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Hva er skolevegrende atferd?

Eleven;

• Ber om å få slippe å gå på skolen eller delta 
på timer/aktiviteter

• Viser fysisk motstand på morgenen for å 
slippe å gå på skolen

• Møter opp, men uteblir fra timer/aktiviteter

• Går ikke på skolen



Hvem vegrer seg for skole?

• Dårlige erfaringer

• Forstår ikke

• Sosiale vansker

• Mangelfulle forutsetninger

• Stresset



Ulike begreper

Skolevegring / Skolevegringsatferd

Skolenekting

Skoleangst



SRAS – et evidensbasert 
kartleggingsskjema

• Kartlegger mulige årsaker til 
manglende skoledeltakelse

• 3 skjema; elev, foreldre og 
lærer

• 4 mulige årsakskategorier

• Totalt 24 spørsmål



Eksempel



Mine erfaringer

• Stadig yngre elever

• Ofte etter nyhetens interesse har lagt 
seg (høstferien)

• Vanskeligere jo høyere opp i 
skolesystemet

• Ofte vansker med å bli trodd i yngre 
alder



Utfordringer i skolen

• For mange samtidige inntrykk

• Mange beskjeder på en gang

• Mye stress/mas

• Blir overvurdert

• Blir undervurdert

• Blir misforstått og/eller feiltolket



Utfordringer i skolen 
forts.

• Tidspress

• For lite variasjon

• Ikke samkjørt personal

• Manglende kunnskap/forståelse hos 
andre

• Ulike måter å bli møtt på hjemme 
og på skolen



Skolefravær er IKKE det første tegnet!

• Skoleangst utvikler seg gradvis

• Fra subtile tegn til åpenbar vegring



Tegn på begynnende skoleangst

• Eleven deltar mindre i ulike sammenhenger enn før

• Eleven er enten mer passiv eller mer utagerende enn før

• Eleven er mer ukonsentrert enn vanlig

• Eleven virker mer trøtt og sliten enn vanlig

• Eleven får søvnvansker han/hun ikke hadde før 

• Elever med tics, har ofte flere tics enn vanlig

• Eleven klager, gråter eller er sint på ting han eller hun likte før

• Forandringer i humør

• Forandringer i atferd



Tegn på begynnende skoleangst forts. 

• Endringer i matlyst

• Endringer i hygiene 

• Eleven er mer eller mindre opptatt av interessene sine enn før

• Eleven virker mer rigid enn vanlig

• Eleven klager over «vondter» han/hun ikke hadde så mye av før 

• Eleven forsøker på andre måter å unngå visse situasjoner, 
aktiviteter, fag eller personer

• Eleven nekter å være med, forlater situasjoner før de er 
slutt/stikker av eller holder seg helt borte



Vanlige vegringsstrategier

Legge seg ned/stritte imot

Sovne

Stenge av (hører ikke, ser ikke…)

Gråte / skrike

Utagere

Nekte/kjefte

Springe unna/gjemme seg



Mulige årsaker til skoleangst i hjemmesituasjonen

• Syke søsken eller foreldre

• Vansker med overgang hjem-skole

• Redd for å gå glipp av ting som 
skjer hjemme

• Hjemmeværende forelder og ev 
småsøsken

• Morsommere/tryggere hjemme 
enn på skolen

• Holdning til skole, læring, lærere



Forhold ved skolen som 
kan være årsak til 
skoleangst

• Forhold ved undervisningen

• Forhold ved organiseringen

• Sosiale forhold

• Forhold ved skolebygningen



Hva funker IKKE?

• Mange korrigeringer – ting man 
må slutte med

• Gjentagelser av det som ikke 
virker

• «Prøv å gjøre som Hilde»

• Gapestokker

• Ta seg sammen (du kan hvis du 
vil – du klarte det jo forrige gang)



• Øke kunnskap og forståelse for diagnostiske 
utfordringer

• Tiltak for å hjelpe eleven å «føle seg hjemme» på 
skolen, inkludert mot til å innføre «ukonvensjonelle» 
tiltak

• Støtte fra skolens ledelse

• Reager raskt, reager på mistanke!

• Let etter årsaker – vær detektiv!

• Hør på foreldrene!

• Økt kunnskap om tidlige tegn på skoleangst

Viktige faktorer i gode tiltak



Forebyggende tiltak

• Øk kunnskap om og forståelse av elevens 
spesifikke utfordringer

• Tilpass kravene

• Læringsstil

• Nivå

• Motivasjon

• Gi nok hjelp til at eleven lykkes



Hva må du ha 
kunnskap om?
• Elevens diagnose(r)

• Hvilke utfordringer den spesifikke 
eleven har

• Hva som har fungert/ikke fungert for 
eleven

• Anbefalte metoder og hjelpemidler 
og hvilke utfordringer de hjelper for

• Elevens IP og IOP

• Hvilke muligheter som finnes 
hjemme og på skolen



Suksessfaktorer

• Skoledeltakelse øker hvis elevene 
føler seg anerkjent og støttet faglig og 
sosialt

• Viktig å komme frem med god og 
hurtig intervensjon for familier med 
barn som er i ferd med å falle ut av 
skolen

• Viktig med god kontakt mellom skole 
og hjem



Tilrettelegging

• Organisering

• Undervisningsmetoder

• Innhold i undervisningen

• Hjelpemidler 



Individuell tilrettelegging
Læringsstil

Nivå

Dagsform



Hva gjør vi når eleven 
er falt ut av skolen?

• Hold kontakten

• Legg ned krav

• Bygg gradvis opp 
tilstedeværelse

• Bygg gradvis opp et innhold



Alternativer til å komme tilbake til skolen

• Hjemmeundervisning (fra skolen)

• Hjemmeundervisning (av foreldre)

• Bytte skole i eller utenfor kretsen

• Alternativ skole

• Alternativ opplæringsarena

• Folkehøyskole

• Jobb 

• «Friår»
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