil være viktig for at barnet skal 

komme seg tilbake til skolen. Formålet med elevens deltagelse kan derfor være at instansene 

bør lytte til elevens perspektiv og at eleven opplever at det er samhandling rundt han eller 

henne. BUP2-informanten sa det slik: Vi legger til rette for brukermedvirkning, det vil si å 

spørre brukeren selv hvor skoen trykker, og ta det på alvor, og tenke på brukeren som en 

naturlig viktig del av samarbeidet. 

Den kunnskap som brukeren har om sin egen situasjon bør vies oppmerksomhet og 

legges inn som et viktig bidrag til den felles tverrfaglige innsikten (Lauvås og Lauvås, 2015). 

Noen ganger kan det også være naturlig å ta kontakt med andre personer som står barnet nært. 

BUP1-informanten kunne opplyse at: Jeg har en skolevegringspasient der jeg jobber med 

han, foreldrene, skolen og til og med besteforeldrene. Ved å involvere flere personer i 

familien kan det være befriende for dem det gjelder. Skolevegring kan være et tabubelagt 

tema og det kan kreve hjelp og støtte fra flere som står barnet nært. Gjennom ulike øvelser 

orienteres pasienten og pårørende om hva man vet om lidelsen, og hva pasienten selv og 

pårørende kan gjøre. Psykoedukativt arbeid kan fremme deres egen kompetanse til å mestre 

symptomer og mentalt ubehag (Skårderud mfl., 2015). Dette kan hjelpe barnet til å redusere 

følelsen av håpløshet.  

BUP2-informanten sa følgende: Jeg synes ofte i skolevegringssaker så er angst 

involvert. Barn som lider av angst har ofte også behov for å lære avslapningsøvelser. 

Hensikten kan være å lære for eksempel enkle pusteteknikker for å kunne endre den 

kroppslige reaksjonen. Dessuten vil trening i sosiale ferdigheter være aktuelt å lære dersom 
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barnet mangler kunnskap og trygghet på dette området (Stavanger universitetssykehus, 2007). 

BUP1-informanten sa det slik:  

Kognitiv atferdsterapi gir det beste resultatet til nå, som kanskje er sånn evidensbasert 

metodikk å foretrekke, og gradvis eksponering mot skole igjen. Det er en del av 

behandlingspakka.  

Kognitiv atferdsterapi har en sentral posisjon i behandlingsverdenen. Et viktig mål er å 

bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer som angst og 

depresjon (Skårderud mfl., 2015). PPT-informanten etterspurte kunnskap om kognitiv 

atferdsterapi: 

Mange ganger avviser BUP saker fordi de har for mange av de nå, og de må være mer 

selektive for hva de tar inn. Så vi i fraværsteamet har snakket om at vi trenger atferds-

terapiutdanning for å kunne håndtere saken til BUP kommer inn. Fordi vi sitter med 

tunge saker alene før BUP kommer inn.  

I samhandlingsreformen legges det opp til at skolene blant annet må lære av 

spesialisthelsetjenestene for å kunne gi lavterskeltilbud i slike saker. For eksempel kan 

skolehelsetjenesten få opplæring av BUP om hvordan de skal håndtere elever som opplever 

angst og depresjon. PPT-informanten beskrev sine behandlingstiltak og sa at: 

Behandlingstiltak som blir utformet fra oss blir vektlagt ved å skape en skole som er 

strukturert ved å lage planer for når skjer hva og hvor. Skolevegring behøver ikke 

være primærproblemet for elever som vi kommer i kontakt med. Det kan være andre 

utfordringer som for eksempel skrive- og lesevansker.  

I slike tilfeller vil en pedagogisk-psykisk utredning av PPT bli gjennomført, der dette 

vurderes som nødvendig for å kunne tilrettelegge tiltak i opplæringen.  

Informantene var opptatt av at instansene bør være tilgjengelige for brukeren. På de 

ordinære skolene kan det være store avstander til spesialisthelsetjenesten BUP er en del av. 

PPT kunne tenke seg at BUP selv oppsøkte barnet i stedet for at barnet skal komme til BUP 

sine kontorer. PPT-informanten sa det slik: 

Jeg skulle ønske at BUP var litt mer på, ikke bare var der på møter, men jobbet mer 

med eleven der eleven er. Forklare eleven hva den skal gjøre når noe oppstår. Det er 

ikke ressurser for slike ting, sånn jeg ser det i dag. Vi synes kanskje at BUP kunne 

jobbet mer med eleven. At de kanskje jobber mer med kognitiv atferdsterapi, der ser vi 

de gode resultatene, der psykologen går ut av kontoret og kanskje mer er i direkte 

dialog. Er sammen med eleven når eleven ikke har angst også.  
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Ut ifra det som blir sagt her, kan det tolkes som om det er et behov fra PPT-

informanten om at BUP trenger å møte barnet på deres arena. Det kan bety at BUP bør 

oppholde seg mere på skolene der barna er. Det kan også forstås slik at PPT ønsker mer 

kunnskap om kognitiv atferdsterapi, da de kan møte disse barna oftere enn det BUP gjør.  

BUP2-informanten refererer til en internasjonal konferanse der det på samme måte ble 

påpekt hvor viktig det er å behandle barna der de er, ute i skolen eller i hjemmet: 

Det nytter ikke at en skal sitte inne på et kontor å tenke at man skal løse et barns 

problemer der. Man må være ute i felten. Det er på skolen barnet lever sitt liv og da er 

det der det må skje.  

Informanten uttaler seg om å møte barnet på skolen i stedet for at barnet skal måtte 

komme til et kontor og prate om psykisk helse. Dette kan virke som et godt forslag, men man 

kan ikke se bort fra at barn ikke ønsker å ha besøk av BUP eller andre instanser på sin 

skolearena. Da kan de kjenne seg stigmatisert og annerledes enn de andre barna. Dersom BUP 

hadde vært en del av skolehelsetjenesten og vært mer synlig i timer og i skolefellesskap kunne 

det vært mere naturlig for barnet å etablere relasjon med BUP. 

Holden og Sållmann hevder ut fra sine erfaringer at BUP sjelden yter direkte innsats i 

konkrete situasjoner. De mener at BUP bør være tilstede der barnet er og ikke begrense seg til 

samtaler på et kontor (2010). Holden og Sållman er henholdsvis psykologispesialist og 

pedagog, som muligens deler den samme meningen som flere andre som er involvert med 

BUP.  

Dette vil i så fall også bli et spørsmål om ressurser. Ved å flytte behandlingen dit 

barnet er så vil dette også kreve mer ressurser. BUP har spesifikk kompetanse innen utredning 

og behandling av ulike barnepsykiatriske symptomer. Mange stiller derfor store krav til hva 

BUP kan utrette i for eksempel skolevegringssaker.  

Psykologen trekker fram erfaringer fra den tiden hun jobbet med elever i den vanlige 

skolen: Jeg opplevde vel slik at ‘nå skal BUP-psykologen bare få dette barnet til å komme på 

skolen’.  

BUP2-informanten mente også at det er en ekstra forventning om at BUP skal få 

barnet tilbake til skolen. Et lettere tilgjengelig BUP kan for eksempel løses ved at man knytter 
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spesialisthelsetjenesten tettere til skolehelsetjenesten. En nærhet til hverandres tjenester kan 

muligens ha en positiv virkning på behandlingen.  

Dette kan institusjonsskolen og behandlingssenteret dra nytte av. Disse jobber sammen 

om en type behandlingsform de kaller for relasjonsbasert mestringsorientert miljøterapi. 

Psykologen fortalte at modellen er en terapeutisk forståelse av hva som skjer i hjernen når 

eleven blir utagerende. Barnet får behandling i avdelingen og skolen bruker regulerings-

aktiviteter i timene som skal gi eleven riktige stimuli der og da. Avdelingsleder sa at 

samarbeidet med behandlingssenteret omkring behandlingen av barna er positivt i den 

forstand at de har et felles mål og bruker den samme fagterminologien.  

Oppsummert mente informantene at behandlingstiltakene kan variere etter brukerens 

tilstand og brukermedvirkning vil være avgjørende for å lykkes i behandlingen. Ved å 

gjennomføre psykoeduaktiv behandling på pasienten kan det også innebære å ta med 

familiemedlemmer for å bidra til at pasienten kan ta i bruk egen kompetanse til å mestre 

symptomer og mentalt ubehag. Avslapningsøvelser kan brukes for elever som viser angst, 

mens kognitiv atferdsterapi ble framhevet som den beste metoden til nå, for elever som viser 

symptomer på skolevegring. Denne behandlingen går ut på å lære brukeren å regulere følelser, 

tanker og handlinger (Skårderud, 2015). PPT etterspurte mer kunnskap om dette for å kunne 

avlaste BUP. Både av informantene og i litteraturen blir det påpekt at BUP bør være mer 

tilgjengelig for brukeren. De kan for eksempel være en del av et helseteam på skolen i stedet 

for å komme som egen instans. Dette kan være mindre ressurskrevende enn om BUP alene 

måtte flytte behandlingen dit pasienten er. Spesialskolen og behandlingssenteret er sammen 

om å bruke en metode som kalles relasjonsbasert mestringsorientert miljøterapi. Dette 

oppleves som vellykket da begge instansene samles om felles mål. 
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5 Avslutning  

I denne oppgaven har jeg intervjuet fem informanter: én avdelingsleder og én psykolog 

henholdsvis på spesialskole og behandlingssenter, to fra BUP og én fra PPT. Formålet var å 

undersøke tverrfaglig samhandling mellom skole og instanser den er involvert med om barn 

som har symptomer på skolevegring. Med utgangspunkt i dette ønsket jeg å vurdere 

eksempler på slik samhandling samt å se på hvordan de ulike profesjonene kan påvirke 

samhandlingen. For å kunne besvare problemstillingen tok jeg utgangspunkt i begrepet 

skolevegring som fenomen, tverrfaglig samhandling med tanke på brukerens beste samt 

profesjonsperspektivet. 

Problemstillingen var formulert med følgende spørsmål: Hvordan oppleves den 

tverrfaglige samhandlingen mellom skole, PPT og BUP om elever som viser symptomer på 

skolevegring? 

Først vil jeg oppsummeres funnene for de tre forskningsspørsmålene som ble 

presentert i innledningen og som spesifiserer problemstillingen. Videre vil det bli redegjort 

for styrker og svakheter ved studien, og til slutt anføres oppgavens spesialpedagogiske 

relevans. 

5.1 Konklusjoner med oppsummering 

Det første forskningsspørsmålet var: Hvilken forståelse har du av begrepet skolevegring, og 

hva kan være grunnen til at det er et økende problem? 

Alle informantene har den samme forståelsen av hva skolevegring er og de knyttet 

dette opp mot emosjonelle vansker. Men informantene har ulik tilnærming til begrepet 

skolevegring og en av informantene sier de har byttet navn til fraværsteamet.  

Det kom fram at depresjon forløper seg annerledes for barn enn for voksne, og at 

elever som skulker også kan være deprimerte. Det vil derfor være behov for mer kunnskap om 

angst og depresjon hos barn og unge for å kunne skille mellom skulk og skolevegring. 

Samtlige informanter poengtere at grunnen til en økning i skolevegring blant annet kan 

være at det legges et stort press på barn og unge, samtidig som informantene oppfatter at barn 

tåler mindre motgang nå, enn tidligere.  
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Det ande forskningsspørsmålet var: Hva er du opptatt av i den tverrfaglige 

samhandlingen? 

Det ble rapportert at det er viktig med en god møtekultur som forutsetter at alle de 

involverte instansene møter forberedt og at de har et felles mål som er til brukerens beste. 

Spesialskolen kan ha glede av å opprettholde en nærere kontakt med barnets hjemstedsskole 

for at eleven skal oppleve at han eller hun er ventet tilbake. Det hevdes at psykisk helse ikke 

blir bygd på et BUP-kontor men på skolen. Kontaktlærer bør derfor lede an den tverrfaglige 

samhandlingen om skolevegring. Lærernes arbeidssituasjon kan også være avgjørende, fordi 

den i praksis kan begrense samhandling som ble påpekt av informantene. Lærere bør få større 

mulighet til å ta utradisjonelle avgjørelser, som for eksempel å møte opp hos barnet hjemme 

for å vise at man bryr seg. Det kan bety at arbeidsoppgavene til lærere kan overlappe noen av 

oppgavene fra PPT og BUP.  

Det tredje forskningsspørsmålet var: Hvordan synes du de ulike profesjonene påvirker 

den tverrfaglige samhandlingen, og hvilken behandling synes du fungerer? 

Det kan være ulike forventninger til hvordan profesjoner møter barnet sett fra en 

psykolog eller en pedagogs perspektiv. Det kan oppleves som om den tverrfaglige 

samhandlingen kan styrkes dersom roller fra ulike profesjoner blir anerkjent som en fordel i 

behandlingen framfor at dette legger grunnlag for rivalisering. Spesialpedagogen hos BUP 

kan ha en nøkkelrolle i den tverrfaglige samhandlingen ved blant annet å være en «oversetter 

av helsespråket». Samhandlingsreformen har ført til at BUP er blitt mer ekspertrettet som 

betyr at kommunale tjenester som PPT og skole må forberede seg på å kunne overlappe de 

arbeidsoppgaver som BUP har.  

Avslapningsøvelser kan brukes for elever som viser angst, mens kognitiv atferdsterapi 

ble framhevet som den beste metoden til nå, for elever som viser symptomer på skolevegring. 

Spesialskolen og behandlingssenteret er sammen om å bruke en metode som kalles 

relasjonsbasert mestringsorientert miljøterapi. Dette oppleves som vellykket da begge 

instansene samles om felles mål. 

 Oppsummert viser denne studien at de ulike instansene som skole, PPT og BUP er 

avhengige av hverandres kunnskap og engasjement for at elever med skolevegring skal 

oppleve å bli tatt på alvor. Informantene hadde den samme forståelsen av definisjon på 

skolevegring, men selve begrepet ble forstått på ulik måte. Likevel oppfattet alle informantene 
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at skolevegring ofte kan knyttes til angst og depresjon. Det kom fram av dataene at det kan 

være et behov for mer kunnskap om dette hos barn og ungdom for å kunne skille mellom 

skulk og skolevegring. På spørsmål om grunner til økning av skolevegring, ble det presisert at 

prestasjonsjag og at barn og unge tåler mindre motstand nå enn tidligere kan være med på å 

påvirke elevers psykiske helse. 

Informantene var opptatt av å ha en god relasjon i den tverrfaglige samhandlingen for 

å kunne arbeide mot brukerens beste. Det kom fram av dataene at lærernes arbeidssituasjon 

kan begrense samhandlingen, da det forventes mye av kontaktlærer i skolevegringssaker. En 

vellykket tverrfaglig samhandling kan være når kontaktlærer opptrer som den ledende instans 

og får godkjennelse fra skoleledelsen til å gjøre utradisjonelle aktiviteter. Det kan være 

uheldig at skolevegringsaker blir værende i systemet for lenge og BUP kan oppleves som lite 

tilgjengelig for brukeren.  

Informantene var opptatt av at de ulike profesjonene påvirker den tverrfaglige 

samhandlingen ved å forholde seg til hverandres roller, der behandlerrollen blir trukket fram 

som den dominerende rollen. Spesialpedagogen i BUP blir framhevet som en ressurs som kan 

assistere lærere og andre pedagoger innenfor blant annet helsebegreper. Det kan være et 

behov for mer kunnskap om hverandres profesjoner slik at instansene kan bli mer trygge på 

sin egen og andres roller. Kognitiv atferdsterapi blir trukket fram som den beste metoden for 

elever som har skolevegring. Det kan være et behov for at andre instanser slik som PPT lærer 

om denne metoden for å kunne avlaste BUP.  

5.2 Styrker og svakheter ved oppgaven 

Den type kvalitativ metode som er brukt her er helt avhengig av troverdigheten i det som 

informantene forteller. Mitt inntrykk er at informantene var ærlige og ikke forsøkte å pynte på 

situasjonsbeskrivelsene når de skildret positive og negative trekk ved den tverrfaglige 

samhandlingen.  

I studien har jeg brukt informanter fra en institusjonsskole med et behandlingssenter. 

Siden det kom fram at institusjonsskolen var usikker på om en samhandling med behandlings-

senteret var det beste, kunne jeg ha brukt mer tid på å finne ut av dette.  

Når jeg har brukt informanter fra en spesialskole, og ikke fra ordinær skole, så har jeg 

hatt informanter med mer kunnskap om de tyngre sakene. Jeg har fra disse ikke fått data om 
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saker angående mer ordinære elever. Samtidig har informantene fra BUP og PPT også 

snakket om samhandlingen med ordinære skoler, slik at datamaterialet mitt også dekker det 

perspektivet. 

Oppgaven kunne muligens hatt fordel av om jeg i tillegg hadde intervjuet en 

kontaktlærer fra ordinær skole. Det kunne utdypet det de andre informantene sa om lærerens 

rolle. I oppgaven kunne også informantene vært utfordret til å snakke mer om lavterskel-

tilbudet i kommunene fungerer som det skal. 

5.3 Spesialpedagogisk relevans 

I innledningen ble det skrevet av ambisjonen med denne oppgaven var å gi ny og anvendbar 

kunnskap om tverrfaglig samhandling i saker om skolevegring. For å komme fram til 

kunnskap som spesialpedagoger kan anvende i sitt arbeid har jeg derfor i oppsummeringene 

av hvert delavsnitt forsøkt å operasjonalisere noen av resultatene i drøftingene, for på den 

måten å kunne styrke denne tverrfaglige samhandlingen.  

Som det er blitt nevnt i oppgaven har spesialpedagogen hos BUP en viktig rolle i den 

tverrfaglige samhandlingen i skolevegringsaker. Det tverrfaglige teamet kan ofte være 

profesjonsstyrt av BUPs spesialister, selv om det kom fram av studien at det forventes at 

skolen tar initiativet i sakene. Det kom fram at spesialpedagoger i BUP kan forholde seg både 

til skoleperspektivet og til helseperspektivet. Dette kan bety at i en tverrfaglig samhandling 

mellom skole og PPT har spesialpedagogen, i kraft av sin pedagogiske bakgrunn samt 

spesialisthelsebakgrunn, autoritet når det gjelder skolevegringssaker. På den måten vil 

spesialpedagoger være attraktive både i skolen, PPT og i BUP.  

Dersom BUP blir mer ekspertrettet, slik det framgår i samhandlingsreformen, vil det 

bli behov for at flere pedagoger erverver mer kunnskap om de ulike behandlingsformer. Dette 

kan gjøre pedagogene enda mer attraktive i skolen og andre lignende arenaer. 
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Vedlegg 

Intervjuguide 

Forskningsspørsmål 1: Hvilken forståelse har du av begrepet skolevegring, og hva tror du kan være 
grunnen til at det er et økende problem? 

Begrepet skolevegring som fenomen 
Hvordan vil du/dere definere begrepet skolevegring? 

- Kan man forveksle skolevegring med noe annet? 
- Hvis skolevegring er et økende problem. Hva kan grunnen til dette være? 

 
Forskningsspørsmål 2: Hva er du opptatt av i den tverrfaglige samhandlingen? 

Tverrfaglig samhandling mellom instanser 
Begrepet «samhandling» vil her si å løse oppgaver i fellesskap, mens begrepet «samarbeid» 
vil være å koordinere oppgaver dere imellom. 

- Kan du/dere beskrive hvordan dere samhandler med de andre instansene som er 
involvert i skolevegringssaker? 

- Hva synes du/dere er positivt/negativt i samhandlingen? 
- Har du/dere eksempel på en vellykket sak med samhandling om skolevegring? Hva 

tror du skal til for at tverrfaglig samhandling skal fungere godt? 
- Har du/dere et tilsvarende eksempel hvor samhandlingen ikke fungerte godt? 

Eventuelt hvorfor? 
Bruker og behandling 
Begrepet «bruker» vil her være barnet/ungdommen, som viser skolevegring. Eventuelt 
sammen med foresatte.  
Begrepet «behandling» vil her si en samlebetegnelse for det faglige arbeidet som 
fagpersoner utfører i forhold til brukerne.  

- Hvordan blir brukeren en «sak» hos dere, og hvordan starter prosessen der dette blir 
en sak med tverrfaglig samhandling? 

- Hvordan jobber du/dere for å utvikle en felles forståelse for brukerens utfordringer? 
- Hvilke behandlingstiltak utformes i den anledning? 
- Synes du /dere at du /dere får det til? Hvis nei, hvorfor ikke? 

 
Forskningsspørsmål 3: Hvordan syns du de ulike profesjonene påvirker den tverrfaglige 
samhandlingen, og hvilken behandling synes du fungerer? 

Profesjonsperspektiv 
Med profesjon menes her fagfelt. 

- Hvordan påvirker de ulike profesjonene den tverrfaglige samhandlingen? 
o På hvilke måter synes du/dere at skolen/PPT/BUP utfyller dere positivt i en 

slik samhandling om skolevegring. 
o På hvilke måter synes du/dere at skolen/PPT/BUP har begrensninger i hva de 

kan bidra med i en slik samhandling om skolevegring. 
- På hvilken måte kommer profesjonens ståsted til uttrykk? (kommunikasjon, 

fagterminologi, egeninteresse) 
- Har brukeren noen fordel av at ulike profesjoner er involvert i deres sak? Har 

du/dere nok kunnskap om hverandres profesjoner?   
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Samtykke 

Denne teksten stod i skjemaet «Informasjon og samtykkeerklæring» som jeg fikk alle 

informantene til å signere:  

 

Takk for at du ønsker å delta i mitt masterprosjekt, ved Institutt for spesialpedagogikk 

ved Universitetet i Oslo. 

 

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan tverrfaglig samhandling oppleves 

mellom ulike instanser som er involvert i saker med elever som viser skolevegring. 

Jeg ønsker å få innsikt i dette fra skolen, PPT og BUP sine perspektiver. Spørsmålene i 

intervjuet vil omhandle skolevegring som fenomen, hvordan samhandling mellom 

instansene foregår, om bruker og behandling, og om profesjonsperspektivet. 

Intensjonen med mitt prosjekt er ikke å påpeke feil og mangler ved en institusjon, men 

derimot å få innsikt i problemstillingen om samhandling fra ulike ståsteder.  

Intervjuet vil bli tatt opp på lydopptaker og etterpå skrevet ned. Datamaterialet vil bli 

behandlet konfidensielt, og alle opplysninger om deg og din arbeidsplass vil bli 

anonymisert i publisert materiale. Deltagelse i undersøkelsen er frivillig, og du kan når 

som helst trekke deg, uten å oppgi grunn for dette. 

Prosjektet skal avsluttes 01.06.2018, og all informasjon vil bli slettet så snart 

oppgaven er blitt vurdert og godkjent. 

Forskningsprosjektet er meldt inn til Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). 

For å bekrefte din deltagelse på intervjuet er det fint om du fyller ut en 

samtykkeerklæring. 

 

Hilsen Marianne Eid 
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Tilbakemelding fra Norsk senter for forskningsdata 
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Bronfenbrenners modell 

 

Bronfenbrenners modell, slik den er fremstilt i Imsen, 2015, s. 402. 


