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Sammendrag 

Skolevegring er en tilstand som oppstår når en elev opplever en sterk, indre motstand mot å 

være på skolen. Dette fører ofte til fravær, men er ikke ensbetydende med problematisk 

skolefravær. Skolevegring er en alvorlig og ofte gjennomgripende utfordring både for den 

enkelte det gjelder og for omgivelsene rundt. Formålet med denne studien er å undersøke 

PPTs forståelse av og arbeid med skolevegring i et systemisk perspektiv. For å skape et mer 

helhetlig bilde av PPTs arbeid blir også skolen undersøkt da skolen er en viktig 

samarbeidspartner for PPT i skolevegringssaker. 

Metode: 

For å belyse tematikken ble det gjennomført semistrukturerte intervju med to lærere, to PP-

rådgivere og en rektor om PPTs arbeid generelt og deres eget arbeid spesifikt knyttet til 

skolevegring. Studiens forskningsspørsmål var: 

1. Hvordan forstås skolevegring av aktører i PPT og i skolen? 

2. Hvilken tilnærming opplever PP-rådgivere og ansatte i skolen at de har i identifisering av 

og tiltak rettet mot skolevegrere? 

3. Hva er aktører i PPT og skolen sin opplevelse av PPTs rolle overfor skolen i 

skolevegringssaker? 

Intervjuene ble transkribert før de ble analysert og drøftet i lys av forskning og teori om 

skolevegring og fraværsproblematikk. 

Hovedfunn: 

De empiriske funnene i denne studien indikerer at aktører PPT og skolen mangler en helhetlig 

forståelse av skolevegringsbegrepet som er i tråd gjeldende forskningslitteratur (Heyne et al., 

2019). Fravær blir vektlagt i for stor grad sammenlignet andre risikofaktorer knyttet til 

skolevegring i med arbeidet med identifisering. Kriterier som utløser målrettet innsats er i 

flere tilfeller for milde. Samlet sett er dette en mulig forklaring på hvorfor målrettede tiltak 

rettet mot skolevegrere iverksettes for sent i henhold til anbefalinger fra forskningslitteratur 

(Kearney & Graczyk, 2014). Av forebyggende arbeid og utarbeiding av tiltak stemmer 

innholdet i dette godt overens med forskningslitteratur (Kearney & Graczyk, 2014). Tydelig 
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struktur på skolens arbeid og relasjonsbygging mellom lærer og elev fremheves av 

informantene som viktig, og dette har godt støtte i forskningslitteratur (Egger et al., 2003; 

Kearney & Graczyk, 2014). PPTs rolle ovenfor skolen omtales som reaktiv. PPT involveres 

hovedsakelig i skolevegringssaker når fraværet har blitt svært høyt.  
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1 Innledning 

I løpet av mastergraden ble jeg introdusert for temaet skolevegring og i praksis ved PPT fikk 

jeg oppleve hvor krevende slike situasjoner kan være, for eleven selv, for foreldre og for de 

som har ansvaret for å sørge for at disse elevene får den hjelpen og støtten de trenger. Mitt 

inntrykk var at det eksisterte variasjon i hvordan disse elevene ble møtt av både PPT og av 

skolen. Det er dette som dannet utgangspunktet for denne oppgavens problemstilling. Jeg 

håper med dette å kunne bidra til at elever som vegrer seg for å gå på skolen møtes med 

forståelse av deres situasjon og at disse elevene får den hjelpen de trenger når de trenger den. 

1.1 Skolevegring 

For enkelte elever oppleves møtet med skolen som vanskelig og det kan vekke negative 

emosjonelle reaksjoner hos eleven. Dette vil kunne føre til skolefravær, og i enkelte tilfeller 

totalt frafall fra skolen. Skolefravær og frafall vil ha negative konsekvenser for barns- og 

unges emosjonelle, sosiale og faglige utvikling på både kort og lang sikt (Kearney, 2008). 

Hvordan disse elevene og deres situasjon blir forstått vil påvirke arbeidet som gjøres med å 

hjelpe dem og hvordan skolen, PPT og andre støtteinstanser arbeider for å identifisere dem. 

En upresis eller unyansert forståelse av elevens vansker vil kunne føre til at eleven ikke får 

den hjelpen som trengs. Temaet for denne oppgaven er skolevegring og hvordan skolevegring 

forstås og arbeides med av aktører i skolen og i PPT. 

Skolevegring er en tilstand som oppstår når en elev opplever en sterk, indre motstand mot å 

være på skolen. Dette fører ofte til fravær, men er ikke ensbetydende med problematisk 

skolefravær. Skolevegring er en alvorlig og ofte gjennomgripende utfordring både for den 

enkelte det gjelder og for omgivelsene rundt. I en studie gjennomført av Havik, Bru, and 

Ertesvåg (2015) antydes det at minst en elev i hvert klasserom kan utvikle skolevegring. 

Skolevegringsbegrepet inneholder flere nyanser, og dette gjør at det er utfordrende å 

opparbeide seg en god forståelse av hva skolevegring faktisk er. Dette kommer blant annet av 

at i forskningslitteratur om skolevegring og skolefravær brukes ofte flere lignende begreper 

for å beskrive delvis overlappende fenomener (Heyne, Gren-Landell, Melvin, & Gentle-

Genitty, 2019). En sentral utfordring her er å skape et tydelig skille mellom skolevegring og 

andre begreper, som skulk, skolenektelse og skolefobi, fordi forskningen indikerer at dette er 
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distinkte fenomener som krever ulik behandling for å hjelpe eleven (Egger, Costello, & 

Angold, 2003). 

Konsekvensene av skolefravær og -frafall strekker seg langt utover det enkelte individet det 

gjelder. KS lanserte nylig det de kaller for Utenfor-regnskapet. Hensikten er å vise hvor mye 

det faktisk koster samfunnet at mennesker faller utenfor, for eksempel ved at elever dropper ut 

av skolen. Ved å tallfeste konsekvensene av utenforskap håper KS å kunne bidra til økt fokus 

på forebygging og at dette burde anses som en investering det er vel verdt å bruke tid og 

ressurser på. 

1.2 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

PPT er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. 

Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning referer til det samme, tilrettelegging utover 

det barnehagen eller skolen kan tilby innenfor sitt ordinære tilbud. Spesialpedagogisk hjelp 

brukes om slik tilrettelegging i barnehagen, og spesialundervisning brukes om slik 

tilrettelegging i skolen. 

 Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en slik tjeneste. Tjenesten kan organiseres i 

samarbeid med andre kommuner eller fylkeskommunen dersom dette vurderes som 

hensiktsmessig. Dette gjelder særlig mindre kommuner der behovet for PPTs tilbud er så lite 

at ett kontor kan dekke flere kommuner. Tjenestens mandat er hjemlet i barnehageloven 

(2005) §19-C og i opplæringsloven (1998) §5-6. PPTs formål er å hjelpe barn, ungdom og 

voksne med særskilte behov for tilrettelegging og å bidra til at disse får et likeverdig og 

inkluderende pedagogisk tilbud. 

PPTs mandat er todelt, og består av individrettet arbeid og systemrettet arbeid 

(Opplæringslova, 1998, §5-6, 2. ledd). Fordelingen mellom disse er ikke fastsatt, så det kan 

variere fra PPT-kontor til PPT-kontor hvordan dette løses.  

Individrettet arbeid innebærer at PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering i henviste saker. I en 

sakkyndig vurdering skal PPT innhente informasjon om den personen som er henvist gjennom 

kartlegging og utredning for så å vurdere om personen har krav på spesialpedagogisk hjelp 

eller spesialundervisning. Hverken barnehageloven eller opplæringsloven definerer hvilke 

særskilte behov som kvalifiserer til dette, men det gjøres en vurdering av det helhetlige bildet 
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som kommer frem i den informasjonen som innhentes. I praksis betyr dette at forutsetningene 

og behovene til den personen som er henvist må sees i sammenheng med de omgivelsene den 

befinner seg i. For eksempel kan en elev være henvist med mistanke om lese- og 

skrivevansker. På en skole med god tilgang på ressurser og kompetanse internt kan det hende 

at denne elevens tilretteleggingsbehov kan imøtekommes gjennom tilpasning av det ordinære 

opplæringstilbudet (Opplæringslova, 1998, §1-3) uten å trenge ytterligere ressurser eller 

tilrettelegging. På en skole uten slike muligheter, derimot, kan den samme eleven ha behov 

for større grad av tilrettelegging enn det som lar seg gjøre innenfor rammene av skolens 

ordinære opplæringstilbud. Dette er et enkelt eksempel på hvordan elevens omgivelser kan 

påvirke hvorvidt det er behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning og 

illustrerer en utfordring i PPTs arbeid: Alle sakene som henvises må behandles individuelt og 

vurderinger må til en viss grad baseres på skjønn.  

PPTs systemrettede arbeid består hovedsakelig av å bistå skoler og barnehager i kompetanse- 

og organisasjonsutvikling med den hensikt å gjøre dem bedre rustet til å ivareta alle barn og 

elever, også de med særskilte behov, på en god måte. Et eksempel på slikt arbeid som jeg skal 

komme nærmere inn på senere er utviklingen av kommunale veiledere om et tema eller en 

problemstilling. En slik veileder kan inneholde kunnskap om tema, faktorer som pedagogiske 

aktører burde være særlig oppmerksom på eller forslag til rutiner for håndtering av en 

utfordring. Systemrettet arbeid kan også gjennomføres ved at PPT er tilgjengelig i skoler og 

barnehager som en drøftingspartner for lærere og andre. Her kan for eksempel bekymringer 

tas opp som ikke enda har nådd et slikt nivå at saken er henvist til PPT.  

1.3 Formål og problemstilling 

Formålet med denne studien er å undersøke PPTs forståelse av og arbeid med skolevegring i 

et systemisk perspektiv. PPT skal fungere som sakkyndig instans i spørsmål om 

spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. For å kunne utøve sitt mandat i 

skolevegringssaker er PPT avhengig av kunnskap om skolevegring og egnede 

arbeidsmetoder. PPT samarbeider med skolen i arbeidet med skolevegringssaker og derfor ble 

også skolens perspektiver på dette samarbeidet og på skolevegring undersøkt. For å belyse 

temaet ble det gjennomført semistrukturerte dybdeintervjuer med fem informanter som 

arbeider i PPT og i skolen.  
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Bakgrunnen for at jeg har valgt dette temaområdet er: (i) å undersøke variasjoner i forståelse 

og arbeidspraksis knyttet til skolevegring ved ulike PPT-kontorer (ii) å kunne belyse 

utfordringer knyttet til arbeidet med skolevegring som kan bidra til at elever som strever med 

dette mottar bedre hjelp (iii) å opparbeide meg kunnskap om skolevegring som fenomen som 

kan være til hjelp når jeg selv begynner arbeidet som PP-rådgiver. Problemstillingen er 

formulert slik: 

Hvordan forstår og arbeider PPT med skolevegring i et systemisk perspektiv? 

Jeg har formulert ytterligere tre forskningsspørsmål for å nyansere problemstillingen. Disse 

skal bidra til å avdekke ulike sider ved problemstillingen. Forskningsspørsmålene er formulert 

slik: 

1. Hvordan forstås skolevegring av aktører i PPT og i skolen?  

2. Hvilken tilnærming opplever PP-rådgivere og ansatte i skolen at de har i 

identifisering av og tiltak rettet mot skolevegrere?  

3. Hva er aktører i PPT og skolen sin opplevelse av PPTs rolle overfor skolen i 

skolevegringssaker? 

1.4 Avgrensninger 

Temaet for oppgaven er skolevegring og følgelig vil beslektede begreper som skulk, skolefobi 

og skolenektelse kun inkluderes for å presisere utfordringer knyttet til begrepsbruk. Arbeid 

knyttet til identifisering og behandling av disse er ikke inkludert i oppgaven. 

Jeg har valgt å undersøke aktører i PPT og skolen og deres arbeid knyttet til skolevegring i 

oppgaven. Bakgrunnen for dette er at det er hovedsakelig PPT og skolen som skal løse disse 

sakene og jeg mener det er her en eventuell innsats for forbedring burde legges. Disse vil 

senere omtales som pedagogiske aktører. Dette betyr at elevens og foreldres perspektiv ikke 

kommer til uttrykk i samme grad i oppgaven. Disse vil være svært viktige å ta hensyn til i 

skolevegringssaker.  

1.5 Oppbygging av oppgaven 
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Innholdet i oppgaven er fordelt på 6 kapitler. Kapittel 1 gir en introduksjon av skolevegring 

og av PPT, samt en redegjørelse av studiens formål og problemstilling. I kapittel 2 vil det 

teoretiske rammeverket for studien bli presentert. I kapittel 3 vil jeg presentere, begrunne og 

reflektere rundt de metodiske valgene som er gjort både i forkant av og underveis i 

gjennomføringen av studien. I kapittel 4 fremstilles resultatene fra analysen av datamaterialet. 

I kapittel 5 vil resultatene bli drøftet i lys av det teoretiske rammeverket. I kapittel 6 

oppsummerer jeg studiens empiriske funn og konklusjoner, og mulige implikasjoner av disse 

vil bli presentert. Til slutt vil jeg gjøre rede for styrker og svakheter ved studien. 
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2 Teoretisk rammeverk 

I dette kapittelet presenterer jeg teori som skal bidra til å belyse skolefravær, skolevegring og 

arbeid knyttet til identifisering og tiltak rettet mot skolevegrere. Jeg vil først presentere 

skolefravær og hvilken påvirkning dette kan ha på barns- og unges utvikling samt ulike måter 

å konseptualisere begrepet på. Videre vil jeg presentere skolevegring ved Heyne et al. (2019) 

sin definisjon og utfordringer knyttet til operasjonalisering av skolevegring i ulike 

sammenhenger. 

Deretter vil jeg presentere teori knyttet til identifisering av skolevegrere på ulike nivåer. Her 

vil jeg gjøre rede for både risikofaktorer knyttet til skolevegring og den systemiske 

tankegangen som forskere anbefaler at man benytter i vurderingen av disse. 

Så presenteres Kearney and Graczyk (2014) sin tredelte intervensjons modell for å belyse 

arbeid med tiltak knyttet mot skolevegrere. Til slutt blir tverrfaglig samarbeid presentert og 

hvordan dette påvirker arbeid knyttet til skolevegring. 

Det teoretiske rammeverket som presenteres i dette kapittelet vil senere benyttes i kapittel 5, 

der det vil danne rammene for drøftingen av informantenes utsagn.  

2.1 Skolefravær 

Skolefravær og frafall fra skolen kan påvirke barns- og unges emosjonelle, sosiale og faglige 

utvikling negativt, både på lang og kort sikt (Havik, 2018; Havik, 2015; Kearney, 2016; 

Kearney, 2008; Statped, 2018; King & Bernstein, 2001). Dette presenterer utfordringer både 

på individ- og samfunnsnivå. Konsekvensene av skolefravær gjør at samfunnet taper omtrent 

5 milliarder kroner per årskull (Hernes, 2010 referert i Statped, 2018). Årsakene bak elevers 

skolefravær varierer. For å hjelpe elever som er borte fra skolen er det viktig at foreldre, 

lærere og andre pedagogiske aktører klarer å avdekke hva som er årsaken til fraværet eller 

hvilken funksjon fraværet har.  

Skolefravær er satt i sammenheng med skolevegring i forskningslitteraturen. Dette inkluderer 

alle typer fravær (om det er kronisk, akutt eller periodisk) og uavhengig av årsak. Videre 

omhandler forskningen på fravær ofte begreper som skulk, skolenekting, skolefobi eller 

skolevegring. Innenfor disse fenomenene skilles det ofte mellom to hovedformer for fravær; 
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skulk og skolevegring (Aarebrot-Heiestad, Malming, Pettersen, & Utvik, 2006). Disse to 

hoved distinksjonene av fravær fokuserer på at skolefraværet enten er assosiert med 

følelsesmessige vansker som angst, depresjon og vansker av emosjonell art i tidlig alder 

(skolevegring) (Kearney, 2008). Eller at fraværet er assosiert med atferdsproblemer og/eller 

antisosial atferd (skulk) (Kearney, 2008). Differensieringen av begrepene er ikke entydige, for 

eksempel kan skolevegring være en årsak til skulk, og elever kan mangle disse individuelle 

definerte atfersdisposisjonene. 

Men mens skulk ofte beskriver elever som ikke ønsker å gå på skolen, og hvor fraværet har 

årsak i atferdsvansker, beskriver skolevegring ofte elever som ønsker å gå på skolen der 

fraværet har årsak i emosjonelle vansker. 

Skolefravær kan skisseres slik: 

 

Figur 2.1: Skissering av fravær basert på (Havik et al., 2015) og (Thambirajah, Grandison, & De-Hayes, 2008). 

 

Det er vanlig å definere skolefravær basert på mengde, altså hvor mange dager eller timer 

med undervisning eleven har mistet, eller i hvilken grad det er vanskelig for eleven å gå på 
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skolen (Havik, 2018; Havik et al., 2015; Kearney, 2008). Skolevegring faller inn i den siste 

kategorien. 

I faglitteratur skiller flere forskere mellom problematisk og uproblematisk fravær. Kearney 

(2008, s. 9) gir en definisjon av problematisk skolefravær.  

Problematic school absenteeism could thus refer to school-aged youth who: 

 Have missed at least 25% of total school time for at least 2 weeks and/or: 

 Experience severe difficulty attending classes for at least 2 weeks with significant 

interference in a child’s or family’s daily routine, and/or: 

 Are absent for at least 10 days of school during any 15-week period while school 

is in session (i.e., a minimum of 15% days absent from school for any reason, with 

an absence defined as missing at least 25% of the school day). 

Formålet til Kearney (2008) var å gi en praktisk og konkret definisjon av problematisk 

skolefravær. 25% fravær som kriteria ble valgt basert på analyse av flere studier som 

undersøkte effekten av ulike behandlingsformer. En styrke ved denne definisjonen er at den 

ikke skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær, da begge deler kan være uheldig 

for eleven. Videre tar denne definisjonen høyde for ulike årsaker og funksjoner bak fraværet.  

Årsakene bak en elevs fravær varierer. For å undersøke dette gjennomførte Havik et al. (2015) 

en studie der formålet var å kartlegge og analysere ulike årsaker til skolefravær (school non-

attendance). Årsakene til fravær som ble undersøkt i denne studien var somatiske symptomer 

(somatic symptoms), subjektive helseplager (subjective health complaints), skulk (truancy) og 

skolevegring (school refusal). Studien er basert på et selvrapporteringsskjema som ble delt ut 

til elever i syv forskjellige kommuner i Norge. Elever som rapporterte at de hadde vært borte 

fra skolen minst en hel dag de siste tre månedene ble tatt med i analysen. En styrke ved denne 

studien er at utvalget var på 3629 elever, som gir gode forutsetninger for å avdekke 

korrelasjoner.  

Subjektive helseplager ble rapportert som den vanligste årsaken til ugyldig skolefravær. 

Forskerne ønsket også å undersøke om det fantes en sammenheng mellom de grunnene til 

fravær som ble oppgitt og elevenes kjønn, årstrinn og hvorvidt de mottok spesialundervisning 
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eller ikke. Forskerne fant at elever som oppga at de mottok spesialundervisning oftere oppga 

skulk som grunn til fravær og at jenter oppga skolevegring som årsak til fravær i større grad 

enn gutter.  

 

En viktig begrensing ved denne studien ligger i responsraten. 16% av elevene som fikk 

tilsendt spørreskjemaet responderte ikke, og dette skyldtes hovedsakelig fravær. Det er 

tenkelig at flere av disse elevene ville rapportert fravær som kvalifiserte dem til inkludering i 

den videre studien. Dette anerkjenner Havik et al. (2015) i artikkelen. 

 

Carrol (2015) anbefaler at utdanningspsykologer (educational psychologists) i større grad 

involveres i arbeid med både identifisering og behandling av elever med et problematisk 

skolefravær. Bakgrunnen for dette er at Carrol (2015) legger til grunn at dette er en heterogen 

gruppe elever og at utdanningspsykologer kombinerer en stor grad av faglig kunnskap om 

årsakene bak skolefravær med praktisk kunnskap om hvordan dette kan oversettes til 

arbeidspraksis i klasserommet.  

Videre i oppgaven vil jeg fokusere på skolevegring, med forståelsen av at skolevegring ikke 

nødvendigvis utelukker andre begreper om skolefravær som brukes i forskningslitteraturen. 

2.2 Skolevegring 

Begrepet skolevegring brukes ofte i pedagogiske sammenhenger. Forskere, lærere, foreldre, 

kronikkforfattere og andre har lignende, dog ikke helt like, oppfatninger av hva begrepet 

skolevegring refererer til. 

Det finnes flere begreper som beskriver elever som er borte fra skolen, som skolevegring, 

skulk, skolefobi mv. Disse elevgruppene har en delvis overlappende symptomatologi, men 

studier har indikert at det er hensiktsmessig å skille dem da de også har unike trekk. En felles 

forståelse av hva begrepet skolevegring refererer til vil være viktig for arbeid med forståelse, 

identifisering og behandling (Egger et al., 2003; Ek & Eriksson, 2013; Havik et al., 2015; 

Kearney, 2008). 

På grunn av dette vil jeg gjøre rede for både utfordringer knyttet til bruk av skolevegring som 

begrep og deretter ulike definisjoner av skolevegring. 
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2.2.1 Definisjoner av skolevegring 

Skolevegring som fenomen inneholder flere nyanser som gjør det utfordrende å utvikle en 

enkel definisjon av begrepet. Skolevegring er beskrevet som: 

School refusal is said to occur when: (1) a young person is reluctant or refuses to 

attend school, in conjunction with emotional distress that is temporal and indicative of 

aversion to attendance (e.g., excessive fearfulness, temper tantrums, unhappiness, 

unexplained physical symptoms) or emotional distress that is chronic and hindering 

attendance (e.g., depressive affect; sleep problems), usually but not necessarily 

manifest in absence (e.g., late arrivals; missing whole school days; missing 

consecutive weeks, months or years); and (2) the young person does not try to hide 

associated absence from their parents (e.g., they are at home and the parents are aware 

of this), and if they previously hid absences then they stopped doing so once the 

absence was discovered; and (3) the young person does not display severe antisocial 

behavior, beyond resistance to parental attempts to get them to school; and (4) the 

parents have made reasonable efforts, currently or at an earlier stage in the history of 

the problem, to secure attendance at school, and/or the parents express their intention 

for their child to attend school full-time. (Heyne et al., 2019, s. 7-8) 

Skolevegring er altså definert i sammenheng med en emosjonell affektiv tilstand, mens skulk 

(truancy) ikke er det (Reissner et al., 2019). Dette er sammensatte definisjoner. Spesielt den 

gruppen med autister er problematisk fordi de ikke behøver å ha en underliggende angst, men 

det skapes heller over tid når de opplever ubehag med å være i skolekonteksten (Thapar et al., 

2015). Likevel, det er viktig å presisere at angst dimensjonen tradisjonelt sett har fulgt 

definisjonen av skolevegring tett, og mange, inkludert Heyne et al. (2019) mener at historisk 

så kan en argumentere for at skolevegring er mer en tilstand som aktiveres i møtet med 

skolekonteksten. 

Skolevegring er ofte relatert til angst, men det finnes studier som indikerer at dette ikke alltid 

er tilfellet. Det samme gjelder skolefravær, elever kan være tilstede på skolen og fortsatt 

streve med skolevegring. Symptomatologien til skolevegring overlapper delvis med andre 

utfordringer knyttet til problematisk skolefravær, som skulk. I tillegg er deler av 

symptomatologien en helt vanlig del av barn- og ungdoms normalutvikling, som å oppleve 

sosiale evalueringssituasjoner som krevende (Egger et al., 2003; Ek & Eriksson, 2013; Havik, 
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2018; Kearney, 2016; King & Bernstein, 2001; Thapar et al., 2015). I takt med at vår 

forståelse av skolevegring har utviklet seg har definisjoner av skolevegring reflektert dette.  

Dette er en omfattende definisjon med styrker og begrensninger. Fordeler ved å bruke slike 

definisjoner er at man trekker et tydelig skille mellom elever som strever med skolevegring og 

elever som skulker. Flere forskere (Egger et al., 2003; Ek & Eriksson, 2013; Havik et al., 

2015; Heyne et al., 2019; Kearney, 2008) har pekt på behovet for å skille disse gruppene fra 

hverandre, da studier har indikert at både underliggende årsaker og effektive 

behandlingsmåter er forskjellige.  En grunnleggende forskjell mellom skolevegrere og 

skulkere, slik Havik et al. (2015) og Egger et al. (2003) definerer dem, er at skolevegrere 

ønsker å være på skolen, mens skulkere ikke ønsker å være på skolen. Havik et al. (2015) og 

Ek and Eriksson (2013) argumenterer i sine artikler at det vil være hensiktsmessig å skille 

ulike elevgrupper med problematisk fravær fra hverandre for å bidra til mer presis 

identifisering og mer effektiv behandling.  

En slik definisjon som den Heyne et al. (2019) benytter reflekterer nyansene i 

skolevegringsbegrepet og den skaper tydelige grenser for hva som bør anses som 

skolevegring. En utfordring knyttet til bruken av denne er at den i hovedsak retter seg mot 

andre fagpersoner med inngående kompetanse innenfor fagfeltet og at den derfor kan være 

vanskelig å formidle utenfor denne konteksten, for eksempel til foreldre, lærere og andre 

pedagogiske aktører som arbeider i skolen. Slik formidling tar form av for eksempel 

kommunale veiledere og fagbøker rettet mot personer utenfor fagfeltet. 

En viktig nyanse i skolevegringsbegrepet ligger i første setning av Heyne et al. (2019) sin 

definisjon. Skolevegring fører til en indre motstand mot å være på skolen, og dette fører ofte 

til skolefravær. En elev kan altså vegre seg for å gå på skolen, men fortsatt klare å være 

tilstede. Ofte vil vegringen føre til fravær, og da kommer fraværet som en konsekvens av 

skolevegringen. Det vil imidlertid ikke være riktig å kategorisk hevde at skolefravær aldri 

kommer forut for skolevegring, da skolefravær er en risikofaktor for skolevegring (Havik, 

2018; Ingul, 2014). Dette er dog unntaksvis og ikke slik relasjonen mellom skolevegring og 

skolefravær vanligvis utarter seg. I de fleste tilfeller vil skolevegringen komme først (Havik, 

2018; Ingul, 2014). 

2.2.2 Skolevegring som begrep 
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Utfordringer knyttet til forståelsen av begrepet skolevegring er et gjennomgående tema i 

forskningslitteraturen (Ek & Eriksson, 2013; Havik, 2018; Heyne et al., 2019; Heyne, Vreeke, 

Maric, Boelens, & Van Widenfelt, 2017; Kearney, 2008, 2016; King & Bernstein, 2001).  

Forskning på skolevegring (school refusal) er overlappende med andre fraværsdefinisjoner. 

For eksempel så er skolevegring, skolefobi (school phobia) brukt delvis overlappende. 

Skolefobi er derimot sett på som en mer fobisk reaksjon overfor skolen generelt mens 

skolevegring er et bredere begrep som også kan inkludere skolefobi (som definert i DSM). 

Også begreper som seperasjonsangst og generell angstlidelse kan inkluderes i skolevegring. 

Skolevegring er et foretrukket begrep i skoleforskningen fordi det ikke lokaliserer problemet 

til å være en spesifikk fobi eller angsttrekk, det henger mer sammen med forventninger til 

skolekonteksten (Heyne et al., 2019). 

Skolevegring er en tilstand som oppstår når en elev opplever en sterk, indre motstand mot å 

være på skolen. Denne motstanden oppstår i flere tilfeller på grunn av angstrelatert 

problematikk, men dette er ikke et absolutt kriteria. For eksempel kan et barn med en 

autismespekterforstyrrelse oppleve det som svært vanskelig å være på skolen på grunn av 

dårlig kommuniserte endringer i skolehverdagen. Det kan være at det har blitt gjort et bytte av 

timer som gjør at det er en annen lærer i klasserommet enn det som var forventet (Thapar et 

al., 2015; Øzerk & Øzerk, 2016).  

Skolevegring fører ofte til fravær, men det gjelder ikke i alle tilfeller (Havik, 2018; Heyne et 

al., 2019; Kearney, 2008). Elever kan klare å komme på skolen, men fortsatt oppleve dette 

som vanskelig. Slike elever kan være vanskelige å fange opp siden de sjeldent utviser 

eksternaliserende eller antisosial atferd, som ofte er mer synlig enn internaliserende atferd 

(Egger et al., 2003; Havik, 2018; Kearney, 2016). 

Når vi bruker skolevegring for å beskrive elevers skolefravær kan det høres ut som at årsaken 

bak fraværet har rot i forhold i skolen. Dette trenger ikke å være tilfellet. For eksempel kan 

elever oppleve det som svært utfordrende å gå på skolen uten at han eller hun har noen 

problemer med skolen i seg selv. Det kan være at eleven har mindre søsken som eleven 

opplever at ikke blir tatt godt vare på av foreldrene. Dette kan gjøre det vanskelig å fokusere 

på skolearbeidet og kanskje vil man helst være hjemme for å passe på de mindre. 
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2.3 Identifisering av skolevegrere 

Barn og ungdom som strever med skolevegring er avhengige av at hjelp og behandling blir 

iverksatt så raskt som mulig (Havik, 2018; Ingul, Klockner, Silverman, & Nordahl, 2012; 

Kearney, 2008, 2016; Kearney & Albano, 2007; Kearney & Graczyk, 2014; King & 

Bernstein, 2001). For at dette skal kunne skje må pedagogiske aktører i den unges omgivelser 

være i stand til å identifisere de som enten har utviklet skolevegring eller som er i fare for å 

gjøre det.  

Jeg vil gjøre rede for identifisering av skolevegrere på to ulike nivåer: på et generelt nivå som 

omfatter alle elevene på en skole og på et mer målrettet nivå som omfatter de elevene der man 

har observert et fravær. Felles for alt arbeid med identifisering av skolevegrere er kunnskap 

om hva som skiller skolevegrere fra andre elevgrupper som også strever med å møte opp på 

skolen. Bakgrunnen for dette er at selv om konsekvensene av vansker med å møte opp på 

skolen og de risikoer som følger med dette kan være de samme vil ulike utfordringer kreve 

ulike tiltak og tilnærminger for å kunne behandles effektivt (Egger et al., 2003; Ek & 

Eriksson, 2013; Havik, 2018; Havik et al., 2015; Heyne et al., 2017; Kearney, 2008, 2016; 

Kearney & Graczyk, 2014; King & Bernstein, 2001).  

En utfordring for arbeidet med identifisering av skolevegrere er at mange av symptomene og 

tegnene på skolevegring er en helt vanlig del av barns og ungdoms skolegang. De aller fleste 

elever kommer til å ha i hvert fall noen timer eller noen dager udokumentert fravær i løpet av 

skolegangen, og det kan være vanskelig å vite hvor grensen til skolevegring går.  

Et eksempel på en slik utfordring ligger i skillet mellom angst og angstlidelse. En moderat 

opplevelse av angst er en helt vanlig og nødvendig del av vår fungering. Det er den som gjør 

at du ser deg for før du krysser veien. Utfordringen er å se når denne angsten går over til å bli 

patologisk (Thapar et al., 2015). 

2.3.1 Risikofaktorer knyttet til skolevegring 

Risikofaktorer knyttet til skolevegring er mange og strekker seg over flere miljøer. Derfor 

omtaler flere forskere dem i et systemisk perspektiv basert på Bronfenbrenner (1979) sin 

bioøkologiske modell (Havik, 2018; Kearney & Graczyk, 2014; Lyon & Cotler, 2009). I figur 
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2.1 gis en illustrasjon av hvilke faktorer som påvirker om et barn utvikler problemer knyttet til 

skolefravær, herunder skolevegring (Havik, 2018).  

I tillegg til behovet for å tenke systemisk rundt utviklingen av skolevegring har forskere pekt 

på flere spesifikke risikofaktorer knyttet til skolevegring. I pedagogiske aktørers arbeid med 

identifisering av skolevegrere brukes ofte skolefravær som en primær indikator. Det vil være 

nyttig for pedagogiske aktører å være bevisst på andre risikofaktor slik at man ikke legger for 

stor vekt på fravær i arbeid med identifisering.

 

Figur 2.2: Systemisk tilnærming til skolefravær (Havik, 2018, s. 47) 

Disse deles ofte inn i fire grupper som tilsvarer Havik (2018) sin modell (Egger et al., 2003; 

Havik, 2018; Ingul et al., 2012; Kearney, 2016). Det følgende er ikke en uttømmende liste, 

men en oversikt over sentrale faktorer som øker sjansen for at en elev utvikler skolevegring. 

Risikofaktorer knyttet til eleven inkluderer å være introvert, ha lav selvtillit, angstlidelser, 

depresjonslidelser, skulkrelatert atferd, svake faglige prestasjoner, emosjonell sårbarhet og 

generelt internaliserende atferd. 
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Risikofaktorer knyttet til skolen inkluderer et utrygt læringsmiljø, inkonsekvent håndheving av 

fraværsregler, dårlige relasjoner mellom elever og skolepersonale, lærerfravær, lav grad av 

struktur og forutsigbarhet, mobbing, liten grad av tilrettelegging og dårlig planlagte 

overganger. 

Risikofaktorer knyttet til familien inkluderer psykopatologi hos foreldre, enslige forsørgere, å 

ha omsorg for seg selv etter skoletiden, høy grad av konflikter, foreldres relasjon og holdning 

til skolen og mistilpassede mønstre for familiefungering. 

Risikofaktorer knyttet til jevnaldrende inkluderer lav grad av sosial interaksjon på skolen, få 

venner og mobbing utenfor skolen. 

Skolefravær i seg selv vil også utgjøre en risikofaktor for å utvikle skolevegring (Egger et al., 

2003; Havik, 2018; Ingul, 2014). Når en elev er borte fra skolen vil han risikere å bli isolert 

og ekskludert fra det sosiale miljøet på skolen, og kan utvikle faglige hull. Dette kan gjøre 

terskelen for reintegrering i skolen høyere og dette kan igjen føre til mer fravær, se figur 2.2. 

Denne sirkulære virkningen av fravær vil være viktig å være bevisst på for pedagogiske 

aktører slik at man kan gripe inn før atferdsmønstre blir for fastlåste.  

 

Figur 2.3: Fravær opprettholder fravær. Basert på Ingul (2014) 

Fravær 

Henger etter 
faglig/sosialt 

Engstelse ved 
krav om 

skoleoppmøte 

Økt unngåelse 
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2.3.2 Identifisering på et generelt nivå 

Et generelt nivå referer her til et nivå som omfatter alle elever. I arbeidet med identifisering av 

skolevegrere er pedagogiske aktører avhengige av å ha kunnskap om skolevegring, hva det er 

og hvilke tegn og symptomer man skal se etter og følge med på. Det anbefales også å tenke 

systemisk om identifisering, at man ser tegn og symptomer i sammenheng med elevens 

omgivelser (Havik, 2018; Ingul, 2014; Kearney, 2008, 2016; Kearney & Graczyk, 2014; Lyon 

& Cotler, 2009). 

Kearney and Graczyk (2014) anbefaler at arbeid med tidlig identifisering på et generelt nivå 

bør inneholde jevnlig registrering og monitorering av elevers fravær, faglige prestasjoner og 

atferd. Ved å gjøre dette vil skolen gi seg selv bedre forutsetninger for å kunne fange opp 

avvik fra det som er forventet eller endringer i en elevs mønster. Kearney (2016) 

argumenterer sterkt mot å ha for milde kriterier for handling, som for eksempel å vente til en 

elev har et fravær på 10 dager. Kearney (2016) beskriver dette som «a «wait to fail» 

approach» og at en slik tilnærming til identifisering står i konflikt med idealet om tidlig 

innsats i skolen. 

Utover dette peker både Havik (2018) og Kearney (2016) på fordelene ved at skolen 

prioriterer å bygge relasjoner til hjemmet, for eksempel ved jevnlig kommunikasjon med 

foresatte. Dette vil gjøre det mulig å skape et inntrykk av elevens opplevelse av å gå på skolen 

på tvers av ulike omgivelser. For eksempel kan det være at en elev opplever et fag som 

problematisk uten at det kommer til uttrykk på skolen, men kanskje han snakker med 

foreldrene om det. Dersom foreldrene har en god relasjon til skolen vil det være lettere for 

dem å ta det opp med dem og deretter kan man ta tak i situasjonen før den utvikler seg videre. 

For at skolen skal vite når de må sette inn tiltak eller iverksette ytterligere kartlegging er de 

avhengige av denne typen generelt identifiseringsarbeid. Det kan dog være tidkrevende og i 

en travel hverdag kan slike gjøremål konkurrere med andre, som for eksempel planlegging av 

undervisning eller annen virksomhet. Budskapet fra faglitteraturen er imidlertid tydelig: For at 

arbeid med identifisering på et generelt nivå skal være effektivt må det gjøres jevnlig og 

systematisk (Havik, 2018; Ingul, 2014; Kearney, 2008, 2016; Kearney & Graczyk, 2014).  
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2.3.3 Identifisering på et målrettet nivå 

Identifisering på et målrettet nivå referer til identifiseringsarbeid rettet mot elever som 

allerede har utvist et fravær der man er bekymret for at eleven skal utvikle et problematisk 

skolefravær (Kearney & Graczyk, 2014). Kartleggingsverktøy og metoder som brukes i slikt 

identifiseringsarbeid inkluderer tettere samtaler med hjemmet, samtaler med eleven, 

observasjonsskjema, intern drøfting på skolen mv. En viktig målsetning for disse er å avdekke 

årsaker og/eller funksjoner bak en elevs endring i fravær, faglige prestasjoner eller 

atferdsmønster (Havik, 2018; Kearney, 2016; Kearney & Graczyk, 2014).  

Det kan oppleves som utfordrende for ansatte på skolen å skulle ta opp bekymringer knyttet 

til elever med eleven selv eller med foreldre. Derfor inneholder flere kommunale veiledere 

om håndtering av fravær forslag til hvordan man kan strukturere en kartleggingssamtale. 

Disse kan omfatte ulike aspekter ved samtalen, som hvordan man kan starte en slik samtale, 

spørsmål til eleven og spørsmål til foreldre. Eksempel (Nittedal, 2017 s. 24): 

Forslag til spørsmål: Eleven 

 Trives du på skolen og på fritiden? 

 Har du venner på skolen? Hva liker du å gjøre på fritiden? 

 Er det noe du opplever som vanskelig eller ubehagelig på skolen? Er de spesielle fag 

du liker/ikke liker? Hvordan opplever du prøver? Hvordan går det med lekser? 

 Er det noen lærere eller andre voksne på skolen som du har et godt/ikke godt forhold 

til? 

 Blir du plaget eller mobbet på skolen, i friminuttene, på skoleveien eller i fritiden? 

 Hva gjør du når du ikke er på skolen? 

 Hvordan kunne du ønske at skoledagen din var? 

 Er det noe jeg kan gjøre annerledes for at du skal ha det bra på skolen? 
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En styrke ved å bruke en slik intervjuguide er at lærere får tilgang på verktøy utviklet av 

fagpersoner med relevant kompetanse og det kan gjøre det lettere å ta initiativ til og å 

gjennomføre slike samtaler. I tillegg vil det bidra til at elevene møter likere behandling når de 

samme verktøyene og metodene anvendes uavhengig av hvilken lærer man møter (Havik, 

2018). 

Det samme gjelder bruk av observasjonsskjema der lærer, foreldre og elev fyller ut sine 

opplevelser av en situasjon. Dette er også i god overensstemmelse med tankegangen om et 

systemisk perspektiv i identifiseringsarbeid. 

Et annet kartleggingsverktøy som kan brukes i målrettet identifiseringsarbeid er School 

Refusal Assessment Scale-Revised (SRAS-R) (Havik, 2018; Heyne et al., 2017; Kearney, 

2006). SRAS-R brukes til å identifisere årsakene bak en elevs skolefravær. Den består av to 

sett med spørreskjemaer, ett til eleven og ett til foresatte. Disse inneholder 24 spørsmål hver. 

SRAS-R måler fire ulike funksjoner for fravær:  

a. Unngåelse av skolerelatert stimuli som stimulerer negativ affekt (avoidance of school-

related stimuli that provokes a sense of general negative affectivity).  

b. Unnslippe krevende sosiale situasjoner (escape from aversive social and/or evaluative 

situations at school).  

c. Søken etter oppmerksomhet fra signifikante andre (pursuit of attention from 

significant others).  

d. Belønnende opplevelser utenfor skolen (pursuit of tangible reinforcement outside of 

the school setting).  

En veileder rettet mot terapeuter, og en arbeidsbok rettet mot foreldre kobler hver av disse fire 

funksjonene til korresponderende anbefalinger for kognitiv-atferdsmessig behandling. Dette 

er en av styrkene ved SRAS-R, at kartlegging og anbefalinger om tiltak er koblet sammen i ett 

verktøy (Heyne et al., 2017).  

Kartleggingsverktøyet har blitt møtt med kritikk for å være for omfattende og lite tilgjengelig 

for bruk i normale populasjoner (Havik, 2018; Heyne et al., 2017). Heyne et al. (2017) 

gjennomførte en studie med sikte på å vurdere kvaliteten av SRAS-R, og de tok kritikk rettet 

mot SRAS-R med seg inn i sin undersøkelse. Et av målene med studien deres var å forbedre 
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formuleringen av spørsmålene i spørreskjemaene, for å gjøre det enklere for både eleven og 

foreldre å tolke dem.  

Basert på egne analyser samt tidligere forskning hevdet Heyne et al. (2017) at 

spørreskjemaenes reliabilitet var god, både med de originale 24 spørsmålene og når de 

erstattet 8 av disse med nye, tilpassede spørsmål. Heyne et al. (2017) fant også at 

begrepsvaliditeten økte noe når de tilpassede spørsmålene ble brukt, og at de således bidro til 

å øke kvaliteten på spørreskjemaene. Likevel anerkjenner Heyne et al. (2017) noen viktige 

begrensninger ved studien sin; som at den ble gjennomført på nederlandsk i Nederland og at 

en lignende studie gjennomført på et annet språk og innenfor en annen kultur vil kunne gi 

andre resultater enn de som ble oppnådd her. Heyne et al. (2017) anbefaler derfor at deres 

studie burde anses som en indikator på hva man kan forske videre på for å videreutvikle 

SRAS-R. 

2.4 Tiltak rettet mot skolevegrere 

Tiltak rettet mot skolevegrere bør basere seg på en samlet profil av den enkeltes risikofaktorer 

(Havik et al., 2015; Ingul, 2014; Kearney, 2008; Kearney & Bates, 2005; Kearney & Graczyk, 

2014). Dette betyr at arbeidet med identifisering er viktig for å kunne iverksette effektive 

tiltak.   

Skolevegringssaker er omfattende og gjennomgripende, og dette nødvendiggjør at tiltak ofte 

har en multisystemisk karakter (Havik, 2018; Havik et al., 2015; Kearney, 2008, 2016; 

Kearney & Graczyk, 2014; King & Bernstein, 2001; Lyon & Cotler, 2009; Pellegrini, 2007). 

Tiltak rettet mot skolevegrere strekker seg fra avtaler om møte med en assistent før 

undervisningen til psykoterapi. Jeg har valgt å basere min redegjørelse av tiltak rettet mot 

skolevegrere på Kearney and Graczyk (2014) sin tredelte intervensjonsmodell. Dette er for å 

skape struktur da det er stor variasjon i hvilke tiltak som kan være effektive basert på 

situasjonens alvorlighetsgrad.  

2.4.1 Tiltak på ulike nivå 

I tillegg til at hvert barn og hver ungdom er forskjellige vil også situasjonen for den enkelte 

endre seg over tid. Kearney and Graczyk (2014) skriver at mange modeller for problematisk 

fravær har blitt mer og mer omfattende fordi man prøver å omfatte alle elever med et 
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problematisk fravær, sentrale kontekstuelle faktorer samt litteratur fra ulike fagdisipliner. I 

tillegg til dette anerkjenner de omtalte modellene viktigheten av å involvere foreldre, ansatte 

på skolen, terapeuter, medisinsk personale og andre i behandlingen av ungdom med et 

problematisk fravær. Dette har ført til at mange modeller for problematisk fravær har en 

abstrakt og teoretisk karakter som egner seg dårlig til praktisk bruk av pedagogiske aktører 

(Kearney, 2016; Kearney & Graczyk, 2014). 

I sin artikkel argumenterer Lyon and Cotler (2009) for at intervensjoner rettet mot elever med 

et problematisk skolefravær, herunder også skolevegrere, i for stor grad har vært 

individorienterte heller enn systemorienterte. Forfatterne hevder at dette ikke reflekterer 

utfordringene elevene står overfor, som ofte er av en multisystemisk art og at dette burde 

legges mer vekt på i utviklingen av intervensjoner. Lyon and Cotler (2009) foreslo å bruke 

Bronfenbrenner (1979) sin bioøkologiske modell som et utgangspunkt i dette arbeidet.  

Basert på denne tankegangen om multisystemiske intervensjoner samt opplevde utfordringer 

knyttet til tidligere intervensjonsmodeller videreutviklet Kearney and Graczyk (2014) den 

interdisiplinære modellen til Kearney (2008) til en Response to Intervention (heretter RtI) 

basert modell for intervensjon rettet mot elever med problematisk skolefravær (se figur 2.2).  
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Figur 2.4: A Response to Intervention model for problematic school absenteeism (Kearney & Graczyk, 2014, s. 

5). 

Modellen består av tre ulike nivåer: (1) universell og forebyggende, (2) målrettet, tidlig 

intervensjon, og (3) intensiv, senere intervensjon. RtI er en systematisk og hierarkisk prosess 

for beslutningstaking hvor hvilke tiltak og strategier som kan og bør benyttes eller iverksettes 

tar utgangspunkt i hvor i modellen individet befinner seg (Kearney, 2016; Kearney & 

Graczyk, 2014). 

Kearney and Graczyk (2014) sin modell ligner på tiltakspyramiden en bruker innenfor 

psykisk helsearbeid hvor de tre nivåene beskriver at det skal være «noe for alle og mer til de 

som trenger det». Av universelle tiltak presenteres relasjonsbygging mellom voksne og barn, 

læring av regler, positive tilbakemeldinger, klasseledelse, sosial ferdighetsopplæring og tilsyn 

på alle skolens arenaer. Blant selekterte tiltak for barn i risiko, presenteres tidsavgrenset 

smågruppeundervisning i skolefag og sosiale ferdigheter, problemløsning og økt 

foreldresamarbeid. Blant indikerte tiltak for elever med skolefaglige- og atferdsproblemer 

omtales tiltaksplaner, foreldre- og familieprogrammer, samt sosialt arbeid i skolen med bruk 

av nye yrkesgrupper som miljøterapeuter og ambulerende team. 

2.4.2 Nivå 1 – Universell og forebyggende 
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Nivå 1 i Kearney and Graczyk (2014) sin modell retter seg mot hele elevmassen og tiltakene 

på dette nivået er av generell og systemisk karakter. Kearney and Graczyk (2014) 

argumenterer for at tiltak av denne typen vil være viktige på lang sikt for å redusere fravær og 

for å forebygge fremtidig fraværsproblematikk. Slike tiltak inkluderer arbeid som fremmer et 

positivt og trygt skolemiljø, sikkerhet, fysisk og psykisk helse, sosioemosjonell læring, 

personlig karakterutvikling og foreldreinvolvering. Utvikling og implementering av 

kommunale veiledere for håndtering av skolefravær faller også under denne kategorien. 

Et eksempel på et slikt tiltak er tydelig formidling av skolens regler og forventninger til 

elevenes atferd. Dette kan bidra til at både elever og foreldre er godt informert om skolens 

rutiner og regler knyttet til oppmøte på skolen, og hvordan brudd på disse vil bli håndtert. 

Dette vil også bidra til å skape gode forutsetninger for samarbeid og kommunikasjon mellom 

skole og hjem, som vil være verdifullt uansett om elevene utviser et fravær eller ikke 

(Kearney, 2016; Kearney & Graczyk, 2014). 

Et annet tiltak er å gjennomføre et sosioemosjonelt læringsopplegg på skolen (Social-emotinal 

learning program). Slike opplegg har som formål å hjelpe elever å mestre sosioemosjonelle 

ferdigheter, redusere risikofaktorer knyttet til psykopatologi og bygge opp beskyttende 

mekanismer for positiv tilpasning (Kearney, 2016). Et slikt opplegg ble utviklet av Snyder et 

al. (2009) og består av 140 interaktive samlinger med en varighet på 15-20 minutter.  

Selv om tiltakene som nevnes her har som formål å forebygge fraværsproblematikk vil også 

elever som aldri utvikler dette kunne profitere på dem og de kan ha effekter utover dette 

formålet. For eksempel hadde skoler som gjennomførte et sosioemosjonelt læringsopplegg 

signifikant høyere matte- og leseskårer, signifikant lavere fravær og betydelig færre 

utvisninger og gjensittinger sammenlignet med kontrollskoler (Kearney, 2016). I tillegg kan 

fokus på tydelighet og struktur på skolen og i klasserommene bidra til å skape bedre 

relasjoner mellom lærer og elev, som Skaalvik and Skaalvik (2011) i sin studie identifiserte 

dette en av de viktigste faktorene for elevers motivasjon for skolearbeid. 

2.4.3 Nivå 2 – Målrettet, tidlig intervensjon 

Nivå 2 i Kearney and Graczyk (2014) sin modell retter seg mot elever i et tidlig stadium av 

utvikling mot fraværsproblematikk og elever som klart er i faresonen for utvikle mer alvorlig 

fraværsproblematikk. Kearney and Graczyk (2014) skriver at dette bør forstås som elever som 
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nærmer seg, men som enda ikke har oversteget noen lovgitte grenser. I Norge er det 

opplæringsplikt i grunnskolen, men det er ingen fastsatt grense på hvor mye fravær en elev 

kan ha før denne er brutt. På videregående skole har vi Fraværsgrensen der elever med et 

ugyldig fravær som overstiger ti prosent i et enkelt fag ikke kvalifiserer for vurdering i det 

faget (Opplæringslova, 1998, §3-3). 

Formålet med tiltak og strategier på nivå 2 er å stabilisere elevens fravær, utvikle en tydelig 

og gradvis plan for tilbakeføring til skolen, redusere stressfremkallende faktorer og andre 

hindringer for elevens oppmøte på skolen og innhente informasjon om årsakene bak elevens 

fravær. Felles målsetninger, samarbeid med foreldre og eventuelt andre støtteinstanser som vil 

barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) Kearney and Graczyk (2014) være sentralt for å lykkes 

i dette arbeidet. Flere forskere har fremhevet viktigheten av samarbeid med og involvering av 

foreldre i behandling av elever med et problematisk skolefravær eller barn og ungdom med 

internaliserende atferd (Barth et al., 2007; Havik, Bru, & Ertesvåg, 2014; Heyne et al., 2017; 

Kearney & Albano, 2007; Keeley & Wiens, 2007; Murdock, Robinson, Adams, Berz, & 

Rollock, 2009). 

Når elever utvikler fraværsproblematikk som innefattes av nivå 2 står pedagogiske aktører 

ofte overfor en presserende utfordring som krever rask handling. I tillegg kan foreldre i en slik 

situasjon fortvile over at de ikke vet hva de kan gjøre for å hjelpe barnet sitt. Dette gjør at 

arbeid med implementering av tiltak, målrettet kartlegging og informering av partene i saken 

må skje parallelt (Kearney, 2016; Kearney & Graczyk, 2014).  

Tiltak rettet mot eleven i nivå 2 er hovedsakelig basert på kognitiv atferdsterapi (Kearney & 

Graczyk, 2014). Fordi målgruppen er svært heterogen anbefaler Kearney and Graczyk (2014) 

at tiltak reflekterer dette i form av individualisering. Kognitiv atferdsterapi er en vanlig 

intervensjonstilnærming å benytte i behandlingen av ungdom med angstlidelser, og det finnes 

empirisk støtte for dens effekt (Ek & Eriksson, 2013; Gelso, Williams, & Fretz, 2014; 

Kearney & Albano, 2007; King, Heyne, & Ollendick, 2005; Maynard, Brendel, Bulanda, 

Thompson, & Pigott, 2015; Maynard et al., 2018; Sauter, Heyne, & Westenberg, 2009). Det 

er en sammenblanding av konsepter, teorier og strategier fra atferdsteori og fra kognitiv teori 

(Gelso et al., 2014; Sauter et al., 2009).  

Tilnærminger basert på atferdsteori involverer konseptualisering av angstsymptomer som 

betinget respons til stimuli med tilhørende intervensjoner som tar sikte på blokkering og 
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ekstinksjon av unngåelsesatferd gjennom eksponering. Teknikker hentet fra kognitiv teori 

omhandler selvmonitorering og kognitiv restrukturering, med den hensikt å skape endring i 

hvordan man tenker om og prosesserer angstfremkallende stimuli (Gelso et al., 2014; Sauter 

et al., 2009). 

Vanlige teknikker/strategier innenfor kognitiv atferdsterapi inkluderer: 

 Avslapningstrening, der siktemålet er å redusere psykologisk aktivering og somatiske 

symptomer i møte med problematisk stimuli (Gelso et al., 2014; Havik, 2018; King et 

al., 2005). 

 Kognitiv restrukturering, der siktemålet er å kontrollere negativ antagelser om seg 

selv, korrigere feilaktige antagelser og oppbygging av mestringsforventning (Gelso et 

al., 2014; Havik, 2018; King et al., 2005). 

 Systematisk desensitivisering, der barnet systematisk og gradvis eksponeres for 

angstfremkallende stimuli for å få bedre kontroll på egen unngåelsesatferd (Gelso et 

al., 2014; Havik, 2018; King et al., 2005). 

 Sosial ferdighetstrening, der barnet lærer hvordan man kan interagere med andre for å 

gjøre det lettere å etablere og holde på relasjoner til jevnaldrende samt bedre 

eventuelle problemer knyttet til selvhevdelse (Gelso et al., 2014; Havik, 2018; King et 

al., 2005). 

 Trening på tilbakefall, der siktemålet er å trene på hvordan man kan håndtere 

eventuelle tilbakefall eller stressorer (Gelso et al., 2014; Havik, 2018; King et al., 

2005). 

Det er en betydelig andel av ungdommene som gjennomgår slik behandling som rapporterer 

om angstsymptomer etter at den er gjennomført (Sauter et al., 2009). Sauter et al. (2009) 

understreker behovet for å ta hensyn til ungdomsalderens utviklingskarakteristikker når man 

skal utvikle og gjennomføre behandling, for å øke dens effektivitet. 

Angst og depresjon har vist seg å ha en betydelig grad av komorbiditet (Gelso et al., 2014; 

Ingul, 2014; King et al., 2005; Sauter et al., 2009). Dette kan bidra til å øke kompleksiteten i 
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et situasjonsbilde og følgelig gjøre det mer utfordrende for involverte parter å orientere seg og 

ikke minst avgjøre hva som er riktig retning å bevege seg i. 

Studier som undersøker effekten av tiltak rettet mot skolevegrere omhandler ofte tiltak som er 

basert på kognitiv-atferdsteori (King & Bernstein, 2001; Maynard et al., 2015; Maynard et al., 

2018). Maynard et al. (2018) gjennomførte en metastudie der de undersøkte resultatene fra 

åtte studier av den kortsiktige effekten av ulike psykososiale intervensjoner basert på 

kognitiv-atferdsterapi rettet mot skolevegrere. Forskerne fant at de intervensjonene som ble 

undersøkt hadde en signifikant effekt på elevens fravær, men ikke på elevens 

angstsymptomer. Dette indikerer at det er behov for flere longitudinelle studier av effektene 

av slike intervensjoner (Maynard et al., 2018). 

2.4.4 Nivå 3 – Intensiv, senere behandling 

Nivå 3 i Kearney and Graczyk (2014) sin modell retter seg mot elever med alvorlig, kronisk, 

sedvanlig og/eller komplisert fraværsproblematikk. Dette er elever som ofte har et fravær som 

overstiger en tillatt mengde ugyldig fravær, utviser sporadisk oppmøte på skolen og/eller 

forlater skolen tidlig. Kearney and Graczyk (2014) oppgir ingen eksakte grenser for hvor mye 

fravær en elev må ha for å kunne sies å høre inn under nivå 3. McCluskey, Bynum, and 

Patchin (2004) foreslo i sin artikkel at en slik grense kan settes ved 20% fravær over en gitt 

periode, mens Ingul et al. (2012) i sin studie fant at 15% fravær og mer burde anses som høyt 

og alvorlig. Kearney and Graczyk (2014) argumenterer for at elever med fraværsproblematikk 

på et så alvorlig nivå burde anses som å nærme seg eller allerede ha oversteget et vendepunkt 

hvor sjansene for vellykket reintegrering i skolen er mye lavere enn for elever i nivå 2. 

Felles for elevene i nivå 3 er at fraværsproblemene deres har pågått over uker, måneder og i 

noen tilfeller år, og at utviklingen deres tenderer i retning av frafall fra skolen. Dette 

innebærer ofte alvorlige hemninger i faglig og sosial fungering, og eleven kan utvise 

betydelig angstrelatert eller opposisjonell atferd (Kearney & Graczyk, 2014). 

Tiltak på dette nivået inkluderer utvidelser av tiltak fra nivå 2, som for eksempel kognitiv 

atferdsterapibasert behandling av en mer intensiv karakter. Terapi rettet mot familien med 

siktemål å kartlegge og forbedre familiedynamikk og sosial interaksjon vil også være aktuelt 

(Kearney, 2016; Kearney & Graczyk, 2014). Det vil også være relevant å se på tiltak og 

strategier knyttet opp mot opplæringsloven (1998), da elevens situasjon kan være så alvorlig 
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at det kan være behov for å iverksette et alternativt undervisningstilbud for å ivareta 

opplæringsplikten. Dette kan for eksempel innebære overføring til en spesialskole, og vil 

involvere instanser som PPT og Barnevernet. 

De fleste elever med fraværsproblematikk vil passe inn i nivå 1, 2 eller 3 i Kearney and 

Graczyk (2014) sin modell, men enkelte elever har en så alvorlig problematikk at selv 

intervensjoner inkludert i nivå 3 ikke er tilstrekkelig (Kearney, 2016). Slike tilfeller krever en 

multidisiplinær tilnærming med pågående støtte og individualisert håndtering og behandling 

over en lengre periode (Kearney, 2016). 

2.5 Tverrfaglig samarbeid 

Arbeidet med identifisering og behandling av skolevegrere er basert på tverrfaglig samarbeid. 

Skolen, PPT, Barnevernet, helsetjenesten mv. representerer ulike faggrupper som sammen 

skal sørge for en god skolehverdag for barn og unge. Fremveksten av det tverrfaglige 

samarbeidet som samarbeidsform i kommuner bygger ifølge Glavin and Erdal (2000) på en 

anerkjennelse av å tenke helhetlig i arbeid knyttet til barn og ungdom. Glavin and Erdal 

(2000, s. 15) foreslår følgende definisjon av tverrfaglig samarbeid: 

Vi kan kalle samarbeidet for tverrfaglig når flere yrkesgrupper på tvers av faggrensene 

arbeider mot et felles mål. Det tverrfaglige samarbeidet kan være både på tvers av 

etater og sektorer. Når de ulike yrkesgruppene arbeider parallelt mot et mål uten å ta 

stilling til problemet i fellesskap, kan vi kalle det flerfaglighet. 

Denne definisjonen er ikke begrenset til arbeid med barn og unge, selv om dette er temaet 

som tas opp i boken. Vi finner tverrfaglig samarbeid stort sett overalt på norske arbeidsplasser 

(Glavin & Erdal, 2000). I denne definisjonen trekkes det også en skillelinje mellom 

tverrfaglig samarbeid og flerfaglighet, der kriteriet som skiller dem er i hvilken grad man tar 

stilling til den aktuelle problemstillingen i fellesskap. 

I kapittel 2.2.1 presenterte jeg ulike aspekter knyttet til bruken av skolevegring som begrep. 

En av disse er at det finnes ulike oppfatninger om hva begrepet refererer til. Dette gjelder også 

profesjonelle aktører fra ulike fagområder. I sine studier undersøkte både Kearney (2008) og 

Ek and Eriksson (2013) hvordan ulike fagområder forholder seg til skolefravær og 

fraværsproblematikk. I begge studiene fant man en grad av overlapp i begrepsbruk og 
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operasjonalisering, men det var også forskjeller. Dette indikerer at det fortsatt er et behov for 

mer kommunikasjon mellom fagområder for å bidra til bedre samarbeid og forebygge 

misforståelser (Ek & Eriksson, 2013; Kearney, 2008). 

I arbeid med identifisering og behandling av skolevegrere blir samarbeid mellom instanser 

trukket fram som avgjørende for å lykkes (Carrol, 2015; Havik, 2018; Kearney, 2008, 2016; 

Kearney & Graczyk, 2014). Samarbeidsformer som trekkes frem er i god overensstemmelse 

med Glavin and Erdal (2000) sin definisjon av tverrfaglig samarbeid. 

2.5.1 Kommunale veiledere 

Som et ledd i arbeidet med å øke bevisstheten og kompetansen i skolesystemet knyttet til 

skolevegring og fraværsproblematikk har flere kommuner utviklet kommunale veiledere om 

temaene (Bærum, 2018; Drammen, 2016; Haugesund, 2017; Nesodden, 2014; Nittedal, 2017; 

Rælingen, 2012; Øvre Eiker, 2016). I disse skal teori og fagterminologi oversettes til en 

praktisk arbeidskontekst.  

I de refererte veilederne er det stor variasjon i hvordan begreper som beskriver skolefravær 

operasjonaliseres. I Bærum, Haugesund, Nittedal og Øvre Eiker sine veiledere, for eksempel, 

trekkes det et tydelig skille mellom skolevegring og skulk før disse begrepene slås sammen 

under samlebetegnelsen «Alvorlig skolefravær». I veilederen til Nesodden, derimot, omtales 

kun skolenekting og dette blir brukt til å referere til alle former for ugyldig fravær. Det 

varierer også hvilken forskningslitteratur forfatterne av veilederne baserer seg på. Forskere 

som går igjen er blant andre Christopher Kearney, Trude Havik og Jo Magne Ingul. Mye av 

forskningslitteraturen det refereres til er fra rundt 2000-tallet, og det varierer hvordan denne 

blir tolket. For eksempel blir Kearney (2008) sin fremstilling av ulike grader av 

skolevegringsatferd presentert som en definisjon av skolevegring i Rælingen sin veileder. Her 

presenteres ytterligere tre andre definisjoner av skolevegring uten at disse blir gjort videre 

rede for. Det ser imidlertid ut til å være en tendens der veiledere av nyere dato og veiledere 

som baserer seg på nyere forskningslitteratur kommuniserer en mer nyansert forståelse av 

skolefravær generelt og skolevegring spesielt. 

Kommunale veiledere knyttet til håndtering av fraværsproblematikk har blitt vanligere de 

siste fem-ti årene. Siden veilederne utvikles lokalt i kommunen oppstår det variasjon i både 

begrepsoperasjonalisering og kriterier som utløser handling. Dette fører til en ulik praksis i 
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ulike kommuners skoler og PPT. Et annet viktig spørsmål knyttet til bruken av veiledere er 

hvordan og i hvilken grad de brukes. 

2.6 Oppsummering 

Skolevegring oppstår når møtet ved skolekonteksten vekker en negativ emosjonell affektiv 

tilstand hos eleven (Heyne et al., 2019; Reissner et al., 2019). Dette fører ofte til fravær, men 

er ikke ensbetydende med problematisk skolefravær. I forskningslitteratur skilles det tydelig 

mellom skolevegring (school refusal) som er assosiert med følelsesmessige vansker, og skulk 

(truancy) som er assosiert med atferdsvansker og antisosial atferd. Disse anses som to 

hovedformer for fravær (Aarebrot-Heiestad et al., 2006).  

Det anbefales å tenke systemisk om identifisering, at man ser tegn og symptomer i 

sammenheng med elevens omgivelser (Ingul, 2014; Kearney & Graczyk, 2014). På et generelt 

nivå involverer dette jevnlig monitorering av elevens atferd, faglige prestasjoner og fravær. 

Kriterier for målrettet kartlegging baseres ofte på fravær, og disse burde ikke være for milde 

(Kearney & Graczyk, 2014). Slik kartlegging kan bestå av utfylling av skjemaer, samtaler 

med eleven eller tettere samarbeid med foreldre. Dedikerte kartleggingsverktøy som SRAS-R 

kan også benyttes. 

Fordi skolevegring er omfattende og gjennomgripende anbefales det at tiltak er av en 

multisystemisk karakter (Havik et al., 2015; Kearney, 2008; Kearney & Graczyk, 2014). 

Kearney og Graczyk (2014) sin RtI-baserte modell deler tiltak inn i tre ulike nivåer avhengig 

av situasjonens alvorlighetsgrad. Modellen gir anbefalinger for universelle tiltak rettet mot 

alle elever, selekterte tiltak for barn i risiko og indikerte tiltak for barn med skolefaglige- og 

atferdsproblemer. 

I arbeid med identifisering og behandling av skolevegrere blir samarbeid mellom instanser 

trukket fram som avgjørende for å lykkes (Havik, 2018; Kearney 2008; Kearney & Graczyk, 

2014). Dette baserer seg på tverrfaglig samarbeid der flere yrkesgrupper på tvers av 

faggrensene arbeider mot et felles mål (Glavin & Erdal, 2000). Kommunale veiledere er med 

på å danne rammene for dette samarbeidet. Her blir teori og forskning knyttet til 

fraværsproblematikk generelt og skolevegring spesielt oversatt til konkrete verktøy, rutiner og 

retningslinjer for håndtering av slike saker. Disse utvikles lokalt, og det varierer hvordan 

begreper operasjonaliseres og hvordan veilederne generelt er utformet. 
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3 Metode 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for metoden jeg har brukt i studien. Jeg vil først presentere 

det vitenskapsteoretiske grunnlaget jeg har benyttet for å utforme forskningsdesignet mitt.  

Deretter vil jeg gjøre rede for hvordan studien har blitt gjennomført. Underveis vil jeg 

begrunne hvorfor jeg mener de metodiske valgene jeg har tatt er hensiktsmessige for studien. 

Grunnen til dette er at mye av arbeidet med både bearbeiding og analyse av empirien fra 

studien er basert på tolkning og skjønn, og da har jeg vurdert det som relevant å gjøre rede for 

mine egne tanker knyttet til dette for å med det bidra til å belyse grunnlaget for de 

vurderingene som har blitt gjort gjennom prosjektet. 

3.1 Teori- og litteraturvalg 

Mye av studiens teorigrunnlag er fundert på litteratur fra andre land, hovedsakelig USA. Det 

har blitt gjennomført flere studier som retter seg mot ulike aspekter ved skolevegring eller ved 

problematisk fravær. En stor andel av disse studiene er kvalitative studier som undersøker 

effekten av ulike typer intervensjoner, gjerne basert på kognitiv-atferdsteori (King & 

Bernstein, 2001; Maynard et al., 2015; Maynard et al., 2018). Det er gjennomført få studier 

med store nok utvalg til at resultatene kan generaliseres, men det finnes noen, som Havik et 

al. (2015) sin studie der de undersøkte årsakene bak elevers skolefravær, og Egger et al. 

(2003) der de undersøkte sammenhengen mellom skolevegring og skulk og psykiatriske 

lidelser. En viktig grunn til at det er vanskelig å gjennomføre større, kvantitative studier er at 

skolevegring er et fenomen med mange nyanser og stor variasjon fra tilfelle til tilfelle som er 

utfordrende å belyse gjennom kvantitative forskningsmetoder og -verktøy som spørreskjema 

(Havik, 2018; Kearney, 2016). 

En utfordring jeg har støtt på i arbeidet med å sette meg inn i faglitteraturen jeg har ønsket å 

bruke er at det brukes flere ulike begreper for å beskrive det samme, eller lignende fenomener. 

I tillegg har det til tider vært vanskelig å sammenligne litteratur på norsk og engelsk på grunn 

av uklare sammenhenger mellom begreper. Ta for eksempel begrepene school refusal og 

school refusal behavior som brukes av blant annet Kearney (2008, 2016). School refusal 

brukes for å referere til skolevegring, mens school refusal behavior brukes for å referere til 

elev-motivert skolefravær eller utfordringer knyttet til oppmøte på skolen uavhengig av om 

dette er angst-/fryktbasert eller ikke.  
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3.1.1 Systematisk litteratursøk 

I utvelgelsen av litteratur har jeg brukt systematiske litteratursøk i tilgjengelige databaser, 

hovedsakelig ERIC. I denne prosessen opprettet jeg en bruker i OVID. Dette lot meg lagre 

søkehistorikken min, slik at jeg lett kunne holde oversikt over hvilke søkeord og bolske 

operatorer jeg brukte og ikke brukte for å finne frem til artikler. Parallelt med litteratursøk 

benyttet jeg blant annet ERIC Thesaurus for å finne synonymer og variasjoner i begreper for å 

utvide eller innsnevre søkene mine. Som et ledd i kvalitetssikring av litteraturen jeg har brukt 

benyttet jeg søkekriterier slik at kun artikler som er fagfellevurdert dukket opp i søk. 

Jeg har også gjennomført siteringssøk for å undersøke hvorvidt litteraturen jeg fant frem til 

ble referert til av andre. Artikler som Kearney (2008), King and Bernstein (2001) og Egger et 

al. (2003) har blitt referert til av andre forskere i stor grad, og dette er en indikator på at dette 

er artikler av høy kvalitet. I tillegg til litteratursøk i databaser har jeg undersøkt forskere og 

studier som går igjen i litteraturen jeg har lest.  

3.1.2 Grounded Theory 

Bryman (2016) definerer Grounded Theory slik: «…theory that was derived from data, 

systematically gathered and analysed through the research process.». I boken gjør Bryman 

(2016) rede for Grounded Theory og ulike bruksområder og utfordringer knyttet til denne. To 

nøkkelutfordring Bryman (2016) peker på knyttet til hvordan Grounded Theory anvendes i 

forskning er for det første: Teoretikerne bak Grounded Theory, Glaser og Strauss, ble uenige 

om hvilken retning man skulle utvikle Grounded Theory i etter at den ble lansert i 1967. Dette 

fører til at forskere og andre som benytter teorien kan hevde at de baserer seg på Grounded 

Theory, men det kan bety litt forskjellige ting, avhengig av hvilken av retningene innenfor 

Grounded Theory de har basert seg på. Den andre nøkkelutfordringen Bryman (2016) peker 

på er at Grounded Theory som begrep kan referere til to ulike måter å forstå den på. Den 

første forståelsen av teorien er som en konkret teori med spesifikke konsepter, verktøy og 

metoder. Den andre forståelsen er mer generell, og ser på Grounded Theory som en 

tilnærming til forskning, og så lenge forskeren holder seg til i hvert fall noen av de generelle 

prinsippene innenfor denne har man basert sitt arbeid på Grounded Theory.  

Begge disse utfordringene er i stor grad knyttet til forskerens kommunikasjon og 

gjennomsiktighet i sitt arbeid. Hvilken retning eller forståelse av Grounded Theory man 
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velger å basere seg på er ikke så problematisk i seg selv, utfordringen oppstår når det blir 

uklart hva man mener med begrepet.  

I denne oppgaven har jeg brukt Grounded Theory i form av Strauss’ retning og jeg har 

anvendt den som en spesifikk teori hvor jeg har funnet de konseptene og verktøyene som jeg 

har brukt i både innsamling og analyse av data. 

3.2 Kvalitativt forskningsintervju 

Målet med undersøkelsen min er å belyse PPTs arbeid med skolevegring i et systemisk 

perspektiv. Jeg har valgt å bruke kvalitativt forskningsintervju som metode fordi jeg ønsket å 

inkludere informantenes egne refleksjoner rundt både skolevegring som tema og arbeidet som 

følger med dette i studien. I tillegg til dette var det viktig for meg å velge en metode som 

passet de rammene jeg har jobbet innenfor, som tidsbegrensinger, tidligere erfaring og tilgang 

på ressurser.  

Tjora (2017) nevner i sin bok flere ulike typer intervjuer. Av disse vurderte jeg det han kaller 

dybdeintervju som den mest hensiktsmessige for mitt formål. Dette er en form for semi-

strukturert intervju der hensikten er å skape en relativt fri samtale rundt noen bestemte temaer 

som intervjueren har bestemt. Intervjueren stiller åpne spørsmål som gir informantene 

anledning til å gå i dybden der de har mye å fortelle og det er plass for at informantene kan 

komme med egne refleksjoner og meninger. I en slik intervjusituasjon er det viktig at 

intervjueren klarer å balansere hensynet til å følge intervjuguiden slik at man får snakket om 

de temaene man ønsker samtidig som man tillater digresjoner rundt temaene det snakkes om 

(Tjora, 2017). En problemstilling som følger med denne fremgangsmetoden er spørsmålet om 

hvordan man skal forholde seg til de dataene som blir samlet inn.  

Ved å bruke dybdeintervju begrenser jeg undersøkelsen min til å kun være relevant for å si 

noe om mine informanters subjektivitet. Dette gjør at de analysene og resultatene jeg kommer 

frem til ved å bruke de dataene jeg har hentet inn ikke kan brukes til å si noe om hvordan PPT 

arbeider med skolevegring på et generelt nivå. Mine innhentede data er ikke representative 

nok til det. På den annen side har intervjuene og analysen av dem innenfor den teoretiske 

rammen jeg har valgt å bruke gitt noen indikasjoner på temaer som kan være verdt å utforske 

videre, som bruken av skolefravær som identifiserende markør for skolevegring. 
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3.2.1 Gyldighet, pålitelighet og generaliserbarhet 

I dette kapittelet skal jeg gjøre rede for pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet som 

kriterier for kvalitet i kvalitativ forskning. Disse tre begrepene har vært brukt for å vurdere 

kvaliteten på kvantitativ forskning, og man har fortsatt ikke nådd en enighet om hvorvidt det 

er riktig å bruke dem innenfor kvalitativ forskning (Bryman, 2016; Kvale & Brinkmann, 

2015; Tjora, 2017). Flere forskere har fremmet forslag om tilpasninger av disse til kvalitativ 

forskning, som å bruke troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet som tilsvarende begreper 

(Bryman, 2016; Tjora, 2017). Tjora (2017) argumenterer imidlertid for at det er lite 

hensiktsmessig å innføre nye begreper, og at pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet fint 

kan brukes også innenfor kvalitativ forskning. 

Gyldighet referer til hvorvidt de svarene vi finner i vår forskning faktisk er svar på de 

spørsmål vi forsøker å stille (Kvale & Brinkmann, 2015; Tjora, 2017). Kvale and Brinkmann 

(2015) foreslår at vi kan snakke om kommunikativ og pragmatisk gyldighet. Kommunikativ 

gyldighet innebærer testing av forskningens påstander i samtale med andre forskere. I slike 

diskusjoner avgjøres hva som er en gyldig observasjon. Pragmatisk gyldighet testes ved å se 

om forskningen fører til endring i handling. Ved en slik validering av forskningens påstander 

erstattes rettferdiggjørelse med anvendelse, ifølge Kvale and Brinkmann (2015). Pragmatisk 

gyldighet er mest nærliggende i for eksempel aksjonsforskning (Tjora, 2017). Gyldighet 

handler altså om presisjon, og ifølge Tjora (2017) kan forskere styrke gyldigheten i 

forskningen sin ved å redegjøre for de valgene man tar når det gjelder for eksempel 

datagenerering og teoretisk rammeverk for analyse. Da får leseren et godt utgangspunkt til 

kritisk å ta stilling til forskningens presisjon. 

Pålitelighet referer til forskeres tydelighet om eget engasjement i temaet som er gjenstand for 

undersøkelse (Tjora, 2017). Innenfor kvalitativ forskning er man innforstått med at en 

fullstendig nøytralitet ikke kan eksistere. Heller enn å tilstrebe å gå inn i forskningen uten 

noen faglig eller hverdagslig forforståelse dreier pålitelighet her seg om å være åpen om 

denne og å være forberedt på å endre denne forståelsen underveis (Tjora, 2017). For å teste 

forskningens pålitelighet kan man stille spørsmålet: Ville resultatene blitt de samme dersom 

en annen forsker gjennomførte den samme studien (Tjora, 2017)? For å styrke forskningens 

pålitelighet bør forskere gjøre rede for hvordan deres egen posisjon og engasjement relatert til 

forskningen kan påvirke den. Videre kan påliteligheten styrkes ved å skille mellom forskerens 

stemme og stemmen til de som observeres eller intervjues.  
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Generaliserbarhet refererer til hvorvidt man kan trekke resultatene av en gitt studie ut av den 

konteksten de fremkom i og over til en annen (Bryman, 2016; Tjora, 2017). Dette er ikke 

alltid like relevant for kvalitative forskningsprosjekter, som for eksempel casestudier der 

målet er å utvikle innsikt i det helt spesifikke tilfellet. Innenfor kvantitativ forskning brukes 

statistisk generaliserbarhet, men dette vil som oftest ikke være mulig å oppnå i kvalitativ 

forskning. Tjora (2017, s. 239) redegjør for tre typer generalisering innenfor kvalitativ 

forskning:  

 Naturalistisk generalisering: Man kan i rapporteringen av forskningen redegjøre godt 

nok for detaljene i det som er studert, til at leseren selv kan vurdere hvorvidt funnene 

vil ha gyldighet i egen forskning. 

 Moderat generalisering: Generalisering kan tenkes i mer strukturell forstand, hvor det 

er opp til forskeren å beskrive i hvilke situasjoner (tider, steder, kontekster og andre 

variasjoner) resultatene vil kunne være gyldige. 

 Konseptuell generalisering: Man kan ved kvalitativ forskning utvikle konsepter, 

typologier eller teorier som vil ha relevans for andre tilfeller (caser) enn det (eller de) 

som er studert. 

Gyldighet, pålitelighet og generaliserbarhet knytter seg til, og avhenger av, forskerens og 

forskningens integritet (Bryman, 2016; Kvale & Brinkmann, 2015; Tjora, 2017). Forskeren 

må redegjøre for hvordan en undersøkelse er gjennomført, hvilke metoder som er brukt, hva 

slags teori som danner rammeverket for analyse, hva slags relasjon forskeren har til temaet 

som undersøkes og i hvilken grad resultatene kan være gyldige i kontekster utenfor studien de 

er fremkommet i. Dette er særlig viktig for kvalitativ forskning da forskerens egne 

vurderinger og tolkninger i forkant, underveis og i etterkant er med på å danne rammene for 

forskningen. Ved å tilstrebe god gyldighet, pålitelighet og generaliserbarhet vil forskere ha 

gode forutsetninger for å holde god kvalitet i forskningen sin (Bryman, 2016; Kvale & 

Brinkmann, 2015; Tjora, 2017). 

3.3 Utforming av intervjuguide 

I arbeidet med intervjuguiden baserte jeg meg hovedsakelig på Tjora (2017), Bryman (2016), 

et kurs om intervju som kvalitativ forskningsmetode i regi av UiO og råd fra veilederen min. 



34 

 

Fordi jeg skulle intervjue informanter fra tre litt ulike utvalg; ansatte i skolen, en ansatt ved en 

spesialskole og ansatte i PPT, lagde jeg tre separate intervjuguider til hver av disse gruppene 

(se vedlegg 2, 3 og 4). Intervjuguidene er fundert på den samme faglitteraturen og de tar 

utgangspunkt i forskningsspørsmålene mine, men de er vinklet litt ulikt. For eksempel anså 

jeg det som mer rimelig å anta at ansatte i PPT hadde kunnskap om fagterminologi knyttet til 

skolevegring enn at de ansatte i skolen skulle ha det. Derfor var jeg bevisst på hvordan jeg 

ordla meg i intervjuene for å være tydelig i min kommunikasjon. Videre representerer skolen 

og PPT to ulike parter i arbeid med skolevegringssaker og dette prøvde jeg å reflektere i 

intervjuguidene. Her ble for eksempel lærerne spurt om deres opplevelse av samarbeid med 

PPT, mens PP-rådgiverne ble spurt om deres opplevelse av samarbeid med skolen. 

Begge intervjuguidene bestod av til sammen åtte temaer: 

A. Introduksjon, før lydopptak startes 

B. Innledende spørsmål 

C. Generelt om skolevegring 

D. Identifisering av skolevegrere 

E. Identifisering av tiltak 

F. PPTs og andre spesialtjenesters (innenfor helse) rolle overfor skolen 

G. Bruk av kommunale veiledere/retningslinjer 

H. Avrunding 

Jeg anså tema D og E som hovedtemaer og det var disse jeg viet mest tid til. Tema C, F og G 

var noe mindre. Utsagnene fra disse fem temaene dannet grunnlaget for den videre analysen. 

De resterende tre temaene var betydelig mindre, både i antall spørsmål og i mengden tid som 

ble brukt på dem, men de fungerte fint både som oppbygging til og nedtrapping fra de andre 

temaene.  

I intervjuguidene prøvde jeg å skape variasjon i graden av refleksjon jeg etterspurte hos 

informantene. Dette gjorde jeg ved at intervjuguidene startet og sluttet med spørsmål som jeg 

vurderte som enklere å svare på, som at jeg ba informantene beskrive sitt arbeid. Disse 
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spørsmålene ble i liten grad brukt i den senere analysen, men jeg opplevde at de fungerte som 

en fin måte å starte en samtale på. Etter hvert fikk informantene noe mer krevende spørsmål, 

som «I hvilken grad opplever du at dere lykkes med identifisering av skolevegrere?».  

I tillegg til å variere graden av refleksjon som ble etterspurt forsøkte jeg også å legge opp 

intervjuguiden slik at samtalen startet med det generelle før det gikk over til det mer 

spesifikke. En slik oppbygging var særlig nyttig for tema D og E, og den tjente to formål. For 

det første bidro det til å skape flyt og struktur for samtalen. Jeg brukte Kearney and Graczyk 

(2014) sin tredeling av intervensjonsnivå som et utgangspunkt hvor jeg startet hvert av 

temaene med å spørre om det som gjelder for alle elever før jeg bygget videre til å stille 

spørsmål om det som gjelder de elevene der man har observert et fravær. For det andre 

opplevde jeg at det var lettere for informantene å gi svar på mer spesifikke spørsmål når man 

først hadde snakket om det generelle og gjennom det bygget en ramme og en felles forståelse 

for den videre samtalen. 

3.4 Rekruttering av utvalg 

Temaet for denne oppgaven er PPTs arbeid med identifisering av skolevegrere og relevante 

tiltak samt PPTs rolle overfor skoler i et systemisk perspektiv. For å undersøke dette tenkte 

jeg først å kun intervjue PP-rådgivere og kanskje avdelingsledere ved PP-kontorer dersom jeg 

kunne få tak i noen. Tanken bak å ville intervjue ansatte på ulike organisatoriske nivåer i PPT 

var at jeg da kunne få et bredere og mer nyansert bilde av PPTs arbeid. Jeg var interessert i å 

undersøke graden av systematikk i PPTs arbeid med skolevegring, og da virket det for meg 

naturlig å snakke med både PP-rådgiverne som utfører dette arbeidet i deres daglige virke og 

også med avdelingsleder som har et mer administrativt ansvar for å se i hvilken grad deres 

opplevelse av hvordan PPT arbeider med skolevegring samsvarer. Dersom det er en stor grad 

av samsvar ville det være interessant, men det ville også være interessant dersom det ikke var 

tilfellet.  

Denne tanken om å bruke informanter med ulike roller og arbeid for å nyansere og utvide 

bildet mitt av PPTs arbeid ble videreutviklet i min første samtale med rådgiveren min. Han 

foreslo at jeg skulle rekruttere informanter fra både PPT og fra skoler. Da ville jeg kunne få et 

inntrykk av hvordan PPT så seg selv i tillegg til å få høre hvordan noen av 

samarbeidspartnerne til PPT oppfatter PPTs arbeid. Jeg synes dette virket klokt, og gjennom 
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de samtalene med de informantene jeg endte opp med å intervjue har det kommet frem 

perspektiver og forståelser som jeg ikke tror jeg ville ha fått frem dersom jeg kun hadde 

rekruttert informanter fra PPT.  

For at jeg skulle bli ferdig med prosjektet i tide begrenset jeg meg til et lite utvalg på fem 

informanter: to PP-rådgivere, en ungdomsskolelærer, en lærer på en videregående skole og en 

rektor ved en spesialskole. Rekrutteringsarbeidet har vært todelt. Jeg tok kontakt med ledelsen 

ved skoler og PP-kontorer der jeg ikke kjente noen med en forespørsel om noen der kunne 

tenke seg å stille som informant til prosjektet mitt. I tillegg ble jeg tipset gjennom mitt eget 

nettverk av bekjente og tidligere kolleger om noen mulige informanter. Et viktig hensyn med 

tanke på utvelgelse av hvem jeg kontaktet var å skape bredde i utvalget. Jeg forsøkte å også få 

med en informant fra BUP, da jeg mener det ville vært relevant for diskusjonen, men det 

lyktes ikke.  

Utvalget bestod av fire kvinner og én mann. Fordi jeg ikke vurderer informantenes kjønn som 

relevant for analysen av intervjuene vil jeg konsekvent skrive «hun» om alle informantene. 

Samtlige hadde vært i jobben sin i minst 8 år, helt opp til 21 år. Alle hadde ikke jobbet på den 

nåværende arbeidsplassen sin hele den tiden, men i de tilfellene hadde de hatt den samme 

jobben et annet sted før de kom dit de er nå. Samtlige arbeidet i Sørøst-Norge. 

3.5 Gjennomføring av intervjuene 

Det var viktig for meg at informantene skulle føle seg komfortable i intervjusituasjonen. 

Derfor hadde jeg en kort samtale med informantene i forkant av intervjuet om hvilke temaer 

som kom til å bli tatt opp. I tillegg lot jeg informantene velge tid og sted for intervjuet. Dette 

gjorde at informantene ikke trengte å avse så mye mer tid enn den timen intervjuet skulle ta. 

Basert på kommunikasjonen jeg hadde med informantene har dette gjort det lettere for dem å 

si ja til å delta i studien.  

Selve intervjusituasjonen ble grovt sett delt inn i tre deler: innledning, intervju og avrunding. 

Innledningen fant sted før intervjuet formelt begynte og før jeg begynte lydopptaket. Her gikk 

jeg igjennom samtykkeskjemaet med informantene i tillegg til at jeg prøvde å holde en 

hverdagslig samtaletone som en del av oppvarmingen til intervjuet. Jeg presiserte hva 

deltakelse i intervjuet ville innebære for informantene, at prosjektet er vurdert og godkjent av 

Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) (se vedlegg 5) samt at informantene når som helst 
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kunne trekke samtykket sitt tilbake uten å måtte oppgi noen grunn. Dette står også i 

samtykkeskjemaet, men jeg vurderte det som viktig å gjøre informantene spesielt 

oppmerksomme på dette.  

Etter dette startet selve intervjuet. Jeg har ikke erfaring med denne typer intervjuer, men jeg 

brukte tilgjengelig faglitteratur, veileder og bekjente med relevant erfaring for å hjelpe meg. 

Jeg opplevde at intervjuene gikk fint for seg og at jeg fikk spurt om det jeg ønsket. 

Informantene virket positive til å delta og jeg synes vi hadde en god tone gjennom samtalen. 

Noe jeg opplevde som en hjelp til å trygge informantene var å fortelle dem at de ikke skulle 

bekymre seg for å si noe dumt eller formulere seg litt klønete. Dersom det skjedde ville de få 

anledning til å rette opp en uttalelse, enten der og da i intervjusituasjonen, ved å kontakte meg 

i ettertid eller i gjennomsyn av utsagn jeg siterer i oppgaven som de fikk tilsendt. 

3.6 Transkribering og Analyse 

I analysearbeidet har jeg hovedsakelig brukt Grounded Theory. I tillegg har jeg brukt Tjora 

(2017) og Kvale and Brinkmann (2015) for å skape en bredere forståelse av analyse i 

kvalitativ forskning da dette er noe jeg har lite erfaring med. Jeg har vært nødt til å tilpasse 

deler av tankegangen bak analyse som presenteres i Bryman (2016), Tjora (2017) og Kvale 

and Brinkmann (2015) til min kontekst. Forfatterne beskrev analyse av data innhentet i studier 

som er av et betydelig større omfang enn det min er. Der jeg har gjort slike tilpasninger er det 

snakk om de konkrete løsninger og praksiser som foreslås for strukturering av de innhentede 

dataene, og ikke om endringer eller avvik fra de grunnleggende konseptene og tankegangen 

som bør diktere analysearbeidet. For eksempel har jeg ikke brukt noen programvare, som 

Nvivo, for å kode transkripsjonene mine da jeg vurderte dette som lite hensiktsmessig til mitt 

formål selv om dette er noe som anbefales av alle tre forfatterne. Jeg har, derimot, latt 

empirien diktere kodingsarbeidet og forsøkt å skille teori og egne tolkninger fra bearbeidingen 

av empirien fram til jeg var klar for å begynne selve analyseringen. 

3.6.1 Transkribering 

Intervjuene ble gjennomført over en periode på tre uker, og jeg transkriberte lydopptakene 

kort tid etter at et intervju var ferdig. Jeg gjorde det slik fordi jeg ønsket å dele opp arbeidet, 

og unngå å bli sittende med fem intervjuer på en gang som skulle transkriberes. Arbeidet med 
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å analysere intervjuene ventet jeg med til alle var transkribert. Lydopptakene ble transkribert 

ordrett uten grammatiske endringer. Avbrutte setninger ble markert med tankestrek (-) i 

slutten av setningen for å markere at den ble avbrutt, enten det var jeg eller informanten selv 

som avbrøt en egen setning eller at vi avbrøt hverandre. Det eneste som ble utelatt var 

opplysninger som kunne spores tilbake til enkeltpersoner. I flere av intervjuene brukte 

informantene skolevegringssaker fra egen arbeidserfaring for å illustrere et poeng eller som et 

eksempel på hvordan de arbeidet. I disse tilfellene ble alle slike referanser strøket så fort enten 

jeg eller informanten selv vurderte at personene som er involvert i den saken som ble nevnt 

kunne identifiseres, og jeg vurderer at det er bedre å være for streng enn for ukritisk til hva 

jeg inkluderte i transkripsjonene. I tillegg ble alle steds- og personnavn erstattet med mer 

generelle formuleringer. Eksempel: En tenkt uttalelse som «Her i Røyken har vi hatt et økt 

fokus på fravær og problematikk relatert til dette de siste tre-fire årene.» ville blitt endret til 

«Her i kommunen vår har vi hatt et økt fokus på fravær og problematikk relatert til dette de 

siste tre-fire årene.».  

I transkripsjonene nummererte jeg alle utsagnene, og mine utsagn ble skrevet med 

understreking. Eksempel: 

32. Når du sier følge opp fraværet, hva ligger i det? 

33. Det går i å se på om man har dokumentert fravær eller ikke. «Har eleven gitt beskjed 

på forhånd om at de skal være borte eller ikke?» Det kan godt hende at de får fravær 

registrert, men uansett skal de gi beskjed om at blir borte. 

Alle informantene ble gitt egne kodenavn som et ledd i anonymiseringen av dem: A, B, C, D 

og E. Da jeg begynte å kode utsagnene og dermed blandet informantenes utsagn med 

hverandre ga jeg også utsagnene en bokstav basert på hvilken informant som hadde kommet 

med dem. Eksempel: 

A33.  Det går i å se på om man har dokumentert fravær eller ikke. Har eleven gitt beskjed på 

forhånd om at de skal være borte eller ikke? Det kan godt hende at de får fravær 

registrert, men uansett skal de gi beskjed om at blir borte. 

Ved å identifisere utsagnene med både bokstav og nummer ble det enkelt å holde oversikt. 

Det var også lett å finne tilbake til det originale utsagnet i transkripsjonen dersom jeg ønsket å 

kontrollere sammenhengen det ble sagt i, som for eksempel hva som ble sagt forut for 
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utsagnet. Videre lettet denne identifikasjonen av utsagn kommunikasjonen mellom meg og 

veilederen min fordi det var tydelig hvilket utsagn man refererte til da alle utsagnene hadde en 

unik identifikasjon. 

Da alle intervjuene var transkribert satt jeg igjen med 88 dataskrevne sider. Alle sitatene fra 

intervjuene som siteres i oppgaven ble tilsendt den informanten de tilhører og de fikk en uke 

til å se igjennom disse. Dette var for å bekrefte at informantene fortsatt kunne stå inne for de 

utsagnene det gjaldt, og for å gi informantene en sjanse til å rette opp eventuelle 

misforståelser. Her fikk jeg tilbakemeldinger fra to av informantene om utsagn de ønsket å 

endre ordlyden på, og dette ble gjort omgående. 

3.6.2 Analyse 

Jeg startet med å kode utsagnene i transkripsjonene. Fordi alt var transkribert ordrett uten 

utelatelser var det mange setninger som ikke var av verdi for analysen. Dette gjaldt 

hovedsakelig setninger som enkle «Ja.» eller setninger der jeg eller informanten gjentok noe 

som hadde blitt sagt tidligere. I tillegg var det noen utsagn som ikke gjaldt tema og følgelig 

ikke var interessante for denne diskusjonen. Fordi jeg brukte et semistrukturert intervjuformat 

hendte det at informantene sporet litt av, og det var ikke alltid like lett å raskt føre samtalen 

tilbake til intervjuguiden. Disse utsagnene ble fjernet før kodingen begynte. 

I arbeidet med koding har jeg brukt kodingsstrategien «åpen koding» (Bryman, 2016; Tjora, 

2017). Dette innebærer at kodene skal være empirinære og gjerne bruke begreper fra 

datamaterialet, som Tjora (2017, s. 197) omtaler som «innfødte begreper». Hensikten med 

denne kodingsstrategien er å sortere data og redusere mengden til en mer håndterbar størrelse 

samtidig som man prøver å bevare informantenes stemme og budskap. For meg var det uvant 

å skulle forsøke å koble meg fra den teorien jeg skulle bruke senere og jeg opplevde dette som 

både spennende og utfordrende.  

Det er en grad av overlapp mellom kodene. I de tilfellene der utsagn kan vurderes som å være 

passende i to eller flere koder har jeg vurdert hva som er utsagnets primære tematikk og latt 

det diktere hvordan utsagnet ble kodet. I noen tilfeller har jeg også delt opp utsagn og kodet 

delene i ulike koder. Dette gjelder kun et fåtall av utsagnene og disse utsagnene er såpass 

lange at de omhandler flere ulike temaer. En svakhet ved å dele opp utsagn på denne måten er 

at det kan bidra til fragmentering og dekontekstualisering av datamaterialet. Jeg vurderer det 
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likevel som hensiktsmessig fordi det bidro til å gjøre datamaterialet mer håndterbart, og 

enkeltstående temaer ble gitt mer plass.  

Da jeg hadde kodet utsagnene jeg skulle ha med videre og fjernet det som skulle bort begynte 

jeg å gruppere koder som delte tema og/eller assosiasjoner. Dette resulterte i 12 subtemaer. 

Subtemaene ble igjen gruppert til fem hovedtemaer: forståelse, identifisering, tiltak, 

samarbeid og veien videre. 

3.7 Etiske vurderinger 

Skolevegring kan være et sårt og vanskelig tema for de som er involvert, både eleven det 

gjelder, skole, familie og støtteinstanser. Dette er ofte gjennomgripende saker som kan prege 

eleven både i og utenfor skolen, og det kan være utfordrende å skape en retning for arbeidet i 

disse sakene. Med denne forforståelsen har det vært viktig for meg å ivareta personvernet til 

informantene og også til eventuelle tredjepersoner som ble nevnt i intervjuene slik at de ikke 

kan bli identifisert. Jeg har brukt flere verktøy for å sikre at opplysninger jeg har innhentet har 

blir håndtert på en forsvarlig måte og i tråd med personopplysningsloven (2018). 

Personopplysninger om informantene ble lagret på en kryptert minnepinne adskilt fra 

lydopptak og transkripsjoner som ble anonymisert og lagret på en separat, kryptert 

minnepinne.  

I min behandling av informantene har jeg informert dem underveis ved å sende dem 

samtykkeskjemaet (se vedlegg 1) i forkant av intervjuene og å gå igjennom skjemaet med 

dem før de undertegnet. Her fikk informantene vite hva formålet med studien var, hvordan 

deres personopplysninger skulle håndteres, hva som skulle skje med dataene når prosjektet 

var ferdig og hvilken tilgang de hadde til å moderere uttalelsene sine i ettertid og til å trekke 

seg som deltakere i studien. 

I tillegg fikk alle informantene tilsendt utsagn fra deres intervju som jeg siterer i oppgaven 

med mulighet til å endre eller fjerne utsagn. I e-posten med utsagnene oppfordret jeg 

informantene til å være særlig oppmerksom på utsagn jeg hadde tatt med som inneholdt 

informasjon som kunne identifisere enten informanten selv eller tredjepersoner.   

I analysen av datamaterialet har jeg lagt til grunn at informantenes utsagn burde forstås som 

deres umiddelbare svar på til tider relativt utfordrende spørsmål og jeg anser det som naturlig 
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at deres refleksjoner og beskrivelser dette i stor grad ble knyttet til deres arbeidssituasjon. På 

bakgrunn av dette vurderer jeg det som urettferdig overfor informantene å anta at deres 

forståelse av skolevegring er begrenset til det som fremkom i intervjuene.  
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4 Resultater 

I det følgende skal jeg presentere resultatene fra analysen av datamaterialet i denne studien. 

Analysen er fremstilt i figur 4.1. Presentasjonen av resultatene er strukturert i det jeg anser for 

å være en naturlig rekkefølge. Først presenteres informantenes utsagn knyttet til deres 

forståelse av skolevegring. Med dette som bakteppe presenteres informantenes beskrivelser av 

arbeidet knyttet til identifisering av skolevegrere og så deres skildringer av arbeid med tiltak 

og forebygging av fravær. Videre blir informantenes opplevelse av samarbeidet mellom ulike 

instanser gjort rede for og avslutningsvis presenteres informantenes opplevelse av veien 

videre for arbeid knyttet til skolevegring. Overskriftene i avsnittene reflekterer det helhetlige 

inntrykket jeg dannet meg gjennom analysen. 

Jeg har tilstrebet å gi en virkelighetsnær fremstilling av informantenes beskrivelser. Samtidig 

er jeg bevisst på at det er vanskelig å gjenfortelle andres erfaringer og opplevelser uten 

innslag av egen tolkning. For å redusere risikoen for dette har jeg valgt å inkludere utdrag fra 

transkripsjonene for å illustrere det enkelte subtema og hovedtema. Disse gir innsyn i 

informantenes erfaringer og situasjonsforståelse i tillegg til at de skaper et tydelig skille 

mellom min stemme og informantenes stemme. 

Resultatene vil bli drøftet i lys av det teoretiske rammeverket i kapittel 5. 
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Figur 4.1. Oversikt over organisering av subtemaer i temaer. 
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4.1 Forståelse – Pedagogiske aktørers forståelse av 

skolevegring 

Informantenes utsagn indikerer at de i strever med å definere skolevegring som fenomen og 

skolevegrere som elevgruppe i tråd med forskningslitteratur (Heyne et al., 2019). Likevel var 

ble flere deler av Heyne et al. (2019) sin definisjon nevnt, men det mangler en helhet i 

beskrivelsene. Flere av informantene knyttet skolevegring til vansker med å gå på skolen og 

at årsakene bak dette varierte fra elev til elev. Videre ga samtlige informanter uttrykk for at 

elever som strever med skolevegring kan være vanskelige å fange opp fordi den 

internaliserende atferden sjeldent representerer en større utfordring for læreren i 

klasserommet.  

I gjennomføringen av intervjuene og, i enda større grad, i analysen av dem oppdaget jeg at 

flere av karakteristikkene som informantene ga av skolevegring som fenomen og skolevegrere 

som gruppe bidro til å belyse sider av problemstillingen som jeg ikke hadde tenkt på. 

Hovedsakelig omhandlet dette aspekter ved skolevegring som dreide seg om det daglige livet 

for både skolevegrere og de rundt dem. 

4.1.1 Karakteristikk av skolevegring 

Skolevegring er det overordnede tema for intervjuet, og det er da naturlig at beskrivelser av 

fenomenet forekommer gjennom hele samtalen i større eller mindre grad. Subtemaet er 

bygget opp av utsagn der informantene ga enten særlig utfyllende eller enkeltstående 

karakteristikker av skolevegring eller skolevegrere. Gjennom samtalene kom det flere utsagn 

som indirekte beskrev skolevegring, men disse ble tematisert etter de eksplisitte temaene for 

utsagnene. Flere eksempler på slike utsagn kom i forbindelse med beskrivelser av utarbeiding 

av tiltak, der behovet for individualisering ble fremhevet av flere informanter. Disse 

utsagnene ble plassert i subtema «Utarbeiding av tiltak» fordi dette var det primære budskapet 

i utsagnet.  

Samtlige informanter kom med karakteristikker av skolevegring eller skolevegrere som var av 

en slik karakter at de ble plassert i denne kategorien. Informant B trakk frem at 

skolevegringssaker er komplekse og at det er flere faktorer som kan ligge bak.  

Intervjuer: Hva er dine tanker om skolevegring? 
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Informant B, PP-rådgiver: Jeg er opptatt av at fravær uansett årsak er en risikofaktor 

som kan føre til bekymringsfullt fravær, så det er mitt utgangspunkt. Og vegring mot å gå på 

skolen har ulike årsaker. Jeg er opptatt av at det ikke bare skyldes én faktor, men flere 

faktorer som gjør at en elev ikke kommer seg til skolen. 

Informant D beskrev skolevegringssaker på en lignende, dog noe mer kortfattet måte.  

Informant D, PP-rådgiver: Skolevegringssaker er sammensatte og har gjerne forgått 

over lang tid. 

Informant A beskriver at hun tenker at skolevegring handler om mer enn bare tilstedeværelse 

på skolen. Det er viktig at elevene er i en sinnstilstand der de er i stand til å utrette noe når de 

er på skolen. Videre beskriver hun disse elevene som mer utfordrende å plukke opp fordi det 

ikke registreres noe fravær på dem. 

Informant A, lærer: Ja, for det første så tenker jeg at det med skolevegring ikke bare 

handler om fravær, men også om å klare å gjøre noe når man er på skolen. For det er kanskje 

et økende problem, da, at de kommer på grunn av fraværsregelen, men de klarer ikke å utrette 

noe mens de er her. At de er helt lammet, og det er på en måte litt skolevegring i det også. Jeg 

vet ikke hvordan du definerer det. Men jeg tenker at fravær er litt lett å plukke opp fordi det 

handler om du er i rommet eller ikke. 

Informant C beskriver en lignende utfordring, elever som ikke utgjør noen utfordring for 

lærerne risikerer å fly under radaren og at det kan gå lengre tid før disse blir fanget opp. 

Informant C, rektor: De har jo kanskje da ligget på pulten sin eller tatt hetten over 

hodet, men de gir ikke automatisk en stor utfordring for en lærer, så da kan det av og til gå 

enda lengre før de blir fanget opp og før man kommer i gang i systemet. 

Informant E uttrykte også at elever som strever, men som stort sett er tilstede på skolen etter 

hennes erfaring kan være de vanskeligste å fange opp. Igjen kommer dette av at disse elevene 

ikke er like synlige som andre elever med mer utagerende atferd eller et mer markant fravær. 

Intervjuer: Ja, det er gjerne ikke de som gjør mest ut av seg heller. 

Informant E, lærer: Nei, og de er kanskje de vanskeligste å fange opp. Og hvis noen 

skulker én gang fordi de ikke gadd, de er lette å ta. Og de som er mye borte er også lette å 

fange opp. Men de der som er borte en halv dag annenhver uke, de er vanskelige. 

4.2 Identifisering - Fravær som primær indikator 
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Informantene omtalte deres erfaringer med identifisering av skolevegrere. Her ble fravær 

trukket frem som den faktoren som det var størst grad av systematikk i å innhente informasjon 

om og monitorere. I tillegg til fravær i seg selv snakket flere av informantene om at de var 

opptatt av å forsøke å avdekke årsakene bak en elevs fravær for å danne et bedre bilde av 

hvorvidt elevens situasjon fordrer bekymring.  

4.2.1 Registrering av fravær 

Fire av informantene omtalte registrering av fravær, begge lærerne og begge PP-rådgiverne. 

Disse utsagnene kom i hovedsak som respons på spørsmål om hva som innhentes av 

informasjon på et generelt nivå (omfatter alle elever) og hvem som gjennomfører dette 

arbeidet.  

Begge lærerne hadde også rolle som kontaktlærere for klasser. De beskrev at klassene de 

hadde kontaktlæreransvar for hadde ulike faglærere gjennom skoleuken, som alle fører fravær 

i sine timer. Ansvaret for å følge opp det samlede fraværet for elevene falt hovedsakelig på 

informantene som kontaktlærere. Dette vil jeg komme nærmere inn på i neste subtema 

«Monitorering av fravær», men en utfordring som ble nevnt av begge informantene i denne 

sammenhengen er at deres evne til å følge opp elevens fravær på en god måte er avhengig av 

at alle de ulike faglærerne er bevisste på å føre fravær i sine timer. 

Informant A, lærer: Kontaktlærerne følger jo opp fravær fra uke til uke. Men da er vi 

selvfølgelig avhengig av at alle lærerne fører fraværet. 

De to PP-rådgiverne beskrev registrering av fravær fra en annen inngangsvinkel. PPT er ikke 

direkte involvert i det daglige arbeidet med registrering av fravær, så deres utsagn reflekterte 

deres syn på skolens arbeid med fraværsregistrering. Begge informantene uttrykte bekymring 

for at skolenes rutiner for registrering av fravær ikke var gode nok 

Informant B, PP-rådgiver: Jeg tror fraværsregistreringen dessverre kan glippe, særlig 

hvis det er mange lærere inne rundt en elev. Jeg tror de fleste er flinke til å registrere 

dagsfravær, men det varierer hvor strenge man er med timefravær. 

Informant D uttrykte også at dersom skolen ikke er påpasselig med fraværsregistrering kan 

det føre til at det tar lengre tid før PPT blir involvert i en sak. 
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Informant D, PP-rådgiver: Det er et også et stort teknisk problem med 

fraværsregistrering. Det har jeg lest mange steder i rapporter om skolefravær, at det veldig 

ofte skorter på de helt grunnleggende tingene, og da kommer ikke vi tidlig inn. Så det å få de 

tekniske utfordringene på plass og at lærerne virkelig registrerer fravær hver jævla dag og 

hver jævla time, det må skje. 

Informant A fortalte om en kommende endring i måten fravær blir registrert på ved skolen 

hennes. Neste skoleår skal de begynne å føre tilstedeværelse istedenfor fravær. 

Informant A, lærer: Det jeg synes er interessant med at man skal begynne med å føre 

tilstedeværelse istedenfor å føre fravær er jo at da kommer ingen lærere unna med det, hvis 

du skjønner hva jeg mener. 

Samtlige av de fire informantene som omtalte registrering av fravær ga uttrykk for at dette er 

en sentral del av arbeidet med identifisering av elever med et problematisk skolefravær. 

Videre anerkjente samtlige at arbeidet med registrering av fravær ikke ble gjort uten feil eller 

glipper, og særlig PP-rådgiverne ga uttrykk for at de mente at skolen her hadde 

forbedringspotensial. 

4.2.2 Monitorering av fravær 

Denne kategorien omhandler informantenes utsagn av hvordan registrert fravær ble behandlet 

og av hvem. Dette ble omtalt av samtlige informanter. Begge kontaktlærerne beskrev at de 

tilstreber å gjennomgå sine elevers fravær ukentlig. 

Informant A, lærer: Hver uke må jeg gå inn og sjekke hvilken prosent de har i alle fag, 

sørge for at faglæreren eventuelt har sendt varsel, føre sykemeldinger og så videre, det er jo 

en del. 

Informant E uttrykte at hennes arbeid med monitorering av fravær forsinkes dersom 

registreringen av fravær ikke gjøres ordentlig eller på tiden. Dette ligner beskrivelsene fra PP-

rådgiverne som ble presentert over (se delkapittel 4.2.1).  

Informant E, lærer: Nå har vi ikke noen fastsatte rutiner for hvor ofte vi skal gå 

gjennom fraværet til elevene, men vi prøver å være innom det hver uke. Men noen ganger kan 

det skje at vi blir hengende litt etter, for eksempel fordi noen er litt sene med å levere inn 
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fraværslister. Men det kan glippe litt innimellom. I hvert fall hvis det er små mengder fravær, 

men vi skal inn hver uke. Men noen ganger så glipper det. 

Videre fortalte informant A at på hennes skole var både ledelsen og rådgivningstjenesten 

involvert i arbeidet med monitorering av fravær, i form av at disse også gjennomgår elevenes 

fravær. 

Informant A, lærer: Og hvis hverken faglærer eller kontaktlærer vet noen ting så har 

vi jo avdelingsleder og rådgivningstjenesten på skolen som leser gjennom fraværet hver uke, 

de også. Så de fanger opp, det er ikke bare vi som kontaktlærere som gjør det. Men de fanger 

opp med en gang de ser at over to til tre uker, at det er en forandring eller et stort fravær som 

ikke er dokumentert, så blir jeg som kontaktlærer spurt om hva som skjer. 

PP-rådgiverne beskrev deres egen og PPTs involvering i arbeidet med monitorering av 

fravær. De ga begge uttrykk for at dette primært er skolens ansvar, og at de opplevde deres 

rolle i dette arbeidet som å være tilgjengelige for skolen for å drøfte elevers fravær.  

Informant B, PP-rådgiver: Man skal kartlegge om det er bestemte dager, bestemte 

timer, ringe foreldre for å høre hva det dreier seg om. Og det er jo skolens ansvar slik vi ser 

det, at de skal gjøre den oppfølgingen. Og så er jo PP-tjenesten der i forhold til veiledning, 

hjelp og råd. Vi har jo også faste møter sammen med R-team [ressursteam] eller 

spespedteam, og skal da støtte spespedkoordinator på skolene og eventuelt lærere som 

kommer med sine bekymringer. 

Informant C omtalte monitorering av fravær i lys av arbeidet med identifisering av elever med 

et problematisk skolefravær. Hennes utsagn er basert på hennes egen erfaring fra tidligere 

skoler og på drøfting med rektorer på andre skoler. Elevene som går på skolen der hun jobber 

nå har alle vært henvist til PPT tidligere, som er en forutsetning for å få plass på en 

spesialskole. 

Informant C, rektor: Så identifiseringen begynner jo lenge før PPT kommer inn i det 

hele tatt. Og kontaktlærerne begynner å bli usikre. 

Samtlige informanter beskrev monitorering av fravær som viktig for å lykkes med 

identifisering av elever med et problematisk skolefravær. Det ble også gitt uttrykk for at 

registrering av fravær ikke ville ha noen hensikt dersom det ikke ble gjort noe mer med det.  
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4.2.3 Kriterier som utløser handling 

Fire av fem informanter omtalte kriterier som utløser handling i forbindelse med skolefravær. 

Det var to kategorier av kriterier som ble beskrevet. Begge lærerne samt den ene PP-

rådgiveren omtalte kriterier som utløste umiddelbar handling på et lavt nivå. For eksempel 

beskrev informant E at på hennes skole hadde de rutiner for hva som utløste varsling av 

foreldre og varsling til ledelsen på skolen. 

Informant E, lærer: Det føler jeg på en måte at vi har. Det er det samme med 

forsentkomminger, der har vi også rutiner på at foreldrene skal varsles hvis det er så og så 

mange. Og samme med atferdsanmerkninger, foreldrene skal varsles hvis det er så og så 

mange. Og fraværet skal varsles hele tiden, og vi skal varsle opp når det er over ti prosent. Så 

jeg føler egentlig at vi har system på det. 

Den andre kategorien kriterier som ble omtalt var kriterier for å involvere PPT i en sak. Dette 

ble omtalt av begge lærerne og begge PP-rådgiverne. Lærerne ga uttrykk for at de ikke var 

kjent med de nøyaktige kriteriene for å involvere PPT, fordi avgjørelsen om å henvise en sak 

ble tatt av ledelsen på skolen. Som lærere opplevde de at deres rolle var å registrere og 

overvåke elevenes fravær, og så rapportere videre til ledelsen dersom fraværet oversteg en 

viss prosent. 

Informant A, lærer: Altså, de har nok det. For det hører jeg på møter, at de sier «På 

grunn av sakens natur, så tar vi kontakt med PPT.». Så det er klart at de har en oversikt over 

det. 

Informant E ga uttrykk for at PPT først ble involvert i fraværssaker når fraværet var svært 

alvorlig. 

Informant E, lærer: Det er mer på elever som har langtidsfravær eller som er på 

skolen kanskje en gang i uken. Da kobles PPT inn for å kartlegge faglige hull, blant annet. 

PP-rådgiverne omtalte kriterier for involvering av PPT mer detaljert. Det var noe ulik praksis 

i deres kommuner. Informant B fortalte at basert på den kommunale veilederen som gjaldt for 

dem og en rådgiver med særlig systemisk ansvar i fraværssaker var det anbefalt å iverksette 

tiltak når fraværet er på rundt ti prosent. 
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Informant B, PP-rådgiver: I vår kommune så er det utarbeidet en veileder i forhold til 

bekymringsfullt fravær, og vi har også en rådgiver som er ansatt for bekymringsfullt fravær 

som skal jobbe systemisk med å jobbe inn gode rutiner i skolene og, fra kommunens side og 

hennes side, så er det anbefalt at når fraværet er på rundt ti prosent, uansett årsak, så skal 

det iverksettes noen tiltak. 

Informant D ga uttrykk for at kriteriene for at en sak skal henvises til PPT er tydelig definert i 

kommunens rutiner for håndtering av fravær. I disse rutinene skal skolen kontakte hjemmet 

dersom et eller flere av følgende kriterier er oppnådd: 

 Eleven har én enkelttime eller mer ugyldig fravær   

 Eleven har høyt gyldig fravær, fem dager eller mer på tre måneder   

 Eleven har kommet for sent tre ganger på én måned   

 Eleven møter opp på skolen, men forlater den igjen 

Dersom skolen opplever at det fortsatt er grunn til bekymring skal de iverksette tiltak over en 

periode på tre til fire uker. Dersom bekymringen for eleven vedvarer skal saken henvises til 

PPT. 

Informant D, PP-rådgiver: Det står tydelig beskrevet i rutinene hva som skal ha vært 

gjort før en sak henvises til PPT. 

Kriteriene for varsling og for henvisning til PPT som ble beskrevet av informantene bygger 

hovedsakelig på fravær som første indikator på at en elev kan ha utviklet eller er i ferd med å 

utvikle et fraværsproblem. Rektoren, informant C, omtalte ikke slike kriterier fordi på hennes 

skole har alle elevene en sakkyndig vurdering fra PPT før de blir tatt opp som elever, så 

skolen hennes kommer inn i en allerede påbegynt prosess.  

4.3 Tiltak – Eleven i sentrum 

For å forebygge fravær ga flere av informantene uttrykk for at etableringen av et trygt og godt 

skolemiljø er viktig. En av informantene, rektoren, fortalte at de på hennes skole tilstrebet å 

gjøre skolen godt egnet for å ta imot elever med autismespekterforstyrrelser. I dette arbeidet 
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hadde de oppdaget at flere av disse tiltakene var av stor hjelp for alle elevene på skolen, som 

fokus på tydelig struktur og forutsigbarhet. 

 Når en elev først begynner å bli borte fra skolen omtalte samtlige informanter inkludering av 

eleven som en nøkkelfaktor for å lykkes med utarbeiding og gjennomføring av tiltak. Et annet 

aspekt ved arbeid med tiltak som ble nevnt som viktig er godt samarbeid mellom de 

involverte partene, at man har tillitt til hverandre og drar sammen i samme retning. 

4.3.1 Forebygging av fravær 

Samtlige informanter omtalte hvordan de arbeidet for å forebygge fravær. Begge lærerne 

omtalte at dette arbeidet for dem tok form i å skape relasjoner til elevene samtidig som de 

følger med på elevenes fravær.  

Informant E, lærer: Der lurer jeg på om jeg kan svare riktig, men vi har vel ikke noe 

sånn veldig systematisk program for å forebygge fravær. Det er mer det at vi hele tiden blir 

instruert om å være på tærne og å følge med på fravær. 

PP-rådgiverne omtalte arbeidet med forebygging fra en mer helhetlig vinkel og ga uttrykk for 

at arbeid med forebygging innebærer å etablere trygge og gode læringsmiljøer på skolene. 

Begge PP-rådgiverne ga uttrykk for at de opplevde at det varierte fra skole til skole i hvilken 

grad man prioriterte slikt arbeid. 

Informant B, PP-rådgiver: I PPT er vi opptatt av tidlig innsats og å informere skolene 

om at det er viktig å starte arbeidet med forebygging tidlig, fra skolestart og gjerne før. Og 

for skolene, så tenker jeg det er viktig å jobbe med trivsel, godt arbeidsmiljø, klassemiljø og å 

være aktiv i dette med ordinær tilpasset opplæring. Jeg opplever at det er noe skolene gjør i 

varierende grad. 

Informant D, PP-rådgiver: Hva som gjøres på et generelt nivå er et stort og vanskelig 

tema, og det er veldig ymse fra skole til skole. I hovedsak handler det om hvordan et 

læringsmiljø etableres, og dette er sentralt for hvordan miljøet er, hvordan klasseklimaet på 

skolen er og hvordan hver enkeltelev har det. Noen skoler er kjempegode og har ledelse som 

ønsker å drive med det arbeidet. På andre skoler er det en annen historie. Vi opplever at 

lærere føler et press på å jobbe mer med skjemaskriving og vurdering og mindre med 
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undervisning. Å skape et godt læringsmiljø er en kjempejobb, og det er ikke alltid at skolen 

har tid og interesse til å fokusere på det. 

Rektoren beskrev hvordan arbeidet på hennes skole med å gjøre den egnet også for elever 

med autismespekterforstyrrelser gjorde at de ansatte på skolen var mer bevisst på struktur og 

forutsigbarhet, noe hun mener alle elever kan profitere på.  

Informant C, rektor: For vi har elever med skolevegring, men vi har også elever med 

psykose og angst f.eks. Elevgruppen er veldig sammensatt. Så vi tenker at vi må ha en skole 

som har en felles idé, at vi har en tydelig struktur og en forutsigbarhet. Vi må tenke over: 

Hvordan får vi til det? Hvilke verktøy har vi? Og så ser vi at en del av de verktøyene, 

arbeidsmetodene og tilretteleggingen som er utarbeidet for elever med 

autismespekterforstyrrelser også kan brukes for de andre elevene på skolen. 

Informant E omtalte et alternativt tilbud skolen hennes har opprettet. Her kan elevene få 

komme for å gjennomføre prøver i en andre omgivelser enn i klasserommet, motta leksehjelp 

eller bare være sosiale sammen. Det er lærerne og rådgivningstjenesten på skolen i samråd 

med eleven og eventuelt foreldrene som avgjør hvorvidt en elev skal benytte seg av dette 

tilbudet.  

Informant E, lærer: Der er det elever som av ulike grunner sliter litt med motivasjonen 

til å være med i vanlig undervisning. Da kan de for eksempel har de et par timer hvor de 

jobber med lekser og da gjerne lekse for neste uke. Noen ganger kan de ta prøver der opp 

istedenfor å ta dem i klassen. Men vi stiller også krav om at de må være på skolen utover 

dette tilbudet. 

4.3.2 Utarbeiding av tiltak 

Samtlige informanter omtalte prosessen med utarbeiding av tiltak. Temaet for undersøkelsen 

er graden av systematikk i dette arbeidet, så i intervjuene ble det lagt mest vekt på de 

generelle prinsippene som dikterer utarbeiding av tiltak og i noen tilfeller bakgrunnen for 

disse.  

Samtlige informanter uttrykte at de var opptatt av å inkludere eleven i utarbeidingen av tiltak. 

En av lærerne, informant A, fortalte at på hennes skole var dette noe de jobbet mye med. 

Elevene på denne skolen er gamle nok til at de fikk muligheten til å delta i møter selv. 
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Intervjuer: I hvilken grad involverer dere eleven i utformingen av tiltak? 

Informant A, lærer: Helt hundre prosent. Eleven får lov til å være med. 

I hvilken grad eleven selv deltok på møter og lignende varierte i informantenes utsagn. 

Generelt sett uttrykte informantene at jo eldre elevene er, jo mer direkte blir de involvert i 

arbeidet. Dersom eleven ikke ønsket å delta eller var for ung til at det ville være 

hensiktsmessig for dem å være tilstede uttrykte samtlige informanter at de likevel forsøkte å 

inkludere elevens stemme i arbeidet, for eksempel ved at en forelder eller en profesjonell 

aktør snakker med barnet i forkant av et møte. En av PP-rådgiverne, informant B, omtalte 

inkludering av eleven som en av de viktigste faktorene for å lykkes med tiltak. 

Informant B, PP-rådgiver: Det er kanskje det viktigste. Å få elevens stemme inn. Jeg 

tenker at eleven må være med på en eventuell plan for at det skal lykkes. 

Én lærer én PP-rådgiver og rektoren, informant A, C og D, fortalte at deres skoler og PPT-

kontorer som organisasjon tilstrebet å være fleksible i møtet med elever i form av at de, så 

langt det lot seg gjøre, forsøkte å bruke ansatte som eleven allerede har et tillitsforhold til. 

Dette gjaldt både i utarbeidingen og gjennomføringen av tiltak.  

Informant D, PP-rådgiver: Når vi snakker om hvordan vi skal involvere eleven prøver 

vi å finne hvem eleven fungerer best sammen med. Det er ikke alltid det skal være meg, en helt 

ukjent person. 

Samtlige informanter omtalte individualisering og tilpasning av tiltak som svært viktig for å 

lykkes. Arbeidet med individualisering ble omtalt både forut for iverksettingen av tiltak, men 

også at det er minst like viktig å ha med seg denne innstillingen slik at man kan gjøre 

tilpasninger underveis. 

Informant E, lærer: Det blir veldig individuelt, at vi tilpasser tiltakene til den aktuelle 

situasjonen. For eksempel, hvis Per synes det er vanskelig å ha fremføringer for klassen så 

kan vi spørre om det kan være lettere for ham å gjennomføre det hvis han bare gjør det for 

læreren eller at vi tar det som en samtale. At vi prøver å tilpasse situasjonen slik at det gjør at 

eleven ikke blir hjemme.  

PP-rådgiverne omtalte at et spenningsforhold som kan oppstå når en fraværssak henvises til 

PPT der PPT i liten grad har vært involvert i det tidligere arbeidet. På den ene siden kan det 
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ofte være mye informasjon å fordøye og forholde seg til, og på den andre siden kan man føle 

et press for å iverksette tiltak så raskt som mulig. Begge beskrev at når PPT kobles inn er det 

viktig at man ikke prøver å gjøre alt på en gang, men at man heller velger seg et sted å 

begynne basert på den informasjonen man har. I tillegg beskrev begge rådgiverne at arbeid 

med relasjoner mellom partene er en viktig faktor for godt samarbeid og gode tiltak.  

Informant D, PP-rådgiver: I tiltakssirkelen begynner vi med enkle bokser, og det er 

ofte struktur på skolen eller relasjon med lærer. Vi gjør det for å bygge gode relasjoner med 

foreldrene, skolen og ikke minst med eleven.  

4.3.3 Vurdering av tiltak 

Samtlige informanter omtalte evaluering av tiltak i fraværssaker. Alle ga uttrykk for at det 

hovedsakelig er to faktorer man undersøker: endring i fraværsmengde og -mønster og 

partenes opplevelse av tiltakets effekt. Det ble derimot også gitt uttrykk for at det kan være 

utfordrende å vite hvordan man skal vurdere den informasjonen som kommer inn. Samtlige 

informanter fortalte at hva som bør anses som tilstrekkelig redusering av fravær eller endring i 

fraværsmønster varierer etter sakens egenart. Rektoren fortalte at hennes erfaring er at dersom 

man ikke i forkant blir enige om hva man skal se etter blir evalueringsarbeidet særlig 

utfordrende fordi partene ser etter forskjellige ting. 

Informant C, rektor: Vi merker at hvis vi ikke er enige i forkant om hva vi skal se etter, 

så klarer vi ikke å enes om vi skal utvide eller ikke, for da har vi sett på ulike ting. 

Begge PP-rådgiverne, omtalte at det i deres arbeid er vanlig å etablere en «plan B» samtidig 

som man utviklet tiltak. Denne beskriver hva som skal skje dersom tiltaket ikke virker.  

Informant D, PP-rådgiver: Det er klart vi lager en plan B. For eksempel kan vi lage 

en avtale med eleven om at hvis han ikke klarer å komme til klasserommet, så kan han gå til 

kontoret. 

Som med utarbeiding av tiltak fremhevet samtlige informanter at involvering av eleven er 

viktig for å danne et virkelighetsnært bilde av hvordan tiltaket har virket. 

Informant B, PP-rådgiver: Det er vi sammen med skolen, foreldrene og eleven som 

vurderer tiltak. 
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Samtlige informanter ga uttrykk for at de ikke opererte med spesifiserte kriterier for hvorvidt 

et tiltak har effekt, og at dette må baseres på observert fraværsmengde og fraværsmønster 

samt partenes opplevelse av tiltaket. Målet for tiltakene er å redusere elevens vansker og å få 

eleven tilbake på skolen. 

4.4 Samarbeid – Med muligheter for forbedring 

Informantene i studien tilhører ulike parter av helheten som utgjør utdanningssystemet. Derfor 

kom det frem flere ulike perspektiver på ulike samarbeidsformer i skolevegringssaker. 

Likevel var det gjennomgående i informantenes beskrivelser at dette er krevende saker å stå i 

for alle parter, og særlig for eleven selv. Alle informantene fremhevet hvor viktig det er med 

tillit og respekt i relasjonene mellom partene, og hvor tidkrevende og destruktivt det kan være 

for arbeidet med å hjelpe eleven det kan være dersom dette ikke er tilstede. 

4.4.1 Samarbeid mellom instanser 

Samtlige informanter omtalte samarbeid mellom ulike parter både generelt og i 

skolevegringssaker. Samarbeidsforhold som ble omtalt var mellom skole og hjem, mellom 

skole og PPT og mellom alle involverte parter i en sak. I tillegg omtalte PP-rådgiverne 

(informant B og D) og rektoren (informant C) koordineringen av involverte instanser i en sak. 

Alle informantene var opptatt av viktigheten av samarbeidet mellom de ulike partene i en sak, 

og at godt samarbeid er en nøkkelfaktor for suksess, også i skolevegringssaker.  

Lærerne ga uttrykk for at deres opplevelse av samarbeid med foreldre ofte ble preget av 

foreldrenes syn på skolen og foreldrenes syn på barnets utfordringer, på godt og vondt.  

Informant E, lærer: Og da er det noen foreldre som tar tak i dette og som prøver å 

finne ut hva som faktisk er galt, og så er det noen foreldre som- Jeg tror det har litt å gjøre 

med hva slags forhold de har til skolen, om de ser på skolen som et stort og skummelt dyr som 

har makt, eller om de ser på skolen som noen som er ute etter å hjelpe elevene, for det er jo 

det vi er. 

Informant A, lærer: Det hender jo at vi møter elever der det ikke er noen vilje til å 

finne noen løsninger. Og som sagt, vi er avhengige av at både eleven og foresatte er med på å 

finne løsninger som er gode. Og noen ganger opplever jeg at foreldrene faktisk er de som er 
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verst. At de ikke vil det beste for barna sine. Eller at de har en annen oppfatning av hva det 

beste for barna deres er, for å si det sånn. 

Begge lærerne omtalte både gode og dårlige opplevelser av samarbeid med hjemmet, og ga 

uttrykk for at en felles forståelse av nåværende situasjon og hva som kan gjøres videre og 

gjensidig tillit mellom skole og hjem er faktorer som bidrar til godt samarbeid.  

Rektoren beskrev lignende opplevelser av samarbeid med foreldre som lærerne, og etter 

erfaring hadde hun blitt mer bevisst på å anerkjenne foreldrenes opplevelse av barnets 

situasjon og på å presisere at foreldrene er viktige for at behandlingen av eleven skal lykkes. 

Informant C, rektor: Og jeg pleier å si til foreldre når vi har oppstartsmøter at «Dere 

er kjempeviktige, for dere kjenner deres barn best.». 

Begge PP-rådgiverne omtalte samarbeid med foreldre i skolevegringssaker som særlig 

krevende. En mulig årsak bak dette som ble uttrykt av begge var at når en sak først henvises 

til PPT har situasjonen ofte utviklet seg til å bli alvorlig og over lengre tid som kan gjøre 

foreldre oppgitte, frustrerte og skeptiske til om skolen og tilhørende støtteapparat klarer å 

hjelpe barnet deres.  

Informant D, PP-rådgiver: Det er det som er å følge metoden. I praksis, derimot, er 

det ikke alltid vi klarer det. Møtene kan for eksempel farges av at det er krig mellom hjem og 

skole. Det er mange som vil si mye, så det er mange ting som gjør at vi ikke kommer dit hvor 

vi får laget konkrete mål og tiltak. Men hensikten er å gå i gang med å lage tiltak som kan 

prøves ut og som kan måles og at vi raskt skal møtes igjen. 

Informantene som arbeidet i skolen ga uttrykk for at de stort sett var fornøyd med sine 

opplevelser av samarbeid med PPT. Lærerne beskrev at PPT som oftest ble involvert i en sak 

først når en elevs problem var blitt så alvorlig at saken henvises til PPT. Utover dette ga 

begge lærerne uttrykk for at deres utsagn reflekterte deres egne erfaringer med samarbeid med 

PPT og at de regnet med at PPT var mer involvert i skolens arbeid enn hva de kunne beskrive.  

Informant E, lærer: Dette er litt over meg i systemet, og det kan hende jeg svarer feil 

nå, men i hvert fall i sakene jeg har vært involvert i så har PPT blitt koblet inn først på de 

som er borte lenge av gangen, de som er mer hjemme enn de er på skolen. Da blir PPT koblet 
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inn. Ikke etter en uke, men kanskje når det har gått noen måneder, så blir de koblet inn for å 

utrede og kartlegge faglige hull, så vidt jeg vet. 

PP-rådgiverne beskrev flere aspekter ved samarbeidet mellom skole og PPT der de mente det 

var forbedringspotensial. Informant B ga uttrykk for at hun opplevde at PPT ble koblet på for 

sent i fraværssaker. Hun fortalte videre at i hennes kommune er det slik at dersom PPT skal 

involveres før en sak er henvist så må skolen fremme et ønske om samarbeid. Dette skiller seg 

noe fra informant D sin beskrivelse av PPTs involvering før en sak er henvist, der tidlig 

involvering av PPT i større grad er formalisert. 

Informant B, PP-rådgiver: Jeg opplever at vi dessverre blir koblet på litt sent, at 

skolene er opptatt av å fikse opp i dette selv. Så når vi kommer inne blir det litt brannslokking 

og at fraværet har gått så langt at situasjonen blir mer låst enn den hadde trengt å være. I vår 

kommune så er det sånn at det er skolen som må be om hjelp fra oss. 

Informant D omtalte PPTs og skolens samarbeid med å utvikle gode læringsmiljøer på 

skolene. Hennes inntrykk var at det varierte fra skole til skole hvor mye det ble jobbet med 

dette. I forbindelse med blant annet slikt arbeid kunne hun oppleve at det var utfordrende å 

skulle komme utenfra med konstruktiv og velmenende kritikk dersom hun ikke kjente de det 

gjaldt så godt.  

Informant D, PP-rådgiver: Så det er stor variasjon ute på skolene, men her på 

kontoret prøver vi å fokusere på det. Hvor gode vi er, er ikke lett å si. Det er ikke lett å skulle 

komme utenfra og peke på at jeg ikke synes det var særlig god klasseledelse i en time jeg 

observerte. 

Tre av informantene, B, C og D, omtalte arbeid med koordinering av instanser. Dette gjaldt 

saker som var blitt henvist til PPT og der det var flere instanser inne, som BUP, Barnevernet, 

fastlege, helsesøster mv. Informant B og C beskrev at i deres kommuner varierte det hvilken 

instans som har ansvaret for å koordinere samarbeidet mellom instanser. 

Informant B, PP-rådgiver: Hvis det ikke er etablert en ansvarsgruppe er det skolen 

som har ansvaret for å kalle inn til møter etter oppfordring fra f.eks. PPT. I etablerte 

ansvarsgrupper varierer det hvilken instans som tar det ansvaret. 
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Informant C, rektor: Det er veldig forskjellig, det praktiseres mye forskjellig i ulike 

deler av kommunen. Noen steder har de fast bestemt at det er helsesøstrene, mens andre 

steder har de en spesiell tjeneste som ordner med det, og der må vi bare føye oss etter hva de 

velger. 

Informant D, derimot, fortalte at i deres kommune var det tydelig definert i rutinene deres at 

når en sak henvises til PPT skal den aktuelle PP-rådgiveren fungere som koordinator i den 

saken. Hennes inntrykk var at PPT var egnet for å ta denne rollen, men at det kan oppleves 

som utfordrende, særlig i skolevegringssaker fordi dette ofte er krevende saker i 

utgangspunktet.  

Informant D, PP-rådgiver: Jeg må vel si at PPT er egnet til å ta den rollen, men vi er 

ikke i mål med å gjøre det godt nok. 

Samtlige av informantene fremhevet godt samarbeid mellom de involverte partene som en 

viktig faktor for å lykkes i skolevegringssaker. Relasjoner mellom partene bygget på tillit og 

gjensidig respekt var en gjennomgående i informantenes beskrivelser av godt samarbeid. 

Lærerne og rektoren fremhevet anerkjennelse av elevens og foreldrenes opplevelse av egen 

situasjon som særlig viktig. PP-rådgiverne ga utover dette uttrykk for at anerkjennelse av også 

de profesjonelle partenes opplevelse av saken, som lærere, andre ansatte på skolen mv., som 

en viktig inngang til samarbeid. Samtlige informanter ga også uttrykk for at 

skolevegringssaker generelt er krevende og at dette kan skape ekstra spenninger i 

samarbeidet. 

4.4.2 PPTs rolle overfor skolen 

Tre av informantene, begge lærerne og rektoren, ble spurt om hva slags rolle de opplevde at 

PPT hadde overfor dem i skolevegringssaker. PP-rådgiverne ble spurt om hva slags rolle de 

selv opplevde at PPT hadde overfor skolen i skolevegringssaker.  

Lærerne omtalte at PPTs rolle overfor dem som forskjellig basert på om saken det gjelder er 

henvist til PPT eller ikke. Før en sak er henvist ga begge lærerne uttrykk for at PPT var lite 

involvert i arbeidet, og at skolen i utgangspunktet ønsket å løse saken selv. Begge lærerne 

opplevde at de hadde tilstrekkelig med rådgivende og veiledende ressurser rundt seg på 

skolen, slik at PPT ikke hadde noen nærmere spesifisert rolle overfor dem. PPT fikk derimot 
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en mer aktiv rolle i arbeidet med en sak når den ble henvist, og dette skjedde som oftest når 

vanskene eller fraværsmengden var blitt alvorlig. Da kom PPT inn for å utrede og komme 

med råd og i noen tilfeller veiledning basert på informasjon fra andre parter og utredningen av 

eleven. Begge lærerne fortalte at deres inntrykk var at PPT hovedsakelig utreder elevens 

faglige utfordringer, og for eksempel ikke ser på sosiale utfordringer i like stor grad. 

Informant A, lærer: Det kommer an på hva saken gjelder. Og gjerne hvis det er store 

vansker, så blir PPT trukket inn i saken. Og da kommer de med klare formeninger om hvilke 

tiltak som kan gjøres og hvilke midler som ligger i dette, og da kan det jo være at eleven får 

noe ekstra undervisning i enkelte fag, eller fritak fra fag, eller fritak fra vurdering i fag. 

PP-rådgiverne beskrev også sin egen rolle overfor skolene som todelt, før og etter henvisning 

til PPT. Før en sak er henvist ga begge uttrykk for at deres rolle er å være tilstede på skolene i 

møter, på observasjon i klasserom og lignende for å kunne bidra med lavterskel veiledning og 

rådgivning før en sak henvises. Når en sak henvises omtalte begge PP-rådgiverne at deres 

rolle ble formalisert i større grad. I henviste saker skal en elev utredes og PPT skal komme 

med råd og anbefalinger for rammene for det videre arbeidet med eleven.  

Informant D, PP-rådgiver: Den vanlige måten er å være ute på skolen en gang i uken 

hvor man driver med litt «sniksystemarbeid». Man deltar i ressursteam og eventuelle oppsatte 

møter, i tillegg til å snakke med ledelsen og man går inn i klasser og observerer for å hjelpe 

skolen i å vurdere læringsmiljøtiltak. Når en sak blir henvist har man både ansvar for å være 

koordinator og for å utarbeide den sakkyndige vurderingen. 

Rektorens opplevelse av PPTs rolle skilte seg noe fra de andre informantenes beskrivelser. 

Dette skyldes hovedsakelig at samtlige elever på hennes skole allerede har vært henvist til 

PPT. Hun fortalte at en del av arbeidet som PPT gjorde på skolen hennes var å revurdere 

sakkyndige vurderinger som elevene har med seg fra tidligere skoler fordi rammene og 

tilgjengelige ressurser ofte var ulikt. Videre ga rektoren uttrykk for at PPT bidro med verdifull 

innsikt i hvordan arbeidet på skolen ble gjennomført nettopp fordi PPT kommer utenfra og 

følgelig kunne se ting på en annerledes måte enn det de på skolen gjorde. 

Informant C, rektor: Og så er det veldig viktig for oss å få noen inn som kan se ting litt 

utenfra. Vi blir litt blinde for vår egen hverdag. Det er viktig at de kan komme inn og vi kan 

spørre «Hva ser du?». «Dette ser vi, ser du det samme?». Så har vi ressursteammøter der de 
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ansatte kan melde inn elever som de lurer på eller er bekymret for, hvor de beskriver hva de 

har gjort og hva som fungerer eller ikke fungerer. 

4.4.3 Bruk av kommunale veiledere 

Begge PP-rådgiverne arbeider i kommuner der det er utviklet kommunale veiledere for 

håndtering av fravær og fraværsproblematikk. Begge lærerne fortalte at skolen opererte 

innenfor noen gitte retningslinjer for håndtering av fravær. Informant E fortalte at hun ikke 

var så godt kjent med disse som helhet, men at hun var bevisst på de delene som angikk 

henne, som hva som skal varsles når og til hvem.  

Informant E, lærer: Det har vi, men jeg kjenner ikke det så godt, for det jeg vet er at 

hvis jeg teller opp mer enn ti prosent så skal jeg rapportere det videre til ledelsen og så er det 

de som håndterer det videre derfra. De har masse retningslinjer, men jeg forholder meg til de 

beskjedene jeg får her og jeg vet at det blir fulgt, men jeg vet ikke hva de går ut på, fordi min 

jobb er bare å si ifra og så være med på de møtene jeg blir kalt inn til. 

PP-rådgiverne arbeider i ulike kommuner og de kommunale veilederne er følgelig 

forskjellige. Informant D beskrev veilederen i hennes kommune som tydelig, med klart 

definerte kriterier for hva som utløser hvilken type handling og der det står skrevet hvilken 

instans som har ansvar for hva. Hun ga uttrykk for at hennes opplevelse er at det er mye bra å 

hente i veilederen, men at det varierer fra skole til skole i hvilken grad den har blitt 

implementert. 

Informant D, PP-rådgiver: Rutinene er veldig strenge på hvor tidlig man skal gripe 

inn. Det er dog vanskelig å gjøre i virkeligheten og det skjer ikke i virkeligheten. 

Informant B ga uttrykk for at også deres veileder hadde god kvalitet da den ikke bare 

oppstiller kriterier for handling, men også inneholder konkrete verktøy som kan tas i bruk. For 

eksempel inneholder den intervjuguider som skoler kan bruke i samtaler med elever og 

foreldre for å kartlegge årsaker bak fravær. Denne veilederen er mindre streng enn den som 

gjelder i kommunen til informant D. Likevel ga også informant B uttrykk for at det varierte 

fra skole til skole i hvilken grad veilederen og materialet den inneholder faktisk brukes. 

Informant B, PP-rådgiver: I denne veilederen vi har så har vi noen intervjuguider som 

skolene kan bruke i forhold til foreldresamtaler, elevsamtaler og lærersamtaler for å prøve å 
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kartlegge årsakene til fraværet. Det jeg ser på mine skoler er at jeg oppfordrer dem til å 

bruke disse, men jeg ser dem lite i bruk.  

Begge PP-rådgiverne uttrykte at de ikke opplevde en slik veileder som hemmende i deres 

arbeid, ved å for eksempel i for stor grad diktere hvordan arbeidet i PPT eller på skoler skal 

gjennomføres, og deres inntrykk var at skolene ikke opplevde den slik heller. Begge PP-

rådgiverne fortalte også at de synes det er hensiktsmessig å ha slike veiledere, både fordi den 

fungerer som en ressurs som kan brukes i krevende saker og fordi den bidrar til 

ansvarliggjøring i fraværssaker.  

Informant D, PP-rådgiver: Jeg tenker at de er nødvendige fordi det setter noen 

forpliktelser til å jobbe med disse sakene. 

4.5 Veien videre – Mot en bedre fremtid 

Flere av informantene, særlig PP-rådgiverne, ga uttrykk for at de ikke er tilfreds med det 

arbeidet som gjøres knyttet til skolevegring. Systemet som skal identifisere og hjelpe elevene 

fungerer for langsomt og to av informantene etterlyste spesifikt tydeligere retningslinjer for 

håndtering av skolevegring. Til tross for dette ga også de fleste informantene uttrykk for at 

skolesystemet i Norge beveger seg i retning av mer bevissthet om skolevegring og at 

kompetanse utvikles og spres i større grad nå enn det har blitt gjort tidligere.  

4.5.1 Forhold mellom individ- og systemrettet arbeid I PPT 

Begge PP-rådgiverne omtalte deres opplevelse av forholdet mellom individ- og systemrettet 

arbeid i PPT. Det var begge PP-rådgivernes opplevelse at det ble fokusert for mye på 

individrettet arbeid i PPT, og at de skulle ønske en jevnere balanse mellom å jobbe på individ- 

og systemnivå. Deres inntrykk var at det var i ferd med å jevne seg mer ut, men at man ikke er 

helt i mål. 

Informant B, PP-rådgiver: Frem til nå har det nok vært veldig mye individrettet 

arbeid. I kommunen jeg jobber i har vi egne systemveiledere i skole og barnehage, som er 

ment til å jobbe mer med det systemiske. Det betyr ikke at PP-rådgivere ikke skal jobbe 

systemisk, men at vi har såpass mye pågang av individsaker at muligheten til å jobbe 

systemisk blir mindre. 
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Informant D, PP-rådgiver: I en periode har det vært mye fokus på 

sakkyndighetsarbeid hos oss. Allikevel er jeg ute en dag i uken på hver av skolene mine hvor 

jeg deltar på møter og driver med utredning av elever. 

4.5.2 Opplevelse av hvorvidt man lykkes 

Tre av informantene omtalte deres opplevelse av hvorvidt man lykkes med å identifisere 

skolevegrere.  

Én lærer ga uttrykk for at hun opplevde at de på hennes skole stort sett klarte å fange opp 

elever med et problematisk fravær, men at elevene som har et fravær uten å utgjøre en større 

utfordring for skolen. Hennes opplevelse var også at skolen er bedre på å identifisere disse 

elevene nå enn tidligere. 

Informant E, lærer: Jeg tror vi klarer å fange opp det. Jeg tror vi klarer å fange opp 

det mye bedre nå enn for bare fem år siden. De som er vanskeligst å fange opp er de som er 

litt i grenseland, hvis du skjønner. 

Begge PP-rådgiverne ga også uttrykk for at PPT og skoler har blitt bedre på å identifisere 

skolevegrere de siste årene, men at man ikke er i mål enda. Begge ga uttrykk for at deres 

opplevelse er at arbeidet med identifisering og forebygging varierer fra skole til skole, og at 

både PPT selv og skolene har et forbedringspotensial her. Mer spesifikt opplevde begge PP-

rådgiverne at instansene rundt eleven i dag fanger dem opp for sent.  

Informant B, PP-rådgiver: Jeg tenker at vi lykkes i mye større grad enn før, men 

spørsmålet er når vi fanger dem opp. Jeg savner at skolene er pålagt å involvere oss tidligere. 

Fire av informantene deres opplevelse av i hvilken grad man lykkes med å hjelpe 

skolevegrere. Én lærer og begge PP-rådgiverne ga uttrykk for at deres opplevelse er at de 

lykkes med å få elevene tilbake på skolen av og til, men at det dessverre er mange saker der 

man ikke lykkes. 

Informant B, PP-rådgiver: Det er noen, men ikke alle, som kommer tilbake til skolen. 

Og man møter på motstand mange steder fordi dette er så vanskelige saker å stå i for alle som 

er involvert. Da kan det bli til at man gir litt opp, når man har prøvd ut tiltak en stund, men 

de har ikke fungert. 
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Rektoren ga uttrykk for at hennes opplevelse er at de stort sett klarer å hjelpe elevene. Dette 

betyr ikke alltid at fraværet stanser, men at man i det minste klarer å gjøre elevenes opplevelse 

av å være på skolen lettere. 

Informant C, rektor: De fleste elever som vi har her får vi etter hvert til, hvis man tar 

det ett steg om gangen og er tålmodig. 
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5 Diskusjon 

Formålet med denne studien er å undersøke PPTs forståelse av og arbeid knyttet til 

skolevegring i et systemisk perspektiv. Det empiriske datamaterialet er basert på kvalitative 

semistrukturerte dybdeintervju av to lærere, to PP-rådgivere og en rektor. Hensikten med 

dette utvalget er å belyse ulike sider ved PPTs arbeid. I dette kapittelet vil jeg drøfte 

resultatene opp mot studiens forskningsspørsmål. 

Diskusjonen er bygget opp ved at jeg drøfter resultatene opp mot det teoretiske rammeverket 

som ble presentert i kapittel 2. Diskusjonen er organisert etter forskningsspørsmålene slik det 

er fremstilt i tabellen nedenfor. Dette er for å skape systematikk og en oversiktlig drøfting. 

Forskningsspørsmål Tema Teori 

1. Hvordan forstås 

skolevegring av aktører i 

PPT og i skolen? 

 Forståelse  Heyne et al. (2019) sin 

definisjon av 

skolevegring 

2. Hvilken tilnærming 

opplever PP-rådgivere og 

ansatte i skolen at de har i 

identifisering av og tiltak 

rettet mot skolevegrere? 

 Identifisering 

 Tiltak 

 Risikofaktorer knyttet til 

skolevegring  

 Kearney and Graczyk 

(2014) sin tredelte modell 

3. Hva er aktører i PPT og 

skolen sin opplevelse av 

PPTs rolle overfor skolen 

i skolevegringssaker? 

 Samarbeid 

 Veien videre 

 Glavin and Erdal (2000) 

sin definisjon av 

tverrfaglig samarbeid. 

 Kearney and Graczyk 

(2014) sin tredelte modell 

Tabell 5.1: Organisering av diskusjonen etter forskningsspørsmål, resultater og teori. 
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5.1 Hvordan forstås skolevegring av aktører i PPT 

og i skolen? 

5.1.1 Skolevegring er en gjennomgripende og alvorlig tilstand 

Informantene ser ut til å mangle en helhetlig forståelse av skolevegringsbegrepet som er i tråd 

med forskningslitteraturen (Heyne et al., 2019). Enkelte av informantenes utsagn om deres 

forståelse av hva skolevegring er passer derimot inn i deler av Heyne et al. (2019) sin 

definisjon av skolevegring. Noen av informantene ga uttrykk for at elever som vegrer seg for 

skolen ofte opplever angstrelaterte eller -lignende symptomer som gjør det vanskelig å være 

på skolen og at dette ofte fører til fravær. Videre ga enkelte av informantene uttrykk for at 

disse elevene ikke nødvendigvis utviser antisosial eller eksternaliserende atferd, og at 

elevenes vansker med å være tilstede ofte var kjent for foreldrene. Denne mangelen på en 

helhetlig forståelse av skolevegringsbegrepet kommer også til uttrykk i informantenes 

beskrivelser av arbeidet med identifisering og kartlegging. Dette gjenspeiles også i den store 

variasjonen i operasjonalisering av skolevegringsbegrepet i kommunale veilederne.  

Skolevegring ble omtalt som en alvorlig utfordring for både elever, foreldre, skolen, PPT og 

andre støtteinstanser. Dette fører i de fleste tilfeller til sammensatte sakskomplekser der det er 

vanskelig å skaffe oversikt over situasjonen. Arbeidet med identifisering og behandling som 

informantene beskrev var i hovedsak av en multisystemisk karakter, hvor intensiteten gradvis 

trappes opp. Innholdet i arbeidet stemmer godt overens med Kearney and Graczyk (2014) sin 

modell og teorien som underbygger den. Terskelen for når målrettet og indikert kartlegging 

og behandling iverksettes var derimot mildere i informantenes beskrivelser enn i Kearney and 

Graczyk (2014) sin modell.  

Informantenes utsagn indikerer at PPTs og skolens forståelse av skolevegring stemmer delvis 

overens med forskning og faglitteratur på et generelt og konseptuelt nivå. Det synes imidlertid 

å være en dialektikk mellom informantenes beskrivelser av deres forståelse av skolevegring 

og deres beskrivelser av den gjeldende arbeidspraksisen på deres respektive skoler og PPT-

kontorer. Praksisen var nemlig preget av en likestilling mellom skolevegring og problematisk 

skolefravær. Fravær virker å få en svært framtredende rolle blant identifiserende faktorer, men 

i forskning og faglitteratur finnes det lite støtte for å si på en generell basis at fravær vil opptre 
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tidlig i utviklingen av skolevegring. Dette påvirker arbeidet med identifisering og behandling 

av skolevegrere. 

Samtlige informanter fortalte at de opplevde at skolevegrere som klarer å møte opp på skolen 

er de vanskeligste å fange opp. Etter informantenes erfaring får ikke disse elevene registrert 

noe fravær som gjør at de ikke utløser kriteriene for mer målrettet handling. I tillegg gjør 

disse elevene sjeldent mye ut av seg, og informantene beskrev at disse elevene fort kan bli 

nesten usynlige i klasserommet. Denne beskrivelsen av skolevegrere som er på skolen 

stemmer overens med beskrivelser av elevgruppen i faglitteratur (Havik, 2018; Heyne et al., 

2019; Ingul, 2014; Kearney, 2016). 

Flere av informantene ga uttrykk for at skolevegringssaker er blant de mest krevende 

arbeidsområdene i jobben deres og at skolesystemet som helhet har forbedringspotensial, 

særlig når det gjelder tidlig intervenering.  

5.2 Hvilken tilnærming opplever PP-rådgivere og 

ansatte i skolen at de har i identifisering av og tiltak 

rettet mot skolevegrere? 

5.2.1 Fravær som primær indikator for skolevegring 

Registrering av fravær ble omtalt av fire av informantene som en viktig del av arbeidet med 

identifisering av elever med problematisk skolefravær. På tross av dette ga flere av 

informantene uttrykk for at dette arbeidet av og til kan glippe, og at skolens rutiner ikke alltid 

strekker til. Mulige forklaringer på dette ble omtalt av fire av informantene. Etter deres 

inntrykk var det hovedsakelig to årsaker til dette:  

Begge lærerne omtalte skolens systemer for fraværsregistrering som tungvinte og unødvendig 

tidkrevende. For eksempel beskrev informant A at hun i datasystemet de brukte på hennes 

skole måtte klikke seg gjennom mange vinduer for å finne fram til hennes klasse. Hun fortalte 

videre at dette ikke representerte en betydelig utfordring i seg selv, men at det kunne oppleves 

som frustrerende når man har dårlig tid eller en stor arbeidsmengde. Dette stemmer overens 

med utsagn fra informant E.   
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PP-rådgiverne hadde et annet perspektiv på hvorfor arbeidet med fraværsregistrering kunne 

glippe. De ansatte på skolen som hadde ansvaret for dette har ikke alltid den nødvendige 

forståelsen av hvorfor registrering av fravær er viktig for både PPTs og skolens arbeid med 

identifisering av elever med et problematisk fravær.  

Oversikt over elevers fravær er en viktig del av arbeidet med å identifisere skolevegrere, fordi 

det gir pedagogiske aktører innsikt i både mengden fravær og eventuelle mønstre i fraværet. 

Denne informasjonen må imidlertid sees i sammenheng med andre risikofaktorer (Havik, 

2018; Ingul, 2014; Kearney, 2008, 2016; Kearney & Graczyk, 2014; Lyon & Cotler, 2009).  

Basert på informantenes utsagn og kommunale veilederne ser det ut til at koblingen mellom 

skolevegring og skolefravær anses som et av de tidlige symptomene pedagogiske aktører 

burde være særlig oppmerksom på. Dette reflekteres i informantenes beskrivelse av kriterier 

som utløser handling. Disse var i all hovedsak basert på en gitt mengde fravær over en 

periode.  

At det er en sterk sammenheng mellom skolevegring og skolefravær har god støtte i forskning 

og faglitteratur (Egger et al., 2003; Ek & Eriksson, 2013; Havik, 2018; Havik et al., 2015; 

Heyne et al., 2019; Kearney, 2008, 2016; Kearney & Graczyk, 2014; King & Bernstein, 2001; 

Maynard et al., 2018). Det er ikke mye støtte for at skolefravær bør omtales som et tidlig tegn 

på skolevegring. At en elev blir borte fra skolen på grunn av skolevegring sier lite om hvor 

lenge vegringen har pågått (Egger et al., 2003; Havik, 2018; Kearney & Graczyk, 2014). Det 

kan være en vegring som har pågått over lengre tid, men at den nylig har blitt så problematisk 

for eleven at den ikke lenger klare å komme seg til skolen.  

Skolevegring defineres ikke basert på en gitt mengde fravær (Heyne et al., 2019). Likevel 

indikerer informantenes utsagn at fravær blir vektlagt i en slik grad at andre risikofaktorer 

knyttet til skolevegring, som for eksempel barnets relasjoner til jevnaldrende ikke blir 

undersøkt før eleven har utvist et problematisk skolefravær. En mulig forklaring på dette kan 

være at, som flere av informantene har påpekt, fravær er enkelt å fange opp. Enten er eleven i 

klassen eller så er den ikke det.  

5.2.2 Målrettet identifisering iverksettes for sent 
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En utfordring som oppstår når det legges for stor vekt på elevens fravær i arbeidet med 

identifisering av skolevegrere er at det kan føre til en mer reaktiv måte å arbeide på, der man 

ikke får begynt med mer målrettet kartlegging eller behandling av eleven før vegringen er blitt 

så alvorlig at den hindrer eleven i å komme seg til skolen. Dette er ifølge Kearney and 

Graczyk (2014) for sent. 

Fravær omtales i forskningslitteratur som en konsekvens av skolevegringen og dersom 

pedagogiske aktører i for stor grad fokuserer på fravær som en markør for skolevegring vil 

arbeidet med identifisering og behandling kunne helle mot en reaktiv tilnærming heller enn en 

proaktiv. Dette vil være uheldig med tanke på forebygging og tidlig innsats (Kearney & 

Graczyk, 2014). 

Balanseringen mellom fravær og andre identifiserende faktorer ser ut til å jevne seg ut når 

identifiseringsarbeidet beveger seg over på et mer målrettet nivå. Her beskriver informantene 

at de forsøker å kartlegge årsakene bak elevens fravær, gjerne i samarbeid med foreldrene. 

Dette er i tråd med en systemisk tilnærming til risikofaktorene knyttet til skolevegring 

(Kearney & Graczyk, 2014). Arbeidet som informantene beskriver stemmer overens med nivå 

2 i Kearney and Graczyk (2014) sin modell. Informantenes beskrivelser av når dette arbeidet 

iverksettes er imidlertid mer i tråd med nivå 3 i modellen.  

5.2.3 Relasjonsbygging og gode læringsmiljøer forebygger fravær 

Informantenes beskrivelse av innholdet i skolens og PPTs arbeid med forebygging av fravær, 

utarbeiding og evaluering av tiltak er i hovedsak i tråd med Kearney and Graczyk (2014) sin 

modell. Målrettede intervensjoner kan derimot se ut til å bli iverksatt for sent. 

Forebygging av fravær ble omtalt av samtlige informanter. Lærerne beskrev hovedsakelig hva 

de selv gjorde, mens PP-rådgiverne og rektoren beskrev hvordan de tenker at skolen som 

helhet kan arbeide med forebygging.  

Lærerne fortalte at de aktivt arbeidet med å bygge relasjoner til elevene sine. Dette var først 

og fremst et ledd i arbeidet med å skape et godt miljø i klasserommet, men begge fortalte også 

at det etter deres erfaring bidro til å gjøre det lettere for dem å starte en dialog med elevene 

dersom de var borte fra skolen. En god relasjon mellom lærer og elev har god støtte i 
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forskning som en beskyttende faktor mot fraværsproblematikk generelt og skolevegring 

spesielt (Egger et al., 2003; Havik, 2018; Kearney, 2016). 

Av mer helhetlige tiltak ble arbeid med å etablere trygge og gode læringsmiljøer på skolen 

omtalt av PP-rådgiverne og rektoren. Lærernes beskrivelser av sitt arbeid tyder på at dette 

også er en målsetning på deres skoler. Rektoren fortalte at på hennes skole arbeidet de også 

spesielt med å skape en tydelig struktur og forutsigbarhet i skolehverdagen, både fordi dette er 

noe alle elever kan profitere på, men også fordi elevene på hennes skole kunne ha særlig 

behov for dette.  

Både etablering av trygge og gode læringsmiljøer og arbeid med å skape struktur og 

forutsigbarhet er i tråd med Kearney and Graczyk (2014) sin modell. Det vil kunne redusere 

tilløpet til risikofaktorer for utvikling av skolevegring knyttet til skolen. 

5.2.4 Individualisering av tiltak, men for sen iverksetting 

Kriterier for å vurdere iverksetting av mer målrettede tiltak varierte mellom informantene. 

Flere av informantene fortalte at de opererte med strenge kriterier for når handling utover 

generelle tiltak skal iverksettes. PP-rådgiverne opplevde at det kunne være stor variasjon 

mellom skoler i hvilken grad disse kriteriene ble etterlevd.  

Tidlig intervenering blir av flere forskere omtalt som en av de viktigste faktorene for å skulle 

lykkes med å stabilisere en elevs fravær og forhindre etableringen av unngåelsesatferd (Havik, 

2018; Ingul, 2014; Kearney & Graczyk, 2014). Av PP-rådgivernes utsagn kommer det frem at 

deres inntrykk er at mange skoler er for trege med å koble dem inn. Hva dette skyldes er ikke 

sikkert, men begge PP-rådgiverne opplevde at enkelte skoler ikke prioriterte kontakt med dem 

i forkant av en henvisning til PPT.  

Når skolen først fattet mistanke om at en elev kunne ha utviklet skolevegring eller kunne være 

i ferd med å gjøre det har arbeidet som ble beskrevet av informantene god støtte i forskning. 

Begge lærerne beskrev at de ved mistanke om skolevegring varslet internt på skolen, gikk i 

dialog med eleven der det var mulig og involverte foreldrene. Dette er i tråd med en 

multisystemisk tankegang om risikofaktorer og utarbeiding av tiltak (Ingul et al., 2012). 

Det samme gjelder PP-rådgivernes beskrivelse av arbeidet som gjøres når en sak henvises til 

dem. De fortalte at de søker å innhente informasjon fra eleven, foreldrene, skolen og 
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eventuelle andre støtteinstanser som er involvert i arbeidet. Utfordringen er, slik den ble 

beskrevet av informantene, at dette arbeidet startes for sent. Skolevegringen kan da utvikle 

seg til å bli alvorlig før målrettet innsats iverksettes, det vil si til nivåer som stemmer overens 

med nivå 3 i Kearney and Graczyk (2014) sin modell.  

Min vurdering er at arbeidet som gjøres med utarbeiding og evaluering av tiltak er bra, men 

det går for sakte. En mulig forklaring på dette er at bruken av fravær som markør i 

identifisering fører til at dette arbeidet først igangsettes når skolevegringen har blitt så alvorlig 

at den hindrer eleven i å komme på skolen.  

5.3 Hva er aktører i PPT og skolen sin opplevelse av 

PPTs rolle overfor skolen i skolevegringssaker? 

5.3.1 Å finne løsninger i fellesskap 

Samtlige av informantene beskrev deres opplevelse av samarbeid mellom skole, hjem, PPT og 

andre støtteinstanser som BUP. Kommunale veiledere er med på å danne rammene for begge 

disse formene for samarbeid, og i kommuner der en slik veileder ikke er implementert 

beskrev en av informantene at man i større grad forholdt seg direkte til relevant lovverk, som 

opplæringsloven og lokale tilpasninger implementert som en forlengelse av dette. 

Informantenes utsagn indikerer at slike veiledere bidrar til å ansvarliggjøre de ulike instansene 

i skolevegringssaker samt at de «tvinger» både skolen og PPT til å i større grad være bevisst 

på skolevegring som en utfordring.  

Kommunale veiledere kan anses som en bro mellom teori og praksis. I veilederne blir teori og 

forskning knyttet til fraværsproblematikk generelt og skolevegring spesielt oversatt til 

konkrete verktøy, rutiner og retningslinjer for håndtering av slike saker. En utfordring jeg har 

nevnt tidligere knyttet til slike veiledere er at det ser ut til at fravær får en for fremtredende 

plass som identifiserende faktor for skolevegring. En mulig årsak til dette er at skolevegring i 

flere veiledere sidestilles med skolefravær. I Nittedal kommune sin veileder (2017, s.7), for 

eksempel, slås begrepene skulk, skolenekting, skolefobi, skolevegring og skolevegringsatferd 

sammen til samlebetegnelsen alvorlig skolefravær. Bakgrunnen for dette er at forfatterne av 

veilederen argumenterer for at ved å bruke de overnevnte begrepene vil ansvaret for fraværet 

lett kunne plasseres hos eleven selv. Ved å benytte alvorlig skolefravær ønsker forfatterne «å 
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legge vekt på at ansvaret også ligger utenfor eleven selv.» (Nittedal, 2017 s. 7). Med en slik 

begrepsbruk faller nyanser ved de individuelle betegnelsene som skolevegring bort, og det 

kan være en medvirkende årsak til at fravær anses som å være en markør for skolevegring. 

Informantenes beskrivelser av det tverrfaglige samarbeidet knyttet til fraværs- og 

skolevegringssaker indikerer at formålet med å involvere flere instanser i saksarbeidet er å 

samle ulike fagpersoner med ulik kompetanse for å skape gode forutsetninger for å finne 

løsninger til elevens utfordringer som har effekt. Dette baseres blant annet på en antagelse om 

at det ikke er rimelig å forvente én enkelt part, for eksempel skolen, kan løse disse sakene på 

egenhånd.  

Denne tankegangen om å involvere ulike faggrupper i saksarbeid som kan utfylle hverandre 

og bidra med forskjellige perspektiver og kompetanse stemmer godt overens med Glavin and 

Erdal (2000) sin definisjon av tverrfaglig samarbeid. 

Å involvere ulike faggrupper kan derimot også bringe med seg utfordringer. En utfordring 

som ble beskrevet av flere informanter er at når man kommer inn i en sak med ulik bakgrunn, 

kompetanse og ikke minst relasjon til saken det gjelder kan man havne i en situasjon der man 

ikke klarer å enes om hvordan situasjonsbildet faktisk ser ut. De ulike partene kan tolke 

situasjonen ulikt og dette kan skape uenighet og konflikt om hvilken retning man burde 

arbeide i. I tillegg blir de ulike partene ofte involvert i saken på ulike tidspunkter. Særlig PP-

rådgiverne ga uttrykk for at de opplever at de involveres for sent i fraværssaker og at når en 

sak først henvises til dem har de ikke fått følge saken frem til der man er nå. Dette beskrev 

begge PP-rådgiverne som problematisk fordi de da kan føle at de starter på bar bakke og at 

det kan oppleves frustrerende for både lærere og foreldre at når PPT involveres så blir ting 

som allerede er gjort rede for tatt opp på nytt.   

5.3.2 Tverrfaglig samarbeid i krevende saker 

Alle informantene beskrev ulike eksempler på gode opplevelser av tverrfaglig samarbeid. Et 

gjennomgående trekk i disse beskrivelsene var at det tverrfaglige samarbeidet var inkorporert 

i det daglige arbeidet. For eksempel ved å ha jevnlige møter på skolen der PPT, 

spesialpedagogisk koordinator og lærere kan drøfte bekymringer som enda ikke er av en slik 

grad at skolen vurderer henvisning til PPT. På den andre siden bar informantenes beskrivelser 

av dårlige opplevelser med tverrfaglig samarbeid preg av situasjoner de ulike faggruppene 
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involveres sent. For eksempel der en sak har utviklet seg over tid til å bli en fastlåst konflikt 

preget av fravær av tillit mellom skole og hjem for å så skulle inkludere PPT og andre 

instanser i arbeidet. Et slikt saksforløp ble av flere av informantene, særlig PP-rådgiverne, 

beskrevet som svært krevende og arbeidet preges av gjenoppbygging av tillit og relasjoner 

mellom partene. 

Et viktig aspekt ved det tverrfaglige samarbeidet i skolevegringssaker er koordinering og 

ansvarsfordeling. I informantenes beskrivelser av dette kom det fram to ulike måter å løse 

dette på. Tre av informantene omtalte at i deres kommuner ble ansvaret for å koordinere 

tverrfaglig samarbeid fordelt i samtaler mellom partene, og at det ikke var noen fast fordeling 

på hvilken instans som påtok seg denne rollen. Av informantene ble denne løsningen 

beskrevet som god når man klarer å enes, men som en potensiell tidstyv som i enkelte tilfeller 

kan bidra til å forverre relasjonene mellom partene når man ikke finner en god løsning på 

hvem som skal være koordinator. Dette skiller seg fra beskrivelsen fra to av informantene, 

som beskrev at i deres kommuner var det tydelig nedfelt i kommunale veiledere hvilken 

instans som skulle være koordinator i en sak. Disse informantene beskrev løsningen som 

hensiktsmessig og at selv om det var en skummel rolle å ta var det greit at det var bestemt på 

forhånd. Da tok ikke det noe tid fra annet arbeid.  

Til tross for at to ulike løsninger for koordinering og ansvarsfordeling ble skissert av 

informantene var det ikke noen klar sammenheng mellom de ulike løsningene og hva slags 

opplevelse informantene hadde av dem. Informantene omtalte både gode og dårlige erfaringer 

knyttet til begge løsningene, og det kan virke som at hvor effektivt dette arbeidet utføres 

avhenger mer av enkeltindividene som skal utføre det enn hvilken løsning som brukes.  

5.3.3 PPT i en reaktiv rolle overfor skolen 

Informantenes utsagn kan indikere at PPT har en hovedsakelig reaktiv rolle overfor skolen i 

skolevegringssaker fordi PPT som oftest kun involveres i slike saker når situasjonen har blitt 

så alvorlig at saken blir henvist til PPT.  

Kombinasjonen av fravær som indikator for skolevegring og at PPT involveres sent etter at en 

utfordring er blitt identifisert fører ifølge begge PP-rådgiverne til at PPTs rolle overfor skolen 

i skolevegringssaker blir å drive med brannslokking.  
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Med dette som bakteppe er det interessant at begge lærerne opplevde at deres rutiner for 

håndtering av fraværsproblematikk er gode. Deres utsagn indikerer at skolen kan ha gode 

systemer internt for drøfting og rådgivning som opererer uavhengig av PPT. Dette kan sette 

skolene i stand til å løse flere utfordringer på egenhånd, men det kan også bidra til at saker får 

utvikle seg til å bli svært alvorlige før PPT faktisk involveres. Den ene læreren, informant E, 

beskrev at de hadde slike interne systemer på hennes skole og at hennes inntrykk var at 

fraværssaker ble henvist til PPT når elevens fravær var svært høyt. 

En annen mulig forklaring på at PPTs rolle beskrives som reaktiv av informantene finnes i 

deres omtale av forholdet mellom individ- og systemrettet arbeid i PPT. Tre av informantene 

beskrev dette som skeivfordelt med for lite vekt på systemrettet arbeid. Begge PP-rådgiverne 

beskrev at deres inntrykk var at PPT har hatt en tradisjon for å fokusere mest på arbeid med 

sakkyndige vurderinger og at systemrettet arbeid som kompetanse- og organisasjonsutvikling 

har vært nedprioritert.  

Informantenes beskrivelser av PPTs rolle overfor skolen er ikke helt i samsvar med det 

multisystemiske samarbeidet som beskrives som nødvendig for å lykkes i identifisering og 

behandling av skolevegring i Kearney and Graczyk (2014) sin modell. Samtidig er det viktig 

å presisere at informantenes utsagn indikerer at samarbeidet mellom instanser er preget av 

tverrfaglighet og at dette har god støtte i forskning (Ek & Eriksson, 2013; Glavin & Erdal, 

2000; Kearney, 2008). Problemet er, som med målrettet identifisering og målrettede tiltak, at 

det tverrfaglige samarbeidet generelt sett iverksettes for sent, i flere tilfeller der 

skolevegringen har gått utvikle seg til å bli alvorlig (Kearney & Graczyk, 2014). 

Dette ble anerkjent av flere av informantene, men en oppløftende observasjon er at samtlige 

informanter uttrykte at skolen, PPT og andre støtteinstanser blir mer og mer bevisst på 

skolevegring, og at man var på vei i riktig retning. 
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6 Oppsummering og konklusjoner 

Skolevegring er en tilstand som oppstår når en elev opplever en sterk, indre motstand mot å 

være på skolen. Dette fører ofte til fravær, men er ikke ensbetydende med problematisk 

skolefravær. Skolevegring er en alvorlig og ofte gjennomgripende utfordring både for den 

enkelte det gjelder og for omgivelsene rundt. Elever som vegrer seg for å gå på skolen har 

behov for tidlig intervenering, og dette stiller krav til skolen, PPT og andre støtteinstanser. 

PPT er sakkyndig instans i spørsmål om spesialpedagogisk hjelp. Formålet med denne studien 

har vært å undersøke PPTs arbeid med skolevegring i et systemisk perspektiv. Studien er 

kvalitativ, der semistrukturerte dybdeintervjuer av to lærere, to PP-rådgivere og en rektor 

danner det empiriske grunnlaget.  

6.1 Hovedfunn 

De empiriske funnene i denne studien indikerer at aktører PPT og skolen mangler en helhetlig 

forståelse av skolevegringsbegrepet som er i tråd gjeldende forskningslitteratur (Heyne et al., 

2019). Fravær blir vektlagt i for stor grad sammenlignet andre risikofaktorer knyttet til 

skolevegring i med arbeidet med identifisering. Kriterier som utløser målrettet innsats er i 

flere tilfeller for milde. Samlet sett er dette en mulig forklaring på hvorfor målrettede tiltak 

rettet mot skolevegrere iverksettes for sent i henhold til anbefalinger fra forskningslitteratur 

(Kearney & Graczyk, 2014). Informantenes beskrivelse av innholdet i arbeid og utarbeiding 

av tiltak stemmer godt overens med forskningslitteratur (Kearney & Graczyk, 2014). Tydelig 

struktur på skolens arbeid og relasjonsbygging mellom lærer og elev fremheves av 

informantene som viktig, og dette har godt støtte i forskningslitteratur (Egger et al., 2003; 

Kearney & Graczyk, 2014). 

PPTs og skolens forståelse av skolevegring stemmer delvis overens med forskningslitteratur 

på et generelt og konseptuelt nivå, slik den beskrives av informantene. Det gis uttrykk for at 

skolevegring er komplisert, gjennomgripende og mer enn bare fravær. Denne forståelsen av 

skolevegring ser ut til å miste sin nyanse når den skal oversettes til praksis og til konkrete 

arbeidssammenhenger. Fravær får en framtredende rolle blant identifiserende faktorer, men i 

forskningslitteratur finnes det lite støtte for å si at fravær vil opptre tidlig i utviklingen av 

skolevegring. Konsekvensen av at man bruker fravær som markør for skolevegring er at det 
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fører til en reaktiv tilnærming. Kriterier for hva som anses som problematisk skolefravær 

varierte fra kommune til kommune. 

PPT er i liten grad tidlig involvert i arbeid knyttet til identifisering av skolevegrere. Samtlige 

informanter beskriver en praksis der involvering av PPT i hovedsak er knyttet til henviste 

saker. PPTs systemrettede arbeid beskrives som deltakelse i tverrfaglige samarbeidsmøter, 

utvikling og implementering av veiledere samt kompetansedeling og -utveksling gjennom 

uformell, hverdagslig kontakt med skolene. Tre av informantene beskrev forholdet mellom 

individ- og systemrettet arbeid som skeivfordelt med for liten vekt på systemrettet arbeid. 

Informantenes øvrige beskrivelser av samarbeidet mellom skole, PPT og andre støtteinstanser 

gir et bilde av samarbeid preget av et fokus på tverrfaglighet.  

Det eksisterer stor variasjon i operasjonaliseringen av begreper som beskriver skolefravær, og 

særlig skolevegring, i kommunale veiledere. Enkelte kommuner har veiledere som trekker et 

tydelig skille mellom skolevegring og skulk, mens hos andre blir ikke dette adressert. Felles 

for veilederne er at fravær blir omtalt som en identifiserende faktor for skolevegring. 

6.2 Konklusjoner og mulige implikasjoner 

Denne studien bidrar til å belyse PPTs systemiske arbeid knyttet til skolevegring.  

Studien indikerer at aktører i PPT og i skolen mangler en helhetlig forståelse av 

skolevegringsbegrepet som er i tråd med forskningslitteraturen (Heyne et al., 2019) 

Informantenes beskrivelse av deres forståelse av skolevegring er på et konseptuelt og generelt 

nivå delvis i overensstemmelse med definisjoner som brukes av forskere på feltet (Heyne et 

al., 2019). Denne forståelsen synes å miste sin nyanse i oversettelsen til rutiner for håndtering 

av fravær, som for eksempel i kommunale veiledere. Her blir skolevegring i noen tilfeller 

droppet som begrep til fordel for samlebetegnelser som alvorlig skolefravær. Videre blir 

fravær tillagt for stor vekt som markør for skolevegring og kriteriene som oppstilles er i flere 

tilfeller for milde sammenlignet med anbefalinger fra for eksempel Kearney and Graczyk 

(2014). 

Studien indikerer at ulike PP-tjenester har et systematisk utgangspunkt for sin tilnærming til 

identifisering av skolevegrere og tiltak rettet mot skolevegrere i form av enten kommunale 

veiledere eller lokalt bestemte retningslinjer for håndtering av fravær. Det ble derimot 
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beskrevet av flere informanter at det eksisterer til tider stor variasjon i hvordan disse blir 

etterfulgt. 

Videre indikerer studien at målrettet arbeid rettet mot skolevegrere ofte iverksettes for sent 

sammenlignet med anbefalinger i forskningslitteratur (Kearney & Graczyk, 2014). Det gjør at 

eleven i flere tilfeller utvikler alvorlig, problematisk skolefravær og unngåelsesatferdsmønstre 

som kan være vanskelige å korrigere.  

Dersom man ser bort fra at hjelpen kommer sent, kan kvaliteten på PPTs og skolens arbeid 

knyttet til skolevegring som beskrives av informantene sies å være god og i all hovedsak i tråd 

med gjeldende forskningslitteratur. Informantenes utsagn indikerer at arbeidet er preget av 

systemisk tenkning og tverrfaglighet.  

Studien indikerer at PPT har en reaktiv rolle overfor skolen, da flere av informantene beskrev 

at samarbeidet mellom skolen og PPT i skolevegringssaker i hovedsak skjer i forbindelse med 

at saken henvises til PPT fordi situasjonen har blitt svært alvorlig. 

Mulige implikasjoner av studien er at det burde undersøkes om andre risikofaktorer knyttet til 

skolevegring kan benyttes istedenfor fravær i arbeidet med identifisering for å bidra til en mer 

proaktiv tilnærming. I tillegg burde konsekvensene av forenkling av terminologi undersøkes. 

Informantene peker på at det er et skjevforhold mellom PPTs sakkyndige rolle og deres 

ansvar for systemisk arbeid. Ved å samarbeide tidligere i enkeltsaker vil det skje en 

kompetanseoverføring fra PPT til skolen samtidig som PPT får muligheten til å tilegne seg 

mer kunnskap fra praksisfeltet. Dette vil kunne føre til at man får hjulpet elever med 

skolevegring på et tidligere stadium og mer effektive tiltak iverksettes samtidig som det skjer 

en kompetanseutvikling både hos skolen og hos PPT. 

Videre indikerer studien et behov for revisjon av flere kommunale veiledere. Det er ikke 

overraskende at aktører i skolen og PPT ender opp med en lite nyansert forståelse av 

skolevegring når veiledere som skal danne rammene for denne i enkelte tilfeller er 

mangelfulle. Dette kan føre til at elever med skolevegring mottar for sen hjelp og at tiltakene 

ikke er adekvate. 

Til slutt indikerer informantenes utsagn at tverrfaglig samarbeid er mest effektivt når det 

inkorporeres i saksarbeid fra et tidlig stadium, som for eksempel ved at PPT involveres i en 

sak før situasjonen har utviklet seg til å bli så alvorlig at eleven henvises til PPT.  
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6.3 Styrker og svakheter 

Studiens kvalitative forskningsdesign har gitt god innsikt i informantenes opplevelse av eget 

og PPTs arbeid knyttet til skolevegring. Ved å benytte semistrukturerte dybdeintervjuer har 

informantene kunnet ytre beskrivelser om tema de selv opplever som sentrale. Det har også 

vært rom for at informantene kunne ramme inn, begrunne og utdype sine utsagn. På min side 

som intervjuer har metodikken latt meg stille oppfølgingsspørsmål i intervjuene for å oppklare 

mulige misoppfatninger. Risikoen for feiltolkninger av informantenes utsagn har videre blitt 

redusert ved at informantene fikk dem tilsendt i ettertid med mulighet for å korrigere eller 

fjerne utsagn. 

En annen styrke ved studien er at jeg har vært involvert i hele forskningsprosessen. Fra 

utforming av problemstilling til rekruttering av utvalg, gjennomføring og transkribering av 

intervjuer til analyse av datamaterialet. Dette har gjort at jeg i forskerrollen har hatt en 

vesentlig nærhet til studien. Det betyr også at mine tolkninger og vurderinger underveis har 

hatt stor påvirkning på forskningsprosessen. Dette kan være problematisk for studiens 

pålitelighet, og jeg har prøvd å redusere mulighetene for dette gjennom et tett samarbeid med 

veilederen min, særlig i utforming av intervjuguide og i analyseprosessen. 

En svakhet ved å benytte et kvalitativt forskningsdesign kan være at resultatene får begrenset 

gyldighet til andre grupper. Informantene operer innenfor de samme rammene, 

utdanningssystemet i Norge, men de arbeider på ulike nivåer og i ulike ledd av tiltakskjeden. 

Dette var derimot et bevisst valg nettopp for å belyse ulike aspekter ved PPTs arbeid, men det 

gjør også at resultatene i liten grad er generaliserbare til andre lærere, PP-rådgivere eller 

rektorer uten andre studier å støtte seg på. 

En annen svakhet er at fordi jeg har valgt å undersøke både forståelse av, identifisering og 

tiltak knyttet til skolevegring har jeg ikke hatt anledning til å gå i dybden i noen individuelle 

aspekter. Dette er også en konsekvens av at jeg ønsket å belyse PPTs arbeid knyttet til 

skolevegring mer helhetlig. Et annet aspekt som det ville være relevant å undersøke er PPTs 

arbeid med oppfølging av skolevegrere. 

Mine personlige kvalifikasjoner og erfaringer kan ha formet analysen og konklusjonene som 

er nådd, men dette er ikke nødvendigvis en svakhet. Som masterstudent i pedagogisk-

psykologisk rådgivning har jeg fått god innsikt i PPTs mandat. Jeg opplever av dette har vært 
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en styrke for meg gjennom denne studien og at det har gitt meg bedre forutsetninger til å 

fremheve nyanser i PPTs arbeid enn dersom jeg ikke hadde hatt denne kunnskapen. 
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Vedlegg 1: Samtykkeskjema 

Vil du delta i forskningsprosjektet "Skolevegring i et systemisk perspektiv - En 

kvalitativ studie av PPTs forståelse av og arbeid knyttet til skolevegring"? 

Formål 

Formålet med prosjektet er å undersøke den Pedagogisk-Psykologiske Tjenestens forståelse 

av skolevegring og hvordan PPT jobber med skolevegring i et systemisk perspektiv. Jeg 

ønsker å undersøke hvordan PPT jobber med identifisering av skolevegrere samt 

identifisering av hvilke tiltak som bør iverksettes. I tillegg har jeg lyst til å undersøke i 

hvilken grad PPT har en aktiv rolle overfor skolen i arbeid med skolevegring. Mine 

forskningsspørsmål er: (1) Hvordan forstås skolevegring av aktører i PPT og i skolen? (2) 

Hvilken tilnærming opplever PP-rådgivere og ansatte i skolen at de har i identifisering av og 

tiltak rettet mot skolevegrere? (3) Hva er aktører i PPT og skolen sin opplevelse av PPTs rolle 

overfor skolen i skolevegringssaker? For å belyse forskningsspørsmålene ønsker jeg å bruke 

semistrukturerte intervjuer. Intervjuobjektene kommer til å være ansatte i skole og PPT på 

ulike nivåer. 

Ansvar 

Universitet i Oslo er ansvarlig for dette prosjektet. I arbeidet frem mot masteroppgave er det 

prosjektveileder Robin Ulriksen ved Statped som er prosjektansvarlig. 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Rekrutteringen av informanter til studien skjer hovedsakelig gjennom eget nettverk. I møte, 

eller ved forespørsel per epost, vil jeg informere deg om hvordan jeg har funnet din 

kontaktinformasjon. 

Hva innebærer det å delta? 

Hvis du velger å delta i studien vil det innebære å gjennomføre et intervju. Dette vil omhandle 

skolevegring, identifisering av skolevegrere, identifisering av tiltak samt PPTs rolle overfor 

skolen i arbeid med skolevegringssaker. Intervjuet tar cirka en time, og det vil bli gjort 

lydopptak. I denne studien intervjuer jeg personer både fra PPT og fra skoler. Å delta i studien 

innebærer det samme for begge gruppene.  

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli slettet. Det vil 

ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke 

deg. 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger 
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Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

 Det er kun meg, Kristian, og min veileder som vil ha tilgang på de opplysningene jeg 

innhenter om deg. 

 Lydopptak og transkripsjon av dette vil bli lagret på en kryptert minnepinne. Så fort 

intervjuet er transkribert vil lydopptaket bli slettet. 

 Navnet og kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med en kode som lagres på egen 

navneliste adskilt fra øvrige data. 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter prosjektet 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.2019. Etter denne datoen vil alle innhentede data 

bli slettet. 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

 innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

 å få rettet personopplysninger om deg,  

 få slettet personopplysninger om deg, 

 få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

 å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

 Prosjektansvarlig Robin Ulriksen på epost (robin.ulriksen@statped.no). 

 Student Kristian Witsø på epost (kriswits@student.uv.uio.no)  

 NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Robin Ulriksen    Kristian Witsø 

Prosjektansvarlig    Student 

 

 

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet "Skolevegring i et systemisk perspektiv - 

En kvalitativ studie av PPTs forståelse av og arbeid knyttet til skolevegringssaker", og har fått 

anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i intervju 

 at det blir gjort lydopptak av intervjuet 

 at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, 31.12.2019 

 
 

 

 

 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 



87 

 

Vedlegg 2: Intervjuguide, PPT 

A. Introduksjon (Før lydopptak startes) 

 Introduksjon av prosjektet 

o Formålet 

o Veileder 

o Godkjent av NSD 

 I løpet av denne samtalen kommer vi til å snakke om disse overordnede temaene [gå 

raskt igjennom temaene]. 

 Når jeg begynner lydopptaket ønsker jeg at vi skal unngå å nevne dine 

personopplysninger. Dersom dette allikevel skulle skje vil de opplysningene det 

gjelder bli strøket i transkripsjonen. 

 

B. Innledende spørsmål 

 Kan du fortelle litt om ditt arbeid i PPT? 

o Hvor mange skoler jobber du med, og kan du beskrive samarbeidet ditt med 

disse? 

o Individrettet og systemrettet arbeid, og opplevd forhold mellom disse. 

 

C. Generelt om skolevegring 

 I arbeidssammenheng, hva er dine tanker om skolevegring? 

o Hva det er, har du arbeidet med skolevegringssaker tidligere etc. 

 Er det noe du ønsker å legge til? 

 

D. Identifisering av skolevegrere 

 På et generelt nivå (omfatter alle elever), hva kartlegges og hvem er det som gjør 

dette? 

o Fraværsregistrering, monitorering av fravær, samtaler med foreldre 
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 Har dere noen felles retningslinjer for når elevers fravær skal følges opp i større grad 

enn det som gjelder alle elever? 

o Hva er disse kriteriene? 

o Hva utløses når kriteriene oppfylles? 

 Hvem gjør hva? 

 Hva slags informasjon innhentes når en elev skal kartlegges utover det som gjelder 

alle elever? 

o Hva: Type informasjon 

o Hvem: Ansvar for innhenting 

o Hvor: Hvilke arenaer undersøkes 

o Hvordan: Hvilke verktøy brukes for å innhente informasjon 

o Hvorfor: Fraværets funksjon 

o Elevens perspektiv: Hvordan involveres eleven 

 Når blir PPT koblet inn i prosessen? Gjør PPT noe før saken er henvist? 

 I din erfaring, er det hjem, skole eller PPT som først fatter mistanke om skolevegring? 

 Er det noe du ønsker å legge til? 

 

E. Identifisering av tiltak 

 På et generelt nivå (omfatter alle elever), hva gjør PPT og skoler for å forebygge 

skolefravær? 

 Hva skal til for at PPT eller skolen iverksetter tiltak utover dette? 

o Mengde fravær, mistanke om sårbarhet hos eleven, bekymring fra 

lærer/foresatte 

 Hvordan avgjøres hvilke tiltak som skal iverksettes? 

o Kilde: Hvem foreslår hva slags tiltak som kan ha effekt?  

 PPT, skole, hjem, eleven selv 

o Hvem: Ansvar for vurdering av hva som trengs 

o Hvor: På hvilke arenaer iverksettes det tiltak? 

o Koordinering: Hvem har ansvar for hva? Fast fordeling? 

o Elevens perspektiv: Hvordan involveres eleven 

 Hva skjer dersom tiltakene ikke fungerer?  

o Hvordan vurderer dere hvorvidt tiltakene har en effekt?  
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 Redusert mengde fravær, endret fraværsmønster, 

elevens/foreldrenes/skolens opplevelse? 

o Hvem vurderer hvorvidt tiltakene har effekt? 

 Er det noe du ønsker å legge til? 

 

F. PPTs rolle overfor skolen 

 Kan du beskrive din erfaring med samarbeid med skolen om skolevegringssaker? 

 Hva slags rolle opplever du at du som PP-rådgiver har overfor skolen i arbeid med 

skolevegringssaker? 

 Hva tenker du PPT kan bistå skoler med i arbeidet med skolevegring? 

o Kompetansedeling med ansatte, konkrete tiltak, veiledning av elev/foreldre 

 

G. Bruk av kommunale veiledere/retningslinjer (hvis dette er aktuelt) 

 Hva er din opplevelse av bruk av generelle retningslinjer for skolefravær? 

o Nyttig verktøy vs hemmende tvangstrøye 

 Hva er ditt inntrykk av implementeringen av disse? 

o Blir de brukt? Eventuelt hvorfor/hvorfor ikke? 

 

H. Avrunding 

 Har du noen tanker om hva PPT er gode på i skolevegringssaker? 

 Er det noe PPT burde/har potensiale til bli bedre på? 

 Nå har vi snakket om [oppsummer kort temaene i samtalen]. Er det noen andre ting du 

føler vi burde snakke om i denne samtalen? 
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Vedlegg 3: Intervjuguide, lærer 

A. Introduksjon (Før lydopptak startes) 

 Introduksjon av prosjektet 

o Formålet 

o Veileder 

o Godkjent av NSD 

 I løpet av denne samtalen kommer vi til å snakke om disse overordnede temaene [gå 

raskt igjennom temaene]. 

 Når jeg begynner lydopptaket ønsker jeg at vi skal unngå å nevne dine 

personopplysninger. Dersom dette allikevel skulle skje vil de opplysningene det 

gjelder bli strøket i transkripsjonen. 

 

B. Innledende spørsmål 

 Kan du fortelle litt om ditt arbeid her på skolen? 

o Er du klassekontakt, hvor mange klasser underviser du i?  

o Kan du beskrive ulike arbeidsoppgaver og hvordan du opplever fordelingen 

mellom dem? 

 

C. Generelt om skolevegring 

 I arbeidssammenheng, hva er dine tanker om skolevegring? 

o Hva det er, har du arbeidet med skolevegringssaker tidligere etc. 

 Er det noe du ønsker å legge til? 

 

D. Identifisering av skolevegrere 

 Hvilke kartleggingsrutiner har dere på skolen? 

 Hvilke typer fravær er det «vanlig» å kartlegge for? 

o Har dere kartleggingsverktøy for skolevegring? 
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o Har skolen noen kartleggingsrutiner for andre typer fravær  (skulk, ol)? 

 Har skolen rutiner for fraværsregistrering, monitorering av fravær, samtaler med 

foreldre? 

 Har dere noen felles retningslinjer for når elevers fravær skal følges opp i større grad 

enn det som gjelder alle elever? 

o Hva er disse kriteriene? 

o Hva utløses når kriteriene oppfylles? 

 Hvem gjør hva? 

 Hva slags informasjon innhentes når en elev skal kartlegges utover det som gjelder 

alle elever? 

o Hva: Type informasjon 

o Hvem: Ansvar for innhenting 

o Hvor: Hvilke arenaer undersøkes 

o Hvordan: Hvilke verktøy brukes for å innhente informasjon 

o Hvorfor: Fraværets funksjon 

o Elevens perspektiv: Hvordan involveres eleven 

 Når blir PPT koblet inn i prosessen? Gjør PPT noe før saken er henvist? 

 I din erfaring, er det hjem, skole eller PPT som først fatter mistanke om skolevegring? 

 Er andre spesialtjenester inne i saker hvor elever har høyt fravær? 

o Skolevegringstilfeller 

o Andre typer alvorlig fravær (skulk eller annet ikke gyldig fravær) 

 Er det noe du ønsker å legge til? 

 

E. Identifisering av tiltak 

 Har dere noen rutiner eller praksiser for hvordan dere som lærere kan eller skal 

arbeide med skolefravær/skolevegring? 

 På et generelt nivå (omfatter alle elever), hva gjør PPT og skoler for å forebygge 

skolefravær? 

 Hva skal til for at PPT eller skolen iverksetter tiltak utover dette? 

o Mengde fravær, mistanke om sårbarhet hos eleven, bekymring fra 

lærer/foresatte etc.? 
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 Har skolen eller PPT målrettede tiltak for elever med skolevegring? 

 Hvordan avgjøres hvilke tiltak som skal iverksettes? 

o Kilde: Hvem foreslår hva slags tiltak som kan ha effekt?  

 PPT, skole, hjem, eleven selv 

o Hvem: Ansvar for vurdering av hva som trengs 

o Hvor: På hvilke arenaer iverksettes det tiltak? 

o Koordinering: Hvem har ansvar for hva? Fast fordeling? 

o Elevens perspektiv: Hvordan involveres eleven 

 Hva skjer dersom tiltakene ikke fungerer?  

o Hvordan vurderer dere hvorvidt tiltakene har en effekt?  

 Redusert mengde fravær, endret fraværsmønster, 

elevens/foreldrenes/skolens opplevelse? 

o Hvem vurderer hvorvidt tiltakene har effekt? 

 Er det noe du ønsker å legge til? 

 

F. PPTs og andre spesialtjenesters (innenfor helse) rolle overfor skolen 

 Hva slags rolle opplever du at du som lærer har i skolevegringssaker? 

 Kan du beskrive din opplevelse av samarbeid med PPT i skolevegringssaker? 

 Hvis andre spesialtjenester er inne i skolevegringssaker, hvordan forholder du og 

skolen dere til disse? 

 Har skolen (og du som lærer) felles møtepunkter for å diskutere skolevegringssaker 

med PPT og andre spesialtjenester? 

 Får du som lærer støtte fra PPT eller andre spesialtjenester i skolevegringssaker?  

o Hvis ja, hva slags 

o Hvis nei, hvorfor ikke (tror du) 

 

G. Bruk av kommunale veiledere/retningslinjer 

 Har skolen generelle retningslinjer for skolevegring? 

 Hvis ja,  

o hva er din opplevelse av bruk av generelle retningslinjer for skolefravær? 
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o Nyttig verktøy vs hemmende tvangstrøye 

o Hva er ditt inntrykk av implementeringen av disse? 

o Blir de brukt? Eventuelt hvorfor/hvorfor ikke? 

 Hvis det ikke eksisterer slike rutiner, hvordan tenker du det kunne påvirket deg og 

skolen din å ha slike rutiner? 

 

H. Avrunding 

 Har du noen tanker om hva skolen er gode på i skolevegringssaker? 

 Er det noe skolen burde/har potensiale til å bli bedre på? 

 Nå har vi snakket om [oppsummer kort temaene i samtalen]. Er det noen andre ting du 

føler vi burde snakke om i denne samtalen? 

 Er det greit om jeg kontakter deg senere dersom jeg oppdager at det er noe jeg har 

glemt å ta opp her?  
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Vedlegg 4: Intervjuguide, rektor 

A. Introduksjon (Før lydopptak) 

 Formålet med undersøkelsen er [kort oppsummering av prosjektet]. 

 Du vil bli anonymisert, så du snakker ikke på vegne av skolen. 

 Dette prosjektet er meldt inn til, vurdert og godkjent av NSD. 

 Samtykket du gir nå kan trekkes tilbake når som helst, uten grunn. 

 Veilederen min er Robin Ulriksen, som jobber som forsker ved Statped. 

 Dersom personopplysninger nevnes underveis vil de bli strøket i transkripsjonen. 

 

B. Innledende spørsmål 

 Kan du beskrive ditt arbeid som rektor her på skolen?  

o Hva du gjør og hvilke ansvarsområder du har. 

 Kan du si noe om hvilke forskjeller og likheter mellom dere som en spesialskole og en 

barne- og ungdomsskole som ikke er det? 

 

C. Generelt om skolevegring 

 I arbeidssammenheng, hva er dine tanker om skolevegring? 

o Hva det er, i hvilket omfang dere opplever det på skolen deres. 

 Opplever du at dere som spesialskole har en annen tilnærming til skolevegring enn 

andre skoler? 

 Er det noe du ønsker å legge til? 

 

D. Identifisering av skolevegrere 

 På et generelt nivå (omfatter alle elever), hva kartlegges og hvem er det som gjør 

dette? 

o Fraværsregistrering, monitorering av fravær, samtaler med foreldre. 
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 Har dere noen felles retningslinjer for når elevers fravær skal følges opp i større grad 

enn det som gjelder alle elever? 

o Hva er disse kriteriene? 

o Hva utløses når kriteriene oppfylles? 

 Hvem gjør hva? 

 Hva slags informasjon innhentes når en elev skal kartlegges utover det som gjelder 

alle elever? 

o Hva: Type informasjon 

o Hvem: Ansvar for innhenting 

o Hvor: Hvilke arenaer undersøkes 

o Hvordan: Hvilke verktøy brukes for å innhente informasjon 

o Hvorfor: Fraværets funksjon 

o Elevens perspektiv: Hvordan involveres eleven 

 I din erfaring, er det hjem, skole eller PPT som først fatter mistanke om skolevegring? 

 Er andre spesialtjenester inne i saker hvor elever har høyt fravær? 

o Skolevegringstilfeller 

o Andre typer alvorlig fravær (skulk eller annet ikke gyldig fravær) 

 Er det noe du ønsker å legge til? 

 

E. Identifisering av tiltak 

 På et generelt nivå (omfatter alle elever), hva gjør PPT og skoler for å forebygge 

skolefravær? 

 Hva skal til for at PPT eller skolen iverksetter tiltak utover dette? 

o Mengde fravær, mistanke om sårbarhet hos eleven, bekymring fra 

lærer/foresatte 

 Har skolen eller PPT målrettede tiltak for elever med skolevegring? 

 Hvordan avgjøres hvilke tiltak som skal iverksettes? 

o Kilde: Hvem foreslår hva slags tiltak som kan ha effekt?  

 PPT, skole, hjem, eleven selv 

o Hvem: Ansvar for vurdering av hva som trengs 

o Hvor: På hvilke arenaer iverksettes det tiltak? 

o Koordinering: Hvem har ansvar for hva? Fast fordeling? 



96 

 

o Elevens perspektiv: Hvordan involveres eleven 

 Hva skjer dersom tiltakene ikke fungerer?  

o Hvordan vurderer dere hvorvidt tiltakene har en effekt?  

 Redusert mengde fravær, endret fraværsmønster, 

elevens/foreldrenes/skolens opplevelse? 

o Hvem vurderer hvorvidt tiltakene har effekt? 

 Er det noe du ønsker å legge til? 

 

F. PPTs og andre spesialtjenesters (innenfor helse) rolle overfor skolen 

 Hva slags rolle opplever du at du som rektor har i skolevegringssaker? 

 Kan du beskrive din opplevelse av samarbeid med PPT i skolevegringssaker? 

 Hvis andre spesialtjenester er inne i skolevegringssaker, hvordan forholder du og 

skolen dere til disse? 

 Har skolen (og du som rektor) felles møtepunkter for å diskutere skolevegringssaker 

med PPT og andre spesialtjenester? 

 Får du som rektor støtte fra PPT eller andre spesialtjenester i skolevegringssaker?  

o Hvis ja, hva slags 

o Hvis nei, hvorfor ikke (tror du) 

 

G. Bruk av kommunale veiledere/retningslinjer 

 Har skolen generelle retningslinjer for skolevegring? 

 Hvis ja,  

o hva er din opplevelse av bruk av generelle retningslinjer for skolefravær? 

o Nyttig verktøy vs hemmende tvangstrøye 

o Hva er ditt inntrykk av implementeringen av disse? 

o Blir de brukt? Eventuelt hvorfor/hvorfor ikke? 

 Hvis det ikke eksisterer slike rutiner, hvordan tenker du det kunne påvirket deg og 

skolen din å ha slike rutiner? 
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H. Avrunding 

 Har du noen tanker om hva skolen er gode på i skolevegringssaker? 

 Er det noe skolen burde/har potensiale til å bli bedre på? 

 Nå har vi snakket om [oppsummer kort temaene i samtalen]. Er det noen andre ting du 

føler vi burde snakke om i denne samtalen? 

 Er det greit om jeg kontakter deg senere dersom jeg oppdager at det er noe jeg har 

glemt å ta opp her?  
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Vedlegg 5: NSDs godkjenning av prosjektet 

og tilrådning for gjennomføring 
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