
 

 

 Læreres opplevelser av 
innagerende elever og deres 

skolelivskvalitet  

 
En kvalitativ studie 

 
Av: Emilie Gravråk Horn  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masteroppgave i spesialpedagogikk 
    Institutt for spesialpedagogikk 
   Det utdanningsvitenskapelige fakultet  
 

UNIVERSITETET I OSLO  

 
Vår 2018  

 



 

 

II 

 

 

 

Universitetet i Oslo 

01.06.2018  

      



III 

 

Læreres opplevelser av innagerende elever 

og deres skolelivskvalitet 

  



 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Læreres opplevelser av innagerende elever og deres skolelivskvalitet  

Forfatter: Emilie Gravråk Horn  

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

http://www.duo.uio.no/


V 

 

Sammendrag 

Tittel: Lærenes opplevelse av innagerende elever og deres skolelivskvalitet  

Det har over lengre tid vært et manglende fokus på de innagerende elevene i skolen 

sammenlignet med de utagerende elevene. Da det har blitt et økt fokus på elevaktiviteter som 

stiller krav til muntlig og sosial deltakelse de siste tiårene, er dette noe som innagerende 

elever kan streve med å innfri kravene til. Mitt fokus har vært på tre grupper av innagerende 

elever. De ble sjenerte elever, elever med sosial angst og elever med en introvert personlighet, 

da elevene har felles utfordringer knyttet til manglende sosial deltakelse.  I lys av det ønsket 

jeg å undersøke hvordan disse kravene påvirker den innagerende elevens livskvalitet i skolen. 

Forskning viser til at innagerende elever har lite nære relasjoner til lærere sine preget av 

konflikt og lite fortrolighet. Jeg ønsket derfor å rette fokus mot lærerrollen i denne studien. Da 

kravene til sosial deltakelse ser ut til å øke med alderen har jeg valgt å fokusere på 

ungdomskolen, og jeg har derfor intervjuet ungdomsskolelærere. Studiens formål ble dermed 

å undersøke hvordan lærere opplever de innagerende elevene og i hvilken grad atferden 

påvirker elevens skolelivskvalitet. På bakgrunn av det falt jeg ned på problemstillingen: Hva 

er sammenhengen mellom innagerende atferd og skolelivskvalitet?  

Metode: For å bidra til studiens problemstilling har jeg brukt kvalitativ metode og 

gjennomført semistrukturerte intervjuer av fire lærere på ungdomsskolen. Metoden har til 

hensikt å gå i dybden av informantenes beskrivelser. Utformingen av intervjuguiden har blitt 

utformet i lys utvalgt sekundærlitteratur og vil bære preg av et hermeneutisk 

forståelsesgrunnlag, mens presentasjon og analyse av resultater gjenspeiles av en temasentrert 

tilnærming. Tolkningen av resultatene vil også kjennetegnes av en hermeneutisk tilnærming.  

Resultater: I studien belyser lærerne i ulik grad et manglende fokus på de innagerende 

elevene i skolen. Dette signaliseres ved at to av lærerne gir utrykk for at de ikke har hørt om 

ordet innagerende i løpet av sin yrkespraksis, og at lærerne strever med å legge merke til 

denne type elever. Et variert fokus på de innagerende elevene gjenspeiles gjennom delte 

fokusområder hos lærerne. Et moment som fremkommer i studien er betydningen av gode 

relasjoner til de innagerende elever, da lærer-elev relasjonen fremmes av lærerne innen flere 

av kategoriene i studien.  Felles for lærerne ses betydningen av å gå inn for å etablere gode 

relasjoner til elevene, da elevene i utgangspunktet tar lite kontakt selv.  Hvordan en konkret 

kan jobbe for å etablere gode relasjoner til elevene viser lærerne derimot å ha variert 
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kunnskap om, noe som er med å understrek et variert fokus på de innagerende elevene. Videre 

vises det til at de innagerende elevene har venner og at de kan innta en annen rolle enn «den 

stille eleven» i samhandling med venner. Dette er med på å understreke betydningen av at 

elevene har tilgang på venner, da det kan indikere at den innagerende atferden får mindre 

fokus i samhandling med venner. Lærernes relasjon til elevene fremmes også når det gjelder 

elevens positive og negative skoleerfaringer, hvor lærerne nyanserer trygghetsbegrepet og 

peker på hvordan trygge rammer kan bidra til å skape positive skoleerfaringer. Det pekes også 

på hvordan lærerrollen vil ha betydning gjennom tilrettelegginger som skriftlige 

vurderingsformer, da disse vil gjøre elevene bedre i stand til å være «aktører» fremfor brikker 

i eget liv.  
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Forord 

Tema innagerende atferd har gjennom studieløpet vært et tema som har skapt interesse og 

engasjement hos meg som student. De innagerende elevene er noe jeg lenge har ønsket at det 

skal bli mer fokus på i skolen, men jeg var noe usikker på om lærerne ville være mottagelige 

for å bli intervjuet om temaet. I helhet har jeg blitt godt mottatt og jeg sitter derfor igjen med 

gode erfaringer. Det har også være lærerikt å tre inn i forskerrollen med de mange spørsmål 

som har dukket opp i løpet av prosessen. Skriveprosessen har også vært krevende og 

stressende og det har til tider vært vanskelig å se lyset i enden av tunnelen. Det er derfor godt 

og endelig befinne seg ved målstreken.  

Jeg vil takke min veileder Ulf Tore Gomnæs, som har bidratt med gode tips og 

tilbakemeldinger gjennom prosessen når stresset har vært på sitt høyeste. Jeg vil også takke 

venner og familie som har vært en god støtte og hatt troen på meg hele veien gjennom 

studietiden.  

Til slutt vil jeg takke informantene i studien som har bidratt med sine erfaringer med 

innagerende elever i ungdomsskolen. Spesielt vil jeg takke dem for å ha funnet rom for å 

gjennomføre intervjuene i en hektisk hverdag. Uten dem hadde jeg ikke hatt grunnlag for å 

skrive masteroppgaven. Jeg er derfor evig takknemlig for at de tok seg tid til å delta i 

prosjektet.  

 

Blindern, Juni 2018  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og valg av tema  

Tema for denne oppgaven omhandler de innagerende elevene i skolen.  Temaet innagerende 

atferd fanget min interesse tidlig i studieløpet, men jeg har også fått økt interesse for tema 

etter å ha observert et manglende fokus på innagerende elever i arbeidslivet. Da det over 

lengre tid har vært mindre fokus på denne elevgruppen sammenlignet med den utagerende 

atferden i skolen, er det viktig at det rettes søkelys mot de innagerende elevens og deres 

opplevelse av egen skolehverdag. Da elevene med innagerende atferd ofte sliter med krav 

som stilles til muntlig aktivitet og sosial deltakelse, vil dette kunne påvirke elevens selvtillit 

da kravene kan virke uoppnåelige (Paulsen & Bru, 2008b) Dette fokuset i skolen fremmes 

gjennom å stimulere til sosial aktivitet og at utadvendte elever løftes frem av både lærere og 

medelever (Paulsen & Bru, 2008b). Man kan da stille spørsmål til hvordan disse kravene 

påvirker den innagerende elevens skolehverdag?  

 Lund (2012) nevner angst og depresjon som konsekvenser av innagerende atferd dersom 

elevene ikke blir oppdaget. Elevens vansker vil også kunne videreføres inn i senere skolegang 

og voksenliv (Rubin & Coplan, 2004;Bru, Idsøe & Øverland, 2016). Mjelve & Nygård (2017) 

viser til at innagerende elever har lite nære lærer-elev relasjoner. Også Hattie (2009) viser i 

sin studie at tilliten mellom innagerende elever og lærere sjelden er god.  Dette sier noe om 

skolen rolle i elevens liv, og jeg vil derfor rette søkelyset mot lærerrollen. Per dags dato 

ekisterer det ikke bare lite forskning om hvordan innagerende elever opplever egen 

skolehverdag, men det er også lite forskning om hvordan lærere opplever at de er i stand til å 

ivareta de innagerende elevene.  

1.1.1  Studiens formål og problemstilling 

Formålet med denne studien er et ønske om å få innsikt i lærerens opplevelse av innagerende 

elever og hvordan lære opplever sammenhengen mellom innagerende atferd og 

Skolelivskvalitet. Det er viktig å få innsikt i hvordan lærerne opplever egen rolle i møte med 

de innagerende elevene og hvorvidt de opplever at egen rolle strekker til. Mitt fokus i 

oppgaven vil derfor bli på lærernes erfaringer og tanker. Primært ville hovedkilden for å 

undersøke elevens skolelivskvalitet blitt å innhente erfaringer fra elevene, men det er tenkelig 
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at også forskning om hvordan lærere opplever denne type elever, er viktig kunnskap for 

lærere og andre som jobber i skolesektoren for å spre kunnskap om hvordan lærere opplever 

egen rolle i møte med elevene.  

Basert på eksisterende teori om Skolelivskvalitet, har jeg i den forbindelse valgte å fokusere 

på de fire dimensjonene som danner utgangspunktet for elevens skolelivskvalitet. Det er 

Reidun Tangen (1998) som har utarbeidet teori om begrepet. Hva som danner grunnlag for de 

fire dimensjonene er relasjonsdimensjonen, arbeidsdimensjonen, kontrolldimensjonen og 

tidsdimensjonen (Tangen, 2004). Det vil derfor bli disse som danner grunnlag for hva jeg 

legger i skolelivskvalitetsbegrepet i oppgaven. Spesielt har jeg hatt fokus på 

relasjonsdimensjonen og kontrolldimensjonen i denne studien. Her har fokuset vært på å 

undersøke hvordan elevens atferd er med å påvirke relasjoner til lærere og medlever og 

hvordan innagerende atferd påvirker elevens evne til å påvirke egen skolehverdag gjennom 

lærernes ståsted. Jeg har også inkludert de andre dimensjonene i studien, da jeg har vært 

opptatt av å dekke alle sider av skolelivskvalitetsbegrepet.  

 Da jeg er ute etter å se på hvordan innagerende atferd påvirker elevens skolelivskvalitet falt 

jeg derfor ned på følgende problemstilling: Hva er sammenhengen mellom innagerende atferd 

og skolelivskvalitet? 

1.1.2 Avgrensning  

Jeg har valgt å fokusere på tre grupper av innagerende elever i min studie. De er sjenerte 

elever, elever med sosial angst og elever med en introvert personlighet. Bakgrunn for valg av 

avgrensing ligger i at disse elevene opplever felles utfordringer knyttet til manglende sosial 

deltakelse(Paulsen & Bru, 2008b).  Kravene til sosial og muntlig deltakelse er fokuset i min 

studie da jeg som nevnt er ute etter å se på hvordan disse kravene påvirker elevens 

skolelivskvalitet i skolen. Da kravene til sosial og muntlig deltakelse ser ut til å øke med 

alderen ønsket jeg å fokusere på ungdomsskoleelever. Forskning viser og til at sosialt 

tilbaketrukne elever ser ut til å streve med sosiale relasjoner(Coplan & Weeks, 2010). 
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1.2 Tidligere forskning  

Når det gjelder eksisterende teori knyttet til studiens problemstilling, er det ingen teori som 

per dags dato sier noe direkte om sammenhengen mellom innagerende atferd og 

skolelivskvalitet. Jeg vil derfor nå presentere nåværende forskning som har relevans for 

studiens problemstilling.  

Når det gjelder eksisterende teori om begrepet skolelivskvalitet, er det som tidligere nevnt 

Reidun Tangen(1998) som har utarbeidet teori om fenomenet. Hun har i sin studie undersøkt 

hvordan elever som mottar spesialundervisning opplever egen skolehverdag på videregående. 

Her har hun fokusert på elevens negative og positive skoleerfaringer og har utarbeidet fire 

dimensjoner som danner utgangspunkt for skolelivskvalitetsbegrepet. De er tidsdimensjonen, 

kontrolldimensjonen, relasjonsdimensjonen og arbeidsdimensjonen(Tangen, 2004).   

Videre har Kopstad(2008) i sin studie undersøkt stille jenters opplevelse av egen 

skolelivksvalitet ved å intervjue fire jenter i videregående skole. I sin forskning fant hun at 

jentene fremstår som «brikker fremfor «aktører» i eget liv. Jentene virker også lite 

selvhevdende. Når det gjelder relasjonsdimensjonen understrekes betydningen av god relasjon 

til lærere og kontaktlærer.  Derimot er elevene engstelige for lærere som stiller krav til 

muntlige presentasjoner som utfordrer den innagerende atferden hos eleven. Det å ha venner 

fremmes også som et viktig punkt for at elevene, da elever som hadde venner i liten grad 

søkte mot sosial isolasjon. Studien viste og at de jenter som hadde venner igjen hadde bedre 

forutsetninger for egenutvikling og et faglig fokus(Kopstad, 2008).  
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2 Metode 

2.1 Kvalitativ metode  

I mitt forskningsprosjekt vil jeg benytte kvalitativ metode. Ifølge Kvale & Brinkman(2010) 

kjennetegnes metoden av en nær relasjon mellom forsker og informant, fokus på subjektet og 

at det benyttes mindre utvalg. I min studie er jeg ute etter å få innsikt i lærerens opplevelse av 

sammenhengen mellom innagerende atferd og skolelivskvalitet. For å gå i dybden av lærerens 

tanker og meninger, anser jeg kvalitativ metode og bruk av intervju som rett valg for å 

besvare prosjektets problemstilling. Det som regnes som felles innen kvalitativ metoder, er at 

forskeren ønsker å tilegne seg forståelse av fenomener knyttet til personer og situasjoner i 

deres sosiale virkelighet(Dalen, 2011). Begrepet livsverden, blir også mye brukt for å 

beskrive denne dimensjonen.  I tråd med målet om å oppnå forståelse for subjektene som skal 

studeres, blir fortolkning vesentlig innen kvalitativ forskning. Kvalitative tilnærminger er 

derfor nært forbundet med fortolkende teorier som fenomenologi og hermeneutikk. I min 

oppgave vil jeg ta utgangspunkt i et hermeneutisk perspektiv når det gjelder tolkning av 

resultater. En hermeneutisk forståelsesramme vil jeg gå nærmere innpå senere i 

metodekapittelet. Den vitenskapsteoretiske forståelsesrammen man velger å ta utgangspunkt i, 

vil ofte danne grunnlag for den forståelsen forskeren utvikler i løpet av prosessen. Til samme 

tid vil den fungere som retningslinjer for hva forskeren velger å rette fokuset 

mot(Thagaard,2003). Jeg vil nå videre i oppgaven gå inn på hva som kjennetegner en 

hermeneutisk forståelsesprosess, da denne forståelsesrammen har vært viktig i 

forskningsprosessen.  

2.1.1 Hermeneutikk 

I hermeneutikken er det et fokus på å tolke fenomener på flere nivåer, og det å tilegne seg 

dypere mening(Thaagard, 2003). I hermeneutikken er fortolkning et sentralt begrep, hvor det 

fokuseres på at forskeren aldri møter verden uten visse forutsetninger. En bør derfor være 

bevisst på hvordan egen oppfatning vil påvirke forskningen(Gadamer, 1975;Thagaard,2003).  

I min studie er det flere fortolkningsprosesser. Først tolker lærere den innagerende atferden og 

hvordan den påvirker elevens livskvalitet, deretter tolker jeg deres erfaringer ut i fra egen 

oppfatning(Thagaard, 2003). Jeg vil også ta med meg en hermeneutisk tilnærming under 
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tolkningen av resultatene, da bevisstgjøring rundt egen oppfatning vil bli viktig under 

tolkningen av resultater.   

Under fortolkningsproseesen, bør forskeren være bevisst på hvordan fenomenene og 

konteksten det forskes i er nært forbundet med hverandre og derfor må ses på som en helhet 

fremfor to separate deler(Thagaard,2003). I min studie blir det derfor nødvendig for å få økt 

forståelse for den innagerende atferden hos eleven, at jeg går inn for å tilegne forståelse for 

hvilke faktorer i skolen som har betydning for innagerende elever og livskvalitet i skolen. Den 

hermeneutiske sirkel viser til hvordan forskeren bør være bevisst på hvordan egenforståelse 

henger sammen med forforståelsen, konteksten det forskes i og hvordan disse er nært 

forbundet med hverandre(Dalen, 2011:18) Disse forholdene bør derfor danne utgangspunkt 

for de fenomen det forskes på.  

Et annet sentralt begrep innen hermetikken er forforståelse(Thagaard, 2003). I min studie har 

jeg som sagt intervjuet lærere og brukt de som primærkilde til å innhente data for å bidra til 

problemstillingen. Under utarbeidingen av intervjuspørsmålene er det et faktum at erfaringer 

både fra egen skolegang og arbeidsliv vil gjenspeile de resultater som fremkommer samt 

tolkningen av disse. I tillegg vil den utvalgte teorien jeg har fordypet meg i under 

prosjektperioden ha en innvirkning. Dette utfordrer dermed forutsetningene for å forholde seg 

objektiv i forskerrollen.   

2.1.2 Det kvalitative forskningsintervju  

 Jeg vil nå gjøre rede for hva som kjennetegner det kvalitative forskningsintervjuet. Jeg har i 

min studie valgt å benytte semistrukturerte intervjuer også kalt dybdeintervjuer. Dette er 

intervjuer som tar opp spesifikke forhåndsbestemte temaer, men som likevel gir rom for at 

informantene kan gi åpne svar(Tjora, 2017). Dette er noe jeg anser som passende for min 

studie, da jeg ønsker å få innsikt i lærerens opplevelsesverden, til samme tid som jeg søker 

informasjon om deres egne erfaringer knyttet til temaene innagerende atferd og 

skolelivksvalitet.  Det er derfor ønskelig at lærerne her deler erfaringer knyttet til disse 

temaene og til samme tid føler seg trygge nok til å komme med egne innspill som kan være 

viktig for forskningen.  

For å få innsikt i informantenes livsverden, har det vært viktig å sette seg inn i de temaene 

innagerende atferd og skolelivskvalitet, da disse er hovedtemaene i oppgaven(Dalen,2011).  
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Derfor har hovedtyngden av teorien vært konsentrert rundt disse temaene, og de har dannet 

grunnlaget for utarbeidingen av intervjuguiden. Spesielt viktig for å lage gode 

intervjuspørsmål har vært å belyse alle sider av skolelivskvalitetsbegrepet.  

Under intervjuene vil jeg benytte meg av diktafon, nettopp for å være mer til stede i selve 

intervjusituasjonen, og for å kunne stille gode oppfølgingsspørsmål. Dersom det kun brukes 

notater for å innhente data, kan det bli utfordrende å få med seg alt informanten sier. Ved bruk 

av diktafon vil det i tillegg være lettere å fokusere på å være en god lytter, noe som blir en 

viktig egenskap ved forskerrollen(Tjora, 2017).  Når det gjelder bruken av diktafonen i 

intervjuene, kan det for enkelte oppleves ubehagelig at besvarelsene tas opp. I enkelte tilfeller 

vil dette derfor kunne prege informantens svar, i form av at de deler mindre eller holder 

tilbake informasjon for forskningen. I selve intervjusituasjonen opplevde jeg i mer eller 

mindre grad at deltakerne var preget av dette. Flere av informantene var flinke til å spørre, 

dersom de var usikre på enkelte av spørsmålene, noe som så ut til å gjøre enkelte tryggere i 

intervjusituasjonen. Dette medførte dermed at de ga innholdsrike svar. Likevel kan det sies at 

informantene i ulik grad ga innholdsrike beskrivelser, men det vanskelig å si om dette alene 

skyldes bruk av diktafon eller om dette skyltes andre forhold ved intervjusamtalen.  

2.2 Datainnsamling 

2.2.1 Forskerrollen i kvalitativ forskning 

Innen all forskning vil forskeren ha et ønske om å fordype seg innen en eller annen form for 

virkelighet, for å tilegne seg økt kunnskap(Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2010). Innen 

kvalitativ forskning kan det sies at forskerrollen er det viktigste forskningsinstrumentet. For å 

sikre kvalitet i forskningen er derfor viktig at forskeren er bevisst på egen rolle og at man 

innehar noen spesifikke egenskaper(Kvale & Brinkman,2010).  Det er en fordel at forskeren 

klarer å etablere kontakt og skape tillit, stille gode spørsmål, følge opp med svar og være en 

god lytter(Postholm,2010). I mitt tilfelle vil jeg i møte med enkelte av informantene ikke 

måtte bruke for mye tid på å etablere kontakt, da jeg allerede har kjennskap til enkelte fra før. 

Det er noe som kan være en fordel for meg i intervjusamtalen, ved at informantene føler seg 

trygge nok til å dele viktig informasjon for studien. På en annen side kan dette også prege 

intervjusamtalen i en negativ retning ved at informantene deler mindre, da de ønsker å 

fremstille seg selv i et godt lys(Tjora,2017). I selve intervjusamtalen bør forskeren være klar 
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over at forholdet mellom forsker og informant ikke har en likevekt. Dette kan forklares ved at 

forskeren dominerer intervjusituasjonen, da man i forkant har lagt premissene for hva 

intervjuet skal handle om. Dermed vil forskeren i stor grad være med på å kontrollere 

situasjonen og intervjusamtalen(Kvale & Brinkmannm,2010). Her vil bevisstgjøring rundt 

egen forforståelse være av betydning, i og med at den vil prege eventuelle 

oppfølgingsspørsmål og tolkningen av lærernes svar.  Bevissthet rundt forskerens påvirkning 

bør være tilstedeværende både i forkant, under og i etterkant av intervjuet(Kvale & 

Brinkman,2010).  

2.3  Rekruttering av deltakere 

Når det gjelder rekruttering av deltakere, har jeg valgt å benytte eget nettverk og funnet 

deltakere til prosjektet fra en tidligere arbeidsplass. Jeg har også tatt kontakt med lærere på 

ungdomskoler i nærområdet, hvor jeg er oppvokst. Lærerne kommer fra tre forskjellige 

ungdomskoler, og er alle lærere på ungdomstrinnet, mens en av lærerne er sosiallærer. Jeg er 

fult klar over at denne måten å rekruttere deltakere på har sine begrensinger. En måte å 

forsterke studiens troverdighet på, ville vært å benytte lærere fra ulike områder, da dette trolig 

ville gitt mer varierte funn. Det er nærliggende å tro at deltakernes erfaringer med 

innagerende elever, vil variere ut ifra deltakernes arbeidsplass, stilling og sosioøkonomiske 

bakgrunn(Field,2013). Ut i fra det vil jeg gå nærmere inn følger av å benytte et ikke tilfeldig 

utvalg og hvordan dette vil påvirke datainnsamlingen(Nesh,2010).   

Det å benytte deltakere som allerede har kjennskap til forskeren, vil mulig kunne svekke 

studien. Når man velger å benytte utvalg som ikke er tilfeldig trukket, bør forskeren være 

bevisst på hvordan dette vil kunne påvirke datainnsamlingen. Blant annet vil de informantene 

som melder seg frivillig til å delta i prosjektet kunne være en bestemt gruppe av 

mennesker(Tjora,2017). Deres interesse for prosjektet kan bunne i en spesiell interesse for 

temaet, personlige eller politiske grunner eller fordi det kan gi en terapeutisk effekt(Tjora, 

2017). Ved å rekruttere informanter uten at utvalget er tilfeldig trukket kan dette bidra til å 

svekke studiens troverdighet. Blant annet vil resultatene kunne preges av at deltakerne ønsker 

å stille seg selv eller egen arbeidsplass i et godt lys. Dette kan også gå i motsatt retning, ved at 

deltakerne ikke vil si for mye og dermed holder tilbake på viktig informasjon for å fremstå på 

en bestemt måte(Tjora, 2017).  På en annen side vil det at forskeren allerede har en relasjon til 

deltakerne kunne gjøre at deltakerne kjenner på et tillitsforhold, som legger premissene for at 
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deltakeren gir utfyllende og åpne svar. Dermed vil man slippe og måtte bruke for mye tid på 

etablere et slikt tillitsforhold(Dalen,2011) 

Det kan sies at det finnes noen utfordringer ved å benytte lærere som primærkilden til å 

besvare oppgavens problemstilling. I og med at skolelivskvalitet er et begrep som tar høyde 

for å belyse elevers positive og negative erfaringer rundt egen skolehverdag, vil elever i 

utgangspunktet regnes for å være primærkilden til å kunne besvare denne type 

problemstilling(Tangen, 2004). Da innagerende atferd kan bunne i andre variabler enn de som 

er knyttet til skolen, er dette noe som befinner seg utenfor min rekkevidde, og som ikke vil 

inkluderes i studien.  

2.3.1 Presentasjon av informanter  

For at leseren skal få en forståelse av presentasjon og analysedelen i oppgaven, vil det være til 

hjelp at leseren selv kan danne seg et bilde av hvem de forskjellige informantene er. Jeg vil 

derfor gi en kort beskrivelse av hvem informantene er i denne studien. Informantene består av 

fire lærere fra tre ulike ungdomskoler på Oslo Øst, hvorav tre av dem er kontaktlærere og en 

er sosiallærer.  Lærerne vil omtales som lærer 1, 2,3 og 4 gjennomgående i presentasjon og 

analysedelen.  

Lærer 1: Læreren 1 er utdannet adjunkt med opprykk og jobber som kontaktlærer på 8.trinn. 

Hun underviser i KRLE, norsk og samfunnsfag og har kontaktlæreransvaret for 14 elever.  

Læreren sitter også i pedagogisk utvalg på skolen og har jobbet på skolen i tre år.  

Lærer 2: Lærer 2 er sosiallærer og har en 70 % sosiallærer jobb og en 30 % 

undervisningsstilling og har vært ansatt ved skolen i akkurat fem år. Når det gjelder 

undervisningen har vedkommende spesialundervisning i faget engelsk organisert i mindre 

grupper. Sosiallærerjobben innebærer en rekke oppgaver. Læreren forteller at mye av arbeidet 

omhandler tverrfaglig samarbeid med PPT, BUP, politi og barnevern. I tillegg går mye av 

jobben ut på å fange om elever som begynner å falle fra i skolen, slik at de ikke utvikler 

skolevegring.  

Lærer 3: Denne læreren er udannet musikk og norsk lærer. Hun underviser i musikkfaget og i 

valgfaget sal og scene på ungdomstrinnet. Læreren har også spesialundervisning for en 

gruppe elever. Læreren har vært ansatt ved skolen i tre år.  
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Lærer 4: Læreren er lærer på 10.trinn og kontaktlærer for to klasser, og har jobbet der i seks 

år. Læreren underviser primært i fagene norsk og fransk, men har også utdanningsvalg og 

valgfag.  

2.4 Intervjuguide 

En intervjuguide kan sies å være forskerens redskap i intervjusituasjonen. Når man jobber 

med å utarbeide av intervjuguiden, må forskeren identifisere de sentrale temaene som inngår i 

problemstillingen. I den forbindelse er det hensiktsmessig at forskeren har prosjekts tittel og 

problemstilling i bakhodet(Dalen, 2011). Som tidligere nevnt har jeg valgt å benytte 

semistrukturerte intervjuer. Denne type intervjuer kan formes på flere måter, men tar ofte 

utgangspunkt i tre faser: oppvarmingsspørsmål, refleksjonsspørsmål og 

avrundingsspørsmål(Ibid). I mitt tilfelle ble hovedfokuset i intervjuguiden å undersøke 

lærerens oppfatning av hva som kjennetegner innagerende elever. I tillegg har jeg vært opptatt 

av å belyse alle sider av skolelivskvalitetsbegrepet.  

Ifølge Tjora(2017) vil det i oppstarten av intervjuet er det ren høflighet i samtaler med nye 

mennesker, at forskeren holder seg innenfor trygge rammer. Det å skulle bli kjent med nye 

mennesker ved å stille spørsmål som krever refleksjon, vil ikke nødvendigvis gi en 

umiddelbar god tone Derfor er det hensiktsmessig at forskeren åpner samtalen med noen 

hverdagslige spørsmål som eksempelvis det å snakke om været. I motsetning til en mer 

hverdagslig samtale som det å snakke om været, vil man i semistrukturerte intervjuer være ute 

etter å åpne opp for gode refleksjoner hos deltakeren(Tjora, 2017).  

2.4.1 Pilotintervju 

I forkant at intervjuene gjennomførte jeg et prøveintervju med en kollega. På den måten fikk 

jeg testet ut bruken av diktafon, og jeg fikk noe greie på hvor lang tid intervjuet ville ta. Ut i 

fra det fant jeg ut at intervjuet mest sannsynlig vil befinne seg innenfor tidsrammen en time, 

slik som planlagt. I tillegg fikk jeg tilbakemeldinger på hvordan jeg var som intervjuer og 

hvordan vedkommende opplevde intervjusituasjonen. På bakgrunn av det gjorde jeg derfor 

noen nødvendige justeringer for å være bedre forberedt til intervjuene med lærerne.   

Selve intervjusituasjonen opplevde jeg som utfordrende da det var en helt ny situasjon å være 

i, men i og med at deltakerne var blide og imøtekommende sitter jeg igjen med gode 
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erfaringer etter å ha gjennomført intervjuene. Det var også varierende hvor god kontakt jeg 

fikk med deltakerne. Det er tenkelig at dette hadde noe å si for hvor god flyt det ble i samtalen 

og hvor utfyllende svar deltakerne ga. I etterkant av intervjuene innså jeg at jeg burde vært 

mer fokusert på å gi gode oppfølgingsspørsmål, da dette kunne bidratt til å komme mer i 

kjernen av lærernes svar (Dalen, 2011).  

2.5 Bearbeiding av data 

2.5.1 Transkribering  

Jeg valgte å transkribere intervjuet selv ved å skrive ned informantenes besvarelser ordrett. 

Når jeg gjennomførte transkriberingen på denne måten fikk jeg repetert lærernes erfaringer på 

nytt. I tillegg ga det et eierskapsforhold å skrive det ned for hånd. Ifølge Tjora(2017) 

anbefales det at man gjør en fullstendig transkribering av lydopptakene etter 

datainnsamlingen er gjennomført. Kvale & Brinkman(2010) fremmer at man i flere tilfeller 

kan oppleve å få problemer med å avgjøre hva som regnes for å være viktige temaer, og hvor 

detaljert det bør gjøres før man setter i gang med analysen. Ut ifra det er det en generell 

anbefaling at man er mer deltajeorientert enn hva man tror er nødvendig. Under 

transkriberingen av intervjuene har jeg derfor valgt å transkribere alt av materiale i alle fire 

intervjuene nettopp for å unngå å utelukke viktig informasjon for forskningen. I tillegg er det 

tenkelig at det vil være bedre å utelukke informasjon i etterkant, hvor en heller unngår å 

benytte det i presentasjon og analyse delen(Tjora, 2017).  

Et annet viktig punkt under transkriberingen var det å benytte dialekter eller å normalisere 

språket til bokmål. Jeg har selv valgt å normalisere enkelte av transkripsjonene, for å unngå at 

materialet kunne spores tilbake til enkelte av informantene(Tjora, 2017). Når forskeren velger 

å normalisere språket i transkripsjonen kan man risikere at meningsinnholdet blir svekket, jeg 

opplevde derimot ikke at dette hadde betydning i de intervjuene jeg har valgt å normalisere 

språket(Thagaard, 2003) 

Neste steg under bearbeidelsen av intervjuene ble kodingsprosessen. Ifølge Thagaard(2003) er 

koding et verktøy som gir forskeren mulighet til å reflektere over hva dataene handler om. 

Kodingen kan hjelpe forskeren til å finne begreper som har relevans for de tema som 

materialet berører. I denne sammenheng blir tolkningen en vesentlig del som ikke kan skille 
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fra kodingen da tolkningen gir en dypere forståelse av innholdet(Thagaard, 2003). Etter å ha 

normalisert intervjuene som tidligere nevnt ble steget videre å foreta en meningsfortetting, 

hvor informantens besvarelser ble forkortet. Etter det valgte jeg å sortere informantenes 

utsagn opp mot de tema jeg har hatt fokus på i oppgaven, noe som dannet grunnlaget for 

utarbeidelsen av analysedelen.   

2.6  Analyse av data 

En viktig del av forskningsprosessen er analysen og tolkningen av de fenomener man har 

forsket på(Thagaard, 2003). I min oppgave har jeg benyttet en tematisert tilnærming, da 

formålet var å få dypere innsikt i informantenes erfaringer knyttet til utvalgte tema(Thagaard, 

2003). Hovedvekten av teorien i oppgaven har omhandlet innagerende atferd, hvor jeg har 

hatt fokus på å berøre lærernes forståelse, da deres forståelsesramme har vært avgjørende for å 

se på sammenhengen mellom innagerende atferd og skolelivskvalitet, slik det lyder i studiens 

problemstilling. I min oppgave har jeg som tidligere nevnt vært opptatt av å belyse alle 

dimensjonene som danner grunnlag for skolelivskvalitetsbegrepet, dette gjenspeiles derfor i 

de kategorier som presenteres i presentasjon og analyse av resultater.  En hermeneutisk 

forståelsesramme har også vært med i analyseprosessen. Bevissthet rundt egen fortolkning har 

vært viktig for å forstå grunnlaget for funn og tolkning i analysen. Her har utvalgt teori om 

fenomenene jeg har forsket på hatt betydning. I tillegg har personlige erfaringer gjennom egen 

skolegang, praksis og arbeidsliv hatt betydning for hvordan jeg har tolket funnene(Dalen, 

2011).  

2.7  Kvalitet i forskningen  

2.7.1 Validitet 

For å vudere prosjektes valididet bør man ta utgangspunkt I prosjektets mål, problemstillinger 

og teoretiske forankring(Dalen,2011). For å styrke validiteten i datamaterialet er det en fordel 

at forskeren jobber med å lage gode intervjuspørsmål som legger premissene for at 

informantene kan gi innholdsrike svar(Pintrich og Schunk 2002, Schunk 1996, Weinstein, 

Husman og Dierking 2000; Dalen,2011). Forskeren bør også dokumentere at det er blitt utført 

et prøveintervju, hvor det gjøres en vurdering av intervjusituasjonen. I tillegg bør 

intervjuguiden justeres dersom det er nødvendig(Dalen, 2011). Under prøveintervjuet fikk jeg 
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en vurdering av om intervju spørsmålene var åpne nok til å benyttes i intervjuene med 

lærerne. I denne sammenheng opplevde jeg det vanskelig å stille gode spørsmål som ikke ga 

føringer for svarene, da jeg var ute etter å berøre spesifikke dimensjoner som har betydningen 

for elevens skolelivskvalitet.  

Intervjuer som fanger opp opplevelser knyttet til spesifikke hendelser danner grunnlaget for 

det som kalles «tykke beskrivelser»(Dalen, 2011). Denne form for beskrivelser blir i mitt 

prosjekt, noe jeg bør være bevist på og ikke fokusere for mye på, da forskningen tar opp 

sensitive temaer som man vil unngå at kobles tilbake til konkrete elever eller 

lærere(Befring,2015). Dette utypes nærmere innen punktet om etiske betraktninger. 

 En annen måte å sikre studiens troverdighet på, er å benytte triangulering, hvor minst to 

perspektiver undersøkes for å belyse et fenomen. Dette kan for eksempel gjøres ved å benytte 

ulike kilder for å innhente data, ulike teorier eller forskningsresultater. I min studie har jeg 

som tidligere nevnt valgt å bruke lærere som primærkilde til å innhente data i tillegg til 

sekundær litteratur(Johannessen et al, 2010). 

 Maxwell viser til to typer validitet, disse er tolkningsvaliditet og teoretisk validitet. 

Tolkningsvaliditeten omhandler forskerens evne til å belyse indre sammenhenger i 

dataene(Dalen, 2011). Gjennom tolkningsprosessen utvikles en dypere forståelse av de 

fenomener det forskes på.  Det som danner grunnlag for å tolke fenomenene i kvalitative 

intervjuer blir informantenes forståelse og opplevelser, slik det kommer til utrykk i 

intervjusamtalen. For at studiens skal kunne fortolkes i ettertid kreves gode beskrivelser av 

informantene. All fortolkning beskrives og av å være fenomennære(Dalen, 2011). I min studie 

vil derfor lærernes opplevelser av elevene vært nært forbundet med skolekonteksten. De 

beskrivelser lærerne gir om innagerende elever vil være nært knyttet opp mot lærerens 

forståelsesramme av innagerende atferd, slik atferden utarter seg innenfor skolens rammer.    

Teoretisk validitet tar sikte på å forklare sammenhenger mellom de begreper, mønstre eller 

modeller forskeren benytter og blir dermed det teoretiske grunnlaget for studien(Dalen, 2011). 

Dette innebærer at forskeren kan vise til en dokumentasjon av datamaterialet og forskerens 

tolkning av disse(Ibid).  

I og med at oppgavens problemstilling inneholder begrepet innagerende atferd noe som 

hovedsakelig benyttes i pedagogisk forskning, var jeg usikker på om lærerne faktisk kjente til 

begrepet fra før. Jeg var derfor opptatt av å jobbe med å operasjonalisere begrepet i 
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informasjonsskrivet, slik at lærerne fikk innblikk i hva slags type elever jeg ønsket å referere 

til. Dette gjorde jeg for å bli tryggere på at lærerne og jeg hadde lik oppfatning av hva jeg 

ønsket å fokusere på i studien. I ettertid har jeg innsett at jeg også burde vært bedre på å 

operasjonalisere begrepet skolelivskvalitet for å komme nærmere en felles oppfatning mellom 

meg og informantene.   

2.7.2 Relabilitet  

I kvalitativ forskning bør man behandle spørsmål knyttet til relabilitet for å sikre studiens 

troverdighet(Dalen, 2011). Relabilitet i kvantitative studier forutsetter at fremgangsmåten ved 

datainnsamlingen og analysen av dataene skal kunne etterprøves av andre forskere. I 

kvalitative studier blir det derimot vanskelige å stille denne type krav. Derfor blir forskerens 

rolle vesentlig. Denne rollen utformes i samråd med informanten og den konteksten 

forskningen utspilles i. Da både enkeltindividet og omstendighetene forandres med tiden, blir 

det dermed vanskelig å stille denne type krav til etterprøvbarhet. Derfor må spørsmål knyttet 

til relabilitet undersøkes på andre måter. En måte å gjøre dette på er å gi presise beskrivelser 

av de ledd som inngår i forskningsprosessen, slik at andre forskere kan ta på seg de samme 

«forskerbrillene» dersom de ønsker å gjennomføre det samme prosjektet. Dette innebærer 

beskrivelser av forskerrollen, informantene, intervjusituasjonen i tillegg til å oppgi hvilke 

analytiske metoder som er benyttet for å tolke og bearbeide datamaterialet (Dalen, 2011:93).   

I lys av det har jeg i oppgavens metodekapittel prøvd å gi en grundig forklaring på hvordan 

jeg har utarbeidet intervjuspørsmålene og hvordan jeg har valgt å tolke resultatene gjennom 

en hermeneutisk og temasentrert analyse. Denne beskrivelsen vil kunne fungere som et 

verktøy for å forstå funn og analyse av studien dersom andre forskere skulle gjennomført 

samme studie(Dalen,2011).  

2.7.3 Generaliserbarhet 

I min studie har jeg som nevnt benyttet lærere som primærkilden til å bidra til 

problemstillingen. For å kunne bidra i en større helhet til studiens problemstilling som er: Hva 

er sammenhengen mellom innagerende atferd og skolelivskvalitet? ville elever vært kilden å 

gå til(Tangen,2004). Dette bunner i at skolelivskvalitet er et begrep som dreier seg om elevens 

positive og negative skoleerfaringer. Det blir derfor eleven som primært kan bidra til denne 

problemstillingen.  
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I lys av det vil det være naturlig å stille følgende spørsmål: Hvordan kan lærere bidra til 

studiens problemstilling? Når det gjelder dette punktet opplevede jeg i møte med flere av 

lærerne at de ønsket refleksjon over egen praksis når det gjaldt egen rolle i møte med de 

innagerende elevene. Det å reflektere over egen praksis kan i flere tilfeller bidra til 

bevisstgjøring rundt egne tanker og erfaringer ved lærerrollen. Det kan og bidra til å gjøre 

lærere mer bevisste på hvordan de opplever de innagerende eleven i skolen, og om de 

opplever at egen rolle strekker til. I tillegg vil de ulike lærernes opplevelser av hvordan 

elevenes atferd påvirker forhold ved skoletilværelsen kunne være viktig forskning for å si noe 

om lærernes opplevelse sammenlignet med elevens opplevelse av egen skolelivskvalitet som i 

utgangspunktet vil vært veien å gå for å bidra til problemstillingen.  

Et sentralt punkt når det gjelder generalisering omhandler om utvalget er tilfeldig 

trukket(Field,2013). I og med at jeg har benyttet deltakere fra en tidligere arbeidsplass har 

deltakerne noe kjennskap til meg som forsker, og utvalget kan derfor ikke regnes som tilfeldig 

trukket. Da jeg kun har benyttet fire lærere i studien er det begrenset hvor mye man si om de 

funn man har kommet frem til. Dette begrenser dermed mulighetene for å generalisere i det 

større bildet. I tillegg er jeg bevisst på at andre variabler utenfor elevtilværelsen også har en 

innvirkning på innagerende atferd, dette er noe jeg ikke har kontroll over og de vil derfor ikke 

inkluderes i studien. Et eksempel på dette er biologiske forhold(Lund, 2004). På bakgrunn av 

det vil jeg si at studien min ikke kan bidra til å generalisere i det større bildet, men at lærerens 

opplevelser av elevens skolelivskvalitet kan ses på som et bidrag til studiens problemstilling, 

da de innagerende elevens skolelivskvalitet belyses fra lærerperspektivet.  
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3 Etiske betraktninger  

3.1 Innmelding til NSD 

I begynnelsen av prosjektperioden sendte jeg tidlig inn et meldeskjema til NSD for å få 

tillatelse til å gjennomføre prosjektet. I og med at fenomenene jeg ønsket å forske på anses 

som sensitive, ble jeg etter samtale med veileder enig om at prosjektet burde meldes. Etter å 

ha sendt inn et informasjonsskriv om prosjektet, ble det av NSD vurdert som 

meldepliktig(Thagaard, 2003, s.25). 

For å sikre at informantenes rettigheter ivaretas på en god måte under prosjektperioden, 

anbefales det at forskeren innhenter informert samtykke enten i muntlig eller skriftlig form. I 

det informerte skriftlige samtykke oppgis det hvem som vil ha tilgang til datene som samles 

inn, samt at informanten kan trekke seg når som helst uten at dette medfører ytterligere 

konsekvenser(Fossheim,2015). Selv om informantene opplyser sitt informerte samtykke, er 

det likevel mulig at informanten etter direkte møte med forskeren vil kjenne på et «press» og 

derfor ikke tørre å trekke seg. I mitt tilfelle bør jeg i møte med de informantene jeg hadde 

bekjentskap til fra før være bevisst på at de vil kunne kjenne på denne forpliktelsen.  

Jeg fikk også noen klare retningslinjer av NSD når det gjaldt det å innhente opplysninger fra 

lærerne. For å verne om tredjepersonen som blir elever i min studie, da lærerne vil fortelle om 

sine opplevelser med innagerende elever. I lys av det ble jeg nødt til å informere lærerne om 

at de beskrivelsene de ga burde må gis i generell form, slik at beskrivelsene ikke kunne kobles 

tilbake til hverken lærere eller elever. For å innhente mer detaljerte beskrivelser som kan 

kobles til enkeltelever blir forskeren nødt til å innhente samtykke også fra foreldre, dersom 

elevene ikke er myndige(Nesh, 2010).  

3.2 Etiske betraktninger i intervjusamtalen   

For å besvare oppgavens problemstilling som berører temaene innagerende elever og 

skolelivskvalitet, var tanken i utgangpunktet å intervjue elever og lærere, for å få til det som 

tidligere i oppgaven blir omtalt som triangulering (Johannessen et al,2010). I senere tid har 

jeg innsett at det å skulle intervjue elever medfører noen etiske utfordringer, da forskningen 

tar for seg sensitive temaer. Ved å intervjue elever om sensitive temaer, vil forskeren kunne 
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sette i gang prosesser hos elevene både under og i etterkant av intervjuene. Dette gir noen 

etiske utfordringer da forskeren ikke får muligheten til å lukke disse prosessene i etterkant av 

intervjuet. I tillegg er det et faktum at ungdomsskoleelever befinner seg i en nokså sårbar 

alder, det kan derfor tenkes at det å kretse inne på sensitive temaer om egen person kan ha en 

større innvirkning på selvbildet enn hva en egentlig er klar over(Nesh,2010).  

På bakgrunn av det falt derfor valget heller på å intervjue ungdomsskolelærere, ettersom deres 

opplevelser av elevene også kan bidra til å gi økt innsikt i hvordan elevene har det. Det kan 

også sies at det å få innsikt i hvordan lærere opplever lærerrollen i møte med denne 

elevgruppen vil være et viktig forskningsområde, da det per dags dato ikke eksiterer nok 

forskning knyttet til denne problemstillingen. I tråd med retningslinjene fra NSD var jeg også 

bevisst på å informere lærere i forkant av intervjuet om at de ikke måtte utgi noen beskrivelser 

eller caser som kunne spores tilbake til elevene på noen måte, da det ble viktig å verne om 

elevperspektivet i intervjuene(Befring,2015).  
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4 Teoretisk forankring  

Jeg vil I denne delen av oppgaven presentere utvalgt sekundær litteratur som danner grunnlag 

for oppgaven teoretiske forankring. Teorien gjenspeiler relevant forskning knyttet til 

fenomenene innagerende atferd og skolelivskvalitet, da disse er sentrale i oppgavens 

problemstilling.  

4.1 Hva er innagerende atferd? 

Begrepet innagerende atferd er først og fremst et begrep som benyttes innen pedagogisk 

forskning(Nordahl, Sørlige, Tveit & Manger, 2005). Innen personlighetspsykologien blir 

heller internalisert atferd brukt for å beskrive tilbaketrukken atferd (Ogden, 2012). Da jeg i 

min studie har forsket i skolen og vært ute etter lærernes erfaringer med de innagerende 

elevene vil jeg gjennomgående benytte begrepet innagerende atferd i studien.  

Jeg vil nå gjøre rede for hva som ligger i begrepet innagerende atferd. Ifølge Lund(2012) er 

Innagerende elever er ikke en ensartet gruppe, da atferden ikke regnes for å være et stabilt 

trekk ved eleven, men ser ut til å avhenge av alder og sosial kontekst. Hun definerer 

innagerende atferd som «atferd, hvor eleven vendes innover mot en selv. Tegn som 

kommuniseres utad kan være stillhet, tilbaketrekning, sjenerthet, passivitet og 

engstelse»(Lund, 2012;27).  Lund(2012) poengterer hvordan atferden kan være et utrykk for 

at eleven tidligere har opplevd mistillit fra medelever ved å ha vært utsatt for mobbing eller 

krenkelse eller gjennom omsorgssvikt fra voksne(Lund,2012). Ogden(2012) omtaler 

innagerende atferd som internalisert atferd, hvor atferden er preget av depresjon, 

tilbaketrekning og sosial angst.  Sørlie og Nordahl(1998) definerer innagerende atferd som et 

fenomen nært forbundet med sosial isolasjon, hvor atferden karakteriseres som engstelse, 

depresjon, tristhet og som passitivitet i timene og friminuttene.   

På International basis blir begreper som introverts, social anxiety og shyness nært forbundet 

med innagerende atferd(Crozier 2002;Nilsen 2017).  Introverts er et mye benyttet begrep 

innen personlighetspsykologi, og omtales som et temperementtrekk hos barn som gjerne 

foretrekker eget selskap fremfor aktiviteter som krever sosial samhandling. Dette skyldes 

derimot ikke at elevene mangler nødvendige sosiale ferdigheter. Elevene kjenner heller ikke 

på et ubehag eller en unngåelsesatferd i sosiale situasjoner og kan fint delta i gruppeaktiviteter 
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når de må.  Begrepet shyness viser til at elevene har vansker som primært er knyttet til det å 

streve med utrygghet, redsel og angst i sosiale settinger, noe som påvirker elevens sosiale 

fungering og faglige fremgang. Social anxiety er ofte nært forbundet med begrepet Shyness, 

men er mer knyttet til faktorer som sosial forbi og sceneskrekk(Coplan & Baker, 2014;Walker 

& Henderson, 2012); Nilsen, 2017).  

4.1.1 Sjenanse 

I de tilfeller hvor elevens sjenanse skaper hindringer når det gjelder å innfri skolens normative 

krav og reduserer elevens forutsetninger for læring og utvikling, kan sjenanse betegnes som 

innagerende atferd(Lund,2012).  

Sjenanse omtales som en naturlig følelse i menneskets følelsesregister og som en midlere 

utgave av sosial angst, dette omtales også som naturlig sjenanse(Flaten, 2010) Sjenanse er 

ikke noe stabilt, graden av sjenanse vil ofte avhenge av kontekst og hvem man omgås 

med(Flaten, 2010).  Sjenanse hos elever ser ut til å påvirke relasjoner, samspill. Sjenerte barn 

vil ofte ikke ha problemer med å være sjenert i tidlig barndom, men det ser heller ut til å ha 

betydning i senere barndom og i inn i voksenlivet, hvor de kan oppleve avvisning fra 

jevnaldrende(Lund, 2012). Mennesket kan kjenne på sjenanse i nye situasjoner eller i møte 

med nye mennesker. Dersom man graderer normal tilbaketrukkenhet til sosial angst, kan det 

sies at litt sjenanse er sunt, men blir det derimot for mye av det, kan det redusere individets 

funksjonsnivå(Flaten, 2010). 

 Begrepet sjenanse blir som jeg allerede har vært litt inne på, ofte forbundet med sosial angst. 

Trolig er det ikke et klart skille mellom dem, men det finnes overlappinger, hvor sjenansen 

med tiden kan bli så sterk at den går over i sosial angst. Sjenanse i klasserommet kommer ofte 

til utrykk ved at elevene tar lite kontakt med lærere og medelever. Raudasill & Rimm 

Kaufmann, 2009; Flaten, 2010) viser i sin forskning om sjenerte elever at elevene har 

vanskeligere for å svare på spørsmål i klasserommet, at de mindre grad vil delta på frivillig 

basis når det gjelder gruppeaktiviteter. Elevene blir derfor ofte observatører fremfor deltakere 

i klasserommet(Flaten, 2010). Sjenanse bunner ofte i redsel eller bekymring rundt hvordan 

andre oppfatter en selv. Frykten for å få oppmerksomheten rettet mot seg, gjør at elevene ofte 

utvikler unngåelsesstrategier hvor man lar være å melde seg frivilling til oppgaver som eleven 

egentlig har interesse for og som egentlig har betydning for eleven(Paulsen & Bru,2008).  For 

noen elever kan engstelsen for sosiale eller muntlige presentasjoner i skolen bli så hemmende 
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at det påvirker elevens fungering i skolen i en negativ retning. I den forbindelse kan det 

betegnes som sosial angst, noe jeg vil gå nærmere inn på senere(Bru, Idsøe & Øverland, 

2016).  

Flere barn og unge opplever egen sjenanse som et negativt karaktertrekk, og det kan derfor ha 

en negativ innvirkning på selvbildet. I den forbindelse blir det viktig at lærere i skolen gir 

støtte på at det er ok om man ikke er den første til å hoppe inn i en situasjon(Flaten, 2010). 

Voksne må med andre ord gi barnet trygghet og anerkjenne deres væremåte. Dersom elevene 

opplever å få støtte på at man er bra som man, vil dette gir eleven større grad av støtte enn å gi 

inntrykk av at eleven bør forandre seg. Ogden (2012) nevner at lærere ser elevene som er 

innagerende, men de er usikre på hvordan de skal handle og hvordan de skal reagere og 

håndtere det at enkelte elever er sjenerte.  

4.1.2 Sosial angst 

Ifølge Flaten(2010) kan enkelte innagerende elever kan kjenne på en sjenanse som blir så 

sterk at at den går utover elevens funksjonsnivå i skolen.  I den forbindelse kan tilstanden 

karakteriseres som sosial angst. Sosial angst er en diagnostisk betegnelse, og beskrives ved 

frykt ovenfor nye mennesker og sosial usikkerhet i uvante, eller sosialt truende 

situasjoner.(…) av uvanlig alvorlighetsgrad og etterfulgt av problemer med sosial 

fungering(ICD-10:180; Flaten 2010).  For å kunne stille diagnosen, må sosial angst være til 

stede  i den grad at eleven opplever at angsten mer eller mindre styrer hverdagen. 

Unngåelsesatferd i barne- og ungdomsskolealder er og inkludert i denne diagnosen(Flaten, 

2010:39). 

En sosial angstlidelse kjennetegnes av samme type angst og reaksjoner som flere kan kjenne 

på i mer eller mindre grad. Likevel blir reaksjonene hos de som har sosial angst desto 

sterkere. For noen kan sosial angst medføre panikkanfall, hvor barnet får en intens følelse av å 

ikke håndtere den konkrete situasjonen man befinner seg i(Øverland & Bru, 2016).  Sosial 

angst kommer hovedsakelig til utrykk ved unngåelsesatferd knyttet til sosiale situasjoner, 

hvor eleven blir stille og kan forsøke å fremstå som usynlig for omgivelsene. Elevene vil også 

ofte utvikle såkalte strategier for å håndtere situasjonen, de blir ofte kalt for trygghetstrategier. 

Paradoksalt nok vil disse strategiene ofte medføre det motsatte enn hva som ligger i navnet, 

da trygghetsatferden vil medføre reaksjoner hos omgivelsene da atferden skiller seg ut. Når 

elevene selv bemerker seg reaksjonene fra omgivelsene, kan dette skape bekymringer hos 



 

 

20 

 

elevene og forsterke angsten ytterligere(Clark & Wells,1995; Bru, Idsøe & Øverland, 2016).  

Dersom eleven skal klare å bryte ut av den negative sirkelen kreves sosial støtte fra foreldrene 

og skolen.  

 I enkelte tilfeller kan sosial angst også hemme barnets utvikling av sosial kompetanse og 

andre skoleferdigheter, fordi de trekker seg unna og får problemer med å forstå koder og 

informasjon(Øverland & Bru,2016). Den sosiale angsten kan gjøre at eleven mister fokus og 

konsentrasjon. Dette kan for enkelte resultere i at elevene opplever manglende fellesskap med 

jevnaldrende, som følger at de kontinuerlig trekker seg unna. For eleven selv kan slik 

unngåelsesatferd, gjøre det vanskelig å tolke både egne og andres følelser og 

reaksjoner(Øverland & Bru, 2016; Bru, Idsøe & Øverland, 2016). 

Det er et faktum at alle mennesker ønsker å fremstå på en positiv måte i andres øyne. For barn 

med sosial angst vil dette være like viktig, men de strever ofte med følelsen av å få det 

til(Flaten,2010). Hvilken atferd som utløser angsten i de ulike situasjonene ser ut til å variere. 

I enkelte tilfeller kan det ha sammenheng med hvilke personer barnet har rundt seg. Barns 

erfaringer er individuelle og de preges av ulik grad av angst. Ofte ser man at barn fungerer 

godt i enkelte sosiale situasjoner, noe som gjør at man glemmer at barnet kan kjenne på 

ubehag i andre sitasjoner(Flaten, 2010).  

Barn med sosial angst eller sterk sjenanse er ofte svært tilbaketrukne og pliktoppfyllende. I 

den grad de har forutsetninger for å innfri de krav som stilles til dem av omgivelsene, vil de 

som regel innfri disse. Barna er også opptatt av å følge regler og å gi inntrykk av at de evner å 

tilpasse seg omgivelsenene. Ofte kan det tenkes at barnet har tilpasset seg så mye at det 

nærmest har en selvutslettende effekt. På flere måter er det fordeler ved at barn tilpasser seg 

andre barn og voksne og at de fungerer sammen, da fleksibel tilpasning regnes som noe av 

nøkkelen til sosial fungering. For barn med sosial angst, kan dette være tilpasning som følge 

av angst, noe som ikke nødvendigvis resulterer i et godt samspill med omgivelsene(Flaten, 

2010). 

4.1.3 Barn med en introvert personlighet 

Det at alle mennesker er interessert i sosial samhandling, er en gitt tanke for de aller fleste av 

oss. I lys av det kan det for noen være overraskende at en nokså stor gruppe av elever er 

mindre sosialt aktive på bakgrunn av at de ikke er like motivert og interessert i sosialt 
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samspill(Paulsen & Bru,2008b). Denne gruppen ser ut til å ha en introvert eller innadvendt 

personlighet. Introverte elever vil ofte prestere bedre i omgivelser med mindre ytre stimuli. 

Denne personlighetsdimensjonen bunner i biologiske forhold og erfaringer. Denne form for 

tendenser til innadvendthet kan være vanskelig å endre på. Denne gruppen ser ut til å være 

den største gruppen av innagerende elever, da forekomsten utgjør så mye som to 

tredjedeler(Bru, Idsøe & Øverland, 2016). 

 Introverte barn har ofte liten interesse for andre barn, og de opplever gjerne stress ved sosiale 

aktiviteter. De har ofte lite behov for andres selskap og foretrekker heller å gjøre aktiviteter 

alene. I motsetning til barn med sosial angst vil introverte barn fint kunne delta i samhandling 

og lek med andre uten at de kjenner på noe ubehag. Denne gruppen elever regnes også som 

sosialt kompetente på lik linje med sine medelever, til tross for mindre deltakelse i sosiale 

settinger(Nyborg & Mjelve; Nilsen, 2017). 

De introverte elevene er ofte tilbakeholdne i møte med nye mennesker, og de er sjeldent 

tilfreds med at oppmerksomheten er rettet mot dem. De inngår også som oftest i få relasjoner, 

men disse er oftere dypere relasjoner, da elevene kommuniserer best en til en. Når elevene 

oppholder seg i større sosiale sammenhenger kan de kjenne på en ensomhet. I andre 

sammenhenger kan elevene bli opprørt og irriterte over at de ikke får muligheten til å arbeide 

alene og i fred. Dette kan forklares ut i fra at elevene samler energi ved egen tid til å 

reflektere, tenke, samle ideer og inntrykk(Bru et al, 2016). 

4.2 Forklaringsmodeller på innagerende atferd  

Det er utarbeidet flere forklaringsmodeller på hvorfor enkelte barn og unge utvikler 

innagerende atferd. Jeg har valgt å benytte Lund(2004) sin inndeling av tre ulike teoretiske 

forståelsesrammer som forklarer hvorfor den innagerende atferden forekommer hos barn og 

unge.   

De biologiske teoriene: Eysenck (1970) er sentral når det gjelder teorier knyttet til biologiske 

forklaringer son vektlegger arv og biologiske faktorer, som eksempelvis kognitiv svikt og 

informasjonsarbeiding. Lund (2004) viser til personligheten som summen av forskjellige 

trekk, der enkelte elever viser tegn til å være lite sosiale, tilbaketrukne og stille, mens andre er 

mer ekstroverte i form av å være sosiale, utadvendte og aktive(Lund,2004:22).  



 

 

22 

 

De psykologiske teoriene: Disse teoriene fokuserer på individuelle forskjeller, som at noen 

barn er mer robuste og motstandsdyktige. Dette kan bunne i at enkelte barn har en medfødt 

«robusthet», så vel som at enkelte barn har en manglende trygg tilknytning i tidlig oppvekst. 

Det kan også handle om at enkelte elever ikke opplever at egne krefter fungerer i samspill 

med ytre krefter, noe som kan utvikle antisosial atferd hos elevene(Aasen,1987; Lund 

2004:22).  

De sosiologiske forklaringsmodellene: I disse modellene legges det vekt på eksempelvis 

oppdragerstil, hvor en autoritær og ettergivende stil har betydning for utviklingen av 

innagerende atferd (Zimbardo 1981; Lund, 2004). Andre faktorer som det fokuseres på i 

forklaringsmodellene er knyttet til muligheter i miljøet og kulturen barn er deltaker i. 

samfunnsnormer, etablerte oppfatninger, holdninger, verdier har betydning for hvordan man 

tolker, oppfatter og aksepterer hva som regnes for å være akseptabel atferd i den bestemte 

konteksten, og er dermed med å påvirke hva som regnes som problematisk atferd. 

Sosioøkonomiske forhold vil også kunne ha en innvirkning i form av dårlig økonomi eller 

svake nettverksforbindelser, som kan begrense barnets positive utvikling. Dette avhenger 

dermed av barnets medfødte robusthet og barnets tilgang til trygge voksenpersoner i nærmeste 

omgangskrets(Lund, 2004:22).  

4.3 Det innagerende atferdsproblemet 

I dag ser man at større deler av litteraturen innenfor området atferdsproblemer, omhandler den 

utagerende formen. Lund(2004) er opptatt av å fremme at den innagerende 

atferdsproblematikken ikke nødvendigvis er mindre problematisk, selv om den hovedsakelig 

kun påvirker eleven og ikke omgivelsenene rundt. Hun viser til følgende forklaring av 

atferdsproblemer:                     

«Atferden blir en utfordring for omgivelsene når den bryter med forventet atferd, 

skaper utrygghet og hindrer samarbeid og åpen kommunikasjon. Atferden blir en og 

en utfordring for barnet og ungdommen i det den blir et hinder for læring og stabile og 

trygge relasjoner samt øker frykten for å formidle sin sårbarhet. Følgende 

konsekvenser kan bli utrygghet, depresjon, angst, avvisning, ensomhet og økt indre 

og/eller ytre aggresjonsuttrykk»(Lund, 2012 s. 22). 

Ifølge Sørlie og Nordahl(1998) vil hva som avgjør om innagerende atferd er et problem, eller 

når atferden skiller seg fra det «normale» ofte avhenge av alders, person og 

kontekstavhengige spørsmål. Eleven vil både påvirke og påvirkes av det miljøet en er deltaker 
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i. I tillegg vil ofte hva som regnes som normalt ha betydning for hvorvidt atferden er 

avvikende eller ikke. I flere tilfeller vil en viss type atferd regnes som akseptabel av 

omgivelsenene, mens i en annen kontekst ikke. Ifølge Ogden(1987) vil hvorvidt problemene 

kan omtales som et atferdsproblem hovedsakelig omhandle problemenes varighet og 

intensitet. 

Videre vil jeg nå gå inn på noen felles utfordringer som ser ut til å gå igjen hos de tre nevnte 

gruppene av innagerende elever som jeg har valgt å fokusere på i oppgaven.  

4.4 Felles utfordringer for innagerende elever   

Jeg vil i denne delen av oppgaven gå inn på noen felles utfordringer for de tidligere nevnte 

gruppene som jeg har valgt å fokusere på i oppgaven. De er sjenerte elever, elever med sosial 

angst og elever med en introvert personlighet.   

Manglende sosial deltakelse ses å være en felles utfordring som går igjen for de nevnte 

gruppene. For de sjenerte elevene vil konsekvensene av å være sjenert være mange både i 

skolen og klasseromssituasjonen. Forskning viser til at sjenerte elever deltar mindre i 

klasseromsaktiviteter og de melder seg sjelden frivillig til oppgaver(Hauges&Coplan,20210; 

Bru et al 2016). Lund(2012) viser til at atferden elevene kommuniserer ofte er et utrykk for at 

elevene trenger at den voksne ser den og bevisst går inn for å forstå den og møtet eleven på en 

god måte, men at atferdsutrykket kan gi signaler om at eleven ønsker å være alene. 

Konsekvensene av dette kan være at elevene får manglende læringsmuligheter både sosialt og 

faglig.  Dette vil også kunne resultere i manglende læringsforventninger hos lærere og 

medelever. Da vurderinger av elevene ofte blir gjort på grunnlag av elevens atferd i 

klasserommet, gir dette et mindre realistisk bilde av elevens evner, kompetanse og innsats da 

elevens innagerende atferd ofte kommer til utrykk i klasseromskonteksten(Crozier, 2001b; 

Paulsen og Bru, 2008).  

På det sosiale planet vil sjenerte elever kunne møte på utfordringer ved at de ofte unngår både 

nye situasjoner og nye mennesker. Det å skulle begynne i en ny klasse kan derfor være 

vanskelig for elevene. I slike situasjoner trenger elevene ofte en «oppvarmingsperiode»før de 

tørr å være seg selv og vise frem egen kompetanse(Lund,2012). I og med at sjenerte elever er 

mindre kontaktsøkende enn andre elever, vil dette kunne medføre vansker med å etablere og 

opprettholde relasjoner til medelever, noe som kan gjøre at elevene kjenner på en 
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ensomhetsfølelse(Coplan et al,2013;Paulsen & Bru, 2008). Lund(2012) peker på hvordan 

negative erfaringer med tiden kan bli «indre sannheter» for eleven, dersom elevene ikke 

bryter ut av en negativ sirkel. Disse sannhetene kan hindre elevene i å tørre å ta kontakt med 

medelever, da elevene kan få oppfatning av at andre ikke ønsker å være sammen med 

en(Lund,2012; 27).  

For elever med en introvert personlighet og et mindre behov for sosial deltakelse, kan et høyt 

fokus på sosial interaksjon i skolen medføre negative opplevelser. Ifølge Coplan og 

Weeks(2010) er det ingen forskning som derimot viser at dette gir akademiske eller sosiale 

problemer. Det ser ut til at dette har sammenheng med det faktum at elevene er like sosialt 

kompetente som sine medlever og at de mestrer det sosiale når de må. Likevel vil elever med 

en introvert personlighet streve når gjelder kravene til sosial samhandling og aktivitet, da 

disse har økt de siste tiårene gjennom elevaktiviteter som krever sosial interaksjon. For 

enkelte kan de sosiale omgivelsene også oppleves som slitsomme ved å ha for mange 

mennesker rundt seg. De introverte elevene kan dermed falle litt utenfor læringsmiljøet 

(Klette, Myrdal, Schnack & Simola, 2006).   

Andre følger av et økt krav til sosial deltakelse og premiering av utadvendte elever kan for 

elever med en introvert personlighet føles som at det er noe galt med en, hvor elevene bør 

endres til å være mer aktive og utadvendte(Paulsen & Bru, 2008).  Når det gjelder 

forventinger fra foreldre og lærere vil disse ofte kretse rundt at elevene viser stor grad av 

utadvendthet. Slike forventinger kan ha en negativ innvirkning på elevens selvbilde, da 

enkelte kan føle at det er noe galt med dem. Det å oppleve at man ikke internaliseres med de 

sosiale verdier som vektlegges blant lærere og medelever, kan påvirke elevens selvoppfatning 

i en negativ retning(Paulsen & Bru, 2008).   

Barn med en sosial angstlidelse kan på sikt utvikle konsentrasjonsvansker og lærevansker om 

de ikke får adekvat hjelp. Andre følgende konsekvenser kan bli sosial isolasjon og 

unngåelsesatferd, da elevene ofte strever med den sosiale konteksten.  Når elevene kommer 

over i ungdomskolen er de også i større risiko for å utvikle depresjon og rusproblemer. 

(Øverland & Bru, 2016). Dette understreker betydningen av at elever med sosial angst trenger 

og fanges opp tidlig  

4.5 Livskvalitet 



25 

 

I min studie er skolelivskvalitet et viktig begrep knyttet til oppgavens problemstilling. 

Begrepet har sitt opphav i livskvalitetsbegrepet(Tangen, 1998). I og med at det eksiterer et 

begrenset omfang av teori om fenomenet skolelivskvalitet, da det som tidligere nevnt kun er 

Reidun Tangen(1998) som har utarbeidet teori om begrepet. På bakgrunn av det vil også de 

elementer som ser ut til å prege livskvalitetsforskningen presenteres i oppgaven.  

Ifølge Sæthre(2008) er begrepet livskvalitet nært forbundet med det gode liv. Det er også noe 

alle mennesker har et forhold til i mer eller mindre grad.  Begrepet beskrives som en følelse 

av velvære og tilfredshet. Andre utvider begrepet til å befatte flere positive følelser som ro, 

trygghet, harmoni, selvrespekt, engasjement og vennskap(Næss, 1979).Selv om det ikke 

eksiterer en generell definisjon på livskvalitet, er det enighet om at begrepet inndeles i en 

subjektiv og objektiv dimensjon, hvorav den subjektive er forbundet med individets 

opplevelser, mens den objektive omhandler de vilkår som gir grunnlag for å opplevelse god 

livskvalitet, som eksempelvis inntektsnivå(Tangen, Edvardsen og Karstein, 2007). 

Et sentralt punkt som ser ut til å gå igjen i all livskvalitetforskning er sosial deltakelse. 

Næss(1979) fremhever i denne sammenheng at nære relasjoner er grunnleggende for 

opplevelsen av god livskvalitet. Shalock og Alanso(2002) viser og til betydningen av å ha 

tilgang på sosiale nettverk med mennesker som betyr noe for en. Dette indikerer at sosial 

deltakelse og kvaliteten på deltakelsen er viktig for opplevelsen av høy grad av livskvalitet.   

I skolesammenheng vil opplevelsen av god livskvalitet når det gjelder faktoren sosial 

deltakelse omfatte at elevene har forutsetninger for å oppleve god samhandling både innad i 

klassen og utenfor klassen, i form av positive opplevelser med de menneskene elevene ønsker 

å være sammen med(Shalock & Alonso, 2002). Det vises og til betydningen av å ha mulighet 

til å utføre aldersadekvate aktiviteter, da disse legger premissene for kontakt og samhandling 

med andre elever. I denne sammenheng poengteres viktigheten av at elevene ikke føler seg 

isolert og at aktivitetene ikke skjer under begrensede premisser, som til bestemte tider eller 

steder(Shalock& Alanso,2002). 

En sentral person innen livskvalitetsforskningen i skolen er Eiliv Solum. Han velger å dele 

livskvalitet inn i fire gjeldende dimensjoner. For å få innsikt i elevens opplevelse av de nevnte 

dimensjonene, må disse sees i sammenheng med levekårsdimensjonen opplæring og hva som 

ligger i høy opplæringsstandard(Solum,1993).  Det som ser ut til å kjennetegne høy 

opplæringsstandard er at kvaliteten er tilpasset den enkelte samt tydelige mål og adekvat 
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lærerkompetanse. Jeg vil nå gå nærmere inn på hva som ligger i de fire nevnte 

livskvalitetsdimensjonene sosial deltakelse, verdsetting, mestring og frigjøring.  

Når det gjelder punktet sosial deltakelse, vil man for å måle elvens opplevelse av denne 

dimensjonen se på hvordan organiseringen av klassen virker inn på sosial deltakelse. Her blir 

det vesentlig å se hvordan organiseringen virker inn på elevens muligheter for å velge hvem 

de vil være sammen med og hvordan det legger premissene for at andre kan ta kontakt 

(Solum, 1993). I tillegg kan man se på hvordan det tilrettelegges for sosial deltakelse både 

innenfor klasserommet og på skolens fellesarealer for å få innsikt i elevenes opplevelser.  

Innen livkvalitetsdimensjonen verdsetting omtales betydningen av det å ha mennesker rundt 

seg som tillegger en sosial status eller en sosial rolle, og til samme tid at personen har et 

positivt selvbilde. Med andre ord innebærer høy grad av verdsettelse at vedkommende 

oppfattes som en del av et fellesskap som representerer de normer, verdier og ferdigheter som 

verdsettes høyt. Til samme tid beskrives det at personen får positiv omtale og blir sett på som 

et godt eksempel for andre. I skolesammenheng kan dette knyttes til hvordan elevens 

selvbilde bygges opp  gjennom de aktivitetene elevene gjør på skolen. Dette avhenger dermed 

av elevens opplevelse av å bli verdsatt gjennom de aktiviteter de er med på og hvilke 

ferdigheter det fokuseres på(Solum,1993). 

Når det er snakk om høy grad av mestring vil det være avgjørende hvorvidt man har utviklet 

de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som gjør en i stand til å møte egne behov og til 

samme tid mestre sosiale levekårsbetingelser på en akseptert måte. I tillegg poengteres det å 

være i stand til å ta i bruke de muligheter man har for utvikling og mestring, samt at elevene 

ikke kjenner seg forhindret i å velge de utdanningsmuligheter som fører til økt kompetanse og 

økt grad av mestringsopplevelse. (Solum1993;105).  

Når det gjelder livskvalitetsdimensjoenen frigjøring kjennetegnes en person som opplever høy 

grad av frigjøring ved at personen har et selvstendig liv, hvor livssituasjonen preges av frihet 

og evne til selvstendighet. Dette innebærer at man blir pålagt ansvar, forpliktelser og 

oppgaver, og at man også påtar seg disse(Solum,1993).   

Regjeringen(2017) viser til vesentlige faktorer som er med å skape et helsefremmende miljø 

for barn og unge. Elementene som tas opp her ser ut til å samsvare med faktorer som preger 

annen livskvalitetsforskning tidligere nevnt i oppgaven(Regjeringen, 2017). 
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Det vises til følgende elementer: 

 Alle bør ha tilgang til miljøer som byr på vennskap, sosial støtte samt positive 

relasjoner til voksne og jevnaldrende. Dette impliserer at ingen bør oppleve noen form 

for diskriminering, krenkelse, mobbing eller å bli holdt utenfor jevnalderfellesskapet.  

 Alle bør få oppleve mestring. Ingen bør oppleve det å tape på flere eller alle arenaer i 

livet. Kravene en blir utsatt for bør være i samsvar med individuelle forutsetninger og 

muligheter. Det å lykkes med noe er nært forbundet med et positivt selvbilde og en 

positivt identitet.  

 Alle bør få muligheter til engasjement og være med å påvirke egen hverdag og 

omgivelser. Dette vil bidra til å skape positive holdninger og kan være med på å 

redusere positivitet og likegyldighet.  

4.6 Skolelivskvalitetsbegrepet  

Ifølge Tangen(2004) kan skolelivskvalitet være et nyttig redskap for å forstå elevers liv i 

skolen. En slik forståelse er viktig for å skape en inkluderende og god skole for alle. Når det 

gjelder det å definere begrepet ses det å være bred enighet om at begrepet bør deles inn i en 

subjektiv og objektiv dimensjon. Den subjektive dimensjonen viser til den subjektive 

oppfatning av egen livskvalitet, mens den objektive omhandler de rammer og vilkår nært som 

eleven utspiller seg i(Tangen, 2004).  

Med utgangspunkt i livkvalitetsbegrepet er det elevers egne erfaringer som danner grunnlaget 

for skolelivkvalitetsbegrepet. Begrepet omtales som sensitiverende fremfor definerende. Med 

dette menes det at begrepet har til hensikt å gjøre oss sensitive ovenfor det fenomenet 

begreper viser til(Tangen,2004; 484).  Elevers erfaringer vedrørende den tiden de begynte på 

skolen, vil ofte være preget av både negative og positive opplevelser. Når det gjelder 

overgangsfaser fremmes betydningen av at elevene kjenner noen fra før som ved overgangen 

fra barneskolen til ungdomssskolen. Dette kan ses å være nært forbundet med usikkerhet, noe 

de aller fleste vil kunne kjenne på. Denne usikkerheten er noe elever med særlige behov , slik 

som innagerende elever vil kunne kjenne litt ekstra på. De trenger i den sammenheng tett 

oppfølging i denne overgangsfasen.(Tangen,2004). På grunnlag av studier gjort om elevers 

erfaringer, er det utviklet fire dimensjoner som ser ut til å være sentrale for elevers 
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skolelivskvalitet. De fire dimensjonene er følgende: tidsdimensjonen, kontrolldimensjonen, 

relasjonsdimensjonen og arbeidsdimensjonenen(Tangen, 2004). 

4.6.1 Tidsdimensjonen:  

Tidsdimensjonene tar for seg fortid, nåtid og fremtid og kan sies å være noe alle mennesker 

har et forhold til. De erfaringer som elevene har med seg fra tidligere av ser ut til å påvirke 

nye erfaringer. Fremtidsmuligheter, drømmer og bekymringer farges og av erfaringer barn og 

unge har gjort seg opp i fortiden.(Tangen,2004; 484).  Skaalviks (1989) undersøkelse av 

verdier, selvoppfatning og mental helse hos elever i videregående skole, viser til en 

instrumentell verdi av skolen hos elevene. Denne er nært knyttet til nytteverdien av 

utdannelsen. De fleste i Tangens(1998) studier er opptatt av skolens fremtidige nytteverdi. I 

tillegg kommer det frem hvordan fremtids og her- og -nå dimensjonen oppleves som en 

dimensjonen fremfor to adskilte. Gode skoleerfaringer ser ut til å gi positive forventinger til 

fremtiden, mens negative erfaringer kan gi bekymringer og lave forventinger til 

fremtiden(Tangen,2004;485).  

4.6.2 Kontrolldimensjonen 

Den andre dimensjonen innen begrepet skolelivskvalitet er knyttet til kontroll over egen 

skolehverdag. Her er det snakk om bekymringer og positive forventinger og erfaringer knyttet 

til elevens opplevelse av å kunne påvirke egen skolehverdag. I denne sammenheng vil 

betydningen av om elevene opplever å være «aktør» i eget liv viktig. Hva som avgjør om 

elevene kjenner på dette regnes for å være kontekstavhengig(Tangen, 2004;485). Eleven vil 

og handle intensjonelt, noe som tilsier at når barn og unge viser mindre hensiktsmessig atferd 

i skolen gjør de dette i mer eller mindre grad bevisst ønsker å gjøre det. Disse handlingene er 

styrt av aktøren og dens handlinger vil gjensidig påvirkes av konteksten og derfor gi både 

muligheter og begrensninger for eleven. I møte med elever med atferdsproblemer fremmes det 

at disse elevene også må bli sett på som aktører på lik linje som andre elever. Dersom 

elevenes behov ikke blir imøtekommet, kan dette resultere i brutte relasjoner, skuffelser og en 

forsterkning av atferden(Løgstrup,1956; Nordahl, Sørlie, Tveit & Manger,2005.  Lærere bør 

derfor gå inn for å snakke med eleven og reflektere over hva de sier, for å få best mulig 

forståelse av elevens tanker og følelser, da dette vil legge god premisser for læring, men det 

kan likevel være lett å danne feilaktige oppfatninger av elevene, slik at elvene ikke opplever 
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de beste betingelsene for læring(Bruner,1997;Manger,Lillejord,Nordahl&Helland,2009). 

Dette bunner ofte i at eleven og læreren oppfatter situasjonen subjektivt, og kan dermed ha to 

vidt forskjellige oppfatninger av samme situasjon(Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2005) 

 Elvene blir i skolen tidlig møtt med at de har ansvar for egen læring. Mange lærere glemmer 

at dette er noe som elevene må lære(Tangen,2004). Hva som ligger i det å oppleve at man er 

aktør i eget liv er nært forbundet med kontroll over egen tilværelse og det å ta ansvar og 

initiativ i utfordrende situasjoner. Andre opplever seg mer som en «brikke» i eget liv. I 

elevenes øyne er det da snakk om at andre styrer og har kontroll over egen tilværelse. 

Nygård(2007) poengterer i sin bok at det kan være en utfordring for spesialpedagoger og 

lærere å gjøre elever med særskilte behov til aktører i eget liv, slik det jobbes med i skolen 

gjennom elevmedbestemmelse eller ansvar for egen læring(Tangen,2004; 486). For elever 

med spesielle behov vil ytterligere tilrettelegging være avgjørende for om eleven opplever å 

være «aktør fremfor brikke i egen læringsprosess». Dette innebærer å trygge elvene, lytte til 

dem og gi de forventninger. Til samme tid må elevene også utfordres for å fremme 

utvikling(Nygård, 2007).  

 For enkelte elever kan det å ha kontroll over egen innsats resultere i at positive forventinger 

dominerer de negative. Andre elever kan igjen ha liten tro på at man klarer å håndterte de 

utfordringer som morgendagen byr på. Slike erfaringer kan forklares gjennom Banduras 

begrep self-efficacy (Bandura, 1997).  Dette handler om menneskers forventninger om å 

mestre og å takle den motgang som måtte komme. Det som er avgjørende er at mennesket 

som skal lære kjenner på at en har de nødvendige kunnskapene og ferdighetene som skal til 

for å utføre handlingene(Manger,Lillejord,Nordahl &Helland,2009). Dersom elevene ikke 

opplever dette, kan morgendagen preges av bekymring og lave forventinger om mestring.  

Forventning om mestring regnes ikke for å være en evne eller et personlighetstrekk, men 

derimot en tanke eller forestilling om at man kan mestre den enkelte oppgaven man står 

ovenfor, enten det dreier seg om matematikkoppgaver eller å tilegne seg en sosial 

ferdighet(Tangen,2004;486).  

Forventning om mestring vil også avhenge av konteksten det utspilles i, og er derfor ikke 

nødvendigvis noe som er stabilt hos eleven. Høy forventning om mestring vil ha betydning 

for elevene når det gjelder det å prøve seg på fremtidige oppgaver innen det samme område( 

Bandura,1997).Derimot vil lav forventning om mestring påvirke elevens forutsetninger for å 

prøve seg på oppgaver som eleven ikke har kjennskap til fra før(Tangen,2004;486).  
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4.6.3 Selvregulert læring 

«Ansvar for egen læring» ble som tidligere nevnt tidlig i introdusert for elevene i 

ungdomskolen. Å meddele for elevene at de har ansvar for egen læring uten å lære elevene de 

nødvendige ferdighetene som dette ansvaret krever, kan sies å være en ansvarsfraskrivelse fra 

skolens side. Derfor bør termer som medbestemmelse eller medansvar heller brukes. 

Zimmermann(1994,1998,2000; Skaalvik & Skaalvik,2005) er opptatt av å fremme at elevene 

skal ta ansvar for egen læring. Zimmermann er sentral innenfor en tradisjon kalt selvregulert 

læring. Dette innebærer at elevene lærer seg strategier som fremmer læring. Det sentrale 

innen den selvregulerte læringen er at elevene kan lære seg å regulere egen læring, slik at de 

kan ta ansvar for deler av læringsprosessen. På denne måten vil elevene kunne bli mindre 

avhengige av en lærer. Dette tilsier dermed ikke at elevene skal klare seg helt uten eller ikke 

ha tilgjengelighet til en lærer. I og med at mye av læringsarbeidet må gjøres på egen hånd 

uten tilgjengelighet til en lærer, vil elever profitere på å bli mest mulig selvregulert, da mye av 

arbeidet i fremtidig skolegang krever at eleven jobber på egen 

hånd(Skaalvik&Skaalvik,2003).  

Selvregulering hos elevene lar seg lettere gjøre i de læringsmiljø der hvor det er en 

læringsorientert målstruktur. Dersom skolen har en målstruktur som preges av å være 

presentasjonsorientert, kan elevene bli egosentrerte og opptatt av sosial sammenligning. Dette 

kan bli spesielt uheldig for de elever som opplever lite mestring på flere områder.(Skaalvik & 

Skaalvik, 2005).Fordi det å prestere blir  viktig for elevene, kan det resulterte i at elevene tyr 

til mindre hensiktsmessige læringsstrategier, som for eksempel det å unngå å søke hjelp og 

veiledning for å komme seg videre med arbeidet. Noe av det som regnes som vesentlig for at 

elevene skal bli mer selvregulerte, er at skolen evner å gi tilpasset undervisning som 

imøtekommer en større andel av elevgruppen. Tilpasset undervisning blir viktig for at elevene 

skal klare å løse oppgavene, sette seg realistiske mål og for å kunne motivere seg og ha 

forventninger om å mestre(Skaalvik&Skaalvik,2005). 

Da det er store individuelle forskjeller når det gjelder evne til å utvikle selvregulering kan 

dette medføre konsekvenser. Tidligere forskning viser til at selvregulering gir bedre 

læringsresultater, og at dette skyldes at læringsprosessen blir mer effektiv(Skaalvik & 

Skaalvik, 2005). Det å tilegne seg gode selverguleringsferdigheter er ikke bare noe som ser ut 

til å gi fordeler i skoleløpet ved at eleven gjør det bedre på skolen, men det gir også fordeler 

senere i livet når det gjelder problemløsing og utvikling av nye ferdigheter(Pintrich og 
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Schunk 2002, Schunk 1996, Weinstein, Husman og Dierking 2000; Skaalvik & Skaalvik, 

2005). 

4.6.4  Arbeidsdimensjonen  

Denne dimensjonen handler om elevens opplevelser av det skolefaglelige innholdet. Her kan 

man stille spørsmålet om hva som regnes som positive og negative erfaringer knyttet til 

skolearbeidet sett fra elevens ståsted(Tangen,2004;487).Tangen(2004) nevner her 

betydningen av at eleven holder på med noe ordentlig. Hvor viktig læringselementet er 

varierer. Enkelte elever er opptatt av at det de gjør utgjør en forskjell, som eksempelvis det å 

oppnå en bedre karakter i et fag. Hva slags skolearbeid som elevene oppfatter som seriøst og 

ordentlig varierer betydelig. Det ser og ut til å kunne knyttes til praktiske oppgaver. Til 

samme tid kan også det å jobbe med teorifag være viktig når det gjelder å føle at man holder 

på med noe ordentlig. Blant annet opplevde en elev med matematikkvansker at hun jobbet 

med noe ordentlig når hun regnet matematikkoppgaver(Tangen, 2004;487).  

Andre faktorer som ser ut til å påvirke betydningen av skolearbeidet handler om signaler fra 

lærere.  Elevene forteller i denne sammenheng om lærere som kommer og går. Dette kan 

medføre at elevene ikke vet helt de holder på med og at situasjonen oppleves som 

uforutsigbar. Dersom læreren uttrykker at det ikke er nøye om man arbeider eller ikke eller 

om man dukker opp på skolen i det hele tatt vil dette kunne redusere arbeidsdimensjonene og 

til samme tid redusere relasjonen til læreren(Tangen 2004).  

4.6.5 Relasjonsdimensjonen 

I Tangens(1998) undersøkelse blant elever med særskilte behov i videregående skole, gis det 

utrykk for at elevenes relasjoner til lærere og medelever er av stor betydning for elevene. 

Elevene forteller blant annet om «greie lærere» i denne sammenheng. Spesielt viktig for 

elevene er det at lærerne er vennlige og at de viser interesse for elevene.  Forholdet til klassen 

og medelever er også av stor betydning. Her nevner elevene at en av de viktigste grunnene til 

å gå på skolen, er for å møte venner(Tangen,2004;486). Menneskers sosiale nettverk og 

relasjoner til familie, ser ut til å være noe som går igjen innen i all livskvalitetsforskning. 

Dette er en tydelig indikator på at sosiale og støttende nettverk er nært forbundet med god 

livskvalitet(Tangen,2004).  Likevel er det er ikke dermed gitt at gode relasjoner predikerer 

god livskvalitet. Det kan også være motsatt, i form av at personer med god livskvalitet 
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utvikler gode relasjoner og sosiale nettverk.  Det er og vanskelig å forklare om god 

livskvalitet er entydig med ytre faktorer som støttende foreldre, gode venner eller gode 

relasjoner til lærere eller indre faktorer som personlighet(Ibid).   

Et tredje perspektiv dreier seg om betydningen av interaksjon i klasserommet. Kvalitative 

studier i klasserommet fremmer hvordan lærernes språk, holdninger og oppførsel vil påvirke 

elevenes erfaringer, handlinger og holdninger(Tangen,2004;486).  

4.7 Skolens rolle i møte med de innagerende 

elevene 

4.7.1 Elev-lærer relasjonen  

 

Hamre & Pianta (2005) viser til at gode lærer-elev relasjoner er svært viktig for elevens 

læring og utvikling. Relasjonen i denne sammenheng omtales som de tanker, følelser og 

holdninger eleven og læreren har til hverandre og seg imellom. Ifølge Spurkeland & 

Lysebo(2016) har mennesket et grunnleggende behov for verdsettelse fra de mennesker man 

omgås. Både læreren og eleven får energi av ved en bekreftelse på at begge parter trives i 

hverandres nærvær, men det blir lærerens ansvar å opprettholde relasjonen. Dette kan ses i 

sammenheng med at en relasjonen mellom likestilte voksne, gjør begge parter ansvarlige for å 

opprettholde en god relasjon. I samspillet mellom en voksen og en elev, vil relasjonen derimot 

preges av å være asymmetrisk, noe som primært legger ansvaret på den voksne parten. Med 

andre ord stilles den voksne ansvarlig når det gjelder relasjonens kvalitet og konsekvenser 

(Juul & Jensen, 2003). 

 
Drugli(2012) fremmer hvordan positive relasjoner mellom lærer og elev kjennetegnes av at 

begge parter har både en positiv innstilling og forventing til hverandre. Lorite(1969) viser i 

sin studie til at lærere ønsker å lykkes i møte med elevene, og at læreren søker etter 

bekreftelse på det gjennom relasjonene læreren har til elevene.  

Noe annet som kjennetegner gode lærer-elev relasjoner er tillit. Dersom relasjonen mellom 

elever og lærer preges av tillit, gjør det læreren i stand til å stille krav til elevene både sosialt 

og faglig(Spurkeland & Lysebo,2016). Et tillitsforhold mellom læreren og elevene er dermed 
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ikke fastlagt en gang for alle, men noe som lærerne kontinuerlig må jobbe for å 

opprettholde(Nordahl, 2002). Når relasjonen er preget av tillit, handler dette ofte om at man 

over lengre tid har hatt positive erfaringer når det gjelder kommunikasjonen og samspillet seg 

imellom. Det gode samspillet gjør det også lettere å håndtere misforståelser og konflikter, noe 

som er avgjørende for å ha en god relasjon. Også Jul og Jensen(2003) er opptatt av å fremme 

samarbeidet mellom lærer og elev. Her påpekes det at barn alltid ønsker å samarbeide, men at 

det kan bli komplisert dersom den voksne parten ikke forstår intensjonene bak barnets atferd. 

Eksempelvis vil innagerende elever, dersom de opplever å bli avvist når der tar initiativ, 

kunne medføre at elevene tar mindre initiativ eller finner andre metoder å få oppmerksomhet 

på. Det blir derfor viktig at barnet får respons på de handlinger som utføres gjennom blikk, 

smil eller ved at læreren legger en hånd på skulderen til eleven(Ibid).  

 Ifølge Drugli(2012) er et særdeles viktig punkt når det gjelder elev- lærer relasjonen at 

læreren evner å være sensitiv ovenfor elevens signaler, atferd og forutsetninger. Spesielt 

viktig blir dette for elever med innagerende atferd, da en sensitiv lærer vil kunne tilrettelegge 

for gode mestringsopplevelser tilpasset elevenes forutsetninger(Lønberg,2006). I lærerjobben 

skal en kunne klare å fokusere på gruppen av elever og til samme tid ivareta enkelteleven og 

fange opp dens signaler. Dette regnes for å være en nokså kompleks oppgave, som ikke alle 

lærere nødvendigvis mestrer(Pianta, Sthulman og Hamre, 2002; Drugli, 2012).  

Det fremmes også hvordan lærere bør jobbe for å bli kjent med hver enkelt elev, bruke 

elevens navn og aktivt gå inn for å prøve å tilegne seg forståelse for hvordan eleven vil 

«lykkes» i skolen(Rimm- Kaufamm 2011; Drugli, 2012). Spesielt viktig er dette for elever 

som viser innagerende atferd. I den forbindelse bør lærere være bevisst på hvilke signaler 

elevene sender ut og til samme tid kommunisere at de er opptatt av at elevene skal gjøre det 

bra på skolen. Når læreren kjenner elevene sine vil det bli enklere å tilpasse undervisningen. 

Hvis læreren kjenner til de elever som er tilbaketrukket, kan læreren bevisst jobbe med 

plasseringen av disse elevene i klassen, slik at det gir fordeler for elevene(Drugli, 2012).   

Tidligere forskning viser til at elever med innagerende atferd har mindre nære relasjoner til 

sine lærere og at dette kan ha sammenheng med elevenes atferdsutrykk i form av å være stille, 

tilbaketrukket og mindre deltakende (Coplan, Arbeau & Armer, 2008). Uavhengig av hva 

som er årsaken til at elevene kommuniserer innagerende atferdsutrykk, vil atferdsutrykket ofte 

være preget av tanker, følelser, reaksjoner og holdninger som ikke deles eller som i mindre 

grad deles. Denne usikkerheten er noe som både lærere og elever synes det er vanskelig å 
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forholde seg til. Lærere kan i enkelte tilfeller tenke at den innagerende atferden hos eleven 

skyldes manglende interesse for dem som lærere og andre forhold i skolen, dette er noe som 

kan medføre svake lærer-elev relasjoner(Bru et al, 2016). Ifølge Lund (2012) har skoler lett 

for å bagatellisere at elever som strever med innagerende atferd, fordi det ikke rammer 

omgivelsene direkte på lik linje med den utagerende atferden. Lund (2004) har også funnet ut 

at lærere ønsker å gi de innagerende elevene mer oppmerksomhet, men at de ikke har tid til å 

følge oppe elevene i den grad som er ønskelig.  

Forskningen til Hattie(2009) som er gjort med 83 millioner elever, viser til at tillit og trygghet 

i relasjonen fører til økt forståelse og at eleven tørr å spørre. Han viser og til at tilliten mellom 

denne gruppen elever og lærere sjelden er god, og at dette bør være en tankevekker for lærere, 

da relasjonen til lærere vil påvirke elevens kommunikasjon og samhandling med andre 

mennesker. Dersom eleven opplever seg godt likt, vil kommunikasjonen fungere bedre enn i 

de relasjoner som oppleves som dårlige. På den måten vil de erfaringer eleven har med 

tidligere relasjoner påvirke og bygge på interaksjon med andre i fremtiden (Nordahl, 2002).   

Flere studier viser at elever med innagerende vansker lett kan utvikle negative lærer-elev 

relasjoner preget av lite nærhet og konflikt sammenlignet med elever som ikke strever med 

psykososiale vansker (Rydell, Bohlin & Thorell 2005; Rudasill 2011; Nilsen,2017). Fra 

elevens side vil manglende respons ofte bunne i frykt, sjenanse eller usikkerhet fremfor 

manglende interesse. Denne form for usikkerhet kan resultere i en mindre nær elev-lærer 

relasjon. I lys av dette blir det desto viktig at lærerne er åpne om at elevens atferd kan tyde på 

utrykk for flere ting, og at den manglende interessen ikke nødvendigvis har sammenheng med 

forhold i skolen(Nyborg & Mjelve 2017; Nilsen 2017). 

 Drugli(2012) peker på hvordan det vil være av betydning at lærere bevisst går inn for å 

etablere nære relasjoner til denne gruppen elever, da elevene i utgangspunktet kan streve med 

å ta intiativ på egen hånd. Denne gruppen av elever trenger at læreren aktivt tar kontakt med 

dem, slik at den positive kontakten opprettholdes. På en annen side kan nære lærer-elev 

relasjoner resultere i et avhengighetsforhold. Det å ha en positiv relasjon til lærer gir i seg selv 

mange fordeler, men en relasjon med for mye avhengighet kan igjen skape hindre for eleven. I 

en positiv relasjon vil elevene oppleve relasjonen til lærer som en trygghet i miljøet, som 

bidrar til at eleven tørr å utforske og søke seg til medelever og andre personer i skolen. 

Dersom relasjonen oppleves som for avhengig vil eleven i flere tilfeller bli for opptatt av 
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læreren og voksenkontakten, og derfor kunne risikere å miste de fordeler som inkluderes i 

jevnalderfellesskapet(Drugli, 2012).  

4.7.2 Vennskapsrelasjoner  

I en MMI-undesøkelse ble rundt 3000 elever spurt om hva de opplevde som den viktigste 

grunnen til å gå på skolen. Det svaret som flest elever krysset av på var «det å få venner» 

Dette gir indikasjoner på at det sosiale planet er av stor betydning for elevene. Ifølge Frønes 

må dette ses i sammenheng med hvordan jevnalderfellesskapet har nær relevans med elevens 

sosialiseringsprosess(Frønes, 2012).  

 Ifølge Kvalem & Wichstrøm(2009) bunner vennskap ofte i likhet og gjensidighet blant de 

involverte partene. Dette er noe som også noe som kjennetegner vennskapsrelasjoner hos de 

innagerende elevene. Blant annet vises det at elevene inngår i relasjoner hvor partene strever 

med tilsvarende vansker som seg selv eller andre psykososiale vansker. Dette er noe som kan 

gjøre relasjonene mer sårbare(Mjelve & Nygård, 2017; Nilsen, 2017). Lund (2004) hevder at 

det å være trygg gjør at elevene tørr å ta plass og gi sin stemme. For de innagerende elevene 

vil det å bli trygg være utfordrende for den gruppen elever, da de ofte strever med sosiale 

relasjoner.  

Internasjonal forskning viser og til at innagerende elever ser ut til å ha færre 

vennskapsrelasjoner og kvaliteten på disse er ofte dårligere, da relasjonene preges av mindre 

kommunikasjon og fortrolighet(Rubin, Coplan & Bowker 2009).  I tillegg fremkommer 

elevene som mindre hjelpsomme ovenfor hverandre(Rubin, Coplan & Bowker 2009). Det å 

oppleve å ikke mestre sosial samhandling med andre kan gjøre at elevene blir mer 

innadvendte og  isolerte om det ikke gjøres noe mer for å inkludere eleven i det sosiale 

samspillet. Dersom eleven opplever avvisning vil dette kunne medføre en negativ 

selvoppfatning hos eleven(Holmen, 2016).  

Når det gjelder vennskap mellom barn har Lund(2008) gjennomført en studie, hvor hun har 

intervjuet tenåringsjenter om deres opplevelse av relasjoner til andre elever. I denne 

sammenheng bruker Lund begrepet «de usynlige» for å understreke betydningen av 

deltakernes opplevelser. Elevene forteller her at de opplevde seg som usynlige, at de hadde få 

venner og at kvaliteten på relasjonene var dårlige.  Resultatene i denne studien er utført i 

norsk skole, men er overførbar på Internasjonal basis. I studien fremkommer det at det å ha få 
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vennskapsrelasjoner og lav kvalitet på disse relasjonene, har vesentlig betydning for 

innagerende elever og deres opplevelse av tilhørighet til elever og jevnaldergruppen(Lund 

2008; Nilsen 2017). Dette kan trekkes tilbake til forskning om livskvalitet hvor sosiale 

nettverk og relasjoner er en faktor som ser ut til å gå igjen i all livskvalitetsforskning, når det 

gjelder forhold som har betydning for opplevelsen av god livskvalitet(Tangen 2004).   

4.7.3  Betydningen av klasseledelse 

Ifølge Paulsen og Bru(2008) er det for innagerende elever svært viktig at læreren fremstår 

som en tydelig klasseleder. Klasseledelse er et begrep som beskrives som kunnskapsbaserte 

prinsipper eller retningslinjer for god praksis. Nært forbundet med klasseledelse er 

didaktikken som omhandler planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av 

undervisningen (Pettersson & Postholm, 2003). Klasseledelse omtales ofte som lærerens 

kompetanse i å holde orden og det å skape produktiv arbeidsro gjennom å fremme og skjerme 

undervisning og læringsaktiviteter i samarbeid med elevene(Ogden, 2016, s17). Ofte stilles 

det spørsmål om hva som regnes for å være god klasseledelse? 

Når det gjelder innagerende elever er trygghet et sentralt punkt, og dette er noe som kan 

skapes gjennom god klasseledelse(Lund, 2004). God klasseledelse er også nært forbundet 

,med lærernes evne til å være en tryggklasseleder. Dette innebærer at elevene vet hvem 

læreren er, ikke bare i rollen som fagformidler, men også hvem læreren er som person, hvor 

elevene er trygge på hvordan læreren vil reagere på det som skjer i klassen(Nordahl, Sørlie, 

Manger & Tveit, 2005). 

For de sjenerte elevene ser ut til at sosial støtte fra læreren er viktig samt et godt klassemiljø, 

da dette har vist seg å ha betydning for elevenes faglige ferdigheter og deres relasjoner til 

medelever(Gazelle,2006;Bru;Idsøe & Øverland,2016). Når det gjelder innagerende elever 

viser forskning at denne gruppen elever vil profitere på at læreren bruker proaktive strategier. 

Proaktiv klasseledelse kjennetegnes ved et godt klassemiljø som ivaretar elevene, der det 

godtas å ikke være den første til å rekke opp hånden. Ifølge Lund(2004) vil læreren kunne 

skape et godt klassemiljø ved å legge føringer for hva som er akseptabel og uakseptabel atferd 

som at det ikke er lov «å le av andre».  

Paulsen og Bru(2008) viser til at dersom elevene får være med på å bestemme 

undervisningsformen kan dette bidra til å skape mer motivasjon for arbeidet de gjør. For 
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sjenerte elever vil evalueringsformer som fokuserer på innholdet fremfor konteksten det 

fremføres i være til fordel for denne gruppen av elever. For sjenerte elever vil ofte skriftlige 

evalueringsformer være noe som fungerer godt. Til samme tid er det viktig for elevene at de 

utfordres på å mestre nye sitasjoner. I denne sammenheng blir det lærerens jobb å sørge for at 

det finnes en balansegang mellom det å håndtere nye sosiale situasjoner og arbeidsformer som 

eleven er godt kjent med(Paulsen et al, 2008:40). 
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5 Presentasjon og analyse av 

resultater  

I denne delen av oppgaven vil jeg presentere resultatene av studien med utgangspunkt i 

informantenes besvarelser. Følgende kategorier jeg har tatt utgangspunkt i er: Lærernes 

forståelse av innagerende atferd, betydningen av skolearbeidet, evne til å påvirke egen 

skolehverdag, relasjoner til lærer og medelever og positive og negative skoleerfaringer. 

Kategoriene gjenspeiler svarene til informantene i de kvalitative intervjuene og de inneholder 

også et utvalg av de mest representative sitatene. Disse kategoriene er utarbeidet på bakgrunn 

av en temasentrert tilnærming, noe som utdypes i metodekapittelet.  

5.1  Lærernes forståelse av innagerende atferd 

I denne kategorien vil jeg belyse lærernes beskrivelser av hva som kjennetegner innagerende 

elever og hvordan lærerne legger merke til denne type elever. For å få innsikt i hvordan 

lærerne opplever de innagerende elevens skolelivskvalitet, slik det lyder i studiens 

problemstilling, ble det først og fremst nødvendig å få en forståelse av hvordan lærerne 

definer innagerende atferd. Felles for lærerne er at elevene beskrives som stille, passive og 

som lite deltakende i timen og gruppeaktiviteter. To av lærerne nevner også i intervjuet at de 

aldri har hørt ordet «innagerende» i løpet av sin yrkespraksis.  

Lærer 3 velger å beskrive innagerende elever på følgende måte: 

«Nei, de er ofte veldig stille. De rekker sjeldent opp hånda hvis man spør eller.. og kan 

noen ganger slite med å tørre å ytre sine egne meninger, med mindre du snakker alene 

med de. Ofte vil de ikke ha presentasjoner foran klassen, så de kommer gjerne og spør 

en stund før om de kan få ha det bare foran meg for eksempel, det er sånn typisk.» 

(Lærer 3)  

Læreren 3 viser her til at hennes beskrivelse av innagerende elever er nært forbundet med 

utfordringer til de krav som stilles til elevene i klasserommet, i form av muntlig deltakelse og 

gruppeaktivitet. Også Lærer 1 viser til en beskrivelse av innagerende elever, hvor den 

innagerende atferden kommer til utrykk i klasserommet.  

Læreren utrykker følgende: 

«Jeg tenker at det som beskriver den type elever er at de er stille, kanskje engster seg 

for å delta så mye i ulike settinger i undervisningen og læringsløpet(…)Eh, men ja det 



39 

 

der med å ikke rekke opp hånden eller det med og ikke spørre lærere eller medelever 

om å få hjelp da, kanskje ikke delaktig i læringsprosessen, verken alene eller med 

medelever».(Lærer 1).  

Lærer 4 har følgende beskrivelse av det å være en innagerende elev: 

«Sånn som jeg tenker på dem jeg eventuelt har da eh, så er det jo elever som gjør lite 

ut av seg i et klasserom med 30 andre elever, som ikke tar ordet, sier noe høyt, og hvis 

man blir bedt om å si noe høyt, så kanskje man snakker med lav stemme, vanskelig å 

høre, ja nærmest vanskelig for å snakke høyt, og du ser kanskje et tydelig kroppsspråk 

på at de er ubekvemme i situasjoner hvor de kanskje må delta i en diskusjon med flere 

om det er hel klasse eller gruppe eller ja.» (Lærer 4) 

Jeg vil nå se på lærernes forståelse av innagerende atferd opp mot hvordan innagerende atferd 

defineres ut i fra utvalg teori.   

 Når det gjelder lærernes beskrivelser av innagerende elever tyder det på at lærerne har nokså 

like oppfatninger. Felles for beskrivelsene er at den innagerende atferden har nær 

sammenheng med klasseromskonteksten og de krav som stilles til den. Her beskrives elevene 

som mindre deltakende i timen og i gruppeaktiviteter. Beskrivelsene kan ses i sammenheng 

med Skaalvik og Skaalvik(2005) sin forskning som viser at personer med lavt selvverd ofte 

unngår å eksponere seg og det å ta sjanser. Ifølge Berg(2005) vil elever med atferdsvansker 

ofte unngå kontakt, og vike unna aktiviteter som innebærer at elevene blir utfordret. Også 

Flaten(2010) viser til at sjenerte elever har mindre kontakt med lærere og medelever. 

Raudasill & Rimm Kaufmann(2009; Drugli, 2012) fremmer også i sin forskning noen 

utfordringer som går igjen hos sjenerte elever. Forskningen tyder på at sjenerte elever har 

vanskeligere for å svare på spørsmål i klasserommet, og de vil ofte i mindre grad melde seg 

frivillig til deltakelse i gruppeaktiviteter. 

Da lærerne blir stilt spørsmål om hvordan de legger merke til de innagerende elevene er det 

felles ved beskrivelsene til lærerne opplever det utfordrende å legge merke til denne type 

elever. Felles for to av lærerne er at de legger merke til elevene ved at de må spørre seg selv i 

etterkant om eleven har vært tid stede i timen. En av lærerne bruker begrepet «usynlige» for å 

understreke at elevene kan falle fra i flere sammenhenger.  

Dette forklares slik: 

«Nei, jeg tenker jo at det er de du ikke har mest med å gjøre, som verken lærer eller 

sosiallærer, fordi de går under radaren i mange sammenhenger.. sitter stille i klasserommet, 

hevder seg ikke. Eh, litt de der usynlige, og da blir jeg litt engstelig når jeg ser en gutt på 10. 

trinn og tenker næmmen gud han har jeg aldri sett før(...)da blir jeg egentlig litt sånn skuffa 

over meg selv(…) Men jeg er jo veldig opptatt av at jeg skal vite hvem alle er(..) Men så har 
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du jo på den andre siden hvis man blir den type person som begynner å dette ut av skolen, da 

kjenner jeg jo veldig godt til dem, for da blir det jo mye du må jobbe rundt de(…)».(Lærer 2) 

Lærer 4 utrykker en lignende beskrivelse: 

«(...) Det er kanskje det at man legger merke til at man ikke tenker over at de er der, hvis man 

ikke er bevisst på det da. Eh, at du nærmest kan ha en time også kan du tenke etter var den 

eleven der i dag eller ikke, og det er jo litt skummelt hvis man som lærer ikke vet om eleven 

var til stede eller ikke, så det er jo gjerne noe man er litt bevisst på». (Lærer 4). 

Både lærer 2 og 4 gir her utrykk for at de opplever det som vanskelig å legge merke til og 

forholde seg til de innagerende elevene. Lærer 4 impliserer betydningen av og bevisst gå inn 

for å legge merke til elevene, mens lærer 2 beskriver hvordan hun opplever at elevene kan 

falle fra i flere sammenhenger da elevene kan være vanskelig å legge merke til. Felles for 

lærerne ses en ansvarsbevissthet rundt at denne type elever bør bli lagt merke til i skolen.  

Jeg vil nå videre gå nærmere inn på hva forskningen sier om de tendenser som går igjen i 

lærernes beskrivelser.  

I lys av lærernes erfaringer er det tydelig at de opplever det utfordrende å fange opp de 

innagerende elevene. Lærernes erfaringer kan støttes av forskning gjort av Coplan, Arbeau & 

Armer(2008) som viser til at uavhengig av årsaken til den innagerende atferden, vil 

atferdsutrykket ofte være preget av holdninger, tanker og følelser som i mindre grad deles. 

Denne usikkerheten er noe som både lærere og medelever synes det er vanskelig å forholde 

seg til.  Lærernes beskrivelser kan også støtes av Ogden(2012) sin forskning, som tyder på at 

lærere legger merke til de de innagerende elevene, men de er usikre på hvordan de skal 

håndtere elevens sjenanse. Lund (2004) har også funnet ut at lærere ønsker å gi de 

innagerende elevene mer oppmerksomhet, men at de ikke har tid til å følge oppe elevene, slik 

de ønsker. Dette er også noe som impliseres i flere av lærernes beskrivelser, hvor det gis 

utrykk for betydningen av at elevene blir latt merke til.  

Lund (2012) fremmer at skoler kan ha lett for å bagatellisere elever med innagerende atferd, 

fordi det ikke rammer omgivelsene direkte på lik linje med den utagerende atferden. Dette kan 

ses i tråd med lærer 4 sitt utsagn. Slik jeg velger å tolke læreren, impliserer hun at hun er  

opptatt av å følge opp de innagerende elevene, men at elevene er vanskelige å legge merke til. 

Dette gir indikasjoner på at lærerne ikke er fullt klar over hva elevene kommuniserer gjennom 

det innagerende atferdsutrykket, da atferden ofte er et tegn på mistilpasning og et rop om 

hjelp når elevene trekker seg unna eller viser unngåelsesatferd(Lund, 2012). Dette kan knyttes 

til forskning av Coplan & Weeks(2010;Bru, Idsøe & Øverland,2016) som peker på hvordan 
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lærere og medelever ofte kan tolke atferden som avisning og manglende interesse.  Da to av 

lærerne også nevner at de ikke har hørt om begrepet «Innagerende» i løpet av sin 

yrkespraksis, sier dette noe om lærernes kjennskap til denne type atferdsproblematikk. Det 

sier også noe om at innagerende atferd mulig ikke er et tema som lærere snakker mye om. Det 

er derfor grunn til å stille spørsmål om denne type problemstilling bør løftes mer i skolen?  

Forholdet mellom atferd og kontekst  

Et felles moment som går igjen i lærerens beskrivelser av de innagerende elevene, er hvordan 

atferden og kontekst gjensidig påvirker hverandre. Dette belyser lærer 1 i følgende sitat: 

«Jeg tenker jo at det kan fort avhenge av læringsmiljøet da. Rammen rundt 

undervisningen da. At det ikke nødvendigvis er sånn at hvis du er innagerende, så er 

du innagerende overalt, men det avhenger av forholdene du er i, settingen du er i og 

hvordan rammene rundt undervisningen og tryggheten i det du driver med er 

da»(Lærer 1). 

Læreren fremmer her hvordan læringsmiljøet vil påvirke elevens atferd i klasserommet. Hun 

peker også på hvordan trygge rammer vil være avgjørende for elever med innagerende atferd.  

Lærer 3 gir også utrykk for hvordan atferden påvirkes av konteksten. Dette fortones på 

følgende måte: 

«Jeg har og sett en del ungdom som sammen med voksenpersoner, altså på skolen er veldig 

stille, men når du ser de sammen med venner er de ikke stille i det hele tatt, snarere tvert i 

mot, da de er deltakende og veldig pratsomme, så jeg opplever jo at jeg ser litt alt av dem. De 

er ofte veldig ulike. Det er vanskelig å sette de i en kategori for seg selv». (Lærer 3) 

Lærer 3 poengterer her hvordan elever kan være stille når de er sammen med voksne i skolen, 

men inntar en annen rolle i samhandling med venner. Lærerens utsagn understreker de 

individuelle forskjellene hos elevene og viser til en forståelse for at atferden ikke 

nødvendigvis er et stabilt trekk ved eleven.   

Det er tydelig at lærerne i studien har en felles forståelse av hvordan kontekst og atferd 

gjensidig påvirker hverandre. Lærerne gir utrykk for dette på ulike måter i deres beskrivelser, 

hvor den innagerende atferden både er tilstedeværende og fraværende avhengig av 

konteksten.  

Jeg vil nå videre i oppgaven se på hvorvidt tendensene i lærernes beskrivelser samsvarer med 

eksisterende forskning representert i teorikapittelet.   
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Forholdet mellom hvordan atferd og kontekst påvirker hverandre, er noe som kan støttes av 

Lund(2012:26) sin teori, hvor det fokuseres på at uavhengig av årsaken til atferden, bør den 

voksne vurdere atferden ut i fra dens kontekst, frekvens og atferdens innvirkning på 

livskvaliteten til eleven. Hvordan atferden påvirkes av sosial kontekst eksemplifiserer lærer 3 

når hun viser til hvordan elever kan være stille i samhandling med voksne, men når eleven er 

sammen med venner ser atferden derimot ut til å fravike.  

Også andre teoretikere er opptatt av å fremme sammenhengen mellom atferd og kontekst. 

Sørlie og Nordahl(1998) viser til betydningen av å observere elever på flere arena for å 

vurdere om eleven også viser tegn til mistilpasning her. Det hjelper dermed ikke å vurdere 

eleven kun i en kontekst og se på hvilke begrensinger eleven har i den spesifikke konteksten. 

Nordahl(2000) er opptatt av å beskrive hvordan systemteori redegjør for hvordan 

samspillsvansker kan oppstå i det individ og kontekst ikke går hånd i hånd. Fokuset blir 

dermed rettet mot å skape endringer i miljøet fremfor å lete etter mangler hos individet. 

Lund(2012) sin forskning understreker også betydningen av å observere elevene på andre 

arena enn i skolen. Studien viser her at elevene fremstiller seg som noe annet enn «stille» når 

de er sammen med venner eller familie. 

Slik det fremkommer i de tidligere representerte sitatene, hvor flere av lærerne 

eksemplifiserer hvordan atferden gjensidig påvirkes av sosial kontekst, ønsker jeg å stille 

spørsmål til om forhold ved skolekonteksten fremproduserer innagerende atferd? Hvis man 

trekker tråden tilbake til Sørlie og Nordahl(1998) sin forklaring på atferdsproblemer, vil hva 

som regnes som akseptabel atferd ofte avhenge av de normative krav som stilles i den aktuelle 

konteksten. Da skolen de siste ti årene har fått mer fokus på elevaktiviteter og krav til muntlig 

deltakelse vil det for innagerende elever kunne virke uoppnåelig å innfri disse, da forskning 

viser til at innagerende elever ofte strever med å innfri de krav som stilles til muntlig og sosial 

deltakelse i skolen(Paulsen & Bru, 2008). Med andre ord kan vil innagerende atferd ofte 

stride mot de krav som verdsettes i skolen, da utadvendte elever i større grad blir premiert 

blant både lærere og medelever(Ibid).   

I lys av lærernes erfaringer gir flertallet utrykk for en systemteoretisk forståelsesramme til 

hvorfor innagerende atferd forekommer. Denne forståelsesrammen vil bli viktig i møte med 

de innagerende elevene og ha betydning for hvordan elevene opplever og bli møtt av lærerne 

sine. Overland(2006) fremmer at et feil oppmerksomhetsfokus gir mindre grunnlag for å gjøre 

gode tilpasninger for elevene, da oppmerksomheten vil påvirke det læreren fokuserer på. I lys 
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av det kan det sies at en systemteoretisk forståelsesramme vil være mer fordelaktig, da 

fokuset ligger på å skape endringer i systemet og ikke hos individet(Sørlie & Nordahl, 1998).  

5.2 Skolearbeidets betydning   

 
Jeg vil i denne kategorien presentere lærernes beskrivelser av hvordan skolearbeidet er av 

betydning for elevene. Når lærerne blir stilt spørsmål om hvordan de opplever at skolearbeidet 

har betydning for elevene, har lærerne noe ulike beskrivelser. Felles for to av lærerne er 

derimot er at de opplever at innagerende elever kan finne styrke gjennom skolearbeidet, da det 

er her elevene kan kjenne på mestring.  

Lærer 4 forteller: 

«For noen er jo kanskje skolearbeidet og det å jobbe med noe selvstendig og skrivearbeid og 

sånn en trygghet, og det er der de kanskje føler mestring.» (Lærer 4) 

Lærer 3 nyanserer hvordan fagene kan være av betydning for de innagerende elevene. Hun 

utrykker følgende:  

«(..) Det er en del innagerende elever som er «top noche» faglig, som virkelig bare har 

seksere, og som egentlig ikke er noe spesielt, har noe spesielt høy sosial intelligens, men som 

virkelig briljerer faglig altså, de som er innagerende, men som kommer ut gjennom 

fagene»(Lærer 3) 

Lærer 1 har en litt annen beskrivelse enn de andre lærerne: 

«(..)Det er lærerens oppgave på en måte å snappe opp de elevene som faller av faglig, og hvis 

de ikke får til det så synes jeg jo at det er tydelig at elevene faller mer ut da, og at det faglige 

perspektivet forsvinner veldig både fra eleven, eller fra eleven, ikke fra læreren 

forhåpentligvis(..) Sånn at det er jo en grunn til å tilrettelegge for at de skal ha det trygt og 

godt, og da tror jeg læringen vil komme da(..)»(Lærer 1) 

Lærer 1 viser her en forståelse av hvordan egen rolle er med å påvirke elevens faglige 

utvikling, hvor hun trekker koblingen mellom oppfølging fra av læreren og det faglige 

perspektivet hos eleven. Lærer 3 og 4 gir i beskrivelsene over signaler om at det er nettopp 

gjennom fagene at elevene kan kjenne på mestring. Da lærer 3 referer til at elevene er 

innagerende, men kommer ut gjennom fagene, er det tenkelig at læreren forsøker å vise til at 
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det er gjennom fagene at elevene får vist sin kompetanse. Læreren 1 gir derimot utrykk for at 

hun har erfaringer med at det faglige perspektivet hos elevene avhenger av lærernes evne til å 

følge opp de elever som strever med den faglige utviklingen.  

I lys av presentert empiri fremkommer delte fokusområdet hos lærerne. Dette kan ses i 

sammenheng med det varierende fokuset på de innagerende elevene. I tillegg kan delte 

beskrivelser ha sammenheng med de individuelle forskjellene hos innagerende elever, da 

dette også går igjen i andre kategorier. Jeg vil nå diskutere lærernes beskrivelser opp mot 

teori.  

Jeg velger å tolke utsagnene til lærer 3 og 4 som at lærerne impliserer at elevene finner styrke 

gjennom skolearbeidet, men at elevene strever med den sosiale konteksten.  Dette er noe som 

kan ses i sammenheng med forskning om introverte elever, hvor det ifølge Coplan og 

Weeks(2010) er ingen forskning som indikerer at introverte elever har lavere akademiske 

ferdigheter enn andre elever.  På en annen side kan sitatene ses i sammenheng med forskning 

om sjenerte elever, som viser til at elevene ofte profiterer på vurderingsformer som fokuserer 

på innholdet fremfor den sosiale konteksten(Paulsen & bru, 2008). Sørlie og Nordahls (1998) 

sin studie viser også at elever med internalisert atferd ofte mestrer sosiale relasjoner dårligere 

enn skolearbeidet.  

I lys av informantens beskrivelser er tydelig at skolearbeidet er av betydning for de 

innagerende elevene, da det er her elevene finner sin styrke.  Dette kan ses i tråd med 

Banduras self-afficasy begrep(1997) knyttet til forventning om mestring. Her ses betydningen 

av at eleven selv opplever at en er stand til å takle de oppgaver som morgendagen byr på. 

Dersom elevene ikke gjør det vil dette kunne skape bekymring(Tangen, 2004). Når lærer 3 

nevner at det er gjennom skrivearbeidet de innagerende elevene kan kjenne på mestring, sier 

dette noe om at lærerne gjerne opplever at elevene mestrer denne delen av skolearbeidet. 

Dette kan også ses i tråd med når lærer 3 fremmer at elever som er innagerende kommer ut 

gjennom fagene. I lys av det kan det argumenteres for at skolearbeidet kan gi elevene 

forventinger om mestre noe som kan bidra til positive skoleerfaringer hos elevene(Tangen, 

2004). 

Lærer 1 viser til et viktig punkt som Tangen(1998) fremmer i sin teori om skolelivskvalitet 

innen arbeidsdimensjonen, hvor lærernes rolle blir viktig for den innsatsen eleven legger ned i 

skolearbeidet. Nærmere bestemt påpekes det at hvilke signaler læreren gir elevene omkring 
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det arbeidet elevene gjør i skolen, vil ha mye å si for innsatsen eleven legger i 

skolearbeidet(Tangen, 2004). Slik jeg velger å tolke utsagnet til lærer 1 i sitatet over, forteller 

vedkommende at dersom lærerne ikke evner å fange oppe de innagerende elevene som strever 

faglig, vil dette gjenspeiles i at elevene lettere mister det faglige fokuset. Dette sier noe om 

betydningen av at lærerne faktisk evner å fange opp de innagerende elevene, da dette kan 

være avgjørende for elevens læringsmuligheter.  

I lys av presentert empiri og teori ses det gjennom lærernes erfaringer at skolearbeidet er av 

betydning for de innagerende elevene. Dette kan ha sammenheng med at elevene ofte sliter 

med å mestre den sosiale konteksten og sosiale relasjoner, slik det vises i forskningen og at 

skolearbeidet derfor blir et område hvor elevene opplever det å mestre(Coplan & Weeks, 

2010). Dette kan også ses i tråd med hvordan Paulsen & Bru(2008) fremmer at introverte 

elever vil profitere på et fokus på det faglige innholdet fremfor den sosiale konteksten under 

vurderingssituasjoner.  

5.3  Eleven som «aktør» eller «brikke»  

Felles for lærerne i studien ses betydningen av at elevene har mulighet til å påvirke egen 

skolehverdag, men de stiller spørsmål til de innagerende elevenes evne til å påvirke. Når jeg 

ber lærerne om å beskrive hvordan de opplever elevenes evne til å påvirke egen undervisning 

gir lærere 3 og 4 begge utrykk for at skriftlige vurderingsformer kan fungere bedre enn 

muntlige for de innagerende elevene. Dette utrykkes i sitatene under: 

«Jeg opplever at de innagerende elevene vi har, de kan ytre meningene sine, men til 

en viss grad, men kanskje skal du ikke spørre «rekk opp hånden de som vet svaret på» 

men at man heller gjør ting skriftlig og gir de muligheten til å sette ord på den måten. 

Det er jo viktig at man får med alle på det, at det ikke blir de her standard elevene som 

får lov å svare, men at man åpner for at alle kan være med»(Lærer 3).  

Lærer 4 gjør seg følgende betraktning: 

 «Ja, der tenker jeg at igjen da, så bruker vi en del skriftlig logg eller dialog med 

lærer, nettopp fordi da kan man både få tiden til å tenke seg litt mer om, og at det for 

mange da kan være lettere å utrykke seg skriftlig enn å si det ansikt til ansikt eller 

foran flere»(Lærer 4) 

Lærer 2 forteller: 
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(..)vi må jo vite hva de mener og vi vet jo det at de er kanskje de som det er vanskeligst 

å få hørt, fordi de ikke hevder sine meninger da kanskje(..)Og da kan en sånn type elev 

bli veldig overkjørt av de som.. vi vet jo hvem som på en måte tar litt ledelsen i et 

klasserom, det er jo de som styrer og holder på(..)det er jammen ikke så godt å vite, 

men vi har jo elevsamtaler og vi har jo utviklingssamtaler, så det er klart.. så de har jo 

absolutt en arena å kunne få snakka i mindre settinger med lærerne sine, men det er 

det at hvor mye blir de hørt og hvor mye kontakt får de med lærerne sine(..)det kan 

være lite rett og slett(..)(Lærer 2).  

Lærer 2 viser her til at hun opplever at de innagerende elevene kan streve med å utrykke seg, 

da de lett kan bli overkjørt av andre elever i et klasserom. Hun impliserer også at elevene har 

elevsamtaler og utviklingssamtaler, hvor eleven kan snakke med læreren på tomannshånd, 

men viser en skepsis til kvaliteten på relasjonen mellom lærerne og de innagerende elevene.  

Jeg vil diskutere lærernes erfaringer opp mot teorien. Nygård(2007) poengterer at det kan 

være vanskelig både for lærere å legge premissene for at elever med spesielle behov opplever 

det å være «aktører» fremfor «brikker» i eget liv. Dette krever imidlertid gode 

tilretteleggeringer for å få til(Ibid). I lys av det er det dermed grunn til å stille spørsmål til om 

skriftlige tilrettelegginger vil veie opp for manglende muntlig deltakelse hos disse elevene? 

Som tidligere nevnt underviser lærerne på ungdomstrinnet, noe som innebærer at de har 

elever som befinner seg i en sårbar alder. I denne alderen er elevene ofte ekstra sensitive for 

det å skille seg ut. Dette gjelder også de innagerende elevene som er spesielt sensitive for 

negativ vurdering(Flaten, 2010). Bru & Paulsen(2008) viser til at det har blitt et større fokus 

på elevaktiviteter, som vektlegger muntlig deltakelse de siste tiårene, og et økt fokus på å 

premiere de elever som mestrer disse kravene. Dette er noe som kan være utfordrende for 

elever med innagerende vansker. I denne sammenheng kan det sies at det og ikke forsones 

med de sosiale verdier som vektlegges i skolen, kan være en risikofaktor for elevens psykiske 

helse(Bru, Idsøe & Øverland, 2016). I lys av disse faktorene er det nærliggende å tro at 

innagerende elever vil kunne oppleve begrense muligheter for å påvirke, da de strever med å 

forsones med kravene til muntlig deltakelse, da disse kravene ofte verdsettes høyt i skolen 

både blant lærere og medelever(Paulsen & Bru, 2008).  

Lærer 2 peker på hvordan metoder som elevsamtaler og utviklingssamtaler, kan være metoder 

som er til hjelp for de innagerende elevene.  Dette kan kobles til forskning av Bruner(1997) 

hvor det pekes på at lærere bør snakke med elevene og reflektere over hva elevene sier, slik at 

lærerne tilegner seg en god forståelse av elevens tanker og meninger, og kan benytte det som 

et verktøy for å legge til rette for gode læringsbetingelser. I arbeidet med å tilegne forståelse 
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for eleven, kan det fort oppstå misforståelser, hvor læreren feiltolker eleven, slik at elevene 

ikke opplever tilstrekkelige betingelser for læring og utvikling. Dette har ofte sammenheng 

med at eleven og læreren oppfatter situasjonen subjektivt, og dermed kan ha to vidt 

forskjellige oppfatninger av den samme situasjonen(Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2005). 

Dette kan også ses i lys av forskningen til Lund(2012) som viser til at atferden elevene 

kommuniserer ofte er et utrykk for at elevene trenger at å bli sett av den voksen og bli møtt på 

en god måte, men at manglende deltakelse fra eleven ofte medfører en oppfatning av 

manglende kompetanse og manglende interesse for lærere og medelever(Crozier, 2001b; Bru, 

Idsøe & Øverland, 2016). Dette sier noe om at de signaler som kommuniseres utad ikke 

samsvarer med hva eleven ønsker å signalisere til omgivelsene, slik Lund(2012) fremmer i sin 

forskning, hvor innagerende elevene ofte ønsker kontakt med både lærere og medelever på 

tross av at atferden kan oppfattes som det motsatte.  

Lærer 2 gir viser til en skepsis til kvaliteten på relasjonen mellom lærerne og de innagerende 

elevene. Slik jeg velger å tolke utsagnet kan det tenkes at læreren selv har erfart at 

innagerende elevene opplever mindre nære relasjoner til lærerne sine eller at hun selv har lite 

nære relasjoner til denne type elever.  Man kan dermed stille spørsmål til betydningen av 

relasjonen for elevens evne til å påvirke? Løngstrup(1956) viser til at også elever med 

atferdsproblemer bør blir møtt som aktører på lik linje med andre elever. Dersom elevene ikke 

gjør det, kan det resultere i skuffelser, brudd på relasjoner eller at atferden forsterkes. Også 

Jul og Jensen(2003) peker på hvordan barn og unge alltid ønsker å samarbeide, men at 

samarbeidet kan være utfordrende å få til, dersom lærerne ikke evner å forså intensjonene bak 

elevens atferd. Dette er noe som kan kobles til lærer 2 sitt utsagt. Dette kan gi indikasjoner på 

hvor avhengig eleven er av lærerens forståelse for hvorfor eleven viser den innagerende 

atferden. I lys av det er det derfor nærliggende å tro at kvaliteten på relasjonen mellom 

elevene og lærerne er en faktor som har betydning for hvorvidt de innagerende elevene 

kjenner på å være «aktør» eller «brikke» i eget liv(Tangen, 2004).  

Evne til å søke hjelp  

Et av spørsmålene som lærerne blir stilt omhandler elvenes forutsetninger for å søke hjelp hos 

læreren(se intervjuguide). I denne sammenheng gir lærerne utrykk for at elevene sjeldent tar 

kontakt eller søker hjelp hos læreren på eget initiativ. Dette utrykker lærere på ulike måter i 

sitatene under: 
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Lærer 1 gjør seg følgende betraktning: 

«Jeg opplever at elever som er innagerende ikke er i et sånn selvreguleringsstadie da, hvor de 

kan be om hjelp eller se når de trenger hjelp, og det henger litt sammen med at det ofte 

kanskje er svakere elever som og er de innagerende elevene, ikke alltid, men ofte. Og de ser 

heller ikke læringsløpet sitt på samme måte, og vil kanskje heller ikke være like opptatt av å be 

om hjelp da». (Lærer 1).  

Lærer 3 sier: 

«De som ikke er flinke til å spørre, de pleier jeg ofte å ta kontakt med selv, teste litt ut og 

prøve litt frem. Det gjorde jeg for eksempel på en gutt som er veldig innagerende, så har jeg 

prøvd å finne ut hvem han er bare ved å være sammen med han og prøve å se etter hvordan 

han reagerer på ting, og da fant jeg ut at eleven hadde ikke nødvendigvis noe stor glede av å 

jobbe i grupper. Han hadde lyst til å jobbe for seg selv og det er greit. (Lærer 3) 

Lærer 4 gir følgende beskrivelse: 

«Det er litt i varierende grad, men ja, jeg vet jo dem jeg tenker på som jeg har nå for 

eksempel, de ber vel så og si aldri om hjelp i en klasseromsituasjon(..)eh så der er det jo jeg 

som på en måte uansett på tilby hjelp fordi det vil aldri bli spørsmål, men jeg får et stort 

innblikk i hva de trenger hjelp til ved å snakke litt med dem om hva de jobber med og hva de 

gjør. Så de er vel ikke noe, eh ja, de prøver for alt å unngå kontakt kanskje. Så er det jo litt 

sånn som lærer om du da skal trenge deg på fordi du vet at de synes det er ubehagelig eller 

om du skal trekke deg tilbake»(Lærer 4).  

Lærer 1 berører et viktig punkt som Zimmermann(200) omtaler som selvregulert læring. 

Læreren viser her til en oppfatning av at innagerende elever kan ha vanskeligere for å søke 

hjelp som følger av manglende selvreguleringsferdigheter. Og at elevene derfor er mindre 

opptatt av å be om hjelp. Det at innagerende elever er mindre opptatt av å få hjelp er ikke noe 

jeg finner igjen i forskningen. Derimot viser Zimmermann(2000) hvordan manglende 

selvreguleringsferdigheter kan resultere i at elevene tyr til mindre hensiktsmessige 

læringsstrategier, som for eksempel det å unngå å søke hjelp hos lærere(Zimmermann 2000; 

Skaalvik og Skaalvik, 2005).  Lund(2012) peker og på at innagerende elever ofte utvikler 

unngåelsesatferd, da frykten for å mislykkes blir så dominerende hos eleven. I lys av det er 

det tenkelig at det å be læreren om hjelp kan sitte langt inne hos denne type elever. Læreren er 

også inne på sammenhengen mellom selvreguleringsferdigheter og det å være en svak elev. 

Hva læreren legger i «svak» velger jeg å tolke som at læreren refererer til elevene som viser 

lave læringsresultater. Hvordan lave læringsresultater henger sammen med 

selvreguleringsferdigheter, kan knyttes til forskning, som peker på at gode 

selvreguleringsferdigheter gir bedre læringsresultater, og at dette også gjør læringsprosessen 
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mer effektiv hos eleven(Pintrich og Schunk 2002, Schunk 1996, Weinstein, Husman og 

Dierking 2000; Skaalvik & Skaalvik, 2005).  

Både lærer 3 og lærer 4 viser til hvordan de innagerende elevene sjelden tar kontakt eller 

søker hjelp hos læreren. Dette kan også ses i tråd med lave selvregulringsferdigheter, slik som 

lærer 1 påpeker i sitatet over. Felles for lærer 3 og lærer 4 ses at de er usikre på hvordan man 

bør tilnærme seg de innagerende elevene på dette punktet. Lærer 3 viser til at hun evner å 

være sensitiv ovenfor elevens behov ved at enkelte får lov til å jobbe på egenhånd fremfor i 

gruppearbeid. Dette kan støttes av hvordan Drugli(2012) fremmer betydningen av at læreren 

evner å være sensitiv ovenfor elevens behov, da graden av sensitivitet vil være viktig for å 

styrke relasjonen mellom lærere og elevene. Også Lønberg(2006) viser til hvordan de lærere 

som er sensitive ovenfor elevens behov lettere kan legge til rette for gode 

mestringsopplevelser som eleven har forutsetninger for å klare. Lærer 4 viser til at hun er 

opptatt av å utfordre de elever som strever med innagerende vansker og at hun derfor tar 

kontakt med de elever som sjeldent ber om hjelp. Dette kan knyttes til hvordan Nygård(2007) 

peker på at det kan være utfordrende for lærere å legge til rette for at elever med spesielle 

behov opplever seg som aktør i eget liv.  

5.4 Relasjoner  

5.4.1 Elevens relasjon til lærere  

I denne kategorien vil jeg presentere lærernes beskrivelser av relasjonene til de innagerende 

elevene. I intervjuene med lærerne er det felles enighet om at relasjonsarbeidet er en viktig del 

av jobben . Flere av lærerne forteller at det er nettopp gjennom relasjonsarbeidet at lærerne 

oppdager de innagerende elevene. Lærerne gir også utrykk for at det er utfordrende å etablere 

og opprettholde gode relasjoner til denne gruppen elever. Dette kommer til utrykk i sitatene 

under:  

Når lærerne blir stilt spørsmål om hvordan de opplever det å etablere og opprettholde 

relasjoner til elevene gir de delte beskrivelser. 

Lærer 1 forteller følgende : 

«Det er mer tidkrevende, det krever at jeg må holde ut og aldri gi opp, og at jeg må vise 

elevene at jeg liker de. Det må man aldri slutte å gjøre da»(…) (Lærer 1).   
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Lærer 4 forteller at det å være kontaktlærer gir fordeler ved at man ser elevene hver dag, og at 

det gjør det lettere å opprettholde gode relasjoner til elevene. Dette fortones slik:  

«Eh, litt varierende. De klassene jeg har, som jeg er kontaktlærer i, er jo elever jeg ser hver 

dag da, og der opplever jeg at det kan være ganske greit å opprette en god relasjon, nettopp 

fordi jeg kan følge de ganske tett også føler jeg og at jeg er en trygg voksenperson med klare 

rammer og forventinger, og at jeg ikke er skummel, eller sint eller streng eller ja, sånn at det 

fungerer godt da». Lærer 4). 

Lærer 2 sier følgende: 

(..) jeg synes jo det er veldig avgjørende hva slags kontaktlærer en får, det er jo liksom første 

møtepunktet med eleven(…)Og relasjonen det er jo og veldig variabelt da, fordi det er så 

forskjellige elever, ikke sant(Lærer 2).  

Lærer 3 viser til en spesifikk metode som hun benytter i relasjonsarbeidet med de innagerende 

elevene. Hun forteller følgende: 

En taktikk som er veldig fin å bruke, er at  jeg bestemmer meg for at når jeg går inn i et 

klasserom får  jeg med meg veldig godt hva de heter, de som har utagerende oppførsel, men 

jeg later som jeg ikke husker hva de heter. Også biter jeg meg veldig merke i hva de stille 

elevene heter og kan navnet deres, sånn at det blir motsatt i forhold til hva man vanligvis gjør. 

Jeg sier ikke hva de heter til de som er vant til at alle vet hva de heter, og det virker veldig 

positivt, fordi de demper seg litt, og det er akkurat som de stille synes litt bedre, så jeg mener 

at vi lærere absolutt kan påvirke det her med å tørre å være til stede da»(Lærer 3).  

Lærer 1 viser og til en spesifikk metode som hun benytter i relasjonsarbeidet. Hun sier: 

«Eh, jeg viser interesse, snakker med eleven, kanskje stryker eleven på skulderen. Det kommer 

an på hva slags type elev det er, tenker jeg. Eh, ser eleven, sier til eleven at jeg ser eleven, 

legger merke til alt det positive som eleven kanskje gjør». Finner ting ved den eleven som jeg 

kan løfte opp og frem, med en gang jeg får muligheten til det».(Lærer 1)  

Jeg har nå presentert de mest representative sitatene knyttet til spørsmålet om hvordan lærerne 

opplever det å etablere og opprettholde relasjoner til elevene. Videre vil jeg nå se på lærernes 

erfaringer opp mot hva forskningen sier om hva som kjennetegner innagerende elevers 

relasjoner til lærere.   

Slik jeg velger å analysere sitatet til lærer 1, gir læreren tydelige signaler om at hun bevisst 

må gå inn for å etablere en god relasjon til denne type elever. Dette er noe som kan støttes av 

Mjelve & Nygård (2017) som viser til at lærere bør gå inn for å etablere gode relasjoner til de 

innagerende elevene og jobbe for at den gode relasjonen opprettholdes, da elevene kan streve 

med å ta kontakt på egen hånd. Spurkeland & Lysebo(2016) teori og lærer-elev relasjoner 

fremmer at dersom både lærer og elev opplever relasjonen seg i mellom som positiv ved at 

begge gir utrykk for å trives i den, vil dette gi energi både til eleven og læreren. Lærerne er 

også opptatt av å lykkes i møte med elevene(Lortie,1969). I lys av det er det nærliggende å 
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tenke at lærere kan streve med å oppleve energi i møte med de innagerende elevene i og med 

at lærerne i utgangspunktet må jobbe mer for å få bekreftelse på at relasjonen oppleves som 

god fra elevens side.  Dette kan ses i tråd med læreren 1 sin bruk av ordet tidkrevende i sitatet 

over. På en annen side kan også bruken av ordet ha sammenheng med de mange oppgaver 

læreren står ovenfor, hvor en skal imøtekomme behovene hos enkelteleven og elevgruppen til 

en og samme tid (Drugli, 2012). Dette kan ses i tråd med Skrøvset, Mausethagen & 

Sletbakk(2017) fremmer om gode relasjoner mellom lærer, hvor det å være profesjonell som 

lærer innebærer å være en omsorgsperson. Denne innstillingen hos lærere er derimot ikke like 

enkelt å få til i praksis når det gjelder å skulle favne hele elevgruppen. I tillegg er det et 

faktum at den utagerende atferden ofte rammer omgivelsene mer direkte i form av uro som 

forstyrrer elevgruppen fremfor den innagerende atferden som har mer internaliserende 

konsekvenser, noe som gjør at lærerne gjerne er mer fokusert på den utagerende 

formen(Sørlie & Nordahl, 1998).  

Lærer 4 fremmer på sin side hvordan det å være en trygg voksenperson med klare rammer er 

viktig i arbeidet med å etablere relasjoner til de innagerende elevene. Disse egenskapene hos 

læreren er nært synonymt med det å være en trygg klasseleder.(kilde?) Lund(2004) fremmer 

hvordan trygghet er viktig for elever med innagerende atferd, i form av at læreren oppleves 

som en god klasseleder. Dette innebærer at eleven vet hvem læreren er og hvordan læreren vil 

reagere på det som skjer i klasserommet(Sørlie, Nordahl, Tveit & Manger, 2005).   

Felles for lærer 1 og lærer 3 er at de viser til konkrete metoder for  hvordan læreren kan jobbe 

for å etablere relasjon til elevene. Lærernes metoder kan ses i tråd med hvordan Rimm- 

Kaufamm (2011) viser til betydningen av at læreren må jobbe for å bli kjent med hver enkelt 

elev, bruke elevens navn og aktivt gå inn for å prøve å tilegne seg forståelse for hvordan 

eleven vil «lykkes» i skolen.  

Et annet felles moment som går igjen blant flere av lærerne er vektleggingen av egen rolle i 

relasjonen til disse elevene. Det at den voksne parten erkjenner betydningen av egen rolle i 

relasjonen mellom lærer og elev, kan støttes av forskningen til Juul & Jensen (2003) om 

asymmetriske relasjoner, som legger ansvar på den voksen parten når det gjelder relasjonens 

kvalitet og følgende konsekvenser av den. Lærer 2 impliserer derimot i sitatet over at 

kvaliteten på relasjonen mellom lærere og elever skyldes at elevene er ulike. Her får jeg noe 

inntrykk av at læreren viser til at relasjonens kvalitet har sammenheng med den varierte 

elevmassen i skolen.  



 

 

52 

 

Felles for lærerne er at de erkjenner betydningen av å ha gode relasjoner til elevene. Hvorfor 

det er viktig å ha gode relasjoner til denne type elever fremmer lærerne derimot på ulike 

måter.  

Lærer 1 viser til betydningen av det å ha gode relasjoner til de innagerende elevene for å 

forhindre at eleven utvikler skolevegring.  

 «Det er det viktigste i verden. Det er ingenting som er viktigere enn å ha gode relasjoner til 

disse elevene. Og som jeg sa, aldri gi de opp, ikke sant, fordi jeg tror at elever som kanskje er 

på vei mot en skolevegringstilstand, de må ikke oppleve at læreren gir de opp, da tenker jeg at 

det er kjempe viktig at du ikke gir de opp da, og kanskje alltid eller konstant er på søken etter 

hva de gjør riktig og hva de får til, og ikke leter etter den ene feilen de gjør(..)»(Lærer 1).  

Læreren viser her at hun har en forståelse for sammenhengen mellom å ha innagerende 

vansker og det å utvikle skolevegring. Lærernes utsagn kan ses i tråd med forskning som 

peker på sammenhengen mellom gode relasjoner til lærere og skolevegring(Havik ,2016). 

Dersom relasjonen preges av motstand og pågående konflikt vil dette kunne øke 

skolefraværet. Spesielt viktig blir god relasjon til lærere for sårbare elever som sliter med 

sosiale relasjoner, da gode relasjoner mellom lærer og elev kan bidra til at lærere oppfattes 

som gode rollemodeller for elevene(Hattie, 2009).   

Også lærer 3 viser til en forståelse av hvordan egen relasjon til elevene vil kunne påvirke 

eleven på andre områder. Læreren gjør denne betraktningen: 

«Det er jo klart at det har mye å si, eh for hvis de føler gode relasjoner til de voksne, så er det 

nok lettere å ha gode relasjoner til andre.. Jeg tror det er blir lettere.»(Lærer 3).  

Lærer 4 sin uttalelse skiller seg litt ut fra de andre lærerne. Hun sier: 

«Jeg tenker at uansett hva slags elever, så er det veldig viktig med gode relasjoner. Det er jo 

noe vi jobber veldig med her på skolen, fordi vi vet hvor viktig det er for læring, så det, men 

jeg har ikke tenkt over om det er viktigere for dem som er innadvendte enn for andre». (Lærer 

4).     

Slik det fremkommer i flere av lærernes beskrivelser viser de at gode relasjoner til de 

innagerende elevene, er noe lærere ser betydningen av å jobbe for. To av lærerne viser også til 

metoder for hvordan man bevisst kan jobbe for å bygge gode relasjoner til elevene, noe som 

støttes av forskningen ved at innagerende elever vil profitere på at læreren bevisst går inn for 

å etablere gode relasjoner til elevene(Nyborg & Mjelve, 2016). Enkelte av lærerne er likevel 

skeptiske til kvaliteten på relasjonen mellom de innagerende elever og lærerne, noe som kan 
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støttes av forskningen til Hattie(2009) sin studie som peker at tilliten sjelden er god mellom 

innagerende elever og lærere, da relasjonen oppleves som dårlige av elevene.  

I lys av lærernes erfaringer kan det tyde på at noe av årsaken til at deres erfaringer er delte kan 

ha å gjøre med at lærernes kunnskap om hvordan man bør tilnærme seg denne type elever 

varierer. Det og tenkelig at varierende kjennskap til denne type elever gjenspeiler hvorfor 

lærerne har nokså ulike fokusområder når det gjelder betydningen av å ha gode relasjoner til 

elevene.   

5.4.2  Elevens relasjon til medelever 

I møte med lærerne gir de ulike beskrivelser av hva som kjennetegnes de innagerende 

elevenes vennskapsrelasjoner. Felles for lærerne er at de ser betydningen av at elevene har 

venner på lik linje med relasjon til læreren. Hva som derimot kjennetegner de innagerende 

elevens vennskapsrelasjoner har lærerne delte beskrivelser av.  

Lærer 2 gjør seg følgende betraktning når det gjelder hva som kjennetegner elevens 

vennskapsrelasjoner: 

«Det kommer og an på hvor lenge de har kjent hverandre. Noen har gått i alle år sammen, og 

da har de litt tette bånd og da er det jo greiere å være litt beskjeden og innadvendt enn og 

kanskje begynne i en ny klasse i 14-års alderen, for da er det  kanskje litt verre å bli kjent og 

få kontakt».(Lærer 2). 

Lærer 4 forteller: 

«Det jeg ser for meg og tenker på først og fremt er at de har en liten kjerne, kanskje en- to  

andre medelever som de er veldig trygg på, og da kan man jo se litt  sånn uvante sider når 

eleven er i samspill med den eller med vennene sine. At den stille gutten som aldri sier noe 

eller som bare mumler kan man finne lattermild ute i gangen ,hvis de er med de riktige 

medelevene. Og det tenker jeg, når man vet det at man har arenaer på skolen, hvor man er 

trygg og kanskje er enda mer seg selv, så er det bra, også tenker jeg at der vi har elever som 

er innadvendt i klasserommet, og som vi også ser sliter utenfor klasserommet, det er da det 

virkelig ringer noen varsellamper om at man må gjøre flere tiltak eller kanskje følge opp 

ekstra, for da er det kanskje tegn på at man mistrives kanskje ikke bare i 

klasserommet(..)»(Lærer 4).  

Felles for lærer 2 og 4 er at de opplever at vennskapsrelasjoner kan være en trygget for elever 

med innagerende atferd. Lærer 4 understreker dette ved å vise til at innagerende elever kan 

innta en annen rolle enn den stille eleven utenfor klasserommets fire vegger.  

 



 

 

54 

 

Lærer 3 gir følgende beskrivelse:  

«Du har de som er veldig alene da, da synes jeg det er vanskelig, for man kan ikke presse 

noen til å være sammen med andre, spesielt på ungdomskolen så kan du ikke det. Jeg har jo 

andre innagerende elever og som er veldig sosiale, men som har veldig dårlig selvtillit 

allikevel. De har gode venninner og er snill ungdom, men de har kjempe dårlig selvtillit i 

gruppearbeid, selv om de er med venninner, så vil de føle at de ødelegger for de andre, og det 

er og vanskelig å håndtere, men det er ofte sosial angst dette henger sammen med, at det er 

en diagnose der»(Lærer 3). 

Det er tydelig at læreren her opplever at de innagerende elevene kan ha gode venner, men  at 

eleven kan kjenne på dårlig selvtillit i gruppearbeid. Læreren fremmer her hvordan den 

dårlige selvtilliten hos elevene kan kobles til diagnosen sosial angst.  

I lys av lærernes beskrivelser vil jeg nå se på hvordan lærernes opplevelser av relasjoner til 

medelever samsvarer med tidligere forskning.  

I forskningen til Flaten(2010) pekes det på at alle mennesker ønsker å fremstå på en positiv 

måte i andres øyne, men at det for elever med sosial angst kan være ekstra vanskelig å oppnå 

dette, da elevene gjerne strever med denne følelsen. Dette kan trekkes tilbake til slik lærer 3 

beskriver elevene, hvor det er tydelig at de kjenner på dårlig selvtillit i gruppeaktiviteter. 

Eleven vil også ofte trekke negative konklusjoner om egne presentasjoner, noe som ser ut til å 

samsvare med lærer 3 sin beskrivelse av elever med sosial angst, hvor elevene føler på at de 

ødelegger for de andre deltakerne i gruppearbeidet(Ibid).  

Et sentralt punkt som ser ut til å gå igjen i all livskvalitet forskning er sosial deltakelse. 

Shalock og Alanso(2002) viser til at sosial deltakelse i skolesammenheng vil omfatte at 

elevene har mulighet for god samhandling både innad og utenfor klasserommet, i form av at 

elevene får være sammen med de elevene de ønsker og at dette medfører positive opplevelser. 

I lys av hvordan lærer 3 beskriver elevenes vennskapsrelasjoner viser beskrivelsene til at 

elevene har venner selv om de strever med utfordringer knyttet til diagnosen sosial angst. 

Angsten kan på en annen side medføre at elevene føler seg utrygge i settinger, hvor elevens 

sosiale ferdigheter settes på prøve, hvor eleven kjenner på dårlig selvtilitt(Øverland & Bru, 

2016).  

Lærer 3 gir i ogsså utrykk for at enkelte innagerende elever har gode vennskapsrelasjoner, 

mens andre er mye alene. Det at elevene har tilgang til gode venner ser ikke ut til å gjenspeile 

forskningen om hva som i utgangspunktet kjennetegner de innagerende elevenes 
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vennskapsrelasjoner. Lund(2008) viser blant annet til en studie hvor elevens beskriver seg 

som «usynlige», at de har få venner og at kvaliteten på relasjonene var dårlige. Forskningen 

viser og at innagerende elever ofte har færre vennskapsrelasjoner preget av manglende 

kommunikasjon og fortrolighet.(Rubin, Coplan & Bowker 2009;Bru, Idsøe & Øverland, 

2016) Lærer 4 sin beskrivelse gir derimot utrykk for at elevene i samspill med jevnaldrende 

virker trygge og at hun kan se andre sider av eleven. Lund(2004) hevder at det å være trygg, 

gjør at elevene tørr å ta plass og gi sin stemme, noe som også gjenspeiles i lærer 3 sitt utsagn. 

Dette gir indikasjoner på det å ha venner kan være en trygghet for elevene ved at den 

innagerende atferden ikke er like tilstedeværende hos eleven.  

Lærer 2 sin beskrivelse gir utrykk for at elevens relasjoner ofte avhenger av hvor lenge man 

har kjent hverandre og at dette gjør det lettere for de innagerende elevene å skulle begynne i 

en ny klasse. Tangen(1998) viser til at det å kjenne noen kan være til hjelp for elever i 

overgangsfaser. Da overgangsfaser ofte er forbundet med usikkerhet vil dette være av spesiell 

betydning for elever med spesielle behov. Dette ser ut til å samsvare med Lærer 2 sin 

beskrivelse hvor hun beskriver at tette bånd med elevene kan være til hjelp for de elever med 

innagerende atferd.  

5.5 Positive og negative skoleerfaringer  

I denne kategorien vil jeg presentere lærernes opplevelser av elevers positive og negative 

skoleerfaringer. Tidsperspektivet blir viktig innen denne kategorien. Nærmere bestemt vil jeg 

vise til hvordan lærerne opplever at elevens tidligere erfaringer har betydning for nåtid og 

fremtid. Felles i lærernes beskrivelser er at lærerne er bevisste på at elevene vil kunne dra med 

seg tidligere erfaringer fra barneskolen videre inn i ungdomsskolen. Lærerne viser bevissthet 

rundt tema, men har ulike fokusområder når det gjelder hvordan man skal håndtere at enkelte 

elever kan bære med seg negative erfaringer fra tidligere skolegang. Dette gjenspeiles i 

sitatene under.  

Da lærerne blir stilt spørsmål om hvordan de opplever at elevene påvirkes av både positive og 

negative erfaringer i skolen(se intervjuguide) har lærerne ulike beskrivelser. 

Lærer 2 utrykker at hun merker at enkelte elever er preget av tidligere erfaringer, da elevene 

fortsatt kan snakke om hendelser fra barneskolen. Hun peker på at man i skolen som ellers i 

livet vil dra med seg både negative og positive erfaringer. Læreren viser og til en forståelse 
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for at dersom elevene har vært utsatt for negative hendelser som utestengelse og mobbing i 

barneskolen, vil det være utfordrende å starte med blanke ark i ungdomsskolen.  

Lærer 1 gjør seg følgende betraktning: 

« Jeg tror absolutt hvis en elev kommer fra barneskolen og har hatt noe der, som gjør at de 

har blitt innagerende på eller annen måte, at det har vært utrygt og at de ikke har hatt gode 

relasjoner til medelevene, store utskiftinger av lærere(…)og jeg tenker hvis de har fått et 

negativt forhold til skole, som på en måte, skole som helhet da, det å være på skolen, være i 

klasserommet, så tror jeg jo at det vil følge de inn i ungdomskolen, når de starter der for 

eksempel.. tidligere skolegang henger med da, og selvfølgelig og motsatt hvis de har hatt 

positive erfaringer(…)»(lærer 1).  

Læreren viser her til at hun ser en sammenheng mellom utrygge rammer og det å være en 

innagerende elev. Hun peker spesifikt på at utrygge rammer som utskiftninger av lærere eller 

dårlige relasjoner til medlever kan bidra til å utvikle innagerende atferd hos eleven.   

Lærer 4 gjør seg følgende betraktning:  

Det er jo litt interessant, fordi vi får jo elever inn på 8. trinn fra flere ulike skoler, og for oss 

er jo alle like nye(..)og vi merker jo at det er noen som kjenner hverandre bedre enn andre, og 

at det er noen sånne sosiale greier som henger igjen fra gammelt av, men jeg synes vi er 

ganske flinke, eller når man setter sammen klassen, så er det jo da man tenker på nettopp 

dette, at man kanskje bør skille de som ikke bør gå i klasse sammen lenger, man må tenke litt 

sånn klassesammensetting, der hvor den personen trenger en veldig trygg klasse, den skal 

være der og ikke sammen med den som kanskje mobbet han tidligere eller ja.(lærer 4)  

Lærer 4 viser her til at hun er bevisst på at enkelte kan dra med seg tidligere erfaringer fra 

barneskolen inn i ungdomskolen. Læreren viser også til at klassesammensetning blir viktig for 

å gi elevene en ny start, slik at elevene kommer i en trygg klasse. I likhet med lærer 1 berører 

også læreren her begrepet trygghet.  

Lærer 3 gjør seg følgende betraktning: 

«Jeg tenker det at gjennom hele livet hvis du har fått en negativ erfaring, så blir du skeptisk, 

men jeg tenker det er viktig å lære elevene at hvis du unngår en situasjon hele tiden, så blir 

den situasjonen skumlere og skumlere og verre og verre for hver gang du unngår den, så det 

å pushe elevene litt grann om de er innagerende eller utagerende(…) Det er noe med det å 

håndtere motgang. Også er det jo sånn at de negative erfaringene ikke nødvendigvis er 

negative, det er veldig fint å få noen negative erfaringer, de lærer man mye av»(Lærer 3) 

Læreren nyanserer her et annet fokusområde enn de andre lærerne når det gjelder negative 

erfaringer hos innagerende elever, da læreren peker på betydningen av at elevene ikke 
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unnlates å eksponeres for ubehagelige situasjoner, da dette kan skape en ond sirkel for 

elevene.  

I lys av lærernes beskrivelser fremkommer det at lærerne er bevisst på hvordan elevene kan 

preges av både positive og negative erfaringer skolen, men det er også merkbart at lærerne har 

delte fokusområder når det gjelder det å tilnærme seg de elever som ser ut til å være preget av 

tidligere negative erfaringer. Noe som igjen peker på at lærerne opplever det vanskelig å 

forholde seg til denne type elever. Jeg vil nå se på hvorvidt lærernes erfaringer gjenspeiles i 

tidligere presentert forskning i teorikapittelet.  

Lærer 2 viser til å ha en forståelse for at de elever som har opplever utestenging eller mobbing 

kan prege eleven også når eleven begynner i ungdomsskolen. Dette kan ses i tråd med 

Lund(2012) sin forskning som peker på at det innagerende atferdsutrykket for enkelte kan ha 

sammenheng at elevene har opplevd mistillit til voksne eller mobbing og krenkelse av 

medelever.  Læreren gir også i beskrivelsen utrykk for hvordan slike erfaringer kan gjøre det 

vanskeligere for elevene å starte med blanke ark. Tangen(1998) viser til hvordan positive 

erfaringer vil kunne bidra til å gi elevene positive forventinger til fremtiden og hvordan 

negative erfaringer kan skape bekymringer i sin teori innenfor skolelivskvalitetsbegrepet. I lys 

av det er nærliggende å tenke at de elever som har opplevd mobbing og krenkelse og derfor 

utviklet innagerende atferd lettere kan oppleve bekymring for fremtiden.  

Forskning av Clark og Wells(1995) peker på hvordan elever med sosial angst kan havne i en 

negativ sirkel gjennom trygghetsstrategier som elevene ønsker å skjule angsten med, men som 

medfører det motsatte, og derfor er med på å skape bekymringer hos elevene og dermed 

forsterke angsten. For at elevene skal kunne bryte ut av det negative mønsteret kreves støtte 

fra foreldre eller skolen. Hvis man trekker tråden tilbake til lærernes erfaringer er det tydelig 

at dette også gjenspeiles i hva lærer 1 og 4 mener er med å skape negative erfaringer, hvor 

lærer 1 peker på at utrygge rammer skapes ved store utskiftninger av lærere og dårlige 

relasjoner til medelever. Ser man dette i tråd med Lund(2004) sin teori om klasseledelse, kan 

det argumenteres for at innagerende elever vil profitere på at lærere evner å være en trygg 

klasseleder, som har gode relasjoner til elevene og som gjør elevene trygge på hvordan 

læreren vil reagere på ting i klasserommet. Det er tenkelig at dersom læreren fremstår som en 

trygg klasseleder, vil dette mulig kunne trygge elevene og redusere antallet negative 

hendelser. Lærer 4 viser i sin beskrivelse at hun er bevisst på hvordan klassesammensetningen 

vil kunne være avgjørende for å trygge de elever som har opplevd negative erfaringer. Et slikt 
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fokus er noe forskning viser at innagerende elever vil profitere på. Blant annet peker 

Drugli(2012) på at dersom læreren kjenner til de elever som er tilbaketrukket, kan læreren 

bevisst jobbe med plasseringen av disse elevene i klassen, slik at det gir forelder for de 

innagerende elevene.  

Lærer 3 viser til et litt annet fokusområde og er opptatt av at elevene ikke skal unngå de 

situasjoner som oppleves som ubehagelige, men heller gradvis eksponeres for disse. Dette kan 

støttes av forskningen til Lund(2012;27) som peker på at negative erfaringer hos innagerende 

elever med tiden kan bli omgjort til «indre sannheter» hos eleven. Disse erfaringene vil 

dermed kunne påvirke elevens mot til og gradvis prøve på nytt. Ut i fra det kan det sies at 

lærer 3 sin beskrivelse i tråd med Lunds forskning, vil være et viktig fokusområde for at 

innagerende elever skal kunne bryte ut av et negativt mønster og forhindre at eleven 

opprettholder indre negative sannheter som forhindrer elevene i å ta kontakt med andre.  

Felles i lærernes beskrivelser ses en bevissthet rundt at innagerende elever vil kunne bære 

med seg negative erfaringer fra tidligere skolegang. To av lærerne poengterer hvordan 

negative erfaringer kan knyttes til utrygge rammer innad i klassen. En av lærerne poengterer 

også at utrygge rammer kan medfører at enkelte utvikler innagerende atferd. I lys av lærernes 

beskrivelser ses det at de har delte fokusområder for å tilnærme seg de elever lærerne er 

bevisste på at bærer med seg negative erfaringer fra tidligere skolegang. Man kan også under 

dette tema stille spørsmål til hvorfor lærerne har delte fokusområder og om dette mulig kan 

kobles tilbake til om lærerne har for lite kjennskap til den innagerende 

atferdsproblematikken?  

Jeg vil nå drøfte de tendenser som går igjen i lærernes beskrivelser opp mot oppgavens 

problemstilling som lyder: Hva er sammenhengen mellom innagerende atferd og 

skolelivskvalitet?  

Som tidligere nevnt handler analysens første kategori om: lærernes forståelse av innagerende 

atferd. I lys av lærernes beskrivelser er det noen felles tendenser som går igjen i 

beskrivelsene. Et moment som går igjen hos lærerne er at lærerne opplever det vanskelig å 

legge merke til de innagerende elevene.  Et annet viktig moment som fremkommer i studien 

er når to av lærerne nevner at de ikke har hørt om ordet innagerende i løpet av sin 

yrkespraksis. Dette sier noe om lærernes kjennskap til den innagerende atferdsproblematikken 

i skolen og at lærerne har et varierende fokus på denne form for atferdsproblematikk. 
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Drugli(2012) viser til at de innagerende elevene gjerne ønsker at lærere skal forstå de og møte 

de på en god måte, men at atferdsutrykket kan tolkes som avvisning. I tråd med hvordan flere 

av lærerne opplever det vanskelig å legge merke til de innagerende elevene kan man stille 

spørsmål til hvordan det oppleves for elevene at lærerne strever med å tyde det innagerende 

atferdsutrykket? Øverland(2006) hevder som tidligere nevnt at oppmerksomhetsfokuset vil 

påvirke hva det rettes fokus mot. Dette kan også kobles til hvordan lærerne impliserer at de 

ønsker å vie de innagerende elevene fokus, men at elevene lett kan falle fra i flere 

sammenhenger. Dette sier noe om at lærerne mulig bør ha mer fokus på den innagerende 

atferden og hva elevene ønsker å kommunisere gjennom atferdsutrykket.  

Lund(2012) fremmer hvordan den innagerende atferdsproblematikken bør problematiseres på 

lik linje med den utagerende atferden, da de internaliserende konsekvensenes på sikt kan bli 

alvorlige i form av angst og depresjon hos elevene. Dette sier noe om betydningen av et fokus 

på den innagerende atferden når det gjelder fremtidige konsekvenser for elevene. På bakgrunn 

av det, kan det argumenteres for at dersom innagerende atferd blir mer diskutert i skolen, vil 

lærerne lettere dele erfaringer og mulig får mer kjennskap til elever som viser denne type 

atferd og konsekvensene av den. På en annen side viser flere av lærerne i studien at de har en 

systemteoretisk forståelse av innagerende atferd, noe som vil være til hjelp for å skape gode 

tilrettelegginger i skolen, hvor lærerne er bevisst på hvordan forhold i skolen påvirker elevens 

atferd. 

Når det gjelder de innagerende elevenes evne til å være aktør i eget liv er enkelte av lærerne 

skeptiske til elevens forutsetninger for å påvirke egen skolehverdag.  En av lærerne viser i den 

forbindelse at hun ikke er tilfreds med kvaliteten på relasjonen mellom de innagerende 

elevene og lærerne. Flere av lærerne beskriver også hvordan elevene sjelden ber om hjelp. 

Her pekes det på sammenhengen mellom det å søke hjelp og selvregulering hos en av lærerne, 

hvor læreren opplever at elevene har manglende selvregleringsferdigheter og derfor sjeldnere 

eller aldri ber om hjelp. Dette kan ha sammenheng med at sjenerte elever sjelden tar kontakt 

med lærere, da frykten for å mislykkes minker sjansen for at elevene tørr å prøve 

igjen(Coplan & Weeks, 2010).  På dette punktet ses det igjen at lærere har både like og delte 

erfaringer. På bakgrunn av det kan man stille spørsmål til om de ulike fokusområdene igjen er 

med på å gjenspeile et manglende fokus på denne gruppe elever? 

Felles for lærerne ses derimot behovet for tilrettelegginger for at de innagerende elevene skal 

kunne ha mulighet til å påvirke egen undervisning. Man kan da stille spørsmål til om elevene 
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faktisk opplever at metoder som elevsamtaler og skriftlige metoder øker elevenes 

forutsetninger for å være «aktør» i eget liv? Som tidligere nevnt vil ungdomsskoleelever være 

opptatt av og ikke skille seg ut. Da det er et faktum at innagerende elever også er sensitive for 

vurdering og særdeles negativ vurdering kan det tenkes at de innagerende elevene vil være 

preget av og ikke mestre de krav som stilles i klasseromskonteksten(Flaten,2010).  

Relasjonsarbeid er noe som ser ut til å gjenspeiles innen flere av kategoriene i resultatene. 

Dette er noe som er med på å understreke betydningen av å ha gode relasjoner til de 

innagerende elevene.  Hvorvidt det er mulig å etablere og opprettholde relasjoner til de 

innagerende elevene fremkommer forskjellig hos lærere. Det er tydelig at enkelte av lærerne 

bevisst jobber for å etablere gode relasjoner til elevene, men at det er noe som må jobbes med 

kontinuerlig for å få til. En av lærerne understreker dette når læreren nevner: «Det krever at 

jeg må holde ut og aldri gi opp, og at jeg må vise elevene at jeg liker de». To av lærerne i 

studien nevner at de gjerne ønsker å ha mer fokus på de innagerende elevene, men gir utrykk 

for at elevene faller fra i flere sammenhenger. Dette gir mulig indikasjoner på at lærerne er 

nødt til å jobbe mer med å opprettholde gode relasjoner til denne gruppen elever enn andre. 

Lærerne nevner også at elevene sjeldent tar kontakt med dem og at de derfor bevisst tar 

kontakt selv. Dette ser ut til å samsvare med forskning av Mjelve og Nygård(2017) hvor det 

pekes på at innagerende elever sjelden tar kontakt med lærere og at relasjonen preges av lite 

nærhet. Ut ifra det kan man stille spørsmål til hva lite nære elev-lærer relasjoner ha å si for 

innagerende elever?  

Når det gjelder betydningen av å ha gode relasjoner til elevene er lærenes svar sprikende, noe 

som gjør det vanskelig å vise til noen konkrete holdepunkter til hvorfor relasjonen er spesielt 

viktig for de innagerende elevens livskvalitet. Drugli(2012) peker på hvordan relasjon til 

lærer kan ha betydning for andre relasjoner eleven er deltaker i. Dette nevner også en av 

lærerne i studien, hvor hun påpeker at det vil bli lettere for eleven, dersom eleven har god 

relasjon til læreren. I tråd med hvordan Tangen(1998) peker på betydningen av sosiale 

nettverk for elevens livskvalitet, kan det argumenteres for at innagerende elever vil profitere 

på å ha god relasjon til lærere. Nettopp fordi en misoppfatning mellom partene har lett for å 

oppstå(Mjelve & Nyborg, 2017).  

Da lærerne viser til et variert fokus på hvordan en konkret kan jobbe for å etablere gode 

relasjoner til elevene samt et enkelte ikke virker tilfreds med kvaliteten på relasjonen mellom 
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elevene og lærere, sier dette også noe om betydningen av at lærerne bevisst bør går inn for å 

etablere og opprettholde relasjoner.   

To av lærerne peker på sammenhengen mellom innagerende atferd og skolevegring. En av 

lærerne viser her til betydningen av å det å ha gode relasjoner til elevene for å unngå at 

elevene utvikler skolevegring. Dette kan kobles til forskningen av Hattie(2009) som viser til 

at skolefraværet hos eleven kan øke dersom relasjonen mellom elevene preges av konflikt og 

lite nærhet. Dette sier dermed noe om betydningen av å jobbe for gode relasjoner for å 

forhindre at innagerende elever utvikler skolevegring. Lærerne viser her at de er bevisst på en 

kobling mellom innagerende atferd og skolevegring.  

Når det gjelder elevens relasjoner til medelever er det felles enighet om at 

vennskapsrelasjoner er viktig for elevene. Ingen av lærerne i studien peker derimot på at 

elevene har dårlige vennskapsrelasjoner, slik forskningen gjør. Lund(2004) sin studie viser 

som nevnt til at «stille jenter» opplevede at de hadde få venner og at kvaliteten på relasjonene 

var dårlige. Lærer 2 sin beskrivelse viser at venner for de innagerende elever kan være en 

trygghet for elevene i overgangen til ungdomsskolen.   

På en annen side viser lærer 3 til at elever med diagnosen sosial angst kan kjenne på dårlig 

selvtillit og redsel for å ødelegge for andre i gruppearbeid selv når gruppemedlemmene var 

venner av eleven. Dette ser ut til å samsvare med hvordan Øverland & Bru (2016) fremmer 

hvordan elever med sosial angst lett kan trekke negative konklusjoner om egne 

presentasjoner. Hvorvidt dette gir ytterligere konsekvenser gir lærerne ikke utrykk for i 

besvarelsene. Det er dermed tenklig at dette kan ha sammenheng med at det primært er eleven 

selv som påvirkes av den sosiale angsten i form av dårlig selvtillit. Hvordan lærer 3 beskriver 

at elever med sosial angst kan kjenne på dårlig selvtillit kan kobles til punktet verdsetting 

innen livskvalitetsforskningen. Her pekes det på at elevenes selvtillit har sammenheng om 

elevene opplever at de mestrer aldersadekvate aktiviteter. Det viser og til at opplevelsen av 

verdsettelse har sammenheng med de ferdigheter det fokuseres på skolen. Da elevene med 

sosial angst ofte strever med dårlig selvtillit knyttet til gruppearbeid slik læreren henviser til, 

gir dette indikasjoner på at elever med sosial angst kan streve med å oppleve verdsetting i 

skolen når det gjelder gruppearbeid.  

Det siste punktet i analysen omhandler positive og negative skoleerfaringer. I studien er det 

tydelig at lærerne har erfaringer med at enkelte elever kan være preget av negative erfaringer. 
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Lærerne viser og en bevissthet rundt at enkelte kan ta med seg disse erfaringene inn i 

ungdomskolen. Hvordan lærerne velger å forholde seg til dette, gir de utrykk for gjennom 

ulike fokusområder. Man kan da stille spørsmål til hvordan det å ha bagasje fra tidligere 

skolegang påvirker elevens livskvalitet i skolen? En av lærere peker på hvordan negative 

hendelser som mobbing og utestenging vil kunne gjøre det vanskelig for elevene å starte med 

blanke ark. Dette kan støttes av hvordan Lund(2012) peker på at negative erfaringer med 

voksne og medelever, i form av mistillitsforhold og mobbing, kan være en grunn til at eleven 

viser innagerende atferd. 

To av lærerne nyanserer også hvordan liten grad av trygghet kan skape negative erfaringer for 

elevene. Dette sier noe om at lærerne er bevisste på hvordan trygge rammer vil ha betydning 

for de elever som har opplevd negative erfaringer i tidlig skolegang. Trygge rammer kan 

kobles det å være en trygg klasseleder, hvor elevene er trygge på hvordan læreren vil reagere 

på ting i klasserommet(Nordahl, Sørlie, Tveit & Manger, 2005). Sammenhengen mellom 

studiens empiri og tidligere presentert teori kan tyde på at hvorvidt læreren evner å være en 

trygg klasseleder vil ha betydning for positive skoleerfaringer i fremtidig skolegang.  
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6 Oppsummering 

Jeg vil nå oppsummere sentrale funn i oppgaven. Forskningsspørsmålet som jeg har ønsket å 

besvare i denne studien er som nevnt: 

 Hva er sammenhengen mellom innagerende atferd og skolelivskvalitet? 

I helhet gir lærerne i studien utrykk for at det er lite fokus på de innagerende elevene. Et 

manglende fokus fremmes når lærerne nevner at de ikke har hørt om begrepet innagerende i 

løpet av sin yrkespraksis. En annen tendens som gjenspeiles i lærernes erfaringer, er hvordan 

de strever med å legge merke til denne type elever, og at elevene derfor faller fra i flere 

sammenhenger. Dette gir mulige signaler om at den innagerende atferdsproblematikken bør 

løftes mer i skolen. Det er likevel tydelig at lærere kjenner til hva som kjennetegner 

innagerende atferd, da flere ga beskrivelser som ser ut til å samsvare med de teoretiske 

definisjoner av de tre gruppene av innagerende elever som jeg har valgt å fokusere på i 

studien. Felles for lærerne er også en systemteoretisk forståelsesramme av den innagerende 

atferden, noe som viser at lærerne er bevisst på hvordan atferd og kontekst gjensidig påvirker 

hverandre.  

På bakgrunn av det stiller jeg meg spørsmål til hvorfor lærere likevel sliter med å legge merke 

til denne type elever i skolen, da lærerne selv påpeker at elevene nærmest blir usynlige. Et 

variert fokus på de innagerende elevene kan også trekkes inn i denne sammenheng, hvor 

lærerne i ulik grad strever med å etablere gode relasjoner til elevene. En av lærerne gir i denne 

sammenheng utrykk for skepsis til relasjonen kvalitet, hvor hun etterspør hvor god kontakt 

elevene får til lærerne sine. Felles for lærerne er også hvordan de fremmer at de ønsker å ha 

gode relasjoner til denne gruppen elever, da gode relasjoner er en viktig del av jobben som 

lærer. Spesifikke metoder som styrker relasjonen mellom lærerne og elevene er det derimot 

kun to av lærerne som viser til. Det er her tydlig at lærerne erkjenner betydningen av egen 

rolle i lærer-elev relasjonen, slik forskningen av Jul og Jensen(2003) peker på om 

asymmetriske relasjoner, hvor den voksne parten har ansvar for relasjonen kvalitet og 

konsekvenser. Relasjonsarbeidet fremmes innen samtlige kategoriene i studien, noe som 

understreker betydningen av lærerens rolle i møte med elevene. Blant annet nevner lærerne 

hvordan relasjonen påvirker elevens relasjon til medelever.  Dette gir mulige indikasjoner på 

hvor viktig lærer-elev relasjonen faktisk er for de innagerende elevenes livskvalitet i skolen, 

når det gjelder fremtidig relasjonsetablering og interaksjon med andre(Drugli,2012). 
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Betydningen av gode relasjoner til læreren for elevene kan også ses i tråd med punktet sosial 

deltakelse, som ser ut til å prege all livskvalitetsforskning. Her pekes det på betydningen av å 

ha tilgang på relasjoner med menensker som betyr noe for en (Næss, 1979).Lærerne viser 

også i studien til at elevene har tilgang på vennskapsrelasjoner. Hva som kjennetegner disse 

relasjonene gir lærerne delte beskrivelser av, hvor enkelte påpeker at eleven inntar en annen 

rolle i samhandling med venner. Dette er noe som også gjenspeiles i forskning av Lund(2008) 

hvor elever fremstiller seg som noe annet enn stille i samhandling med venner og familie. I 

lys av samsvar mellom empiri og teori er dette med på å poengtere betydningen av at elevene 

har tilgang til vennskapsrelasjoner, da dette kan indikere at de innagerende vanskene hos 

elevene får et mindre fokus i samhandling med venner. På en annen side viser en av lærerne 

til hvordan elever med sosial angst kan kjenne på dårlig selvtillit i gruppearbeid på tross av at 

de er sammen med nære venner. Dette kan kobles til livskvalitetsforskningen under punktet 

verdsetting, hvor det i tråd med lærerens erfaringer kan tyde på at elever med sosial angst kan 

oppleve liten grad av verdsetting når de er nødt til å delta i gruppearbeid da læreren beskriver 

at elevene gjerne kjenner på dårlig selvtillit og som en belastning for de andre 

gruppemedlemmene(Solum,1993).  

Lærerne gir også utrykk for betydningen av egen rolle når gjelder elevens forutsetninger for å 

være aktør i eget liv. I denne sammenheng fremmes beydningen av å legge til rette for gode 

tilrettelegginger som skriftlig vurderingsformer og elevsamtaler, da disse gjør elevene bedre i 

stand til å gi utrykk for egne meninger. Også innen denne kategorien impliserer en av lærerne 

skepsis til kvaliteten på relasjonen mellom lærerne og elevene, og at dette vil påvirke elevens 

evne til å gi utrykk for egne meninger. Det er tenklig at kvaliteten på relasjonen også kan 

kobles til hvordan elever sjelden søker hjelp hos læreren. Her forteller lærerne at elevene 

sjeldent eller aldri søker hjelp hos dem. En av lærerne fremmer hvordan evne til å søke hjelp 

eller veiledning hos lærer kan ha sammenheng med lave selvreguleringsferdigher, noe som 

kan kobles til at elever med lave selvreguleringsferdigheter kan ty til lite hensiktsmessige 

strategier som å unngå å søke hjelp hos læreren(Zimmerman,2000;Skaalvik & Skaalvik, 

2005).  

Når det gjelder elevens positive og negative skoleerfaringer gir lærerne på ulike måter utrykk 

for hvordan utrygge rammer vil prege elevene i ungdomsskolen. Her fremmer to av lærerne 

betydningen klasseledelse og spesifikt det å legge til rette for trygge rammer for å sikre at 

elevene får en ny start i ungdomsskolen. Dette kan også støttes av forskning om hvordan det å 
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være en trygg klasseleder vil ha betydning for de innagerende elevene, dersom elevene føler 

seg trygg på hvem læreren er og hvordan læreren vil reagere på ting i klasserommet(Nordahl, 

Sørlie, Tveit og Manger,2005). Dette gir mulige signaler om at hvorvidt læreren evner å være 

en trygg klasseleder vil kunne påvirke de innagerende elevens fremtidige skoleerfaringer.  

Hvordan lærerne også fremmer at det for elever som har vært utsatt negative skoleerfaringer 

som mobbing kan være vanskelig å starte med blanke ark, er også noe som gjenspeiler 

forkning. Lund(2012) peker på hvordan det innagerende atferdsutrykket kan bunne i tidligere 

mistillitsforhold til voksne eller mobbing fra medelever. Her viser lærerne igjen bevisst rundt 

hvordan egen rolle har betydning for elevens fremtidige skoleerfaringer.  

I lys av de funn som fremkommer i denne studien er det tydelig at flere av lærerne opplever 

det vanskelig å håndtere at elever viser innagerende atferd. Dette belyses da lærerne viser til 

ulike fokusområder innen flere av områdene som har betydning for elevens Skolelivskvalitet. 

I lys av de nevnte punktene over er det tydelig at lærere er viktige for de innagerende elevene 

i skolen. Dette er med på å understreke hvorfor lærere bør ha mer fokus på den innagerende 

atferdsproblematikken i skolen. Da innagerende atferd tyder på å være et lite brukt begrep i 

skolen ifølge lærerne i studien, kan dette gi indikasjoner på at denne type atferdsproblematikk 

snakkes lite om blant lærere. I lys av er det tenkelig at dersom denne type atferdsproblematikk 

er noe det rettes søkelys mot i skolen, vil også lærerne ha lettere for å dele erfaringer seg i 

mellom. Dersom lærerne får mer fokus på denne type elever kan det argumenteres for at 

lærerne i større grad kan bidra til at de innagerende elevene opplever god livskvalitet i skolen. 

I tillegg kan det i tråd med lærernes besvarelser være viktig at lærere får mer kunnskap om de 

innagerende elevene være viktig for å unngå at elevene utvikler skolevegring, slik to av 

lærerne poengterer i studien.  
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8 Vedlegg  

Vedlegg 1: Kvittering fra NSD 
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Vedlegg 2: Skriftlig samtykkeerklæring 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:  

Lærerens opplevelse av innagerende elever og deres skolelivskvalitet 

 

Bakgrunn og formål 

Mitt navn er Emilie Gravråk Horn. Denne våren skriver jeg masteroppgave i 

spesialpedagogikk innen fordypningen psykososiale vansker ved universitetet i Oslo. Tema 

for oppgaven er innagerende elever og deres skolelivskvalitet. Jeg har valgt å fokusere på de 

grupper av innagerende elever som opplever felles utfordringer som engstelse for å ta delta i  

timen, be om hjelp og å ta kontakt med lærere og medelever. Da innagerende elever ofte kan 

streve med kravene til sosial og muntlig deltakelse i skolen, kan dette medføre konsekvenser 

som angst og depresjon på sikt. Dette sier noe om skolens rolle i elevens liv, og jeg vil derfor 

rette søkelyset mot betydningen av lærerrollen.  I og med at kravene til muntlig og sosial 

deltakelse ser ut til å øke med alderen, har jeg valgt å fokusere på ungdomsskoleelever, og jeg 

er derfor interessert i å intervjue ungdomsskolelærere.  Formålet med masteroppgaven er å 

belyse læreres opplevelser og beskrivelser av innagerende elever og deres skolelivskvalitet. 

Problemstillingen jeg ønsker å besvare lyder følgende: Hva er sammenhengen mellom 

innagerende atferd og skolelivskvalitet? Gjennom studien ønsker jeg å få innsikt i hvordan 

lærere opplever det å ha innagerende elever i klassen samt hvilke tanker de gjør seg om 

hvordan atferden deres er med å påvirke elevens skolelivskvalitet. I tillegg ønsker jeg å få vite 

mer om i hvilken grad lærere opplever at de er i stand til å ivareta denne elevgruppen i skolen.  

 

Rekruttering av deltakere  

Totalt sett vil jeg intervjue 4 lærere, hvor tre av dem er ungdomsskolelærere og en av dem er 

sosiallærer. Lærerne kommer fra 3 ulike skoler. Under hele intervjuet vil det være lærerens 

tanker og meninger som er i fokus.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 



75 

 

Deltakelse i intervjuet innebærer å delta i et intervju med meg, med full anonymitet. 

Intervjuene er beregnet for å ta ca. 60 minutter og vil finne sted på lærerens arbeidsplass. Jeg 

har valgt å benytte semistrukturerte intervjuer som datainnsamlingsmetode. Dette innebærer 

at spørsmålene i intervjuet er forhåndsbestemte, men tanken er likevel at informantene skal 

kunne gi åpne svar. Opplysninger som innhentes vil omhandle spørsmål til lærere om: 

innagerende atferd, elevens relasjoner til lærere og medlever, faglig relaterte spørsmål og 

spørsmål om eleven som aktør i eget liv. Spørsmålene vil være nært knyttet opp mot de 

dimensjoner som regnes som sentrale innenfor skolelivskvalitetsbegrepet.  Intervjuet vil 

foregå som en dialog, men det vil ta utgangspunkt i en intervjuguide. For å samle inn dataene 

vil jeg benytte lydopptak. Det vil ikke registreres opplysninger fra kilder som journaler, 

elevmapper eller andre deltakere enn de som har takket ja til å delta i studien.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Under prosjektperioden vil det derfor 

kun være jeg som student og min veileder som har tilgang til datamaterialet. For å ivareta 

deltakernes rettigheter vil lydopptakene ikke navngis og de vil oppbevares i ett låsbart skap. 

Dette gjøres for å sikre at lydopptakene på ingen måte kan kobles tilbake til deltakerne. For å 

verne om deltakerens rettigheter vil også beskrivelser som kan gjenkjenne deltakerne eller 

elever ikke inkluderes verken i lydopptak eller i oppgaven. Prosjektet skal etter planen 

avsluttes innen 1. juni 2018.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Emilie Gravråk Horn 

på tlf : 45 21 37 14 eller veileder Ulf Tore Gomnæs på tlf: 90 84 24 05. 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å stille til intervju i studien om 

«Lærerens opplevelse av innagerende elever og deres skolelivskvalitet». 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

Vedlegg 3: Intervjuguide 

 

«Lærerens opplevelse av innagerende elever og deres skolelivskvalitet»  

Presisering av formål: 

-Nevne kort om hensikten med prosjektet 

-Informere kort om bruk av lydopptak/ anonymisering 

Oppvarmingsspørsmål 

Vil du fortelle litt om hva jobben din innebærer? 

Hvor lenge har du jobbet her? 

Hva tenkte du, da du takket ja til å delta i prosjektet? 

1) Innagerende atferd 

Innagerende elever er jo som sagt temaet for oppgaven min. Hva mener du beskriver den type 

elever? 

Hvordan legger du merke til disse elevene?  

2) Arbeidsdimensjonen  

Hvilken betydning opplever du at skolearbeidet har for elevene? 

Hvordan opplever du at elevene presterer faglig? 

Er det noe du tenker kan være utfordrende for disse elevene? 

Har du noen tanker om hva som er viktig for at elvene skal oppleve mestring? 

3) Kontrolldimensjonen- Muligheten til å påvirke egen skolehverdag 

Hvilke tanker gjør du deg om elevenes evne til å påvirke egen undervisning? 

Hvordan opplever du elevenes forutsetninger for å takle motgang?  

I hvilken grad opplever du at elevene ber om hjelp dersom de trenger det? 

4) Relasjonsdimensjonen-Relasjoner til elever, lærere og medelever  
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Hvordan opplever du det å etablere og opprettholde relasjoner til elevene?  

Hvilke tanker gjør du deg om betydningen av det å ha gode relasjoner til elevene? 

Hvordan opplever du relasjonene elevene har til medelever? Hva kjennetegner relasjonene?  

Hvilke tanker gjør du deg om hva gode vennskapsrelasjoner har å si for elevene? 

Hvilke tanker gjør du deg om hva klassemiljøet har å si for elevene? 

5) Tidsdimensjonen 

Hvordan opplever du at elevene påvirkes av tidligere erfaringer i skolen? Negative/positive 

Hvordan opplever du elevene i overgangsfaser? (Overgang til neste time eller friminutt) 

I hvilken grad opplever du at skolegangen er viktig for elevene? Her og nå/ I fremtiden?  

Hvilke tanker gjør du deg om elevenes forventninger til fremtiden? 

 

Er det noe du ønsker å tilføye helt til slutt som du tenker det er viktig å ta med?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


