
Bruk av teknologi for å få elever 
med alvorlig skolefravær tilbake på 

skolen

NKUL 09.05.2019
Maren-Johanne Nordby, seniorrådgiver Statped



Hva skal jeg 
innom Skolefravær hos elever med 

nevroutviklingsforstyrrelser

Kartlegging 

Utprøving av læringsaktiviteter 
i trygge omgivelser

Tilbake i skolen  



Fraværstall 
grunnskolen

22000 elever har 
vært borte mer enn 
1 måned det siste 
skoleåret 

15 % av elevene på 
10. trinn borte 3 
uker eller mer i 10. 
klasse



Elevene

Begynnende fravær 4. klasse 
Økende fravær utover barneskolen
Høstferien ungdomsskolen  
Sammensatte vansker 

Mestringsarena: Gaming   

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC

http://pcgamingwiki.com/wiki/Fortnite_Battle_Royale
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Sammensatte
grunner til 
fraværet

Brukernavn
Presentasjonsnotater






Elever med 
nevroutviklingsforstyrrelser 

Stressfaktorer

Viser tidlig skolevegringsatferd

Tilleggsvansker

Livskvalitet

Utenfor arbeidslivet

Overrepresentert i kategorien tidlig ufør

Vi mangler gode tiltak for å jobbe med elever med 
nevroutviklingsforstyrrelser og skolefravær

Individuell tilrettelegging



Store individuelle forskjeller 
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Læringslaben



Kartlegging 
Interesser

Sensoriske vansker 

Stressfaktorer i læringsmiljøet 

Relasjoner 

Fag

Læringsaktiviteter 



Casebeskrivelse: 
Kartlegging  

Elev 9. klasse 
Alvorlig skolefravær siden 5. klasse
ADHD, TS, separasjonsangst, 
generalisert angstlidelse, opposisjonell 
atferdsforstyrrelse, dysleksi 
Mobbing 
Skrevet ut av BUP
BV jobbe med struktur i hjemmet 

Interesser: Tidligere hockeyspiller, fly, 
droner, gaming, downhill sykling, 
motorsykler, fart og spenning, hund 
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De 7 H’er

Tenk alltid at eleven trenger svar på følgende spørsmål: 

1. Hva skal jeg gjøre? 

2. Hvor skal jeg være? 

3. Hvorfor skal jeg gjøre det?

4. Hvem skal jeg være sammen med? 

5. Hvordan gjør jeg det?

6. Hvor lenge skal det holde på? 

7. Hva skjer etterpå? 
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“Det er lettere for meg å prate når jeg har noe i hendene” 

- Tradisjonell testing er ikke deres arena 
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VR-film om sensoriske vansker

Intervjuet 16 elever

Laget en 
opplevelse av 
hvordan det kan 
være i et klasserom

Tenkt som 
psykoedukasjon
Samtaleverktøy 



Lukt 

«Alle lukter blandes. Når folk tar opp 
matpakka er det som om man hadde 
putta alle matpakkene i en stor 
blender og laget en smoothie av det. 
Det lukter sykt sterkt. En kvalmende 
og dødelig lukt. Det får meg til å ville 
stikke ut av klasserommet.»



Forankring i ledelsen 
Relasjon
Gjenkjenne læringsaktiviteter
Kreative vurderingsformer 
Verktøyer
Ressurskrevende 
Sårbart 

Hva må være på plass



Utprøvde 
læringsaktiviteter 



Tiltak i 
skolen 
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Nå skal dere få bli bedre kjent med hvordan vi jobber med tiltakene rundt Petter og inn i skolen 



Verktøy og læringsaktiviteter
i skolen

Forberedelsesfilm
AV1-robot
Lego WeDo
MicroBit
Film
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AV1-robot

Ha en plan 
Skal ikke være en opprettholdende faktor 
Inkludering og en plan B
Forberedelse 
Eksponering 



En inkluderende læringsaktivitet

Interesse 
Forberedelse 
Medvirkning
Gjennomføring   



«eleven har foten på gasspedalen»
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Som lærer sier, suksesskriteriet er at det er eleven som har foten på gasspedalen



Oppsummering 

Sammensatte grunner til fravær
Kartlegging 
Interesser 
Forberedelse
Relasjon 
Utprøving av læringsaktiviteter
Inkluderende læringsaktiviteter
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