
Skolefravær
Sikon 2019

Regnar Hintze Thisted, Tina Tønnesen og Birgit Willum

Langagerskolen, Aarhus Kommune



Program

• Intro

• Skolefravær – herunder definition

• Projektbeskrivelse

• School refusal assessment scale – forældre

• Erfaring fra vores egen praksis

• Semistruktureret interviews med personale

• Spørgsmål og vidensdeling 



Formål

Hvorfor ser vi flere og flere elever med skolefravær og  
autisme?



Eksempler på definitioner

• ”En uvilje mod at gå i skole, barnet er ofte hjemme hele dagen. Der 
ses tegn på følelsesmæssige reaktioner som angst, vredesudbrud og 
uforklarlige somatiske symptomer” (Stewart-Ferrer 2015)

• ”Barnets bedste forsvar mod oplevet ubehag eller urimelighed og 
noget som barnet ikke kan gøre for. Skolevægring er den bedst mulige 
reaktion barnet kan finde på i en given situation. Hvis det var nemt at 
gå i skole gjorde barnet det” (Anne Vibeke Fleischer 2018)



Definition: Skolefravær

• Fra skolevægring til skolefravær

• En elevs manglende evne til at blive ved med at gå i skole relateret til 
alder

og/eller 

• En elevs manglende evne til at cope med skole relateret 
stressfaktorer som medfører/forårsager fravær fra skolen 



12 elever
i alderen 7-16 år



SRAS-R 
(School Refusal Assessment Scale-Revised)

Kilde: Christopher Kearney

Professor Christopher Kearney



Opdeling af skolefravær i fire kategorier

• I hvor høj grad har barnet negative følelser om skolen (fx bange, trist eller nervøs) 
sammenlignet med andre børn på samme alder?

Undgår ting eller situationer som 
vækker ubehag

• Hvor ofte er barnet væk fra skolen, fordi det føler sig utilpas i samværet med 
andre på skolen?

Undgår situationer som indebærer 
evaluering/bedømmelse

Søger opmærksomhed • Hvor ofte vil barnet hellere være sammen med familien, end at tage i skole?

Vælger konkrete attraktive 
aktiviteter

• Hvor meget vil barnet foretrække at have hjemmeundervisning med en af sine 
forældre hjemme i stedet for med en lærer på skolen?



SRAS-R forældrebesvarelse
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Hvor ofte får barnet det skidt af at
være på skolen, fordi han/hun er

bange for noget på skolen (fx
prøver, taxa/bus, lærere eller

brandalarm)?

Hvor ofte er barnet væk fra skole,
fordi det har svært ved at snakke

med andre elever?

Hvor ofte har barnet mere lyst til
at være sammen med sine

forældre end at tage i skole?

Når barnet ikke er på skolen i
løbet af ugen (man-fre), hvor ofte

tager han eller hun da væk
hjemmefra og laver noget sjovt?

Hvor ofte er barnet væk fra
skolen, fordi det føler sig trist eller

ked af at skulle afsted?

Spørgsmål 1-5

Aldrig Næsten aldrig Sjældent Af og til Ofte Næsten altid Altid Ved ikke



SRAS-R forældrebesvarelse
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Hvor ofte er barnet væk fra skolen,
fordi  det føler sig utilpas i

samværet med andre på skolen?

Hvor ofte tænker barnet på sine
forældre eller sin familie, når

han/hun er i skole?

Når barnet ikke er på skolen i løbet
af ugen (man-fre), hvor ofte taler
eller mødes barnet så med andre

udenfor familien?

Hvor ofte har barnet det skidt på
skolen (er bange, nervøs, trist)

sammenlignet med, når barnet er
hjemme hos venner?

Hvor ofte er barnet væk fra skolen,
fordi  barnet ikke har så mange

venner der?

Spørgsmål 6-10

Aldrig Næsten aldrig Sjældent Af og til Ofte Næsten altid Altid Ved ikke



SRAS-R forældrebesvarelse

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Hvor ofte vil barnet hellere være
sammen med familien, end at tage

i skole?

Når barnet ikke er på skolen i løbet
af ugen, hvor meget hygger

han/hun sig da med ting, fx som at
være sammen med venner eller

tager et sted hen?

Hvor ofte får barnet det skidt (er
bange, nervs, trist), når det tænker

på skolen på en lørdag eller
søndag?

Hvor ofte holder barnet sig væk fra
bestemte steder på skolen (fx
gange eller der, hvor specielle
elever opholder sig), og hvor

barnet er nødt til at snakke med
andre?

Hvor meget vil barnet foretrække
at have hjemmeundervisning med

en af sine forædlre hjemme, i
stedet for med en lærer på skolen?

Spørgsmål 11-15

Aldrig Næsten aldrig Sjældent Af og til Ofte Næsten altid Altid Ved ikke



SRAS-R forældrebesvarelse
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Hvor ofte nægter barnet at tage i
skole, fordi det hellere vil lave
nogle sjove ting andre steder?

Hvis barnet havde færre dårligere
følelser om skolen (eksempelvis
bange, nervøs, trist) ville det så

være lettere at gå i skole?

Havde det været lettere at gå i
skole, hvis barnet havde nemmere

ved at etablere nye venskaber?

Havde det været lettere at gå i
skole, hvis den ene forældre var

med?

Havde det været lettere at gå i
skole, hvis barnet kunne lave sjove
ting efter skoletid, som fx at være

sammen med venner?

Spørgsmål 16-20

Aldrig Næsten aldrig Sjældent Af og til Ofte Næsten altid Altid Ved ikke



SRAS-R forældrebesvarelse
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I hvor høj grad har barnet negative følelser
om skolen (fx bange, trist eller nervøs)

sammenlignet med andre børn på samme
alder?

Hvor meget isolerer barnet sig fra andre
mennesker på skolen sammenlignet med

andre børn på hans(hendes alder?

Ønsker barnet at være hjemme med en af
forældrene mere end andre børn på samme

alder?

Har barnet mere lyst til at lave sjove ting
udenfor skolen end andre børn på samme

alder?

Spørgsmål 21-24

Aldrig Næsten aldrig Sjældent Af og til Ofte Næsten altid Altid Ved ikke



SRAS-R opsummering

Undgår ting eller situationer som vækker
ubehag

Undgår situationer som indebærer
evaluering/bedømmelse

Søger opmærksomhed Vælger konkrete attraktive aktiviteter

Serie 1 59 34 77 48
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Skolefraværs kontinuum

Skolefremmøde 
under tvang og 
plageri om at
undgå fremmøde

Skolefremmøde,
men kommer for 
sent om 
morgenen

Periodisk 
fravær eller 
fravær fra  
undervisninger

Gentagende 
fravær eller 
undgåelse af 
undervisning 
kombineret 
med 
fremmøde

Totalt fravær 
fra skole i en 
periode af 
skoleåret

Totalt fravær fra 
skole i en længere 
periode

Skolefremmøde 
med gentagende 
problematisk 
adfærd om 
morgenen for at 
undgå skolen 

x---------------x---------------x---------------x---------------x---------------x---------------x

Kilde: Kearney, 2006
Oversat af Birgit Willum, Regnar Hintze Thisted og Tina Tønnesen



Negativ spiral

Skolefravær
Tab af venner og 
social isolering

Kommer bagud 
med det faglige 

skolearbejde
Øget negative 
tanker, følelser 

og kropslige 
fornemmelser 

knyttet til skolen

Trives  med 
aktiviteter i 

hjemmet

Øget ubehag ved 
krav om 

skolefremmøde

Kilde: Nesodden Kommune, 2014



• Få lærere – ofte er der én lærer, der har særlig opmærksomhed på at 
tydeliggøre de implicitte regler og forventninger 

• Basale skoleregler læres. Flere regler er tydelige og forklares

• Man lærer at læse – stave – regne

• Legene er ok, men elever med ASF vil  typisk forsøge at lege på egne 
præmisser eller støtter sig måske til en klassekammerat 

Indskoling
0.-3. klasse



Mellemtrin
4.-6. klasse

• Flere fag og flere lærere. Forskellige måder at sige tingene på

• Der stilles større krav: faglige krav – gruppearbejder

• Der er en uudtalt forventning til at færdigheder kan anvendes og kombineres 
relevant i opgaveløsning

• Gruppenormerne bliver ikke formulerede – de er indbyggede og skjulte i det 
der foregå og skifter hele tiden

• Børn med autisme har ofte brug for klare normer – regler – kan komme til at 
fremstå som bestemmende  

• Fagligt og socialt kan det blive sværere at følge med – nogle begynder at 
mistrives



• Endnu større faglige krav og flere lærere 

• Tage ansvaret for egen læring og der skal laves projekter, hvor den 
unge skal strukturere løsningen af opgaven

• Finde og udvælge relevante informationer

• Sociale relationer ændrer sig fra lege/gruppeorienterede til venskabs-
og kæresterelationer

• Man skal afprøve normer og holdninger i forhold til kammerater 

Udskoling
7.-9. klasse



Påvirker sensoriske udfordringer 
elevernes  skolefravær?



Hvad ville vi undersøge ?

• Vurdere elevers sensoriske udfordringer og nuancere vores forståelse af skolefravær

• Mål: Udvikle spørgeskema for at beskrive sensoriske udfordringer, der kunne være til 
stede i skolesammenhænge

Hvordan: 

1. Skab et overblik over skolefravær på Langagerskolen

2. Semi-strukturerede interviews med erfarent skolepersonale 

3. Semi-strukturerede interviews med børn med autisme

4. Kvantitativ beskrivelse af sensoriske udfordringer hos børn med> 10% skolefravær



Skolefravær

•Fravær med tilladelse

•Fravær på grund af sygdom

•Ulovligt fravær



Skolefravær

Gennemsnitlig fravær i folkeskolen = 5,9%

Gennemsnitlig fravær på Langagerskolen = 15,8%

Elever der er fritaget for fremmøde efter aftale mellem relevante 
samarbejdspartnere (skole, sagsbehandler, forældre etc.) og er begrundet 
i elevens vanskeligheder.

Fravær med tilladelse

Fravær på grund af sygdom

Ulovligt fravær

Pædagogisk fravær:

Deltagelse i skole,       
men plager                      
om at slippe

Deltager i skole , men 
gentaget for sent 
fremmøde

Periodisk fravær fra 
skole eller specifikke 
timer

Totalt fravær fra skole i 
specifikke perioder af 
skoleåret

Totalt fravær fra skole 
over længere tidsrum

Skoleåret 2018/2019



Skolefraværsdage på Langagerskolen januar - juli 2018

• 165 elever

• 26 elever har> 10% ulovligt fravær

• 6 elever med  mest fravær samles i samme gruppe

(Team X)

Kategorier af fravær:

Ulovlig fravær
Sundhedsrelateret fravær
Lovligt fravær

Pædagogisk fravær

Deltagelse i skole,       
men plager                      
om at slippe

Deltager i skole , men 
gentaget for sent 
fremmøde

Periodisk fravær fra 
skole eller specifikke 
timer

Totalt fravær fra skole i 
specifikke perioder af 
skoleåret

Totalt fravær fra skole 
over længere tidsrum

på landsplan over 20 fraværdsdage 3,5% - Langagerskolen 15,8%



Hvorfor Team X 

Samle erfaringer:

• Få skabt kontakt

• Kontakt gennem forældrene eller  andre familiemedlemmer

• Kontakt over nettet - forskellige muligheder

• Hvad tænker eleven og hvad har elevens interesse 

• Kontakt til en person på skolen

• Mødes på neutral grund omkring fælles tredje

• Køre en tur 

• Besøg hjemme uden faglige krav



Hvorfor Team X 

• Lektier

• Mødes på en anden skole

• Hjemme undervisning

• Kontakt til elev på skolen

• Besøge skolen område uden for skolen åbningstid

• Se lokalerne indefra

• Mødes på parkeringspladsen

• Mødes på skolens og være inde i et rum når der er andre elever

• Kontakt med andre elever over nettet

• Praktik



Fra medarbejdere tilknyttet team Team X

• Eleverne vil gerne komme i skole
•Højt stressniveau
•Giver nødvendigvis ikke udtryk for de er pressede
• Sensoriske udfordringer f.eks.  Transport – solokørsel
•Meget trættende med transporttid
•De er totalt brugte når de har været på besøg
• Lavt selvværd



Fra medarbejdere tilknyttet team Team X

•De synes de andre elever er meget anderledes 
• Tror de er verdensmester – sort/ hvid
•Udadreagerende eller ingen reaktion
• Skal have mulighed for indflydelse og fleksibilitet
•Kan ikke være sammen med andre selv om det er 

deres ønske
•De ønsker forældrene er til stede – eller andre
• Svært ved skift – personaler – lokaler



Interviews  med 8 medarbejdere



Konkrete sensoriske problemer beskrevet i 
interviews  med 8 medarbejdere

Auditiv
Folk lyder
Specifikke stemmer
Lyd af tyggegummi
Banker på døren
Knusende stole
Radiatorer
Ventilatorer og vind
Plæneklipper
Musik i taxa
Lyder fra lys

Berøring
Foretrækker bestemt slagt tøj 
Ingen berøring
Høreværn hovedtelefoner 
brug af handsker
Hestehalerne skal bare være lige
struktur i fødevarer
Temperatur
Undgår brusebade og tandbørstning

Visuel
Dagslys - gardiner, sollys
Lys
Folk går forbi

Smag
Spiser ikke på skolen
Smagsforskelle / vand /mælk
Krydret mad

Lugt
Kvalme og hovedpine
Folk lugter af kaffe, mad, 
parfume
Madlavning / mad
Rengøring
skift i lugte

Vestibuler/balance
Køresyge
Svært ved at lære at f.eks. cykle
Støder ind i ting



Sammendrag

• Høj sensorisk følsomhed

• Højt stress niveau

• Struktur / forudsigelighed

• 'Deres eget sted’

• Fysiske aktiviteter

• Skole-hjem samarbejde

• Andre centrale temaer: søvn, transport, elevens forventninger om at 
gå i skole, ide om indretning / normalitet



Kontakt os hvis I ønsker vores slides

• Regnar Hintze Thisted: reth@aarhus.dk

• Tina Tønnesen: tifrit@aarhus.dk

• Birgit Willum: bwil@aarhus.dk

mailto:reth@aarhus.dk
mailto:tifrit@aarhus.dk
mailto:bwil@aarhus.dk

