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A. Stille, innadvendt atferd

B. Utfordringer i skolen

C. Læreres tilnærminger



A. Stille, innadvendt atferd



A. Stille, innadvendt atferd

• En tilstand  

• Et trekk



A. Stille, innadvendt atferd

Innagerende atferd Ingrid Lund 2012

• Følelser, opplevelser og tanker vendes innover

• Uttrykk som kommuniseres kan bl.a. være «sårbar», 

«avvisende», «deprimert», «tilbaketrukket», 

«engstelig», «usikker»



A. Stille og innadvendt atferd
«Behavioral solitude» v/ Coplan og Rubin, 2010

Tilbaketrukket sosialt
Fjerner seg selv fra sosiale situasjoner

Isolert, alene
Ekskludert av andre

Foretrukket

På grunn av frykt

Hemmet
Skepsis for nye

situasjoner

Sosialt innesluttet
Passiv og observerende atferd

Shyness
Skepsis for nye 

situasjoner og for

sosial evaluering

Engstelig tilbaketrukket
Redd i kjente sosiale situasjoner



A. Stille, innadvendt atferd / Shyness

• Yngre barn

– Skeptisk og bekymret i nye sosiale situasjoner

• Eldre barn

– Selvbevissthet og forlegenhet i situasjoner der de 

opplever seg (sosialt) vurdert 



A. Stille, innadvendt atferd

• Lav terskel for frykt, bekymring 

• Ønske om kontakt – må unngå kontakt

– Konfliktfylt  



A. Stille, innadvendt atferd

• Problemer med jevnaldrende

• Ensomhet

• Lav selvtillit     

• Angst 

• Depresjon 

• Sosial fobi



B. Stille, innadvendt atferd i skolen

• Skolefaglige utfordringer

– Problemer med læring     

– Engstelse overskygger

– Underyter

– Muntlige aktiviteter problematisk

– Muntlige tester/eksamener - en utfordring

– Dårligere leseferdigheter



B. Stille, innadvendt atferd i skolen

Sosiale og emosjonelle utfordringer

– Jevnaldrende = stress

– Overskygges av andre

– Få venner

– Risiko for mobbing

– Uventede følelser/reaksjoner

– Fysiske symptomer

– Skolevegring

– Utfordringer senere i livet



B. Stille, innadvendt atferd i skolen 

• Læreres betydning

– Læreres forventninger 

– Oppfatning av alvorlighetsgrad

– Oversett/ignorert

• Lærers toleranse for stillhet, avvisning

– Læreres sensitivitet 

– Lærer-elev relasjonen ekstra betydningsfull 



C. Læreres tilnærminger til barn med 

stille og innadvendt atferd

Del 1. Dokumentere gunstige tilnærminger/strategier

• Deltagere

– Erfarne lærere

– 8 case

– 3 fokusgrupper

• Datainnsamling

– Observasjon: feltnotat og Ipad opptak

– Individuelle intervjuer: lærere og elever



C. Støttende klassemiljø

• Trygt, støttende miljø    

• Unngå konkurransefokus

• Lærer dele egne erfaringer

• Tydelighet på forventet atferd



C. Sosiale aktiviteter utenom 

klasserommet 

• Friminutt

• Gruppeaktiviteter   

• Lærer-elevsamtaler



C. Redusere engstelse

• Være tilgjengelig 

• La eleven være stille under diskusjoner  

• La eleven være inne i friminutt

• Ta hensyn til elevens behov ved plassering

• Lærer-elevsamtaler   

• Hyppig kontakt med foreldre



C. Muntlige læringsaktiviteter i 

klasserommet

• Mye oppmerksomhet

• Et hovedfokus

• Må bruke stemmen foran andre

• Blir sett og evaluert av læreren



Spørsmål – svar i klassen

- Spørsmål avtalt på forhånd

- Minst mulig fokus på elev

- Avtalt nonverbale tegn mellom lærer og elev

- Unngå bruk av ros i klassen

- Gi nonverbal annerkjennelse   

- Sakte tempo, gi tid



Presentasjoner foran klassen

• Tilpasse nivå, ikke for ambisiøs

• Presentere to-og-to

• Planlegge hva som skal sies/presenteres

• Presentere i mindre grupper   

• Støttende tilbakemeldinger 



Gruppearbeid og læringspar

• Samarbeide med trygge elever

• Regler for samarbeid

• Fokus på elevens sterke sider

• Bruk av rollespill 

• Samarbeid med svakere elever 

• Trygg plassering i klasserommet 



Lærer- og elevinteraksjon

• Lett å glemme de stille elevene 

• Rekker ikke opp hånda 

• Regelmessig oppfølging

• Avtaler om nonverbale tegn 

• Ikke for påtrengende verbalt eller nonverbalt



Del 2: Survey

Ekspertpanel (n = 8)
=> Erfarne lærere fra WP1 «Face validity» av spørreskjema

Pilotstudie (n = 71)

=> Tilfeldig utvalg for utprøving av spørreskjema 

Hovedstudie (n = 305)

=> Tilfeldig representativt utvalg

Spørreskjema med demografisk informasjon og lærervurdering av: 
1. Kjennetegn ved innadvendte elever

2. Nytte og bruk av pedagogiske tilnærminger overfor eleven

3. Nytte og bruk av pedagogiske tilnærminger overfor klassen

4. Endring av elevens vansker over tid 

5. Skolens helhetlige innsats i forhold til eleven



Erfarne læreres vurdering av hva som kjennetegner 

elever som viser innadvendt atferd

Instrumenter: 

(a) 3 subskalaer fra Child Behavior Scale (Ladd & Profilet, 1996; Ladd, 

Herald-Brown & Andrews, 2009):

1. Velger bort medelever (6 items, f.eks., trekker seg unna aktiviteter)

2. Engstelig-fryktsom (4 items, f.eks., virker trist, engstelig)

3. Ekskludert av medelever (7 items, f.eks., velges bort av medelever)

(b) 2 subskalaer fra Strengths & Difficulties Questionnaire (Goodman & 

Scott, 1999; Kornør & Heyerdahl, 2014; Eidstuen & Kornør; 2017): 

1. Emosjonelle symptomer (5 items, f.eks., mange bekymringer; ofte lei seg)

2. Problemer i forhold til medelever (5 items, f.eks., plaget eller mobbet)

Illustrasjonsfoto: Colourbox



Vurderinger av pedagogiske tilnærminger i forhold til:

(a) Nytte og bruk overfor

1. eleven for å 

– redusere engstelse (13 items, f.eks., la eleven få være inne i friminutt)

– fremme muntlig aktivitet i læringsrommet (8 items, f.eks., la eleven 

presentere muntlig sammen med andre elever) 

– bedre sosiale relasjoner til medelever (7 items, f.eks., gi ansvar til medelever 

om å følge opp eleven i friminutt)

2. klassen for å støtte eleven (7 items, f.eks., undervise sosiale ferdigheter)

(b) Endring av elevens vansker over tid 

(stor – noe – ingen – verre – vet ikke) 

(c) Skolens helhetlige innsats (11 items, f.eks.,

skolen har fleksible tilnærminger til å møte behovene til 

elever som viser innadvendt atferd)

Illustrasjonsfoto: Colourbox



Noen foreløpige resultater…

• Lærervurderinger av kjennetegn 

ved elever som viser innadvendt 

atferd (n = 329)

• Nytte og bruk av pedagogiske 

strategier for å redusere elevers 

engstelse (n = 275)

Illustrasjonsfoto: Colourbox



Fire faktorer - kjennetegn

1. Sosialt isolert (r = .49 - .88; 13 items om at barnet er ekskludert av 

medelever eller at det selv unngår/ trekker seg unna aktiviteter med andre)

2. Internaliserte symptomer (r = .61 - .83; 9 items om barnets 

følelser av frykt, angst, bekymring og depresjon på skolen)

3. Ensom (r = .53 - .91; 3 items om at barnet foretrekker å være alene og 

heller sammen med voksne enn barn)

4. Plaget (r ≥ .71; 2 items om at barnet blir plaget og mobbet av andre)



• Sign. forskjell på hvordan gutter og jenter ble vurdert 

på alle fire faktorer (p < .05), men bare 0,2 – 2% 

varians kan forklares av elevenes kjønn  

• Gutter viste i følge lærerne generelt noe høyere grad 

av symptomer enn jenter, og signifikant større grad 

av ensomhet (p < .013; gj.sn. .52 poeng)

Kjennetegn relatert til elev, lærer og skole



Kjennetegn relatert til elev, lærer og skole

• Ingen sign. forskjeller mellom elevens klassetrinn (1.-7.trinn), 

lærers alder, kjønn og erfaring, eller klasse- og skolestørrelse

• Barn på skoler med 300 - 500 elever viste gjennomgående, 

men ikke signifikant høyere grad av symptomer på alle fire 

faktorer enn mindre og større skoler



Noen foreløpige resultater…

• Lærervurderinger av kjennetegn 

ved elever som viser innadvendt 

atferd (n = 329)

• Nytte og bruk av pedagogiske 

strategier for å redusere elevers 

engstelse (n = 275)

Illustrasjonsfoto: Colourbox



Items (Strategier)

n (%) “Vet ikke” 

(%)

Ikke nyttig

(%)

Litt nyttig

(%)

Ganske 

nyttig (%)

Veldig

nyttig (%)

1. Be andre voksne/kollegaer som har tilsyn i 

friminuttene om å følge opp eleven

200 (72.7) 1 ( .5) 6 (3.0) 37 (18.5) 63 (31.5) 93 (46.5)

2. La eleven få være inne i friminuttet 84 (30.5) 2 (2.4) 29 (34.5) 36 (42.9) 11 (13.1) 6 (7.1)

3. La eleven få være i fred/tillater at hun/han er stille når

det er diskusjoner i klassen

215 (78.2) 9 (4.2) 16 (7.4) 60 (27.9) 73 (34.0) 57 (26.5)

4. La eleven få slippe å være muntlig aktiv i gruppearbeid 135 (49.1) 8 (5.9) 29 (21.5) 59 (43.7) 26 (19.3) 13 (9.6)

5. Møte eleven utenfor klasserommet i forkant av timen 

for å forberede/minne han/henne på hva som skal skje

143 (52) 2 (1.4) 5 (3.5) 30 (21.0) 54 (37.8) 52 (36.4)

6. Tilrettelegge for eleven på en diskré måte (f.eks. gi 

egne skriftlige oppgaver, gi arbeidsplan på pulten)

153 (55.6) 2 (1.3) 3 (2.0) 21 (13.7) 62 (40.5) 65 (42.5)

7. Ta hensyn til elevens behov ved plassering i 

klasserommet og forsikre at han/hun har et trygt 

sted å sitte (f.eks. ved siden av en venn)

263 (95.6) 2 ( .8) 1 ( .4) 18 (6.8) 65 (24.7) 177 (67.3)

8. Ha samtale med eleven om hans/hennes følelser, 

tanker og atferd i ulike situasjoner

254 (92.4) - 12 (4.7) 36 (14.2) 85 (33.5) 121 (47.6)

9. Ha avtale med eleven om at en voksen møter han/henne 

ved inngangen til skolen før skoledagen begynner

76 (27.6) 5 (6.6) 3 (3.9) 11 (14.5) 24 (31.6) 33 (43.4)

10. Tydeliggjøre for eleven at jeg er tilgjengelig for 

han/henne i løpet av skoledagen

251 (91.3) 4 (1.6) 7 (2.8) 34 (13.5) 74 (29.5) 132 (52.6)

11. Gi eleven mulighet til å skrive logg/personlig melding til 

meg som lærer

109 (39.6) 1 ( .9) 14 (12.8) 25 (22.9) 31 (28.4) 38 (34.9)

12. Ha samtale med eleven om hans/hennes følelser om/ 

erfaringer fra minuttene

177 (64.4) 1 ( .6) 5 (2.8) 43 (24.3) 71 (40.1) 57 (32.2)

13. Ha oftere kontakt med elevens foreldre enn 

foreldre/foresatte til de øvrige elevene

234 (85.1) - 4 (1.7) 35 (15.0) 89 (38.0) 106 (45.3)

(α = .79; Std.Dev. = .7 – 1.2; Mean = .4 – 2.8)



Vurdert nytte av anvendte tilnærminger for å 

redusere elevens engstelse

Ingen sign. forskjeller mellom

(a) elevens kjønn 

(b) klassetrinn

(c) klassestørrelse

(d) lærers kjønn 

(e) lærers alder 

(f) lærers erfaring, eller 

(g) skolestørrelse
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