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Sammendrag 

Formål og problemstilling. Formålet med oppgaven er å belyse elevers opplevelse av sosial 

læring i en alternativ læringsarena. Jeg har intervjuet 5 elever ved Abildsø Skolegård. Abildsø 

Skolegård er en alternativ og praktisk læringsarena hvor det fokuseres på utvikling av 

kommunikative og sosiale ferdigheter. Oppgaven vil gjennom informantenes beskrivelser 

belyse deres opplevelse av sosial læring og Abildsø Skolegård. Masterprosjektets 

problemstilling er: Hvordan oppleves sosial læring for elevene på Abildsø Skolegård?  

Metode og datamaterialet. Ettersom formålet med undersøkelsen er å få innsikt i elevens 

opplevelser har jeg valgt en kvalitativ og fenomenologisk tilnærming i dette prosjektet. 

Datamaterialet er innsamlet gjennom semistrukturert intervju hvor jeg har forholdt meg til 

intervjuguide med fastsatte temaer, men også med rom for fri fortelling fra informantene. 

Innsamlet materialet er kodet, analysert og drøftet. Gjennom kodingsprosessen har nye viktige 

temaer blitt avdekket, noe som gir oppgaven en abduktiv metodisk tilnærming. 

Datamaterialet er kodet og analysert gjennom en temasentrert tilnærming hvor informatenes 

beskrivelser kategoriseres og sammenlignes. 

Teoretisk referanseramme. Med fokus på en praktisk tilrettelagt læringsarena og sosial 

læring, tar oppgaven utgangspunkt i et sosiokulturelt læringsperspektiv som er grunnleggende 

for oppgavens forståelse av læring. Sosial læring, sosiale ferdigheter og sosial kompetanse 

defineres, forklares og drøftes med bakgrunn i Læringssenterets (2003) Veileder for skolen 

om utvikling av sosial kompetanse og Terje Ogdens (2009) definisjon. Kunnskap om 

sosialisering og jevnaldrenderelasjoner er hentet fra Ivar Frønes (2006).  

Oppsummering og konklusjoner. Undersøkelsens funn viser at elevene på Abildsø 

Skolegård har positive opplevelser av både implisitt og eksplisitt sosial læring på gården. 

Elevenes opplevelse av inkludering, positive jevnaldrenderelasjoner og kontakt med voksne 

er fremtredende i beskrivelsene. Elevenes mulighet til å overføre kunnskap fra Abildsø 

Skolegård til hjemmeskolene er tydelig gjennom elevenes utvikling av nye strategier, som 

overføres til nye arenaer. 
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Forord 

Denne masteroppgaven er et resultat av personlig interesse for sosial kompetanse hos elever i 

skolen. Gjennom fordypningen i Psykososiale lærevansker er interessen blitt enda større, noe 

denne masteroppgaven er et resultat av.  

Takk til Abildsø Skolegård for en fantastisk mottagelse og for inspirerende dager på gården. 

Takk for at jeg fikk et innblikk i deres hverdag med elevene. Ildsjeler som dere kan man lete 

lenge etter. Lykke til med alle kommende, spennende og samfunnsnyttige prosjekter dere 

måtte arbeide med i fremtiden. 

Til mine informanter ved Abildsø Skolegård: Takk for at dere delte deres tanker og 

opplevelser med meg. 

Stor takk til min veileder Nils Breilid. Takk for at du har vært tilgjengelig hele prosessen 

igjennom. Det har vært godt å vite at din dør alltid er åpen. Takk for gode råd, samtaler og 

tilbakemeldinger. Du har vært til god hjelp. 

Takk til herlige medstudenter for motiverende samtaler og kaffepauser på Helga Engs hus. 

Takk til mamma og pappa for motivasjon, praktisk hjelp og god støtte. 

 

 

 

 

Oslo, mai 2012 

Nina E. Sørevik 
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1 Innledning 

Dette kapitlet vil innlede oppgaven ved å presentere bakgrunn for valg av tema. Her vil 

Opplæringslovens (1998) krav til skolen om tilpasset opplæring og et godt psykososialt miljø 

og Kunnskapsløftets (Kunnskapsdepartementet, 2006) anmodninger om sosial læring 

presenteres. Med bakgrunn i disse visjonene ønsker jeg å belyse «normalskolens» fokus på 

sosial læring og elevers behov for god sosial kompetanse. Oppgavens problemstilling og 

forskningsspørsmål vil bli presentert før det foreligger en beskrivelse av oppgavens videre 

gang. Abildsø Skolegård og elevgruppen på gården vil bli presentert i innledningen, slik at 

leseren er gjort kjent med Abildsø Skolegård før annen teori presenteres.  

1.1 Bakgrunn for valg av tema  

Skolen er en læringsarena som skal være tilpasset alle elever. Skolen representerer en viktig 

arena i norsk kultur og utgjør en naturlig del av oppveksten til barn og unge i Norge. Skolen 

er også en sosial arena, hvor elevene omgås jevnaldrende. Opplæringsloven (1998) § 1-3 

omhandler elevens rett til tilpasset opplæring. Alle elever skal oppleve undervisning som er 

tilpasset deres nivå og forutsetninger. I situasjoner hvor den tilpassede opplæringen ikke 

strekker til har elevene krav på spesialundervisning, jamfør Opplæringsloven (1998) kapittel 

5.  

For at elever i skolen skal tilegne seg faglig kunnskap bør de inneha sosial kompetanse, og på 

den måten kunne omgås andre barn, unge og voksne på en god måte (Ogden, 2009). Gjennom 

Opplæringsloven (1998) og Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2006) pålegges og 

oppfordres norsk skole til å fokusere på sosial læring. Opplæringsloven (1998) kapittel 9 

fremmer intensjonen om skolens psykososiale miljø, i dette finner vi at alle elever skal 

oppleve sosial tilhørighet og trygghet i skolen.  

Et sosiokulturelt perspektiv vektlegger det sosiale aspektet ved læring. Forståelsen av at 

læring og utvikling hos individet skjer i forbindelse med kultur og samfunn, gjennom praktisk 

læring og i samhandling med andre, er sentralt innen perspektivet (perspektivet er redegjort 

for i avsnitt 2.3). Denne oppfattelsen av læring kan være vanskelig å finne igjen i skolen, da 

skolens ordinære virksomhet ofte preges av verbal, formell og skriftlig undervisning 

(Wackerhausen, 1999). Det som læres i klasserommet kan oppfattes som unaturlig og abstrakt 
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for elever fordi den kunnskapen som læres primært skal overføres og benyttes i andre 

situasjoner. I følge Befring (2007) skapes det lite rom for læring i praktiske kontekster i 

skolen. Abildsø Skolegård er en alternativ læringsarena hvor elevene arbeider induktivt og 

praktisk store deler av dagen. I samsvar med et sosiokulturelt perspektiv på læring deltar 

elevene i et praktisk læringsfellesskap som fordrer samtale og sosial samhandling (Dysthe, 

2001; Säljö, 2001). Et sosiokulturelt perspektiv på læring beskriver på mange måter hvordan 

elevene på Abildsø Skolegård tilegner seg ny kunnskap gjennom en praktisk skolehverdag 

med fokus på sosiale- og kommunikative ferdigheter. Perspektivet vil derfor være 

grunnleggende for oppgavens forståelse av læring. 

Sosial læring på Abildsø Skolegård er valgt som tema i denne oppgave med bakgrunn i 

personlig interesse for feltet og ønsket om å belyse elevers opplevelse av sosial læring i en 

praktisk læringsarena. Jeg ønsker samtidig å se på elevenes mulighet til å overføre det de 

lærer på Skolegården til sine hjemmeskoler. Oppgaven kan tydeliggjøre behovet for økt fokus 

mot sosial læring i skolen.  

1.2 Avgrensning og problemstilling 

Denne undersøkelsen vil gi meg som forsker og leseren et innblikk i elevenes opplevelse av 

sosial læring ved Abildsø Skolegård, problemstillingen lyder dermed slik: Hvordan oppleves 

sosial læring for elevene på Abildsø Skolegård? 

Flere aspekter ved elevenes opplevelse av sosial læring vil bli drøftet i oppgaven. Et 

forskningsspørsmål som vil bli drøftet gjennom prosjektet er: Opplever elevene 

overføringsverdi av sosiale ferdigheter fra Abildsø Skolegård til hjemmeskolen? Oppgaven 

vil belyse Abildsø Skolegård som en alternativ læringsarena, presentere et innblikk i elevens 

opplevelse av sosial læring og diskutere mulig overføringsverdi fra Abildsø Skolegård til 

elevens hjemmeskole. 

Spørsmål og refleksjoner angående elevens opplevelse av inkludering, jevnaldrenderelasjoner, 

samarbeid og voksenkontakt er momenter som til sammen kan gi et innblikk i elevens 

opplevelse av sosial læring. Både eksplisitt, planlagt sosial læring og implisitt, indirekte sosial 

læring vil være av interesse for oppgavens problemstilling. 
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I 2003 utarbeidet Læringssenteret en veileder for skolen om utvikling av sosial kompetanse. I 

likhet med flere norske skoler forholder Abildsø Skolegård seg til denne. Veilederen vil av 

den grunn være en del av oppgavens forståelse av sosial kompetanse.  

På grunn av masterprosjektet begrensede størrelse og tidsramme er det flere interessante 

aspekter ved Abildsø Skolegård, elevgruppen og sosial læring som ikke er med i denne 

undersøkelsen. 

1.3 Oppgavens oppbygning  

Oppgavens teoretiske ramme presenteres i kapittel 2. Skolen i et historisk perspektiv og 

viktige aspekter ved sosial læring presenteres først. Læringsbegrepet presenteres med vekt på 

et sosiokulturelt læringsperspektiv, før sosial kompetanse, sosial læring og sosialisering 

defineres. Tidligere forskning om sosial kompetanse, inkludering, voksentetthet og 

Skolegårdens egen evaluering presenteres til slutt i kapitel 2. 

Oppgavens metodiske tilnærming presenteres i kapittel 3. En fenomenologisk tilnærming, et 

semistrukturert intervju og et «barneperspektiv» beskrives før intervjuguiden blir nøye 

presentert. Analytisk tilnærming, validitet og reliabilitet forklares og drøftes i samme kapittel. 

I kapittel 4 presenteres, analyseres og drøftes innsamlet datamateriale. Gjennom en 

temasentrert analyse vil jeg kategorisere og sammenligne datamaterialet. 

Kapittel 5 oppsummerer analysen og gir svar på oppgavens problemstilling og 

forskningsspørsmål. 

6. kapittel avslutter oppgaven med kritiske refleksjoner rundt egen forskning og tanker om 

«veien videre».  

1.4 Abildsø Skolegård 

Abildsø Skolegård er en alternativ læringsarena hvor praktisk læring av sosiale- og 

kommunikative ferdigheter er vektlagt. Skolegårdsprosjektet hadde sin oppstart i 2005. I 

Skolegårdens egen beskrivelse av oppstarten på prosjektet heter det: 
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I 2005 spurte Abildsø gård lokale myndigheter og politikere, skoler, menigheter og andre 

som er opptatt av samfunnsutvikling om hva de mente var samfunnets hovedutfordringer. 

Et gjennomgående svar var oppvekst blant barn og unge. Vi hørte også om en økende 

bekymring for barn og unge som stod i fare for å droppe ut av skole og arbeidsliv, og 

dermed også samfunnet generelt (Abildsø Skolegård, 2012). 

Sitatet ovenfor er hentet fra Abildsø Skolegårds hjemmeside. Sitatet forklarer hvordan 

prosjektet oppsto i 2005. Videre utviklet gården seg til å bli en «Skolegård». Gjennom faste 

frokoster med seks skoler fra nærområdet, fanget de opp utfordringene på de forskjellige 

skolene og drøftet hva Abildsø Gård kunne bidra med som en tilrettelagt læringsarena. I 2006 

startet prosjektet «Skolegård».  

Abildsø Skolegård er et tilbud noen få elever i grunnskolen mottar. Elevene er på gården én 

dag i uken, hvor de opplever en praktisk skoledag som blant annet innebærer stell av dyr, 

snekring, matlaging og elevbedrift. Skolegården kan karakteriseres som en induktiv 

læringsarena hvor eleven lærer nye ferdigheter og utvikler ny teori gjennom praktisk arbeid. 

Skolegården har et særlig fokus mot utvikling av sosiale ferdigheter og kommunikasjon. 

Innenfor alle de ovennevnte områdene har Skolegården årsplaner med tydelige mål. Det er 

innholdet i årsplanen for sosial samhandling som vil være vesentlig i denne oppgaven.  

På Abildsø Skolegård skal elevene blant annet «styrke og utvikle sine kunnskaper, ferdigheter 

og holdninger innenfor områdene sosialt ansvar, samarbeid, omsorg/empati, sunn 

selvhevdelse og selvkontroll». Et av Skolegårdens hovedmål er at læringsopplevelsene på 

gården skal ha en positiv faglig og sosial overføringsverdi til elevens øvrige skoleuke på 

hjemmeskolen. I tillegg er det et mål at virksomheten på skolegården bidrar til å fremme 

elevenes motivasjon og selvbilde (Abildsø Skolegård, 2012).  

Det samarbeides nært mellom de aktuelle hjemmeskolene og de ansvarlige på Abildsø 

Skolegård. Alle skolene er representert på gården med lærer eller assistent den dagen eleven 

er der. Assistenten eller læreren deltar i det daglige opplegget på gården. På den måten skal 

læreren eller assistenten kunne følge opp eleven i normalskolen, fungere som kontaktledd og 

bidra til å overfører det eleven lærer på Skolegården til elevens vanlige skoledag i 

hjemmeskolen. Opplevelse av trivsel og positive læringsopplevelser er noen av Abildsø 

Skolegårds mål for eleven. Tett voksenkontakt og trygge rammer skal bidra til at Skolegården 

blir et positivt og trygt sted for eleven å lære.  
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Sosial læring på Abildsø Skolegård foregår ikke bare gjennom planlagt, formell undervisning 

og årsplanens fastsatte mål. Gjennom gruppearbeid, måltider, omgang med medelever, voksne 

og gårdens dyr, lærer elevene seg sosiale ferdigheter i samhandling med andre. Disse 

ferdighetene kan være like viktige for elevene som den planlagte ferdighetstreningen (Sosial 

ferdighetstrening, SOFT, utdypes nærmere i avsnitt 2.5.1). 

Skolegård har følgende hovedmål for arbeidet: Forebygge frafall gjennom tidlig inngripen. 

Øke elevens skolemotivasjon og styrke elevenes selvbilde. Skolegårdsdagen skal ha en positiv 

faglig og sosial overføringsverdi til den øvrige skoleuka. (Abildsø Skolegård, 2012). Flere av 

disse faktorene vil drøftes i oppgavens analyse- og drøftingsdel, kapittel 4. 

1.4.1 Elevgruppen på Abildsø Skolegård 

Karakteristikken av elevgruppen på Abildsø Skolegård baserer seg på skriftlig beskrivelse fra 

pedagogisk ansvarlig for ungdomsskoleelevene på gården (februar, 2012).  

Elevgruppen på Skolegården består av elever fra flere skoler i nærområdet. Elevene har av 

forskjellige grunner problemer med å tilpasse seg hjemmeskolens normer og forventninger. 

Pedagogisk ansvarlig beskriver dette slik: «Når vi snakker om elevers vansker velger vi å 

knytte disse faktorene både til mangler i systemet rundt elevene i skolehverdagen og i 

elevenes nettverk, og fra elevens historie med alle opplevelser og erfaringer de bærer med 

seg». Flere av eleven har gjennomgått sakkyndig utredning, med enkeltvedtak om 

spesialpedagogisk hjelp og individuell opplæringsplan som resultat.  

Høye krav til teoretisk kompetanse, manglende mestringsopplevelser, manglende motivasjon, 

historier om nederlag og manglende tilrettelegging for flerkulturelle elever, er kjennetegn for 

elevgruppens erfaringer og opplevelser fra skolen.  

Det er sammensatte årsaker til at eleven på Skolegården ikke er motivert for skolearbeid. 

«Manglende mestringsopplevelser, frustrasjon over dårlige resultater, og at skolearbeidet 

oppleves som løsrevet og fjernt fra elevenes hverdag og virkelighet er noen av dem». Det som 

læres på skolen oppleves som abstrakt for elevene. Kunnskapen anses ikke som nyttig og er 

igjen en demotiverende faktor. 

Flere av elevene har opplevd å bli mobbet, eller mobber selv. I mangel på venner og positive 

sosiale relasjoner har elevene i følge pedagogisk ansvarlig, utviklet mestringsstrategier hvor 
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de skjuler sin sårbarhet eller finner en posisjon i klassen, hvor de får oppmerksomhet. «Disse 

mekanismene er ofte til hinder for både læring og det å utvikle gode relasjoner til medelever 

og andre mennesker».  

Gjennom denne beskrivelsen av elevgruppen på Abildsø Skolegård er det tydelig at det er 

mange årsaker til at elevene mangler motivasjon for skolearbeid. 
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2 Teoretisk bakgrunn 

I dette kapitlet vil oppgavens teoretiske bakgrunn presenteres. Valg av teoretisk ståsted vil bli 

begrunnet og relevante begreper definert. Som nevnt innledningsvis vil et sosiokulturelt 

perspektiv på læring presenteres som oppgavens bakteppe og forståelse for hvordan 

mennesker tilegner seg kunnskap.  

Kapitlet vil bli innledet med et tilbakeblikk på norsk skoles utvikling. 

2.1 Skolen 

Fra begynnelsen av 1600-tallet og frem til i dag har skolen utviklet seg fra å være en skole 

kun for velstående familier, til en skole hvor alle barn er skolepliktige. Skoleplikten ble 

opprettet i 1739 og kan anses som landets første skolelov. Skoledagen inneholdt kun lesing, 

skriving og kristendom. I løpet av 1800-tallet ble det stilt minimumskrav til innholdet i 

skolene. Den første formålsparagrafen ble presentert i 1848, allerede der ser vi krav til skolen 

om sosial kompetanse hos elevene. I løpet av samme århundre ble det også innført 

restriksjoner for elevantall i klassen og krav om allmenndannelse i skolen (Befring, 2007). En 

felles skole for alle på tvers av sosiale klasser ble innført i begynnelsen av 1900-tallet. En 

felles skoleplattform skulle skape like vilkår for alle og forminske de sosiale skillene i landet. 

Utviklingen av skolen gjennom 1900-tallet ble omfangsrik og betydelig for dagens skole. På 

samme tid har skoleutviklingen også skjedd på bekostning «av ei samhandling med arbeidsliv 

og nærsamfunn, med natur og kultur» (Befring, 2007, s. 205). I Befrings (2007) beskrivelse 

av skolen i industrisamfunnet, fremstår skolen som et ensformig og unaturlig miljø for læring, 

et miljø som er løsrevet fra den konteksten hvor kunnskapen faktisk skal benyttes. Skolen gir 

dermed lite rom for læring i en praktisk kontekst. I en vurdering av Læreplanverket-97 hevder 

Befring (2007) at skolefagene vektlegges tyngre enn omtanken for elevers «oppvekst- og 

læringsbehov» (s.197).  

I et historisk perspektiv kan vi se at kritikken av skolens manglende fokus på praksis har vært 

gjeldene helt fra vi fikk et institusjonelt utdanningssystem. Kritikken økte igjen da 

pedagogikk ble en egen vitenskap (Rasmussen, 1999). De ferdighetene vi en gang lærte innad 

i familien er ikke lenger en selvfølgelighet, dette fordi vårt samfunn er preget av mindre tid 

med den nære familie og mer tid i jobb og i institusjoner som barnehage og skole. I dette 
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ligger det at mye av læringen forflyttes fra familien til barnehage og skole, både når det 

kommer til praktiske-, faglige- og sosiale ferdigheter. 

Synet på, og forståelsen av hvordan mennesker lærer ligger til grunn for dagens grunnskole 

som preges av et stort fokus på faglige ferdigheter og kan derfor omtales som skolastisk. En 

skolastisk skolehverdag kan forklares som skolen med fokus på verbal, skriftlig og formel 

undervisning og læring av regler og prinsipper (Wackerhausen, 1999). Undervisningen 

foregår som overføring av kunnskap (Rasmussen, 1999). 

Troen på at kunnskap kan overføres fra avsender til mottaker forutsetter at all kunnskap er 

fastsatt og presis. Slik at den «passer nøyaktig i den sammenheng der den skal anvendes» 

(Säljö, 2002, s. 35). Säljö (2002) hevder at dette er sterkt forenklet og misvisende i forhold til 

hvordan læring mellom mennesker egentlig foregår. 

2.1.1 Tilpasset opplæring og et godt psykososialt miljø 

Norsk skole er pliktig til å gi alle elever en opplæring som er tilpasset elevens evner og 

forutsetninger (jfr. Opplæringsloven, 1998, § 1-3). Elever som ikke har et godt nok utbytte av 

undervisningen har krav på spesialundervisning. Spesialundervisningen inntrer etter 

sakkyndig vurdering hvor elevens behov kartlegges og mulige opplæringstilbud utvikles. 

(Opplæringsloven, 1998. Kapittel 5). Abildsø Skolegård fungerer som deler av elevens 

spesialundervisning.  

Læreplanenes generelle del (Kunnskapsdepartementet, 2006) inneholder mange uformelle og 

indirekte mål om sosial kompetanse og sosialisering. I kapitlet om «Det almenndannede 

menneske» skrives det blant annet at opplæring i grunnskolen skal gi god allmenndannelse 

som innebærer kyndighet og modenhet for å møte livet- praktisk, sosialt og personlig 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 14). Kunnskapsløftets generelle del sier noe om skolens 

mål i opplæringen, mens gjennom Opplæringsloven (1998) kapittel 9a plikter skolene seg til å 

legge til rette for et godt skolemiljø for elevene. 

Opplæringsloven (1998) § 9a-1 «Et godt psykososialt miljø» lyder slik: «Alle elevar i 

grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som 

fremjar helse, trivsel og læring». I Utdanningsdirektoratets rundskriv om forståelse av loven 

omtales loven som «elevens arbeidsmiljølov». I dette ligger det at elevene skal ha et like godt 
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vern rundt sitt arbeidsmiljø som andre arbeidstakere (Utdanningsdirektoratet, 2010a). Videre 

kreves det i Opplæringsloven (1998) § 9a-3 at «skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å 

fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt 

tilhør…». Skoleeier, rektor og skolens ansatte plikter, gjennom system- og individrettet 

arbeid, å sikre elevens psykososiale miljø (Utdanningsdirektoratet, 2010a). 

I denne undersøkelsen vil ikke informantenes hjemmeskoler bli beskrevet. Jeg som forsker 

har ingen innsikt i den enkelte skoles arbeid med sosiale læring og kompetanse. Oppgaven vil 

derfor kun forholde seg til ovennevnt lovverk og retningslinjer for norske grunnskole i sin 

helhet.   

2.1.2 Inkludering 

Norsk skole drives etter grunnleggende prinsipper om tilpasset opplæring, likeverdig 

opplæring og inkludering, med andre ord prinsipper om gode læringsvilkår i et inkluderende 

miljø (Befring, 2007; Kunnskapsdepartementet, 2006). I dette ligger det at alle elever i norsk 

skole skal ha mulighet til å bli inkludert i klassens/skolens sosial og kulturelle fellesskap. 

Inkludering i skolen dreier seg om «grad av romslighet og tilknytningskraft mellom den 

enkelte og felleskapet» (Håstein & Werner, 2008, s. 480). Et inkluderende fellesskap må ha 

rom for forskjelligheter mellom elevene og krever et fokus på verdier og holdninger (Nordahl, 

Sørlie, Manger, & Tveit, 2005).  

I tilfeller hvor den inkluderende, tilpassede opplæringen ikke strekker til skal elever motta et 

alternativt tilbud, tilpasset elevens evner og forutsetninger (Opplæringsloven, 1998, § 5-1). 

Abildsø Skolegård er et slikt tilbud, men på hvilken måte påvirker dette inkluderingen av 

eleven i normalskolen og egen skoleklasse?  Når det i denne sammenheng fokuseres på 

inkludering kan det diskuteres om det å bli tatt ut av skolen/klassen og inn i en ny arena er 

fordelaktig for elevenes opplevelse av å være inkludert i klassen. Lillegården 

kompetansesenter (2005) hevder at «Elever som har tilhørighet i opplæringstiltak utenfor 

dette fellesskapet (klassen), har i utgangspunktet redusert mulighet til å delta» i klassens 

fellesskap. Segregerte tilbud til enkeltelever bør derfor vurderes nøye når det kommer til 

elevens mulighet for opplevelse av inkludering (Håstein & Werner, 2008). 

Inkludering kan forstås som en individuell opplevelse hos eleven og er dermed av betydning 

både for elever som mottar sin undervisning i- og utenfor klasserommet. I St. meld. 30, Kultur 
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for læring (Kunnskapsdepartementet, 2003–2004) skrives det at det er elevens egen 

opplevelse av inkludering som er betydningsfull i spørsmålet om inkludering og ekskludering 

i skolen. St. meld. 31, Kvalitet i skolen (Kunnskapsdepartementet, 2007-2008) fremmer en 

statistikk som viser at et stort flertall elever i norsk skole trives godt og føler seg inkludert i 

skolen og klassens sosiale miljø. 

Forskning gjort på elever med Downs syndrom (Buckley, Bird, Sacks, & Archer, 2006) viser 

at elevene utviklet seg i positiv retning både når det gjaldt sosial utvikling og 

kommunikasjonsferdigheter, når de var godt integrert i egen skoleklasse. Elevene som gikk i 

spesialklasser hadde ikke samme tydelige positive utvikling. På samme tid opplevde elevene i 

spesialklassen større utvikling med nære relasjoner til jevnaldrende (ibid).  

Inkludering er et av temaene i årsplan for sosial samhandling på Abildsø Skolegård (Abildsø 

Skolegård, 2012). Elevens opplevelse av inkludering ved Abildsø Skolegård og deres 

opprinnelige skoleklasse vil derfor bli diskutert i oppgavens analyse og drøftingskapittel (4.4). 

2.1.3 En alternativ opplæringsarena 

Edvardsen (2004) diskuterer anvendelsen av kunnskap i skolen. «Den grunnleggende 

forskjellen på samfunnsmessig bruk og klasserommets «bruk» av kunnskap, er at kunnskapen 

utenfor klasserommet produseres, anvendes og endres i arbeid med reelle oppgaver, 

kontekstualisert, under utøvelse». Videre hevder han at «handlinga må inn i skolens 

lærearbeid igjen» (Edvardsen, 2004, s. 171). Med andre ord bør elevenes kunnskap læres i 

praksis og ikke være forbeholdt klasserommets rammer og aldersoppdeling. Gjennom en 

praktisk læringsarena kan elevene lære nye ferdigheter, noe som i klasserommet ofte kun 

læres gjennom lærebøker. Abildsø Skolegård representerer en slik praktisk og alternativ 

læringsarena. 

Skolegården kan ikke karakteriseres som en spesialskole, men en alternativ opplæringsarena. 

I følge Opplæringsloven (1998) § 2-3 kan skolen selv disponere noe av undervisningstiden på 

andre skoler og andre læringsarenaer. Utdanningsdirektoratet forklarer det slik: «En alternativ 

opplæringsarena karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin opplæring på et annet sted 

enn skolens område. Eksempel på alternative opplæringsarenaer kan være leirskoler, bedrifter 

og bondegårder» (Utdanningsdirektoratet, 2010b).  
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2.2 Læringsbegrepet 

Gjennom denne oppgaven er begrepet læring gjentakende. Men hvordan tilegner vi oss 

egentlig kunnskap og kompetanse? Med fokus på sosial samhandling og sosial læring ønsker 

jeg nå å beskrive et sosiokulturelt perspektiv på læring. Perspektivet beskriver hvordan vi 

lærer gjennom samtale og i interaksjon med andre. Perspektivet hevder at læring er et 

kulturelt fenomen. På Abildsø Skolegård arbeider og lærer elevene induktivt, det vil si at de 

erfarer gjennom praksis for så å ta med seg denne kunnskapen videre. Denne oppfattelsen av 

læring finner vi igjen innen et sosiokulturelt perspektiv. Perspektivet er derfor passende for 

den sosiale læringen vi finner på Abildsø Skolegård.  

I refleksjoner og drøftinger rundt menneskers evne til å tilegne seg kunnskap og være i 

samhandling med andre, faller det seg naturlig å se saken fra flere sider, av den grunn vil det 

kort bli redegjort for et behavioristisk og kognitivt syn på læring. Det sosiokulturelle 

perspektivet er bredt og omfattende, av den grunn vil kun et lite sammendrag presenteres, for 

å klargjøre perspektivets syn på læring. Et sosiokulturelt perspektiv på læring og et 

sosialiseringsorientert fokus på utvikling (forklart i avsnitt 2.4.4) vil danne plattform for 

videre drøftinger og senere analyse av innsamlet datamateriale. 

2.2.1 Behavioristisk kunnskap- og læringsteori 

Innenfor «klassisk» behaviorisme oppfattes atferd alene som virkelig. Kognitive prosesser er 

ikke observerbare og vektlegges derfor ikke innen behavioristisk tradisjon. Økt kunnskap må 

testes ofte for å øke motivasjon og forsterkning. Motivasjon kontrolleres og forsterkes 

gjennom belønning og kunnskap er i følge behavioristisk teori, observerbar og kvantitativ. I 

dette ligger det at læring og kunnskap er målbar og ligger utenfor mennesket. Læring anses 

som «endring av elevens ytre, observerbare individuelle oppførsel» (Dysthe, 2001, s. 35).  

Som en reaksjon på behaviorismens objektive vektlegging oppsto kognitivismen med et større 

fokus på individets intellektuelle prosesser.  
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2.2.2 Kognitivt teori 

Kognitivismen vektlegger de indre prosesser som betydningsfull for læring, hvor kognisjon 

og intellektuelle prosesser står i fokus (Breilid, 2007; Dysthe, 2001). Jean Piaget er et kjent 

navn innen kognitiv teori, hans teori har preget og preger manges syn på utvikling og læring 

(Breilid, 2007). Innen kognitiv teori er ikke sosial samhandling og kontekst vesentlig for 

menneskets evne til å lære. 

En videreføring av kognitiv teori finner vi i et sosiokulturelt perspektiv, som legger større 

vekt på at læring skjer i en sosial kontekst mellom mennesker istedenfor individuelle 

prosesser (Dysthe 2001). 

2.3 Et sosiokulturelt perspektiv på læring 

En praktisk skolehverdag er beskrivende ord for Abildsø Skolegård. Elevene arbeider praktisk 

store deler av dagen, de arbeider i grupper og er stadig i samhandling med voksne og 

jevnaldrende. Et sosiokulturelt perspektiv beskriver på mange måter hvordan elevene på 

Skolegården tilegner seg ny kunnskap gjennom sosial samhandling og samtale med andre. Og 

vil av den grunn være grunnleggende for oppgavens forståelse av læring. 

Et sosiokulturelt perspektiv på læring vektlegger kombinasjonene av menneskets 

individualitet og sosiale- og kulturelle forhold (Breilid, 2007). Innenfor et sosiokulturelt 

perspektiv anses læring som en aktiv prosess mellom eleven og elevens sosiale og kulturelle 

miljø, ikke primært som en kognitiv prosess hos det enkelte individ. Læring finnes i alt vi gjør 

og oppfattes som deltakelse i sosial praksis. Kunnskap dannes dermed gjennom samhandling 

med andre. Individets kognitive evner undervurderes ikke innen perspektivet, men regnes som 

en integrert del av en sosial prosess (Dysthe, 2001). Med andre ord forholder mening, 

forståelse og læring seg alltid til en sosial kontekst (Lave & Wenger, 1991). 

Et vesentlig skille mellom et sosiokulturelt perspektiv og et kognitivt perspektiv på læring er 

at innenfor et sosiokulturelt perspektiv oppfattes mennesket som deltakere i sosial interaksjon, 

en sosial interaksjon som i seg selv er lærende (Säljö, 2001). Læring anses dermed som 

grunnleggende sosial (Lave & Wenger, 1991). Mens læring innenfor et kognitivt perspektiv 

blir sett på som en kognitiv prosess uten påvirkning fra andre. 
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Innenfor et sosiokulturelt perspektiv finner vi et stort fokus på kommunikasjon og samtale, 

både mellom mennesker og som kommunikasjon med seg selv. Læring skjer mellom 

deltakere i en sosial kontekst og språk og kommunikasjon anses som selve fundamentet 

mellom individuelle tanker og sosial læringsaktivitet (Dysthe, 2001; Säljö 2001,2002). «Sett 

frå eit sosiokulturelt perspektiv er språk og kommunikasjon sjølve bindeleddet mellom 

individuelle mentale prosesser og dei sosiale læringsaktivitetane» (Dysthe, 2001, s. 12).  

Sosialisering i et sosiokulturelt perspektiv kan betraktes som prosesser der barnet blir del av 

en sosial praksis. Barnet lærer seg ikke fastsatt regler som følges punktlig, men «skaffer seg 

komplisert innsikt i hvor og når regler er passende» (Säljö, 2001, s. 133). Hvis all læring skjer 

gjennom sosial praksis, er vi nødt til å inneha kunnskap om hvordan vi skal forholde oss til 

andre mennesker, vi må kunne delta i den sosiale praksisen for å lære. Interaksjon med andre 

blir dermed avgjørende for læring (Breilid, 2007). 

2.3.1 Situert læring 

Læring er situert, det betyr at den kunnskapen vi lærer må plasseres i en kontekst. Säljö 

(2002) viser til en undersøkelse av barn som jobbet som gateselgere i Sør-Amerika. Barna 

viste seg å være meget gode når de regnet penger i kjøp- og salgsituasjoner. De samme barna 

viste samtidig dårlig ferdigheter da de fikk de samme oppgavene i en skolesituasjon. Med 

andre ord, læring kan ikke skilles fra konteksten, for å lære må man kunne ta del i en sosial 

praksis fordi læring skjer i forskjellige sosiale kontekster og gjennom forskjellige 

læringsarenaer (Breilid, 2007). Situert læring forutsetter blant annet at læring ikke er unikt for 

klasseromsundervisningen, men finner sted overalt på alle arenaer (Østerud, 2004, s. 155 ref. i 

Breilid, 2007). Østerud (2004, ref. i Breilid ,2007. s, 90) presenterer tre forutsetninger for at 

teorien om situert læring kan være gjeldende. Situert læring forutsetter blant annet at læring 

ikke er forbeholdt formell undervisning. Læring skjer i alle sosiale kontekster også i 

dagliglivet. Situert læring forutsetter en dekonstruksjon av skillet mellom læring og 

sosialisering. Læringsbegrepet står da i fare for å miste sitt særpreg og en tilnærming mellom 

de to fenomenene kommer til syne. Læring er dermed ikke forbeholdt formell undervisning, 

men kan forekomme i alle sosiale situasjoner som vi tar del i i løpet av livet. Østeruds (2004, 

ref. i Breilid, 2007. s, 90) tredje punkt handler om at situert læring forutsetter en redusert 

avstand mellom folkelige læringstradisjoner og akademisk utdannelse, og på den måten, i 

noen grad å oppheve samfunnsmessige sosiale skiller. Lave og Wenger (1991) fokuserer på 
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læringsfellesskapet og hvilke muligheter for læring som finnes i hvert et fellesskap. På 

Abildsø Skolegård skapes det rom for (sosial) læring for elevene gjennom praktiske oppgaver 

og sosial samhandling.  

I et sosiokulturelt perspektiv vil det ikke være mulig å måle elevens kunnskap og ferdigheter 

på en nøytral arena. Dette fordi vi stadig befinner oss i sosiale praksiser med forskjellige krav 

til kommunikative og sosiale ferdigheter (Säljö, 2001). Dette er også tilfellet for informantene 

i denne undersøkelsen. Hverdagen på Abildsø Skolegård er svært forskjellig fra dagen på 

elevens opprinnelige skole og krever forskjellig kompetanse og ferdigheter hos eleven, 

uavhengig om oppgavene er de samme. Elevenes mulighet til å overføre kunnskap fra 

skolegården til sin normalskole er et av mine temaer i intervjuguiden (avsnitt 3.2.5). Det er 

også et av Skolegårdens mål for elevene.  

I denne oppgaven er det læring av sosiale ferdigheter som er sentralt. Elevene må lære seg å 

anvende sine sosiale ferdigheter i riktig situasjoner. I interaksjon med andre kan vi aldri vite 

hva som møter oss. Med god sosial kompetanse kan eleven være i positiv samhandling med 

andre og på den måten tilegne seg nye sosiale ferdigheter (Säljö, 2001). 

2.3.2 Mediering av intellektuelle og fysiske redskap  

Mediere betyr å formidle, for at vi skal kunne formidle mening må vi anvende redskaper. 

Språket er et slikt redskap som er utviklet for å løse problemer(Säljö, 2001). Säljö (2002) 

hevder at «Språket er menneskets unike ressurs for å danne kunnskap og skape forståelse av 

omverden» (s. 36). 

Begrepet redskap benyttes innen perspektivet som en beskrivelse på hvordan mennesker 

tenker og kommuniserer ved bruk av hjelpemidler. Disse hjelpemidlene kan vi på et analytisk 

plan dele i to. Intellektuelle redskaper og fysiske redskaper. Intellektuelle redskap er våre 

språklige begreper, som anvendes når vi ønsker å forklare et fenomen. Redskapene bruker vi 

både når vi kommuniserer med andre og når vi kommuniserer med oss selv (Säljö, 2002). 

Samhandling i sosial praksis med bruk av språket som verktøy er i seg selv utviklende for 

mennesket (Säljö, 2001). 

Fysiske redskaper forklares av Säljö (2002) som artefakter. Bil, telefon og datamaskin er 

eksempler på redskaper mennesket har utviklet i takt med samfunnets utvikling. I vårt 

samfunn, hvor vi forflytter oss ved hjelp av transportmidler har vi behov for en helt annen 
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kunnskap, enn i tidligere tider hvor vi brukte hest og kjerre. De fysiske redskapene brukes 

dermed som midler til å mestre verden rundt oss (Wittek, 2004). 

Den russiske psykologen Lev Vygotsky mente at sosial samhandling var grunnlaget for all 

læring og utvikling, og var den første som innså hvor stor betydning utvikling av skriftspråket 

har hatt på menneskets læring og utvikling. Skriftspråkets utvikling viser helt tydelig en 

kollektiv utvikling, som både påvirker hvordan individ og samfunn lærer, og at mennesket til 

enhver tid er i forandring og utvikling (Dysthe, 2001; Säljö, 2001). 

Som nevnt er det kun på et analytisk plan redskapene kan deles. I praksis er det ikke mulig å 

skille artefakter fra menneskers handling og læring, fordi artefaktene innenfor et 

sosiokulturelt perspektiv, regnes som en ressurs for tenkning og læring (Säljö, 2002). 

Artefaktenes betydning innen det sosiokulturelle perspektiv skiller seg drastisk fra Piaget og 

et kognitivt perspektiv, hvor mennesket utvikler seg og opererer i en fysisk virkelighet. Innen 

det sosiokulturelle perspektiv har artefaktene en betydelig rolle og er integrert i menneskets 

måte å handle på (Säljö, 2001). 

2.3.3 Vygotsky- den nærmeste utviklingssone 

Den nærmeste utviklingssone handler i korte trekk om hvordan vi kan handle på egenhånd og 

komme til kort, men med hjelp og støtte fra andre når vi målet og kan i senere tid utføre 

handlingen selv. Det dreier seg med andre ord om avstanden mellom elevens nåværende 

kompetanse, og utviklingspotensial gjennom rettledning av en mer kompetent person (Breilid, 

2007). Satt inn i et sosiokulturelt perspektiv kan «utviklingssone» forklares slik: «En 

utviklingssone kan derfor på et mer generelt plan ses på som en guiding inn i en bestemt 

kultur eller delkulturs måte å oppfatte et fenomen på» (Säljö, 2001, s. 125). 

I situasjoner hvor elevens kunnskap ikke strekker til vil læringsutbytte øke gjennom råd og 

veiledning fra mer kompetente elever eller voksne. I dagens tradisjonelle skole er ikke dette et 

alternativ for elevene. Dagens skole er delt opp i trinn etter alder og begrenser elevenes 

omgang med eldre mer kompetente elever. På Abildsø Skolegård jobber elevene ofte i 

grupper på tvers av alder og klassetrinn og elevene har tilgang til voksne gjennom 

arbeidsoppgavene som utføres. Dette kan gi elevene en god mulighet til å utvikle seg innenfor 

sin nærmeste utviklingssone. 
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2.3.4 Motivasjon 

Motivasjon er viktig i alle læringsprosesser. For økt motivasjon innen et sosiokulturelt 

perspektiv vektlegges elevens ønske om å lære, kombinert med forventninger fra den kulturen 

de tar del i. Opplevelsen av sammenheng mellom de ulike arenaer eleven tar del i kan skape 

motivasjon, da eleven oppfatter det de lærer som betydningsfullt. Ønsket om å lære står nært 

knyttet til om vi opplever det vi lærer som viktig i forhold til kulturelle og samfunnsmessige 

forventninger. Det er samtidig viktig for økt motivasjon, at skolen er et godt miljø for 

identitetsdannelse og samarbeid, dette fordi deltakelse i et godt fellesskap også kan virke 

motiverende på eleven (Dysthe, 2001).  

2.4 Sosial læring og Sosial kompetanse 

Kompetansebegrepet benyttes i mange sammenhenger innen utdanningssystemet. Begrepet er 

bredt, omfattende og diskutert. Jensen (2002) omtaler kompetansebegrepet som et 

hensiktsmessig alternativ til begreper som ferdigheter, evner, intelligens og kvalifikasjoner. 

Denne oppgaven forholder seg til sosial kompetanse slik det defineres nedenfor. 

Sosial kompetanse og sosial læring er omfangsrike begreper som kan forstås med forankring i 

forskjellige perspektiver. I denne oppgaven vil sosial kompetanse forstås gjennom et 

kontekstuelt perspektiv. Det vil si at sosial kompetanse hos barn og unge knyttes til sosiale og 

kulturelle faktorer, oppvekstmiljø og kontekst. Evnen til å tilpasse seg krav og forventninger 

fra forskjellige miljø er derfor vesentlig for barnets sosiale kompetanse (Ogden, 2009). 

Oppgaven forholder seg til dette med bakgrunn i de to følgende definisjoner: 

Garbarino (1985 ref, i Ogden 2009) definerer sosial kompetanse som  

Et sett av ferdigheter, holdninger, motiver, og evner som trengs for å mestre de 

viktigste settinger som individer med rimelighet kan forventes og møte i det sosiale 

miljøet som de er en del av, samtidig som deres trivsel maksimeres og framtidig 

utvikling fremmes (s. 206). 

Sosial kompetanse beskrives her som et sosialt fenomen, avhengig av kulturen og konteksten 

individet befinner seg i. 

Ogden (2009) definerer sosial kompetanse slik:  
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Sosial kompetanse er relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og 

holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører 

til en realistisk oppfatning av egen kompetanse, er en forutsetning for sosial mestring, 

og for å oppnå sosial akseptering eller etablere nære personlige relasjoner (s. 207). 

Definisjonene overlapper hverandre i noen grad, samtidig som de vektlegger forskjellige sider 

ved sosial kompetanse. 

Frønes (2006) beskriver et skille mellom sosial læring og sosial kompetanse. «Sosial læring 

avleires som kompetanse, og kompetanse er basis for vår evne til handling og ny læring» 

(s.64). Med andre ord, gjennom sosial læring utvikler vi en sosial kompetanse som igjen 

skaper mulighet for ny læring. Det er slik, begrepene sosial læring og sosial kompetanse vil 

bli forstått og anvendt i denne oppgaven.  

Det sosialt kompetente barnet er tilpasningsdyktig og forholder seg til egne og andres behov, 

barnet er «prososialt og selvhevdende» (Læringssenteret, 2003, s. 14). På samme tid er ikke 

nødvendigvis god sosial kompetanse det samme som sosialt ønsket atferd. Det kompetente 

barnet har behov for selvhevdelse, eksempelvis gjennom å hevde egne meninger og 

rettigheter (Ogden, 2009). 

2.4.1 Sosial kompetanse, atferdsvansker og skolefaglig 

kunnskap 

Dette avsnittet vil trekke linjer mellom sosial kompetanse, atferdsvansker og skolefaglig 

kunnskap og på den måten å belyse skolens mulige fordeler ved å fokusere på økt sosial 

kompetanse hos elevene. Avsnittet kan også være beskrivende for flere av elevene i denne 

oppgaven (se avsnitt 1.4.1- Elevgruppen). 

«Faglig og sosial læring i skolen foregår ikke uavhengig av hverandre. Det betyr at elevene 

må mestre minst to arenaer: Den skolefaglige og den sosiale» (Læringssenteret, 2003, s. 20). 

Klasserommet er like mye en sosial arena som en læringsarena for eleven og blir dermed en 

arena for utvikling på flere felt (Fuglestad, 1993 ref. i Læringssenteret, 2003). 

Manglende sosial kompetanse kan predikere upassende og problematisk atferd, som igjen kan 

ha en negativ virkning på elevens faglige utbytte gjennom manglende konsentrasjon, uro, 
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manglende trivsel og svake kommunikasjonsferdigheter (Nordahl, Sørlie, Manger, & Tveit, 

2005). 

Undersøkelser viser at det finnes sammenhenger mellom sosial kompetanse og skolefaglige 

prestasjoner (Nordahl et al., 2005; Ogden, 1995; Gresham og Elliot, 1990; Gresham, 

1987,1988 ref. i Ogden, 2009). «Når elever bedrer sine skolefaglige ferdigheter, forbedrer de 

samtidig sine sosiale ferdigheter og omvendt» (Ogden, 2009, s. 222). Det vil si at elever som 

takler skolens faglige krav godt, fungerer ofte godt sosialt. Elever som har vansker med å 

tilpasse seg skolen og jevnaldrende har ofte problemer på et faglig plan. Dette gjelder ikke 

alle, noen elever greier seg godt faglig til tross for manglende sosial kompetanse, andre elever 

har god sosial kompetanse, men velger å bruke den på en negativ måte (Nordahl et al., 2005). 

Et vektlagt fokus på sosial læring i skolen kan derfor få positive følger for enkeltelevens 

faglige utbytte og klassens sosiale miljø.  

Begrepet atferdsvansker kan utdypes på flere måter og i flere alvorlighetsgrader. I denne 

oppgaven forstås atferdsvansker som «atferdsproblemer i skolen er elevatferd som bryter med 

skolens regler, normer og forventninger. Atferden hemmer undervisnings- og 

læringsaktiviteter og dermed også elevens læring og utvikling, og den vanskeliggjør positiv 

samhandling med andre» (Ogden, 2009, s. 18). Definisjonen er generell og beskriver ikke 

atferdsvanskenes alvorlighetsgrad. Denne type problematferd er vanlig i alle skoler og kan 

dermed anses som normal (Ogden, 2009). Atferdsvansker dreier seg ikke alene om elevens 

oppførsel. Med en systemisk forståelse dreier atferdsvansker seg også om konteksten eleven 

befinner seg i (Nordahl et al., 2005). Noen av elevene ved Skolegården har selv en 

problematisk atferd på sin hjemmeskole. Andre elever på Skolegården opplever hvordan 

klassekameraters atferdsvansker kommer til utrykk i uro og mobbing (avsnitt 1.4.1).  

Slik Ogden (2009) definerer atferdsvansker, kan atferden hemme positiv samhandling med 

andre. Positive relasjoner til andre er av stor betydning for sosial læring og utvikling av sosial 

kompetanse (ibid). 

2.4.2 Relasjoner til jevnaldrende 

Sosial læring for ungdom dreier seg i stor grad om å danne positive relasjoner til jevnaldrende 

(Ogden, 2009). Vennskap fremsto som et viktig tema for mine informanter og vil derfor være 

en del av oppgavens analyse og drøfting. 
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Etablering og opprettholdelse av vennskap er viktig gjennom hele livet, særlig i 

ungdomsalderen, hvor behovet for nære venner er stort (Evenshaug & Hallen, 2005). I 

motsetning til familien representerer vennskap en selvvalgt nærhet for barnet. Relasjonen 

mellom venner er avgjørende for videre utvikling av sosiale og kommunikative ferdigheter og 

blir på den måten noe barnet må oppnå for videre utvikling av sosiale ferdigheter. Sosial- og 

kommunikativ kompetanse utvikles i samhandling med andre, gjerne i samhandling med 

signifikante andre som spiller en sentral rolle for barnet eller ungdommen (Frønes, 2006). Å 

opprettholde en positiv relasjon med jevnaldrende kan være ekstra vanskelig for elever med 

atferdsvansker og lærevansker, men er minst like viktig for fremtidig utvikling og læring 

(Nordahl et al., 2005; Ogden, 2009). Personlige vennskap tilfredsstiller dype følelsesmessige 

og sosiale behov. Vennskap i ungdomsalder preges av intimitet og fortrolighet, og er 

betydningsfull for videre identitetsdannelse (Frønes, 2006).  

Tilrettelegging for gode jevnaldrenderelasjoner elevene i mellom og et økt fokus på sosial 

læring i skolen fordrer også kompetanse blant de som jobber i skolen. Videre vil behovet for 

relasjonell kompetanse i skolen presenteres, før et sosialiseringsorientert fokus på utvikling 

beskrives. 

2.4.3 Relasjonell kompetanse 

Gode samtaler mellom elev og lærer er vesentlig for læring- og utvikling i klasserommet. 

Samtalene er avhengig av god relasjonell kompetanse hos lærerne og andre som arbeider med 

barn i skolen. Å vise interesse for eleven på et personlig plan gjennom gode dialoger, kan øke 

elevens opplevelse av trygghet og sosiale kompetanse og være til fordel for relasjonene 

mellom elev og lærer. Samarbeid mellom lærer og elev er avgjørende for en god samtale og 

en prosess hvor elev og lærer danner en relasjon bygget på tillit (Lassen & Breilid, 2010; 

Ogden, 2009; Skaalvik & Skaalvik, 2005). 

Gode relasjoner mellom elev og lærer er en forutsetning for god læring og danner grunnlaget 

for god samhandling (Ogden, 2009). Barn og unge har behov for å være i god relasjon til 

voksne og oppleve at de blir «sett» (Lund, 2004; Nordahl et al., 2005; Ogden, 2009).  

På Abildsø Skolegård er samtalen mellom elev og voksen i fokus. Gjennom tett 

voksenkontakt skal eleven oppleve å bli sett og lyttet til. Elevenes opplevelse av kontakten 
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med voksne på Abildsø Skolegård vil bli drøftet i oppgavens analyse og drøftingskapittel 

(kapittel 4). 

2.4.4 Et sosialiseringsorientert fokus på utvikling og sosial 

samhandling 

Sosialisering og sosial læring er to nærliggende fenomen. Sosialisering beskrives av Frønes 

(2006) som en helhetlig prosess hvor barnet blir en del av en kultur og utvikler seg til å bli et 

selvstendig individ. Å vokse opp, tilegne seg sosiale kunnskaper, ferdigheter og holdninger og 

bli en del av et miljø kan omtales som sosialisering. 

Skillet mellom læring og utvikling av sosiale ferdigheter og sosialisering kan oppfattes som 

tynn og uklar. Læring av sosiale ferdigheter er avgjørende for at barn og unge skal kunne 

sosialiseres inn på ulike arenaer. Av denne grunn er sosial læring og sosialisering nært 

sammenknyttet. Sosialisering kan forstås som overordnet og dreier seg som nevnt om barn og 

unges tilegnelse av samfunnets verdier, normer og krav. Sosialisering kan oppfattes som 

imitasjon av andre og kan forbindes noe som «skjer av seg selv» (Breilid, 2007, 91).  

Sosialisering kan forstås som utvikling av kompetanse og tilegnelse av basiskunnskap. 

Basiskunnskap dreier seg om kompetansen vi må inneha for å være en del av et samfunn, for 

å kunne ta gode valg, ha evnen til å kritisk reflektere og for å forholde oss til andre mennesker 

på en positiv måte. En kombinasjon av individuell utvikling og utvikling av systemet rundt 

individet (Frønes, 2006). 

I vårt utdanningssamfunn er skolen en stor del av norsk kultur, og en viktig del av barn og 

unges liv, en arena for sosial læring og sosialisering. Et felles utdanningssystem som skal 

være likt for alle kan skape sosiale forskjeller. Frønes (2006) hevder at vårt felles 

utdanningssystem treffer landets middelklasse. Det er derfor vesentlig at skolen utvikler 

«mekanismer for sosial integrasjon» (s. 259). Større vekt på sosial læring og elevmiljø, kan gi 

gode sosiale og faglige prestasjoner hos elevene og skolen kan på den måten være et 

utdanningssystem som gir rom for alle, uavhengig av sosial klasse (ibid). 
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2.5 Sosial læring på Abildsø Skolegård og i 

«normalskolen» 

I dette avsnittet vil jeg se på hvordan Abildsø Skolegård og «normalskolen» arbeider med 

sosial læring. 

I Læringssenterets (2003) veileder til skolen om utvikling av sosial kompetanse heter det at, 

«Læring av sosial kompetanse i skolen krever reflekterte tilnærminger og strategier. Det er 

nødvendig med klare og entydige strategier for implementering som skolens ledelse må ta 

ansvar for» (Læringssenteret, 2003, s. 22). På samme tid hevder Ogden (2009) at sosial 

kompetanse i skolen ofte læres indirekte og usystematisk fordi målene for sosiale ferdigheter 

er generelle og implisitte. Dette gir elevene varierende læringsmuligheter som ressurssterke 

elever får best utbytte av. Skolen er en sosial arena hvor sosiale ferdigheter kan læres og 

utøves. Elevene er sammen med jevnaldrende, de lærer å forholde seg til klasserommets 

kultur og regler og de danner relasjoner til andre. Konkret arbeid med sosial læring i skolen 

kan ofte dreie seg om anti- mobbeprosjekter og «jente- og guttegrupper» i forbindelse med 

pubertet, samt store pedagogiske program som skal øke læreres og elevers sosiale ferdigheter 

og skape en felles plattform for lærere og elever (Ogden, 2009). Positiv Atferd, støttende 

Læringsmiljø og Samhandling i skolen (PALS). Du og jeg og vi to, Steg for Steg, Kreativ 

problemløsning i skolen (KREPS) og Aggression replacement training (ART) er eksempler. 

Mye inspirasjon til utarbeidelse av pedagogiske programmer stammer fra USA, som også er 

opphavssted for flere av programmene. Olweus og Zero er eksempler på pedagogiske 

program som retter seg direkte mot mobbing i skolen (Ogden, 2009). Det kan være 

hensiktsmessig å stille spørsmål ved disse programmers varighet og omfang. Danner det seg 

et konkret fokus på sosial læring i norsk skolekultur gjennom slike programmer, eller blir det 

et forbipasserende positivt prosjekt?  

For veldig mange elever er skolen et flott sted å være og et flott sted å lære. De som imidlertid 

faller utenfor klasse- og skolekulturen, i mangel på evner eller gode sosiale strategier trenger 

et økt fokus på dette i skolen. Abildsø Skolegård velger å jobbe direkte rettet mot økt sosial 

kompetanse hos elevene. Dette gjør de gjennom tilnærmingen SOFT. 
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2.5.1 SOFT- Sosial Ferdighetstrening 

SOFT står for sosial ferdighetstrening. I løpet av dagen på Skolegården deltar alle elevene på 

samlingsstund. Gjennom denne økten blir dagsaktuelle og viktige temaer tatt opp. 

Kriminalitet, rusmisbruk, barn i andre land og rasisme er eksempler. Gjennom samtaler, 

rollespill og diskusjoner lærer elevene om viktige temaer som påvirker dem selv. Seansen 

retter seg direkte mot elevens aldersgruppe og hverdag. 

Skolegården forholder seg til årsplaner med temaer og målsettinger. Årsplan for sosial 

samhandling og årsplanen for etikk, språk og kommunikasjon er sentrale i dette prosjektet. 

Årsplan for skoleåret 2011/2012 i «sosial samhandling» inneholder temaene: Sosialt ansvar, 

samarbeid, relasjonskompetanse, omsorg/empati, sunn selvhevdelse, sunn selvkontroll, 

moralsk resoneringstrening. Årsplan for skoleåret 2011/2012 i «etikk, språk og 

kommunikasjon» inneholder temaer som språk og kommunikasjon, moralske forbilder, 

rasisme og integrering, kultur, identitet og religion, krig og konflikt, demokrati og likestilling 

samt menneskerettigheter (Abildsø Skolegård, 2012). Sammen danner de et fundament av 

sentrale temaer og ferdigheter som er i fokus gjennom SOFT. SOFT-seansen er en tid på 

dagen hvor sosiale ferdigheter alene står i fokus. Alle arenaer på Skolegården preges samtidig 

av indirekte sosial læring. 

Abildsø Skolegård begrunner sitt valg av et planlagt og tydelig fokus på sosiale- og 

kommunikative ferdigheter slik:  

Fysisk utagerende atferd, negativ og krenkende språkbruk, tilbaketrekning og isolering 

fra andre elever er noen av utfordringene elevene kan oppleve i skolehverdagen. 

Mange elever har også et begrenset begrepsapparat som gir utfordringer i forhold til 

både sosial og faglig fungering. Vi har derfor valgt å jobbe strukturert med sosial og 

språklig ferdighetstrening som en del av opplegget gjennom samtaler og diskusjoner, 

rollespill og praktiske og teoretiske aktiviteter (Abildsø Skolegård, 2012). 

Informantenes opplevelse av SOFT presenteres i kapittel 4. 
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2.6 Tidligere forskning 

Dette delkapitlet vil vise til tidligere forskning på områder hvor Abildsø Skolegård varierer 

fra «normalskolen». Voksentetthet, mindre elevgrupper og stort fokus på sosiale ferdigheter 

er områder hvor Skolegården i særlig grad skiller seg ut. Et utdrag fra Skolegårdens egen 

evaluering fra 2008 og 2010 vil også bli presentert. 

2.6.1 Voksentetthet og mindre klasser 

På samme tid som denne oppgaven skrives, publiseres det en svensk undersøkelse om 

lærertetthet og elevantall. Undersøkelsen «Långsiktiga effekter av mindre klasser» er 

gjennomført av Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering i Sverige og 

viser at mindre klasser gir elever fordeler både når det gjelder arbeidsro, faglige resultater, økt 

trygghet og økt selvbilde. Undersøkelsen er gjort på svenske skoler med svenske elever, men 

forfatterne hevder at rapporten er overførbar til norske skoler (Fredriksson & Ökert, 2012).  

Økt voksentetthet/lærertetthet er ikke en faktor som øker elevens faglige resultater. Dette 

hevder NIFUs rapport om elevers prestasjonsutvikling. (NIFU, Norsk institutt for studier av 

innovasjon, forskning og utdanning, 2010-2012). Andre undersøkelser hevder det samme. 

Gjennom analysen av Nasjonale prøver i 2007 ble det funnet resultater som tilsier at økt 

lærertetthet var til fordel for elever med lav sosial bakgrunn på 5. trinn. Året etter viser 

analysen av Nasjonale prøver at økt lærertetthet ikke hadde like stor positiv effekt på elever 

på 8. klassetrinn. Bonesrønning og Iversen (2008) antyder dermed at økt lærertetthet kan være 

til fordel for elever med lav sosial bakgrunn på lavere trinn i skolen. Samtidig påpeker de, 

etter grundige undersøkelser på elevens faglige resultater og lærertetthet, at dette ikke 

nødvendigvis er «veien til suksess» for skolen (Bonesrønning & Vaag Iversen, 2008, s. 63). 

Denne oppgaven vil til tross for tidligere forskning (Bonesrønning og Vaag Iversen,2008; 

NIFU 2010-2012), undersøke hvordan elevene på Abildsø Skolegård opplever 

voksentettheten på gården. Dette drøftes i kapittel 4. 

2.6.2 Smågruppetiltak 

I 2005 utførte Lillegården Kompetansesenter en undersøkelse om smågruppetiltak for elever 

med lav skolemotivasjon og problematferd. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra 
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Utdanningsdirektoratet. Smågruppetiltakene ligger i randsonene av det som er normalt i 

skolen og det diskuteres om smågruppetiltak bidrar til å ekskludere elever som ikke «passer 

inn» i skolesystemet, eller om gjennomføring av smågruppetiltak faktisk er å ta tilpasset 

opplæring på alvor (ibid). Ut fra rapportens definisjon kan Abildsø Skolegård betegnes som et 

selvstendig smågruppetiltak. Selvstendige tiltak har egne lokaler og er ikke en del av 

grunnskolen (Lillegården Kompetansesenter, 2005). Da undersøkelsen ble gjennomført i 2005 

fikk 2192 elever i norsk skole deler av sin undervisning i smågruppetiltak. Dette er mer enn 

en fordobling på 15 år. Rapporten diskuterer om det er skolens manglende kompetanse eller et 

økende behov for spesialpedagogisk hjelp som er årsaken til økningen. Inkluderingsaspektet 

ved smågruppetiltak vil bli drøftet i oppgavens analyse og drøftingskapittel (4.5). 

2.6.3 Skolegårdens egen evaluering 

Abildsø Skolegård har selv gjort en vurdering av sitt alternative opplegg for elevene.  

Enkle evalueringer som ble gjennomført i 2008 og 2010 blant foreldre og kontaktlærere 

gav signifikante positive resultater på områdene skolemotivasjon, faglig utvikling og 

sosial overføringsverdi. Ca. 70 % svarer at elevene som har deltatt oppleves å ha hatt et 

svært godt utbytte av tilbudet (Abildsø Skolegård, 2012). 

Gjennom Skolegårdens evalueringsskjemaer fra elevenes kontaktlærere får de tilbakemelding 

om at « eleven har blitt flinkere til å kommunisere på en positiv måte», «fått flere venner på 

en positiv måte» og «eleven er noe mer sosial». På kommentarer fra foreldre er 

tilbakemeldingene også positive. «Skolehverdagen går mye lettere etter at han begynte på 

Skolegård» og «Det beste som har skjedd han gjennom skoleløpet» er eksempler (Abildsø 

Skolegård, 2012). 

2.6.4 Sosial kompetanse 

I en empirisk undersøkelse (Breilid, 2007) om læring i forskjellige arenaer, med 1851 

ungdomsskoleelever deltakende, viser det seg at 46 % av utvalget mener at sosial læring skjer 

i størst grad blant venner. Skolen som arena for sosial læring kommer på en andreplass med 

20,6 % av utvalget. Undersøkelsen indikerer at skolen er en god arena for sosial læring hvor 

elever omgås venner og andre jevnaldrende. 



25 

 

Gjennom dette kapitlet har oppgavens teoretiske ramme blitt presentert. Undersøkelsens 

metodiske tilnærming vil nå redegjøres for i kapittel 3. 
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3 Metode 

Begrepet metode kan forbindes med et sett av bestemte regler. Gjennom kvantitativ forskning 

og metode finner vi fastsatte regler for gjennomføring av forskning som ikke preges av 

personlig skjønn eller ferdigheter. Begrepets opprinnelige betydning er «veien til målet» 

(Kvale & Brinkmann, 2010). Gjennom kvalitativ forskning tillegges metode personlige 

ferdigheter og personlig skjønn i gjennomføringen og intervjuteknikk. Lave og Kvale (1995) 

hevder at det er lite fordelaktig å forholde seg til én metode alene og at det finnes redskaper 

som kjennetegner de forskjellige metodene (ref. i Kvale & Brinkmann, 2010). 

Dette kapitlet vil belyse valgt metode. Metoden har tatt form gjennom en prosess med 

refleksjoner om hva jeg ønsker å finne ut av og forske på. Jeg ønsker å få et innblikk i 

elevenes opplevelse av Abildsø Skolegård og sosial læring. Jeg ønsker at elevene skal 

beskrive og snakke med meg om sine opplevelser, slik at jeg ut fra det kan svare på 

oppgavens problemstilling. 

3.1 En fenomenologisk vitenskapsteoretisk 

tilnærming 

Fordi jeg, gjennom prosjektet problemstilling, ettersøker elevenes opplevelser og subjektive 

virkelighet, faller det seg naturlig å ha en fenomenologisk metodisk tilnærming. Gall, Gall og 

Borg (2007) beskriver fenomenologi slik: «Phenomenology is the study of the world as it 

appears to individuals…» (s. 495). Innenfor kvalitativ metode gjør fenomenologien oss 

bevisste på individets sosiale virkelighet og beskriver verden slik den oppfattes av 

informanten (Kvale & Brinkmann, 2010).  

I likhet med andre kvalitative forskningstilnærminger konsentrerer et fenomenologisk 

perspektiv seg rundt menneskes konstruksjoner av virkeligheten (Gall, Gall, & Borg, 2007). 

Gjennom datainnsamlingsprosessen i dette prosjektet vil elevenes opplevelse av sosial læring 

på Skolegården være i fokus. Flere informanter vil intervjues om samme fenomen. Selv om 

konteksten for sosial læring vil være ganske lik for informantene, kan deres subjektive 

opplevelser være ulike. For å få tak i disse subjektive opplevelsene må jeg snakke med 

informantene. Intervju er i følge Postholm (2010) den eneste datainnsamlingsstrategien som 
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bør anvendes i fenomenologiske studier. Av den årsak har jeg valgt å bruke semistrukturert 

intervju som datainnsamlingsstrategi i mitt prosjekt. 

Undersøkelsens informanter er unge, for å få mest mulig fyldige refleksjoner og fortellinger 

fra eleven ønsker jeg å forholde meg det Gamst & Langballe (2006) beskriver som et 

«barneperspektiv». Begrunnelsen for valget og beskrivelsen av barneperspektivet vil det bli 

redegjort for i kapittel 3.2.3 og 3.2.4 

3.2 Kvalitativ tilnærming med intervju som 

forskningsmetode 

Problemstillingen i prosjektet forutsetter en fenomenologisk tilnærming til innsamling av 

data, slik at jeg kan få et innblikk i elevenes subjektive opplevelser. Et kvalitativt intervju «er 

spesielt godt egnet for å få innsikt i informantens egne erfaringer, tanker og følelser» (Dalen, 

2011, s. 13). Formålet med intervjuet er å innhente gode beskrivelser om hvordan mennesker 

opplever bestemte fenomen (Dalen, 2011). 

Gjennom et fenomenologisk perspektiv og et semistrukturert intervju har jeg som formål å 

innhente grundige beskrivelser fra intervjupersonen. Intervjuet er åpent, men styrt av fastsatte 

temaer.  

Et semistrukturert kvalitativt intervju i et fenomenologisk perspektiv kan minne mye om en 

dagligdags samtale, men skiller seg fra dette ved å ha et formål. Intervjuet er fleksibelt for 

rekkefølge og formulering av spørsmål. Intervjuformen er en god mulighet til å beskrive 

menneskers livsverden og opplevelse av livet (Kvale & Brinkmann, 2010).  

Innenfor et sosiokulturelt perspektiv anses samtalen som fundamentet i læring og utvikling 

(Dysthe, 2001; Säljö 2001, 2002). Det faller seg derfor naturlig å snakke med mine 

informanter gjennom et semistrukturert intervju. Det er vesentlig at eleven ikke opplever 

intervjusituasjonen som en utspørring, men en samtale, som styres av fastsatte temaer og 

forslag til spørsmål. På den måten vil jeg kunne få dype og inngående beskrivelser om elevens 

opplevelse av Abildsø Skolegård og sosial læring. I et kvalitativt intervju produseres data 

gjennom interaksjon mellom eleven og intervjueren i en sosial kontekst. Intervjuerens 

kunnskap om temaene og ferdigheter som intervjuer er viktig for at dataene som samles inn 

skal være av god kvalitet (Dalen, 2011). Jeg som forsker har liten erfaring som intervjuer. 
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Manglende intervjuerfaring er én av grunnene til at et prøveintervju bør gjennomføres når 

intervju anvendes som datainnsamlingsstrategi (ibid). Erfaringer fra prøveintervjuet og 

gjennomføring av de øvrige intervjuene beskrives i avsnitt 3.2.6. 

3.2.1 Førforståelse og feltbesøk 

Forskerens førforståelse er særlig relevant i fenomenologisk forskning. Ved en god 

beskrivelse av forskerens egen opplevelse av fenomenet vil hans eller hennes subjektivitet 

synliggjøres (Postholm, 2010). 

Gjennom mitt bachelor- og masterstudie i Spesialpedagogikk med fordypning i psykososiale 

lærevansker, har sosial kompetanse vært av interesse. Læreres relasjonelle kompetanse og 

sosiale ferdigheter er også en faktor som etter min mening bør være en større del av skolens 

krav til lærerstaben. God sosial kompetanse hos elevene kan være et godt grunnlag for trivsel 

og læring i skolen (Ogden, 2009), og bør derfor etter mitt syn være vektlagt både i læreplaner 

og den daglige driften av norske skoler. Skolen som læringsarena er preget av en skolastisk 

kultur (Kvale & Nielsen, 1999), hvor målbare faglige ferdigheter står høyt i kurs (Säljö, 

2001). Skoledagene preges av lite aktivitet og forutsetter at eleven evner å konsentrere seg og 

lære i et stillesittende miljø (Rasmussen, 1999). Skolen er et godt utgangspunkt for sosial 

læring, da eleven stadig er i interaksjon med jevnaldrende og voksne (Ogden, 2009). Rommet 

for sosial læring bør derfor utnyttes, slik at skoledagen blir preget av trivsel og gode 

relasjoner, som igjen er en positiv faktor for faglig læring.  

Med bakgrunn i egen interesse og ovennevnte synspunkter på feltet ønsket jeg å undersøke en 

læringsarena hvor sosial læring og gode relasjoner står i fokus. En læringsarena som ikke 

preges av en skolastisk tradisjon og som gir elevene positive læringsopplevelser gjennom en 

praktisk og induktiv skoledag.  

Jeg ble introdusert for Abildsø Skolegård og besøkte Skolegården før masterprosjektets 

oppstart. Abildsø Skolegård og deres pedagogiske opplegg for elevene fremsto for meg som 

svært positivt. Gjennom mine besøk på Skolegården har jeg hatt flere uformelle samtaler med 

andre elever enn mine informanter, med pedagogisk ansvarlig og andre ansatte. Jeg har fått et 

innblikk i hvordan hverdagen på Skolegården forløper og sett elevene i aksjon. Jeg har vært 

med på flere SOFT- seanser (slik det er forklart i avsnitt 2.5.1) og sitter igjen med et meget 



29 

 

positivt syn på Skolegården og hvordan oppholdet på gården er et godt bidrag til elevens 

øvrige skolehverdag.  

Mine positive tanker om Skolegården kan påvirke min analyse, tolkning og drøfting av funn. 

Mitt inntrykk av Abildsø Skolegård er en del av min førforståelse. En førforståelse jeg er meg 

bevisst gjennom intervjuene og tolkning- og analyseprosessen. Det er naturlig nok umulig å 

«legge vekk» egen førforståelse, men refleksjon rundt dette kan likevel øke oppgavens 

kvalitet (Dalen, 2011).  

3.2.2 Utvalg 

Prosjektets utvalg er en avgjørende faktor i kvalitativ forskning. Utvalget bør ikke være for 

stort, da gjennomføring og etterarbeid er omfattende og tidkrevende. På samme tid er det 

viktig at det er god kvalitet på innsamlede data som igjen gir et godt grunnlag for analyse og 

tolkning (Dalen, 2011). I dette avsnittet vil jeg redegjøre for utvalgskriteriene for dette 

prosjektet.  

Kriterieutvalg er i følge Dalen (2011) lønnsomt for uerfarne forskere, i motsetning til teoretisk 

utvalg som stiller høye krav til forskerens kunnskap og kjennskap til feltet. Dalen (2011) 

hevder at studenters utgangspunkt for utvelgelse av informanter, grunner i interesse for et felt 

og generelle problemstillinger som det ønskes svar på, for så å «spane» feltet gjennom 

feltbesøk, prøveintervjuer og observasjon. Dette er beskrivende for mitt utgangspunkt, både 

som student med interesse for fagfeltet og som uerfaren forsker. Utvalget i denne 

undersøkelsen er derfor valgt ut gjennom kriterieutvalg. 

Utvalgskriteriene er: informanten må gå på ungdomstrinnet i grunnskolen i Oslo og være en 

del av Abildsø Skolegård. 

Mine kriterier er få fordi Abildsø Skolegård har sine egne kriterier for hvilke elever som kan 

være med i deres prosjekt (Elevgruppen på Skolegården er beskrevet i avsnitt 1.3.1). Elevene 

på Skolegården strever i normalskolen og har behov for et bedre tilrettelagt opplegg, både på 

et faglig og et sosialt plan. Flere av elevene på Skolegården er utredet av Pedagogisk 

Psykologisk Tjeneste (PPT) med etterfølgende enkeltvedtak om spesialundervisning. Abildsø 

Skolegård sine kriterier for elevenes deltagelse inngår derfor i mitt krav om at informanten må 

være en del av Skolegård prosjektet.  
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I forkant av masterprosjektet besøkte jeg gården og hadde, etter avtale med pedagogisk 

ansvarlig ved Abildsø Skolegård, en samtale med fem elever som fylte mine kriterier og 

ønsket å være informanter. Elevene ble nøye informert om prosjektet og om hva de kunne 

forvente som informanter. Informasjonsbrev og samtykkeerklæring ble gjennomgått. Eleven 

fikk med seg informasjonsbrev og samtykkeerklæring hjem slik at foreldre kunne bli 

informert og signere samtykkeerklæringen.  

Mitt utvalg består dermed av 5 informanter, både gutter og jenter. Silverman (2010) 

diskuterer hvor mange informanter og intervjuer som er fordelaktig i kvalitativ forskning og 

konkluderer med at «you can select your interviewees purposively based on the groups which 

your research problems addresses» (s. 194). Samtidig som antall informanter er stort nok til å 

gi meg et innblikk i deres opplevelser og mulighet til å sammenligne de forskjellige 

opplevelsene og skildringene, er utvalget også så lite at jeg kan bruke god nok tid på koding 

og analyse, slik at resultatene fra undersøkelsen ikke blir overfladiske og innholdsløse. Med 

hensyn til prosjektets tidsramme vil ikke et større utvalg være fordelaktig. 

3.2.3 Barn som informanter – Et barneperspektiv 

Informantene i dette prosjektet er alle under 15 år og regnes derfor som barn i en empirisk 

sammenheng. Hovedregelen fra Personvernombudet for forskning er at dersom barnet er 

under 18 år må foreldrene samtykke for barnets medvirkning. På samme tid har barn 

selvbestemmelsesrett og må selv ønske å delta i undersøkelsen. Hvis undersøkelsen ikke 

baserer seg på sensitive opplysninger kan barnet selv samtykke etter fylte 15 år (Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste, 2012). 

I følge Solberg (2001 ref. i Dalen 2011) kan relasjonen i intervjusituasjoner med barn være 

annerledes og mer krevende enn mellom to voksne. I intervjusituasjoner med barn er det 

vesentlig at jeg som forsker er bevisst min rolle som voksenperson. Det kan være en fordel å 

forholde seg formel, da dette kan oppleves som positivt for barnet. Fravær av korrigering og 

rettelse fra voksne kan også oppleves positivt (Dalen, 2011). 

Jeg ønsker å forholde meg til et barneperspektiv gjennom denne undersøkelsen. Dette er et 

perspektiv hvor barnets følelser og opplevelser står i fokus. I følge Gamst og Langballe 

(2006) er barn kompetente kommunikasjonspartnere. Likevel kan det oppstå et asymmetrisk 

forhold mellom intervjuer og barnet, særlig hvis samtalen kan karakteriseres som en 
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institusjonalisert samtale (da målet er å skaffe informasjon om et spesifikt emne). Måten 

intervjueren kommuniserer med barnet er avgjørende for undersøkelsens resultater. Gamst og 

Langballe (2006) presenterer en metodisk tilnærming i samtale med barn. Selv om 

tilnærmingen er sentrert rundt andre temaer enn det som fokuseres på i dette prosjektet, 

ønsker jeg å forholde meg til noen av punktene, fordi inndelingen tydeliggjør viktige aspekter 

ved samtale med barn. 

Informantene i prosjektet kan kategoriseres som ungdom. Ungdom er i utvikling, de befinner 

seg i en alder hvor de går gjennom forskjellige faser, de har ulike behov, evner og 

forutsetninger (Frønes, 2006). Ungdom kan befinne seg på svært forskjellige steder i 

utviklingen og det finnes en spredning på 3 år i mitt utvalg. Flere av elevene ved Skolegården 

er fremmedkulturelle og flerspråklige, og noen av elevene er tilmeldt PPT på grunn av 

vanskeligheter i skolen. Av den grunn velger jeg til tross for at eleven på Skolegården 

befinner seg i ungdomsalder å forholde meg til et barneperspektiv. Selv om et barneperspektiv 

anvendes ønsker jeg å bruke begrepet «elev» fremfor «barn» videre i oppgaven. 

Elevene på Abildsø Skolegård skal intervjues på grunn av deres unike og alternative tilbud til 

den daglige skolehverdagen, et tilbud svært få elever mottar. Muligheten for at dette kan 

oppleves som stigmatiserende og vanskelig for eleven er til stede. Spørsmål som innebærer 

vanskelige temaer for eleven bør møtes med forsiktighet (Dalen, 2011). Jeg som forsker har 

gjort meg refleksjoner rundt elevenes mulige opplevelse av intervjusituasjonen. Den følgende 

metodiske tilnærmingen kan bidra til at eleven opplever intervjuet som en positiv situasjon 

hvor de blir lyttet til og hvor det er rom for å beskrive egne opplevelser av sosial læring. 

3.2.4 Metodisk tilnærming til intervju av barn 

Denne metodiske tilnærmingen er i hovedsak rettet mot yngre barn enn mine informanter, og 

dreier seg om at barn selv skal fortelle om sine liv. Tilnærmingen kan forbindes med 

vanskelige temaer som omsorgssvikt og seksuelle overgrep (Langballe, Gamst, & Jacobsen, 

2010). Selv om dette ikke er fokus i oppgaven kan det oppleves krevende for elevene i denne 

undersøkelsen å snakke om sin skoledag, trivsel, vennskap og sosial læring på skolen. 

Barneperspektivet og den metodiske tilnærmingen har likevel viktige momenter i forhold til 

intervju med barn, i mitt tilfelle, ungdommer. Gamst og Langballes (2006) metodiske 

tilnærmingen er rik på gode råd og bevisstgjøringer for meg som forsker, samtidig som det gir 

eleven rom for dype skildringer og beskrivelse av temaene. Barneperspektivet og den 
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metodiske tilnærmingen kan hjelpe meg på vei mot et innblikk i elevens fenomenologiske 

virkelighet.  

Gjennom forberedende fase i tilnærmingen er målet å forberede oss best mulig på intervjuet, 

både jeg som intervjuer og elevene som skal snakke om sine opplevelser. Gjennom denne 

fasen bør man gjøre seg kjent med eleven å skaffe vesentlig informasjon for prosjektet. I mitt 

tilfelle har jeg gjort meg kjent med Abildsø Skolegård som er konteksten for mitt prosjekt. Jeg 

vet også at informantene følger mine kriterier. Elevene er blitt informert om prosjektet og hva 

det forventes av dem som informanter. Kontaktetablering, gjennom denne fasen er målet å 

skape kontakt mellom informant og intervjuer. Det er vesentlig at det bygges et tillitsforhold 

slik at eleven er avslappet gjennom samtalen. God kontakt kan gi eleven forutsigbarhet. Det er 

vesentlig at jeg som intervjuer viser genuin interesse for eleven og det han eller hun har å 

fortelle. Gamst og Langballe (2006) skriver om forholdet mellom intervjuer og informant, og 

at «et likeverdig forhold hvor barnet får status som ekspert på sin egen situasjon, 

karakteriseres av at den voksne ikke fremstår som den som vet» (s. 40). Jeg som intervjuer 

kan ikke vite hvordan elevene opplever sosial læring på Skolegård, derfor er det viktig at jeg 

ikke fremstår som den som vet, slik at eleven får rom til å berette sin opplevelse. 

I den innledende prosedyren er målet å motivere eleven til å snakke fritt om de bestemte 

temaene. De foreslåtte spørsmålene i intervjuguiden vil være til hjelp for meg som intervjuer 

slik at jeg vet at jeg har fått tilstrekkelig informasjon og kan svare på prosjektets 

problemstilling. Å snakke om sitt læringsmiljø, trivsel, vanskelige forhold på skolen og sosial 

læring kan være uvant for elevene. Det er derfor viktig at vi er enige om premissene for 

samtalen. På samme tid bør jeg som intervjuer være bevisst min måte å snakke med eleven på. 

I neste fase, introduksjon til tema, innledes det med åpne spørsmål som leder fra det generelle 

til det spesielle. Fra elevens generelle trivsel og tanker om Abildsø Skolegård til konkrete 

opplevelser av sosial læring. Fri fortellingsfase, er fasen der eleven kan fortelle fritt om sin 

opplevelse, jeg vil her bruke intervjuguiden som støtte, samtidig som jeg oppfordrer eleven til 

å snakke fritt. Når eleven har mulighet til å snakke fritt kan beskrivelsene bli tykke og 

innholdsrike. Gamst og Langballe (2006) erfarer at voksne har lett for å avbryte barnet og 

flytte fokus. Det er derfor vesentlig at intervjuguiden kun blir brukt som støtte. Elevene skal 

oppleve at de blir lyttet til, avbrytelser fra den voksne kan oppleves som det motsatte for 

eleven (Gamst & Langballe, 2006). Sondrende fase, er fasen hvor det snakkes mer om, og 

utdyper, temaer eleven allerede har nevnt. I denne fasen kan jeg som intervjuer ta opp andre 
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temaer som ikke er blitt nevnt av eleven selv. Intervjuet avsluttes på en positiv måte. Eleven 

skal uansett resultat, gå ut med en god følelse. Det er mitt ansvar som intervjuer at eleven 

opplever å ha innfridde mine forventninger og svart godt gjennom intervjuet.  

Gjennom de forskjellige fasene i den metodiske tilnærmingen til intervju med barn, har jeg 

forsøkt å være oppmuntrende, aktivt lyttende og genuint interessert i det informantene har å 

fortelle. Slik Gamst & Langballe (2006) presiserer, er det en «hovedregel at det er den voksne 

som skal bestrebe seg på å følge barnets perspektiv, ikke omvendt» (s. 43). 

I gjennomføringen av intervjuene ble det vekslet mellom fri fortelling og sondrende fase. 

Gjennom intervjuet beveget vi oss mellom de to fasene ved å utdype forskjellige temaer 

informanten brakte på bane. Dette fordi undersøkelsens problemstilling må besvares og fordi 

det falt seg naturlig i samtalen mellom meg og informant. 

3.2.5 Intervjuguiden 

Intervjuguiden i et semistrukturert intervju forholder seg til forslag til spørsmål innen 

bestemte temaer (Dalen, 2011). Gjennom intervjuguidens temaer og spørsmål ønsker jeg å 

operasjonalisere mine spørsmål slik at de på best mulig måte kan gi meg svar på min 

problemstilling. Selv om intervjuets hovedformål ikke er å måle elevens opplevelse, men å 

beskrive den, er det viktig at spørsmålene som stilles gir meg svar på problemstillingen 

gjennom fyldige og innholdsrike skildringer fra informantene.  

Intervjuguiden er delt opp i bestemte temaer med forslag til spørsmål. Temaene tar 

utgangspunkt i oppgavens teoretiske forankring og er grunnlaget for påfølgende temasentrerte 

analyse. 

I intervjuets innledende fase (jfr et barneperspektiv) presenterte jeg prosjektet og informerte 

om anonymitetsbeskyttelse av både lydopptak og det skriftlige sluttproduktet, før jeg forholdt 

meg til følgende temaer gjennom intervjuet. 

«Abildsø Skolegård og hjemmeskolen». I denne kategorien ønsker jeg å få et innblikk i 

elevenes opplevelse av sin hjemmeskole og Abildsø Skolegård. Hvordan syns elevene det er å 

være på Skolegård og hva mener de at er de største forskjellene mellom deres vanlige 

skoledag og dagen på gården. Hva er det eleven opplever som største forskjell? Hva opplever 

eleven som vanskelig på normalskolen og opplever eleven at det samme problemet finner sted 
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på Skolegården? Det er rom for at eleven forteller generelt om sin opplevelse av en vanlig dag 

både på hjemmeskolen og på Skolegården. Gjennom frie fortellinger fra eleven kan jeg som 

intervjuer få et helhetlig inntrykk av subjektet, samtidig som en kombinasjon av frifortelling 

og sondrendefase innen et barneperspektiv gir eleven mulighet til å reflektere rundt og skildre 

sin opplevelse (Gamst & Langballe, 2006).  

«Abildsø Skolegård- en praktisk skolehverdag» På Skolegården er eleven mye i aktivitet og 

arbeider mye med kroppen. Det er kun en liten del av dagen hvor eleven må sitte stille og 

lytte, eller jobbe med teoretiske oppgaver. En praktisk skolehverdag er et viktig stikkord i 

dagen på Skolegården, det er her mye av den sosial læringen skjer indirekte. Jeg ønsker derfor 

å få et innblikk i elevens opplevelse av den praktiske skoledagen, hvor de jobber mye sammen 

i grupper og hvor godt samarbeid er avgjørende for å løse gitte oppgaver. 

«Samlingsstund- SOFT» SOFT står for sosial ferdighets trening og er beskrivende for dagens 

samlingsstund. Gjennom foredrag, rollespill og samtaler lærer eleven om forskjellige temaer 

som samarbeid, kommunikasjon, respekt, rasisme og vennskap. SOFT som pedagogisk 

opplegg er beskrevet i avsnitt 2.5.1 og drøftet i avsnitt 4.2.1. Gjennom intervjuet ønsker jeg å 

snakke med eleven om deres opplevelse av sosial læring på Skolegården, både gjennom det 

planlagte læringsopplegget og gjennom de daglige aktivitetene i møte med andre elever og 

voksne. Elevens oppfattelse av SOFT-seansens innhold vil være relevant i samtalen.  

Innen et sosiokulturelt perspektiv anses motivasjon for læring som et resultat av forventninger 

fra forskjellige arenaer, og elevens oppfattelse om det som læres er viktig for dem (Dysthe, 

2001). Dette vil derfor være noe jeg ønsker å få svar på gjennom intervjuet. Opplever eleven 

det som jobbes med i SOFT som viktig og motiverende for dem selv?  

«Andre forhold og omstendigheter ved Abildsø Skolegård hvor sosial læring skjer indirekte» I 

løpet av dagen på Skolegården er eleven innom flere arenaer hvor sosial kompetanse er 

vesentlig, både i forhold til sosial læring og utførelse av sosiale handlinger. Sosial læring er 

ikke forbeholdt det planlagte pedagogiske opplegget. Kommunikasjon og samarbeid er 

eksempler på dette. Eleven er hele tiden i samhandling med dyr og mennesker. Dette krever 

kompetanse som å kommunisere, samarbeide, presentere seg selv og lytte til andre. Det krever 

med andre ord, sosial kompetanse. 
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På skolegården omgås elevene flere voksne hele dagen, har dette noen påvirkning på elevene? 

Opplever elevene å bli «sett», har de noen voksne de føler at de kan snakke godt med? Dette 

er spørsmål jeg har reflektert rundt i utarbeidelsen av intervjuguiden. 

«Positive læringsopplevelser». Opplever elevene mestring og motivasjon i læring på 

Skolegården? 

«Hjelper oppholdet på Abildsø Skolegård eleven til å takle skolehverdagen på en bedre måte 

enn tidligere?» Hvilke indirekte konsekvenser har Skolegårdsprosjektet på elevenes øvrige 

skoledager? Lærer de seg sosiale strategier for å takle vanskelige situasjoner på skolen på en 

bedre måte, eller har ikke Skolegården noen vesentlig betydning for resten av elevens 

skoleuke?  

Denne kategorien er i etterkant kombinert med kategorien nedenfor om overføringsverdi. 

«Opplever eleven overføringsverdi fra Abildsø Skolegård til normalskolen (eventuelt andre 

arenaer), med tanke på sosial læring og kompetanse?» En positiv faglig og sosial 

overføringsverdi er en av Skolegårdens hovedmål for elevene (Abildsø Skolegård, 2012). 

Abildsø Skolegård ønsker at eleven skal ta med seg lærdom fra Skolegården og anvende 

ferdighetene på andre arenaer. Særlig på elevens hjemmeskole. For å øke mulighetene for 

overføring av kunnskap og ferdigheter stiller hver skole med en lærer eller assistent, som 

følger opplegget på Skolegården sammen med elevene hver uke.  

Som avslutningsspørsmål og avrunding på intervjuet ønsker jeg at eleven skal fortelle meg 

om «den perfekte skoledag». På den måten kan eleven snakke om det han eller hun opplever 

som positivt både med hjemmeskolen og Skolegård. Samtidig som eleven gir meg et innblikk 

i hva han opplever som positivt både på hjemmeskolen og på Skolegården. 

Temaene i intervjuguiden er på mange måter knyttet sammen og kan oppfattes som like. Det 

er derfor naturlig at intervjuene gjennomføres som en samtale, slik at elevene kan snakke fritt 

om sine opplevelser. Intervjuguiden ligger vedlagt (vedlegg nr 3). 

3.2.6 Gjennomføring av intervjuene 

Ett eller flere prøveintervju må gjennomføres, for å teste egne ferdigheter og intervjuguidens 

innhold, i alle kvalitative intervjustudier (Dalen, 2011). 
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I denne undersøkelsen ble ett prøveintervju gjennomført med en av elevene på Skolegården. 

Intervjuet gikk fint og eleven virket trygg og snakkesalig. Det virket på meg som om eleven 

opplevde seansen positiv og spennende. Gjennom intervjuet var jeg mest fokusert på eleven 

og det han fortalte meg der og da. I etterkant, gjennom transkribering og refleksjon ser jeg at 

jeg ble bundet til mine foreslåtte spørsmål. Dette kan hindre eleven i å snakke fritt. Hvis dette 

er tilfellet kan det svekke oppgavens reliabilitet. Dette utdypes nedenfor i avsnitt 3.3.5. I 

introduksjonen av intervjuet forklarte jeg hva denne undersøkelsen dreier seg om og hva jeg 

ønsket å få informasjon om gjennom intervjuet. Jeg forklarte blant annet at jeg skulle skrive 

en oppgave om hvordan elevene på Skolegård opplever sosial læring og hvordan de har det på 

gården. Sosial læring kan være et vanskelig begrep å forstå og måtte dermed utdypes for 

eleven. Jeg opplevde da at eleven forteller meg det han tror jeg ønsker å høre. Jeg reflekterte 

mye i etterkant over hvordan jeg kan gjøre eleven oppmerksom på hva jeg ønsker å høre deres 

meninger om, uten å farge dem ved å beskrive hva sosial læring er. 

Intervjuguiden ble, etter gjennomført prøveintervju, endret i noen grad. Noen av spørsmålene 

endret innhold og noen kun ordlyd. Den vesentlige forskjellen fra prøveintervju til første 

intervju var hvordan jeg forholdt meg i intervjusituasjonen. Jeg gikk nøye gjennom 

intervjuguiden og temaene jeg har valgt, slik at jeg skulle være enda bedre forberedt til neste 

intervju. Å være en god intervjuer krever mye erfaring. Jeg opplever at liten erfaring med 

intervjusituasjoner gjorde oppstarten utfordrende. Gjennomføringen av det neste intervjuet 

gikk bedre, fordi jeg var bevisst de problemer jeg hadde i forrige intervju. Ved å fortelle 

informanten litt mindre om hvilke temaer jeg var interessert i, samtidig som jeg informerte 

om oppgavens intensjon, opplevde jeg at informantene snakket friere, uten bekymring om de 

fortalte meg det jeg «ønsket å høre» eller ikke. 

En balansegang mellom nærhet og distanse til informanten er avgjørende for å kunne vurdere 

informantens situasjon utenifra. Det kan være fordelaktig å ha innsikt i ungdommenes 

virkelighetsoppfatning samt deres språk og kommunikasjonsferdigheter (Postholm, 2010). Jeg 

har god kjennskap til ungdomskultur og uttrykksmåte gjennom tidligere arbeidserfaring og 

opplevde kommunikasjonen mellom meg og alle informantene som god.  

Alle intervjuene ble gjennomført på Skolegården. Skolegården er kjente omgivelser for 

elevene og skaper en trygg ramme (Dalen, 2011). Intervjuene tok mellom 20 og 40 minutter 

og ble tatt opp med lydopptaker. 
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Jeg tok mine refleksjoner fra prøveintervjuet til etterretning og gjennomføringene av 

intervjuene gikk bedre og bedre for hvert intervju. Av denne grunn kan intervjuene som ble 

gjennomført sist, ha resulterte i dypere og fyldigere beskrivelser av elevens subjektive 

opplevelser.   

3.3 Organisering, tolkning og analyse av data 

Jeg har valgt å bruke Nvivo 9 i arbeidet med organisering og koding av datamaterialet. Nvivo 

9 er et tekstbehandlingsverktøy som gir god oversikt og gjør koding og analyse av de 

transkriberte intervjuene lettere håndterlig. 

Videre i dette kapitlet vil jeg redegjøre for transkribering, valg av analytisk tilnærming, 

redegjøre for validitet, reliabilitet, generaliserbarhet og etiske hensyn i prosjektet.  

3.3.1 Transkribering 

Transkribering er omforming av en muntlig samtale til et skriftlig dokument og er en viktig 

del av koding- og analyseprosessen. Etter at intervjuet var gjennomført ved hjelp av 

lydopptaker ble samtalen skrevet ned, slik at videre koding og analyse kunne skje med 

utgangspunkt i et skriftlig dokument. Transkriberingen kan med fordel gjøres av forskeren 

selv, for å sikre rett gjengivelse av intervjuet. I situasjoner hvor det er flere som transkriberer 

et intervju kan de inneha forskjellige oppfattelser om språklige uttalelser og skriftspråk. En 

tydelige, fastsatt struktur for transkripsjon bør derfor avtales. Hvis intervjuet blir transkribert 

av forskeren selv vil han /hun kunne reflektere rundt de sosiale og emosjonelle aspektene ved 

samtalen (Dalen, 2011) (Kvale & Brinkmann, 2010). Selv om det kan være flere fordeler ved 

å transkribere intervjuene selv kan det også bringe frem spørsmål rundt transkripsjonens 

reliabilitet, fordi ingen etterprøver mine transkripsjoner eller tolkninger av informantenes 

beskrivelser.  

Det kan være fordelaktig å stille seg spørsmålet «hva er en nyttig transkripsjon for min 

forskning» (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 194). Da jeg selv transkriberer intervjuene vil 

pauser og følelsesutsagn kun være med i transkripsjonen der det for meg oppfattes som 

meningsbærende. Intervjuene er transkribert så nøyaktig som mulig, men de siteres i denne 

oppgaven med noen språklige endringer. På denne måten blir det lettere for leseren å forstå 

samtidig som det sikrer informantenes anonymitet.  
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Gjennom transkripsjonen tolker jeg samtalen ut i fra mitt perspektiv og refleksjoner rundt 

intervjusituasjonen og informanten jeg har møtt. Transkripsjonene vil bli gjengitt så nøyaktig 

som mulig, men vil likevel bære preg av den som transkriberer (Dalen, 2011). Personlige 

notater som ble skrevet ned under og i etterkant av intervjuene (memos) vil bli brukt i den 

helhetlige drøftingen av datamaterialet, men vil ikke bli presentert direkte.  

3.3.2 Analytisk tilnærming 

Kvalitativ analyse er ikke en fastsatt bestemt prosess, men begynner i det øyeblikket forskeren 

gjør sine første refleksjoner rundt valgt tema (Postholm, 2010). Det er vesentlig at forskeren 

er kreativ i sin analyse og finner en analysemetode som passer det gjeldende prosjektet. I 

følge Patton (2002) er retningslinjer for analyse kun forslag (ref. i Postholm, 2010). 

Målet ved analysen av innsamlet datamateriale er, i en fenomenologisk tilnærming, «å finne 

ut hva erfaringen betyr for personene som har opplevd denne erfaringen ved hjelp av 

beskrivelsen de gir» (Postholm, 2010, s. 44).  

Forskeren finner fellesnevnere, generelle beskrivelser av fenomenet og essensen i elevens 

uttalelser og beskrivelser. Dataene kan behandles på en induktiv måte hvor forskeren legger 

vekk sin teori og førforståelse, så langt det er mulig. Uavhengig av valg av analytisk 

tilnærming vil forskerens forståelse bli en del av analysen. På den måten vil det alltid bli en 

viss kombinasjon mellom induksjon og deduksjon (Postholm, 2010). 

3.3.3 Induktiv+ Deduktiv = Abduktiv 

Kombinasjonen av en induktiv og deduktiv tilnærming kan omtalens som en abduktiv 

tilnærming og beskrives gjerne som et dialektisk forhold mellom teori og empiri. Forskeren 

tar utgangspunkt i empiriske funn og kombinere disse med teoretiske begreper (Dalen, 2011). 

I denne oppgaven viser dette seg gjennom fastsatte temaer i intervjuguiden, som har sitt 

grunnlag i teori og som kombineres med nye temaer og kategorier, som fremkommer 

gjennom koding av datamaterialet. 

Etter mye refleksjon har jeg kommet frem til at temasentrert analyse kan være en nyttig 

analytisk tilnærming i dette prosjektet, da jeg tidligere i forskningsprosessen har fastsatt 

temaer. Temaene i intervjuguiden, som er presentert i avsnitt 3.2.5, tar utgangspunkt i teori og 
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ved hjelp av disse, ønsker jeg å få et innblikk i elevens opplevelse av sosial læring. Dette er en 

deduktiv måte å jobbe på. På samme tid ønsker jeg å ha en induktiv vinkling på 

datainnsamlingen. En kombinasjon av temasentrert analyse og uforutsette induktive 

kategorier vil derfor bli min abduktive analytiske metode. 

3.3.4 Temasentrert analytisk tilnærming 

Slik Creswell (1998) hevder, er målet med fenomenologisk forskning å få innsikt i 

informantens subjektive opplevelser og andres opplevelser av samme fenomen (ref. i 

Postholm, 2010). I tråd med dette kan temasentrert analyse, med fokus på sammenligning, 

egne seg som analytisk tilnærming i fenomenologisk forskning. 

Temasentrert analytisk tilnærming baserer seg på inndeling av datamaterialet. Teksten deles 

inn i kategorier og informantenes skildringer sammenlignes innen de forskjellige kategoriene 

som representerer relevante temaer (Thagaard, 2009). På den måten kan flere informanters 

opplevelser av samme fenomen sammenlignes (jfr. fenomenologisk tilnærming). 

Antall kategorier som formes er vesentlig for analysens kvalitet. Ved utforming av for få 

kategorier kan informasjon går tapt, mens med for mange kategorier kan analysen fremstå 

som uoversiktlig. Hvis materialet inneholder data fra mange informanter kan det være 

fordelaktig å bruke matriser. På den måten kan sammenligningene foregå på en systematisk 

og oversiktlig måte (Thagaard, 2009). I dette prosjektet er det kun fem enheter å forholde seg 

til. Resultatene vil derfor analyseres uten bruk av matriser, men ved hjelp av Nvivo 9 sitt 

organiseringsverktøy (noder).  

Analysen og kategoriseringen bør starte ved å se på hvilke tendenser som finnes i 

datamaterialet og hvordan disse forholder seg til hverandre (Silverman, 2010). Dette kan være 

et godt utgangspunkt for gjennomlesing av materialet. Ved gjennomlesning får forskeren et 

helhetsperspektiv på datamaterialet. Den videre analysen deles inn i to faser, beskrivende fase 

og tolkende fase. Beskrivende fase gir oversikt over materialet og innholdet i de forskjellige 

temaene. Temaene utforskes gjennom sammenligning av de forskjellige informantenes 

beskrivelser. Datamaterialet dekontekstualiseres ved å tas ut av sin opprinnelige form for så 

og rekontekstualiseres gjennom tematisering i kategorier. I den tolkende fasen arbeides det 

mot en dypere forståelse av materialet. Dette gir grunnlag for å utvikle nye kategorier og 
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teorier. «Tolkning av materialet kan foregå ved å knytte begreper til teksten som bidrar til å 

utvikle en forståelse av tekstens meningsinnhold» (Thagaard, 2009, s. 180).  

Gjennom temasentrert analyse løsrives temaene fra den helhetlige konteksten. Individfokuset 

i datamaterialet vil av den grunn forsvinne i noen grad, da det er sammenligning som står i 

fokus. Dette er en del av kritikken mot denne analytiske tilnærmingen, på samme tid kan det 

være til fordel for anonymiseringen av informantene. Intervjuet vil ikke presenteres i sin 

helhet, noe som gjør det vanskelig for eleven å bli gjenkjent i sine uttalelser (Thagaard, 2009). 

Utvalget i denne undersøkelsen består kun av 5 informanter, dette kan være en fordel for 

presentasjonens helthetlige inntrykk av informantgruppen. 

Med bakgrunn i kritikken mot temasentrert analyse, er det viktig at fokus veksler mellom 

oppdelt informasjon og en helhetlig forståelse for elevens subjektive opplevelse. Det er viktig 

at informasjonen «fra hver enkelt informant eller situasjon settes inn i den sammenhengen 

som utsnittet av teksten var en del av» (Thagaard, 2009, s. 171). Delene av informasjon må 

være sammenlignbare, samtidig som helhetsperspektivet ikke forsvinner. Den temasentrerte 

analysen gir oss mulighet til å se på generelle trekk ved hele informantgruppen (ibid). 

Analysen vil ta utgangspunkt i temaene som ble avklart i forkant av intervjuene, samtidig som 

nye kategorier fremkommer gjennom kodingsprosessen og blir en del av oppgavens analyse. 

På denne måten kombineres deduktiv og induktiv tilnærming og resulterer i en abduktiv 

metode og analyse. 

3.3.5 Kvalitetskriterier: Validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhet 

Begrepene validitet og reliabilitet i kvalitativ forskning diskuteres. Det hevdes at validitet er 

et begrep som tilhører positivismen og kvantitativ forskningstradisjon. På den andre siden 

hevdes det at begreper som troverdighet, sikkerhet og overførbarhet hører hjemme i kvalitativ 

forskning, uten å hemme forskningens dybde og kreativitet (Kvale & Brinkmann, 2010). 

Dalen (2011) påpeker et behov for en egen terminologi i kvalitativ forskning og Kvale og 

Brinkmann (2010) bruker dagligdagse begreper på fenomenet. 

Forskeren og hans førforståelse er en vesentlig faktor i kvalitativ forskning, i særlig stor grad 

innen en fenomenologisk tilnærming. Ved å synliggjøre forskerens subjektivitet kan 
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forskningens kvalitet øke (Postholm, 2010). Forskeren bør etterstrebe objektivitet om det 

subjektive. Refleksiv objektivitet kjennetegnes ved at forskeren reflekterer over egen rolle og 

gjør seg bevisst sine holdninger og førforståelse (Kvale & Brinkmann, 2010).  

Forskningens validitet sier noe om gyldighet, sannhet og styrke, og bør drøftes 

gjennomgående i hele forskningsarbeidet. Grad av validitet grunner i «hvorvidt en metode er 

egnet til å undersøke det den skal undersøke» (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 250). Maxwell 

(1992) beskriver fem validitetskategorier. Descriptive validity, interpretive validity, 

theoretical validity, generalizability og evaluative validity. Alle de forskjellige 

validitetskategoriene beskriver faktorer som kan sikre forskningens validitet og som sammen 

styrker oppgavens gyldighet. Descriptiv-, interpretive- og theoretical validity vil bli beskrevet 

i denne oppgaven. Generalisering og reliabilitet vil bli drøftet avslutningsvis før etiske 

refleksjoner presenteres i avsnitt 3.4. 

Descriptive validity oversatt til deskriptiv validitet omhandler forskerens evne til tydelig å 

redegjøre for hvordan datamaterialet er samlet inn (Maxwell, 1992). Forskeren bør redegjøre 

korrekte for hva som er observert, hva forskeren har blitt fortalt og hvordan forskeren har 

tilrettelagt for tolkning og analyse (Dalen, 2011, s. 97). I denne oppgaven sikres deskriptiv 

validitet gjennom en tydeliggjøring av forskerhåndverket. Hele prosessen igjennom forsøker 

jeg som forsker å være transparent i mine redegjørelser og beskrivelser. Elevenes uttalelser er 

gjengitt korrekt, der det ikke er behov for direkte anonymisering, og ved hjelp av lydopptaker 

transkriberes intervjuene ordrett. Intervjuguidens åpne spørsmål kan øke oppgavens 

deskriptive validitet da dette oppfordrer til tykke beskrivelser fra informantene. 

Tekstbehandlingsverktøyet Nvivo 9 er med på å sikre denne oppgavens validitet. Gjennom å 

bruke dataprogram kan forskeren sjekke egen koding og analyseprosessen tydeliggjøres 

gjennom programmet (Dalen, 2011).  

Interpretive validity, oversatt til tolkningsvaliditet, handler om forskerens tolkning av 

datamaterialet. Indre sammenhenger i innsamlet data gir forskeren en dypere innsikt og 

forståelse av det studerte tema (Dalen, 2011, s. 98). I dette prosjektet vil tolkningsvaliditeten 

sikres ved at informantenes utsagn tolkes i sammenheng med andre utsagn fra samme 

informant, på den måten vil det fenomenologiskes subjektet og helthetsbildet av informantene 

komme frem i teksten. 
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Theoretical validity, teoretisk validitet handler om å forklare sammenhenger mellom funn i 

datamaterialet og teori. Forskeren må anvende relevant teori, slik at funn som avdekkes kan 

forklares og dokumenteres i forskningens teoretiske ramme (Dalen, 2011; Maxwell, 1992). I 

denne oppgaven sikres teoretisk validitet gjennom mitt valg av teori. Funn vil sees gjennom et 

sosiokulturelt perspektiv på læring.  

Generalisering beskrives av Maxwell (1992) slik «generalizability refers to the extent to 

which one can extend the account of a particular situation or population to other persons, 

times or settings that those directly studied» (s.197). Generalisering har en annen rolle i 

kvalitativ enn i kvantitativ forskning. Systematisk generalisering hører hjemme i en 

kvantitativ forskningstradisjon og er ikke er et mål i kvalitativ forskning (Maxwell, 1992). 

Generalisering innen kvalitativ forskning handler om å danne ny teori, som ikke bare gjelder 

for den spesifikke situasjonen forskningen er utført i, men også andre situasjoner. 

Naturalistisk generalisering handler om forskningsprosjektets nytteverdi. Kvale og 

Brinkmann (2010) hever at forskning bør «produsere kunnskap som er fordelaktig for 

mennesket» (s. 253). I følge Geertz (1985) her referert i Postholm (2010) kan tykke 

beskrivelser av forskningsfeltet øke oppgavens naturalistiske generaliserbarhet. Dette fordi 

leseren kan kjenne seg igjen i forskerens beskrivelser av fenomenet. I kvalitativ forskning kan 

det skilles mellom intern generalisering, hvor resultatene kan overføres til andre elever i 

samme gruppe. Og ekstern generalisering, hvor resultatene overføres til andre, utenforstående 

grupper. I denne oppgaven kan det spørres om forskningens funn kan overføres til de andre 

elevene på Abildsø Skolegård, som ikke var blant mine informanter og andre elever i norsk 

skolen som mottar segregerte spesialpedagogiske tilbud.  

Med kunnskap om generaliseringens mange utfordringer, vil generalisering i dette prosjektet 

handle om å informere om- og belyse betydningen av sosial læring, aspekter ved en praktisk 

læringsarena og informantenes behov for god sosial kompetanse. 

Reliabilitet handler om pålitelighet, troverdighet og konsistens (Kvale & Brinkmann 2009). 

Maxwells (1992) validitetskategorier kan på mange måter være dekkende for beskrivelsen av 

reliabilitet. Oppgavens reliabilitet avgjøres av etterprøvbarheten. Vil resultatene bli de samme 

hvis en annen forsker gjennomfører samme undersøkelse? I kvalitativ forskning er forskeren 

en avgjørende aktør. Relasjonene mellom informant og intervjuer er individuell og 

situasjonsbetinget, av den grunn kan etterprøving være problematisk. Høy reliabilitet er 

ønskelig for å motvirke subjektivitet, men et for stort fokus på forskningens reliabilitet kan 
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hindre kreativitet og variasjon (Kvale & Brinkmann, 2010). I denne oppgaven vil 

reliabiliteten sikres gjennom en nøyaktig forklaring av forskningsprosessen, med et forsøk på 

å være transparent gjennom hele prosessen og være tydelige og reflektert rundt min subjektive 

rolle som forsker. 

For å unngå det Dalen (2011) beskriver som Den holistiske feilantagelsen, er min 

førforståelse beskrevet tidligere i metodekapitlet. Jeg opplever ikke at jeg er godt kjent med 

Abildsø Skolegård eller temaet som her skal undersøkes, men jeg ønsker likevel å 

tydeliggjøre min førforståelse for leseren. Slik at leseren selv kan avgjøre i hvilken grad 

oppgaven oppleves som gyldig og troverdig. 

Åpenhet i forhold til min førforståelse og mitt inntrykk av Skolegården kan gi leseren 

mulighet til å vurdere oppgavens pålitelighet. Tid og sted er avgjørende for ny kunnskap som 

formes i kvalitativ forskning og mine redegjørelser og forklaringer preges av meg som forsker 

til tross for søken etter objektivitet om det subjektive fenomen. Gjennom dette metodekapitlet 

og vedlagte vedlegg ønsker jeg og synliggjøre «forskerhåndverket» for leseren (Postholm, 

2010, s. 131).  

3.4 Etiske refleksjoner 

Kvale og Brinkmann (2010) hevder at «en intervjuundersøkelse er en moralsk undersøkelse» 

(s, 79). Dette begrunner de gjennom relasjonen mellom intervjuer og intervjuobjekt. Begge 

parter påvirker hverandre i et samspill. 

Vi finner etiske problemstillinger både i forskningens mål og middel, fra tematisering til 

rapportering og alle fasene i mellom. Når det forskes på mennesker vil etiske drøftinger alltid 

være relevant og nødvendig (Kvale & Brinkmann, 2010).  

Jeg har gjennom dette prosjektet forholdt meg til etiske retningslinjer utformet av Den 

nasjonale forskningsetiske komité for humaniora og samfunnsfag (NESH, 2006). Siden dette 

prosjektets informanter kategoriseres som barn, er informert samtykke fra foresatte et krav.  Å 

bruke barn som informanter kan være utfordrende og stiller strenge krav til etikk og 

samtykke. Barn har krav på beskyttelse under deltakelse i forskningsprosjekter (NESH, 2006). 

Forholdet mellom informant og intervjuer vil alltid være et asymmetrisk forhold. I 

intervjusituasjoner med barn er dette særlig aktuelt. Det er relevant at intervjueren forholder 
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seg formel samtidig som en god relasjon bygges (Dalen, 2011). Jeg brukte derfor 

kontaktetableringsfasen (forklart i avsnitt 3.2.3 Et barneperspektiv) til å informere eleven om 

anonymitet. Eleven må føle seg relativt trygg på meg for at en god samtale kan finne sted 

(Dalen, 2011). Det er derfor utslagsgivende at jeg som intervjuer og voksenperson er ærlig og 

genuint interessert i elevens dag på Skolegården.  

Gjennom utvelgelsen av utvalget var det pedagogisk ansvarlig ved Skolegården som først 

henvendte seg til elevene og fant en gruppe elever som passet til mine kriterier. Elevene viste 

interesse og ønsket å være med som informanter. Det bør likevel reflekteres rundt det faktum 

at elevene kjenner pedagogisk ansvarlig ved Abildsø Skolegård. Han kan være et forbilde for 

flere av informantene, noe som kan ha påvirket elevene til å melde sin interesse. Om elevenes 

motivasjon for å stille som informant er vesentlig for undersøkelsens validitet er vanskelig å 

si. 

3.4.1 Begrunnelse for hvorfor jeg velger å bruke Skolegårdens 

navn 

Abildsø Skolegård består av en liten elevgruppe hvert skoleår. Det kan av den grunn være 

mulig å finne frem til mine informanter i ettertid og gruppen kan anses som lett gjenkjennelig. 

Av den grunn vil innsamlet data omgjøres slik at den ikke kan gjenkjennes. Det som blir sagt i 

hvert intervju vil ikke bli satt i sammenheng med alder eller hvor lenge eleven har vært med 

på prosjektet på Abildsø. 

Abildsø Skolegård er et spesielt prosjekt som med stor sannsynlighet egner seg godt for denne 

elevgruppen. Deres fokus på sosial læring og kommunikasjon kommer elevene til nytte. 

Abildsø Skolegård tilbyr elevene en læringsarena hvor trygghet og struktur er viktig. I dagens 

skolastiske skolekultur kan det være lett å ikke passe inn. Skoledagene egner seg godt for 

elevene som greier å sitte stille, snakker språket godt nok til å forstå det som blir sagt i 

undervisningen og som kan omgås jevnaldrende på en positiv måte. Dette er det ikke alle barn 

i skolealder som mestrer like godt. Det bør derfor finnes et alternativ for de elevene som ikke 

svarer til skolens forventninger og krav. Dette er en noen av grunnene til at 

Skolegårdprosjektet, etter mitt syn, bør belyses. 

I denne situasjon, hvor navnet på skolen skal offentliggjøres, er det ekstra viktig med 

informert samtykke. Slik at alle har innsikt i og forstår at navnet på Skolegården vil bli brukt i 



45 

 

oppgaven og at jeg på samme tid vil anonymisere elevene så godt det lar seg gjøre. Både 

elever og foreldre er blitt informert om prosjektet formål og anonymitetsproblematikk. 

Foreldre og elever har signert samtykkeerklæring. Eleven har også blitt informert muntlig av 

meg. Foreldrene står til enhver tid fritt til å ta kontakt med meg hvis det er noe de lurer på i 

forhold til prosjektet eller innholdet i informasjonsbrevet. Informasjonsbrevet følger vedlagt 

(vedlegg nr 1). 

Prosjektet er meldt til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) og prosjektet er 

funnet tilrådelig. Jeg som forsker er pliktig til å destruere all innsamlet data etter endt 

prosjekttid (1.juni 2012). Vedlagt følger godkjennelse fra NSD (vedlegg nummer 2). 
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4 Presentasjon, analyse og drøfting 

av elevenes opplevelse av sosial 

læring ved Abildsø Skolegård 

Dette kapitlet vil presentere, analysere og drøfte innsamlet data. For å unngå gjentakelser har 

jeg valgt å presentere en kategori og informantenes uttalelser, for så å drøfte dette opp mot 

teori i samme avsnitt, før jeg beveger meg til neste kategori. En temasentrert analytisk 

tilnærming vil bli benyttet i kommende analyse og elevenes uttalelser vil bli sammenlignet og 

drøftet.  

Gjennom første fase av analysen leste jeg nøye gjennom de transkriberte intervjuene, slik at 

jeg kunne danne meg et helhetlig bilde av hver informant. Ved gjennomlesing har jeg sett 

tilfeller hvor jeg som intervjuer burde stilt flere oppfølgingsspørsmål i sondrendefase, slik det 

er forklart i et barneperspektiv (avsnitt 3.2.3), på den måten kunne informantenes beskrivelser 

blitt enda mer innholdsrike. 

Jeg leste så igjennom datamaterialet enda en gang på leting etter viktige momenter for videre 

analyse. Jeg forholdt meg til intervjuguidens kategorier og intervjuene ble delt opp og plassert 

i kategorier og sub-kategorier. Sammen danner de grunnlaget for analysens fem følgende 

hovedkategorier. En praktisk skoledag, implisitt sosial læring, eksplisitt sosial læring, 

overførbarhet og inkludering.  

Innenfor temaet «implisitt sosial læring» presenteres underkategoriene; «vennskap», 

«voksenkontakt» og «positive læringsopplevelser». Kategorien fremsto som en naturlig 

hovedkategori gjennom koding av datamaterialet og innebærer områder hvor elevene 

opplever sosial læring som ikke er planlagt eller arrangert. Temaet «eksplisitt sosial læring» 

vil inneholde underkategoriene; «SOFT» og «samarbeid». SOFT er planlagt sosial 

ferdighetstrening hvor Skolegården arbeider med fastsatte mål og oppgaver. Kategoriene 

«vennskap» og «inkludering» var ikke en del av intervjuguidens kategorier, men er her et 

resultat av abduksjon da kategoriene var fremtredende i datamaterialet. Hver kategori vil bli 

oppsummert før neste kategori blir introdusert. Gjennom tekstbehandlingsverktøyet Nvivo 9 

har jeg kategorisert datamaterialet, og på den måten dannet «frie noder», med andre ord, nye 

kategorier.  
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I tråd med en temasentrert analytisk tilnærming vil kategoriene forme grunnlaget for 

sammenligninger av informantenes uttalelser (Thagaard, 2009).  

Vedlagt følger en oversikt over intervjuguidens opprinnelige temaer og «nye» kategorier som 

har vist seg vesentlige gjennom koding av datamaterialet. Oversikten er laget for å visualisere 

kombinasjonen av den induktive og deduktive tilnærmingen til data (vedlegg nummer 4).  

Jeg ønsker gjennom denne analysen å beskrive elevenes opplevelse av sosial læring på 

Abildsø Skolegård, ikke påstå eller predikere sannheter om elevens opplevelse. Det er eleven 

selv som er ekspert på sin opplevelse, men jeg vil her forsøke å gi leseren et innblikk i elevens 

opplevelse samtidig som jeg drøfter deres uttalelser opp mot relevant teori innen et 

spesialpedagogisk felt. Teorien som anvendes i dette kapitlet er presentert i oppgavens 

teorikapittel og vil bidra til å belyse informantenes subjektive opplevelse av sosial læring på 

Abildsø Skolegård (Kapittel 2- Teoretisk referanseramme). 

Noen av kategoriene kan oppleves som overlappende for leseren, dette fordi det er svært 

vanskelig, og mulig lite hensiktsmessige å lage tydelige skiller mellom nærliggende 

fenomener. Sosial læring henger blant annet nøye sammen med vennskap, voksenkontakt og 

positive læringsopplevelser, som er eksempler på temaer i analysen. Kryssreferanser vil 

derfor forekomme.  

Informantene vil bli omtalt som Elev 1-5. Direkte sitat fra intervjuene er markert med eget 

avsnitt og kursiv. Utsagnenes ordlyd er endret i noen grad, dette er gjort for å tydeliggjøre 

elevens beskrivelser og for å sikre informantenes anonymitet. 

Analysens kategorier og drøftinger beskriver og belyser aspekter ved oppgavens 

problemstilling om elevens opplevelse av sosial læring på Abildsø Skolegård.  

4.1 En praktisk skoledag 

Intervjuguidens spørsmål om elevens opplevelse av en praktisk skoledag danner grunnlaget 

for dette temaet i analysen. Elevens opplevelse av det teoretiske arbeidet på skolegården vil 

også bli analysert i dette avsnittet. Temaet er relevant for oppgavens problemstilling fordi 

denne oppgavens forståelse av sosial læring, grunner i et sosiokulturelt perspektiv, som 

vektlegger praktisk læring og sosial samhandling (Dysthe, 2001; Säljö, 2002). 
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Abildsø Skolegård kan karakteriseres som en induktiv læringsarena. En induktiv læringsarena 

hvor eleven lærer seg nye ferdigheter og konstruerer egen teori gjennom praktiske 

læringsopplevelser (Kvale & Nielsen, 1999). 

Elevene på Skolegården er gjennomgående positive til dagene på gården. Praktiske 

ferdigheter som å hugge ved, snekre og lage mat er gjentagende når elevene skal fortelle hva 

de liker å gjøre på gården. 

På spørsmål om eleven kan fortelle meg om hva han opplever som de største forskjellene 

mellom sin skole og Skolegården svarer Elev 2: 

E2: Det må være at vi får være aktive og at man ikke har så mye skriving og matte og 

engelsk. 

Elev 1 forteller meg hvordan hun opplever en praktisk skoledag som positiv, hun begrunner 

dette i at hun er en aktiv person: 

E1: Jeg er en veldig aktiv jente, jeg elsker sport og dansing og her lærer man å 

snekre, og for eksempel hvis noen ikke kan lage mat, så lærer man det, man lærer å 

kjøre traktor og ri på hest. Man lærer veldig mye. Litt andre ting enn det vi lærer på 

skolen. Jeg liker ikke å sitte i ro, så derfor er det fint å være her (Abildsø Skolegård). 

Elev 5 beskriver de tingene hun liker best ved dagen på gården, hun poengterer her at hun 

syns det er fint å kunne lage ting selv. 

E5:Jeg liker hestegruppa og traktorgruppa, der lærer jeg meg å kjøre bil, også liker 

jeg snekring, der jeg kan lage ting selv. Faktisk så liker jeg alt. Fordi på mat og helse 

gruppa lærer jeg meg å lage mat til jeg blir stor.  

Alle de tre elevene antyder at de syns en praktisk skoledag er positivt. I likhet med et 

sosiokulturelt perspektiv på læring, vektlegger informantene det praktiske arbeidet som 

positivt (se kapittel 2.3 Et sosiokulturelt perspektiv på læring). En annen faktor som 

fremheves som positivt er det faktum at de lærer andre ting på skolegården enn hva de gjør på 

sine hjemmeskoler.  

På samme tid fortelles det også om en skoledag som oppleves som «lite nyttig». Elev 3 

forteller: 
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E3: Det er morsomt å gjøre ting og møte nye folk, men det er også litt kjedelig, fordi 

det ikke er så veldig nyttige ting. Jeg er vant til å gjøre disse tingene på fritiden. Men 

det er morsomt å lage film, gå på tur med dyrene og kjøre traktor. 

Dagene på Skolegård inneholder også skolefaglig arbeid, hvor elevene arbeider med lese- og 

skriveoppgaver. 

Elev 3 liker at dagene er praktiske, han blir glad av å være i aktivitet og forteller om 

situasjoner hvor de jobber med skolefaglige oppgaver slik:  

E3: Vi sitter rundt et bord og leser, skriver og diskuterer. Kroppen min blir ikke lat av 

å sitte der fordi vi diskuterer. Jeg blir ikke sint lenger fordi jeg er flinkere til å få ut 

mine uenigheter, vi kan være med i diskusjoner og jeg føler at hjernen min blir mer 

våken. 

Eleven forteller her om noen av fordelene han opplever med en praktisk skolehverdag. Han 

gir utrykk for at det er lettere å arbeide med faglige oppgaver når det er rom for å diskutere og 

å spørre om hjelp. Dette er en tydelig fordel for eleven som opplever frustrasjon når han ikke 

mestrer skolefagene. 

Gjennom samarbeid på tvers av alder og i samarbeid med de voksne på gården, har elevene 

mulighet til å utvikle seg innen sin nærmeste utviklingssone (slik det er forklart i avsnitt 

2.3.3). Elev 1 forteller: 

E1: Her (Abildsø Skolegård) går de igjennom alt litt saktere, mens på skolen går de 

gjennom fort, og noen ganger får man ikke med seg alle ordene. Mens her får jeg med 

meg alle ordene, skjønner mer. Det er enklere fordi vi pleier å lese sammen med en 

voksen. Først så leser vi litt, så leser kanskje en voksen noe. Da blir det lettere å lese. 

Elev 1 forklarer her at lesingen på Skolegården går lettere fordi hun får hjelp av en voksen. 

4.2 Eksplisitt sosial læring 

Skolegården har et stort og bevisst fokus på sosiale ferdigheter hos elevene. Under dette 

temaet presenteres underkategoriene, SOFT- sosial ferdighetstrening og samarbeid. Her vil 

jeg drøfte og analysere elevens opplevelse av den planlagte sosiale læring som finner sted på 

Abildsø Skolegård. Kategorien «samarbeid» kunne også vært en del av temaet «implisitt 
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sosial læring» fordi samarbeid både læres gjennom indirekte sosial læring og eksplisitt, 

planlagt sosial læring. 

4.2.1 SOFT- Sosial ferdighetstrening 

Den planlagte sosiale ferdighetstreningen på Skolegården kalles SOFT og forholder seg til 

fastsatte mål og planer innenfor forskjellige områder. SOFT er forklart i avsnitt 2.5.1. 

Elev 2 forteller om sin opplevelse av SOFT: 

E2: Noen ganger holdes det foredrag og vi lærer om rasisme og mobbing og sånne 

ting, vi får uttrykt det vi føler gjennom forskjellige ting. For eksempel gjennom 

rollespill. 

 Er det andre temaer som du lærer om i SOFT som du syns er viktig? 

E2: Narkotika,(…) rasisme har vi hatt, mobbing, diskriminering. Sånn type ting. Det 

syns jeg absolutt er viktig. Fordi at jeg har følt å bli mobba sjøl, så vet jeg hvor ille det 

er å bli mobba, og da er det viktig at personer som ikke har blitt det, ikke skal utføre 

mobbing mot andre, så de ikke må kjenne samme følelsen som vi som har blitt mobba. 

Eleven har selv opplevd å bli mobbet, han mener at gjennom SOFT kan de andre elevene få et 

innblikk i hvordan det føles å bli mobbet. Gjennom rollespill kan elevene erfare forskjellige 

situasjoner. Inkludering og mobbing er eksempler på temaer hvor eleven skal lage et rollespill 

og presentere for resten av gruppen. 

Elev 1 forteller hva hun lærer gjennom SOFT slik: 

E1: Egentlig mest om respekt og hvordan man skal være mot andre. Vite hvordan 

andre har det. Også liker jeg rollespill, jeg lærer mye av det (…) Det er fint, for noen 

ganger har vi positivt og negativt skuespill, det lærer jeg mye av, fordi da får man sett 

begge sider av en sak. Hvordan det er noen ganger og hvordan det egentlig bør være. 

Både Elev 2 og Elev 1 forteller hvordan rollespill er en fin måte å forstå forskjellige 

situasjoner på. Elev 1 forteller hvordan hun kan se begge sider av en sak når elevene 

presenterer rollespill med forskjellige situasjoner. 

Elev 5 forteller hvordan hun opplever de forskjellige situasjonene i rollespill: 
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E5: En gang hadde vi rollespill om hvordan vi skal gjøre hvis en person er ny i 

klassen eller har fått nye ting. Jeg var en jente som hadde klippet håret sitt og kom i 

klassen. Først sa de «æsj, så ekkelt». Da følte jeg meg negativ. Etter det så hadde vi 

rollespill hvor vi gjorde det riktig. Når man hører noen si fine ting så blir man glad... 

Det er veldig positivt. 

Gjennom den planlagte sosiale ferdighetstreningen øver eleven seg på å snakke foran andre, 

elevene presenterer rollespill og diskuterer problemstillinger i plenum. Gjennom praktiske 

øvelser prøver elevene seg frem i samarbeid med jevnaldrende og de voksen på skolegården. 

Elev 4 vektlegger gjennom hele intervjuet, betydningen av at hun nå har fått venner. Dette 

mener hun selv grunner i at hun nå tør å snakke med andre jenter på skolen sin. Om SOFT 

foreller hun: 

E4: Det er noen som ikke liker å snakke høyt... da lærer de det gjennom rollespill og 

samlingsstund (SOFT). Jeg selv liker ikke å snakke høyt på skolen… det er skumlere 

der (hjemmeskolen) for der er liksom alle. 24-25 elever som ser på meg, mens her er 

det bare noen elever som ser på meg. Det er bra! 

Eleven forteller om hvordan hun tør å snakke når hun er på Skolegården. Hun syns det er 

lettere å snakke høyt når det ikke er like mange elever tilstede. Abildsø Skolegård legger, 

gjennom årsplan for sosial samhandling, bevisst til rette for at eleven skal øve seg på å snakke 

høyt foran andre elever. Elev 4 antyder at hun opplever trygghet på Skolegården, som gir 

henne rom for å utfordre seg selv på områder som oppleves som «skumlere» i andre 

situasjoner (Overføringsverdi og generalisering av ferdigheter analyseres i avsnitt 4.5). 

Skolegårdens tilrettelegging og elevens opplevelse av trygghet kan fremme elevens 

muligheter for utvikling av sosial kompetanse, både i form av økte sosiale ferdigheter og 

positive opplevelser av gode jevnaldrenderelasjoner som igjen er en forutsetning for videre 

sosial- og kommunikativ utvikling (Frønes, 2006).  

4.2.1 Samarbeid 

Samarbeid er en forutsetning for at elevenes arbeidsoppgaver kan utføres i løpet av dagen på 

Skolegård. Elevene forteller om et fokus på å samarbeide, både gjennom den planlagte sosiale 

ferdighetstreningen (SOFT) og gjennom sosial samhandling på gården. Dette avsnittet vil 

forholde seg til samarbeid elevene i mellom, og samarbeid mellom de voksne og elevene på 
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gården. Elevenes opplevelse av samarbeid på Skolegård var en del av intervjuguidens 

opprinnelige kategorier. 

Elev 2 forteller hvordan elevene lærer seg å samarbeide gjennom planlagte øvelser i SOFT.  

E2: Vi lærer om samarbeid i SOFT. Vi har bygd sånne tårn av A4-ark. Da var det om 

å gjøre å få høyest. Så da måtte man jo samarbeide. Det var ganske morsomt. 

 Hva tror du man lærer av det? 

E2: At det er ikke alltid like lett å samarbeide også er det veldig lett å samarbeide av-

og-til. Jeg føler at det er viktig å kunne samarbeide på Abildsø. Man må samarbeide 

uansett om man vil eller ikke ellers i livet… her lærer vi hvordan man kan gjøre det. 

I følge Skolegårdens årsplan for sosial samhandling skal elevene lære om «Samarbeid mellom 

ulike mennesker» og « å skape noe sammen». Slik Edvardsen (2004) hevder, bør elever 

praktisere ferdighetene som vanligvis lærers gjennom formell undervisning og lærebøker. På 

Abildsø Skolegård læres disse ferdighetene gjennom praktiske øvelser, før de anvendes 

gjennom deltakelse i sosial praksis. Øvelsen som Elev 2 forteller om viser hvordan slike mål 

kan jobbes mot gjennom praktiske øvelser som å lage noe sammen. 

 

Elev 2 skildrer her hvordan han opplever samarbeid på sin hjemmeskole annerledes enn på 

Skolegård.  

 

E2: Her på Abildsø syns jeg det er ganske fint å jobbe i gruppe, men sånn skolemessig 

(på sin hjemmeskole) syns jeg egentlig ikke det er fint å jobbe i gruppe, der syns jeg 

det er bedre å jobbe alene. Elevene på skolen har jeg møtt hver dag i mange år, mens 

her er det nesten nye folk. Så det at jeg syns det er bedre her, har kanskje noe med det 

å gjøre. 

Både Elev 2 og Elev 3 vektlegger fordelen med samarbeid når det er «nesten nye folk» å 

samarbeide med. Elev 3 forklarer det slik:  

E3: Man blir jo lei av å samarbeide med de samme hele tiden. Det er jo derfor 

mennesker får seg venner heletiden. Nye grupper gjør at vi prater med flere folk og 

kan jobbe med oppgaver. Når man blir flink til å samarbeide med mange forskjellige 

folk, blir man veldig flink til å samarbeide. 
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Elevene antyder at samarbeidet blir mer lystbetont på Skolegården fremfor hjemmeskolen på 

grunn av de elevene de samarbeider med. Flere av elevene på Abildsø Skolegård mangler 

positive relasjoner til jevnaldrende på sin hjemmeskole (Se beskrivelse av elevgruppen i 

avsnitt 1.3.1). Det kan her være en sammenheng mellom elevenes opplevelse av at samarbeid 

med «nye» elever er bedre enn med elevene de «har møtt hver dag i mange år» på sin 

hjemmeskole. Kategorien «samarbeid» analyseres og drøftes nærmere i avsnitt 4.5 om 

overføringsverdi. 

Elev 3 forteller videre hvordan han opplever de voksne på Skolegården, han forteller hvordan 

de er flinke til å samarbeide med eleven, de gir elevene mye informasjon og hører på hva 

elevene har å si: 

Det er forskjell mellom å samarbeide her og på min skole fordi man ser jo på voksne 

som guder som skal lære deg mest. Men når de ikke samarbeider på min skole så får 

jeg inntrykk av at det er vanskelig å samarbeide (…) Her (På Abildsø Skolegård) 

diskuterer de voksne og snakker sammen og med oss, om hva som skal gjøres 

heletiden. På min skole sier de ikke fra om noe, ikke hva vi skal lære, lekser, prøver 

eller når vi skal begynne å lære om noe nytt. 

Et godt samarbeid mellom elev og lærer kan fremme gode samtaler og læringsopplevelser for 

eleven (Ogden, 2009). Elev 3 viser her at han er opptatt av at også de voksne må kunne 

samarbeide godt og hvilke signaler det sender til elevene i situasjoner når samarbeid fremstår 

som vanskelig.  

4.3 Implisitt sosial læring 

Dagene på skolegården er preget av mye uformell sosial læring. Gjennom samtaler med 

jevnaldrende og voksne, samarbeid, opparbeidelse av vennskap og positive 

læringsopplevelser, deltar elevene i sosial samhandling og et praktisk arbeidsfellesskap dagen 

igjennom. I et sosiokulturelt perspektiv anses sosial samhandling i seg selv, som utviklende 

for elevene (Dysthe, 2001; Säljö, 2002). Analyse og drøfting av dette tema kan derfor 

klargjøre informantenes opplevelse av sosial læring indirekte. Dette temaet presenterer 

underkategoriene «vennskap», «voksenkontakt» og «positive læringsopplevelser». 
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4.3.1 Vennskap 

Positive jevnaldrenderelasjoner er meget viktig for barn i utvikling (Frønes, 2006). Det viser 

seg at ungdom mener det er viktig å inneha god sosial kompetanse slik at nære vennskap kan 

dannes og opprettholdes (Nordahl et. al 2005). Vennskap sto frem som et viktig tema for mine 

informanter, i langt større grad enn hva jeg hadde forutsett. Vennskap og positive 

jevnaldrenderelasjoner ble derfor en ny og utdypende kategori i koding og analysearbeidet. 

Flere av informantene vektlegger betydningen av å ha venner, oppleve seg likt og å møte 

andre elever med like erfaringer som dem selv. Respekt er et annet gjentagende tema hos flere 

av informantene. Respekt var ikke et tema i intervjuguiden, men har i ettertid vist seg å være 

sentralt i innsamlet datamaterialet. 

En av informantene opplevde for første gang å få gode venner da hun startet på Skolegård. 

Elev 4 legger det faktum, at hun har fått venner på Skolegården, til grunn for at hun trives på 

Abildsø Skolegård. Gjennom hele intervjuet er det fremtredende hvor viktig det er for denne 

eleven å ha venner. Dette forklarer hun slik:  

E4: Forskjellen (på hjemmeskolen og Skolegården) er at man får ikke så fort venner 

på skolen min, men med engang jeg kom hit fikk jeg venner, så det er hyggeligere her 

enn på skolen min. 

På spørsmålet om hvorfor hun tror han har fått venner her, svarer hun: 

E4: Før når jeg ikke var her så var jeg liksom stille og turte ikke å snakke, men etter at 

jeg kom hit tør jeg å snakke litt og ha det kult her. Så jeg syns det er bedre nå som jeg 

er her. 

Eleven forteller at hun har lært seg å snakke foran flere mennesker i løpet av oppholdet på 

Skolegården.  

Elev 5 forteller om en læringsarena hvor det er rom for å snakke med hverandre. På denne 

måten blir elevene, i følge Elev 5, raskere og bedre kjent med hverandre.  

E5:Det er koselig her fordi det er kjedelig å sitte stille og ikke snakke med hverandre. 

Derfor blir man bedre kjent med folk her.  
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Abildsø Skolegård danner en trygg arena med rom for kommunikasjon hele dagen igjennom. 

Elevene blir kjent med hverandre på tvers av etnisitet, alder og skoletilhørighet. Elevene 

arbeider sammen for å nå felles mål. Skolegården er dermed en sosial arena for elevene, hvor 

nære jevnaldrenderelasjoner kan dannes. Vennskap representerer en selvvalgt nærhet hos 

ungdom og signifikante andre er meget viktig i utvikling av sosiale og kommunikative 

ferdigheter (Frønes, 2006). Det er derfor vesentlig at elevene er i sosial samhandling med 

jevnaldrende innenfor en trygg arena, hvor nære, personlige relasjoner kan dannes.  

Prosjektets informanter forteller hvordan de danner nye strategier for hvordan man bør opptre 

blant jevnaldrende og om hvordan de kan få venner på normalskolen gjennom å være med på 

Skolegården én dag i uken. Vennskap viser seg å være et meget viktig tema for de elevene 

som ikke har opplevd gode, positive jevnaldrenderelasjoner tidligere. 

Flere av informantene trekker frem begrepet respekt gjennom intervjuet. Både som et tema de 

arbeider med gjennom SOFT, men også som et avgjørende aspekt ved jevnaldrenderelasjoner, 

vennskap og samarbeid.  

På spørsmål om hva elevene opplever at de lærer på gården som er viktig for dem, svarer Elev 

1 og Elev 2 dette: 

E1: Egentlig mest om respekt og hvordan man skal være mot andre. Vite hvordan 

andre har det. Respekt er viktig fordi hvis det ikke var viktig hadde man kanskje mistet 

alle vennene sine. Det er jo viktig å ha venner, viktig å være hyggelig mot andre og at 

folk er hyggelig mot deg.  

E2: Å ha respekt for andre. Jeg har jo respekt for andre uansett, men jeg føler at jeg 

lærer mer av det her for her er det mye mer knyttet sammen og det er mer tilknytning 

til medeleven her. For det første så har vi ikke friminutt og vi er sammen i grupper, så 

da må man ha respekt for hverandre for å fungere sammen. 

Elev 5 forteller om hvordan hun opplever å motta respekt på Skolegården: 

 E5: Man får respekt her, man blir ikke mobbet. 

Elevene forteller at betydningen av å ha respekt for andre er noe de lærer om på Skolegården 

og overfører til nye arenaer. 
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4.3.2 Voksenkontakt 

Elevens opplevelse av sosial læring kan sees i sammenheng med deres forhold til de voksne 

på gården. I dette avsnittet vil både elevens opplevelse av å bli sett og hørt og elevens 

opplevelse av de mange voksne på gården analyseres og drøftes. Elevens kontakt med de 

voksne på gården var en del av intervjuguidens opprinnelige temaer.  

Tillit i læringsmiljøet er en avgjørende faktor for læringen som skjer. Både at elevene har tillit 

til læreren og seg selv om «faglig bidragsyter» (Wittek, 2004, s. 138). Elev 2 forteller hvordan 

han opplever kontakten med de voksne på gården: 

E2: Det er to av de voksne som jeg kan snakke med om alt. Det tror jeg gjør noe med 

min trivsel her... For da vet jeg at jeg kan… eller jeg har tillit til lærerne da. 

Elev 5 forteller om hvordan hun opplever å være trygg på skolegården fordi det er så mange 

voksne der:  

E5: Jo, jeg syns det er koselig og bra (at det er mange voksne til stede) fordi at vi får 

ekstra trygghet liksom. Hvis det skjer noe så vet vi at noen kan gi oss plaster og si at 

det går bra. Så de støtter oss. 

Elev 2 og Elev 5 beskriver et godt forhold til de voksne på Skolegården, som øker deres 

opplevelse av trygghet og tillit til andre mennesker. Ogden (2009) hevder at bak sosial 

kompetanse finner vi trygge, positive relasjoner til voksenpersoner.  

Alle barn og unge har et behov for å bli sett og hørt (Lund, 2004; Nordahl et al., 2005; Ogden, 

2009). Det høye antallet voksenpersoner gir eleven gode muligheter for en-til-en samtaler, 

hvor det rettes oppmerksomhet og interesse mot den enkelte elev. Eleven opplever at de 

voksne bryr seg om dem, som igjen er til fordel for relasjonen mellom lærer og elev, og 

muligheten for positive læringsopplevelser (Ogden, 2009; Lassen & Breilid, 2010). I et 

sosiokulturelt perspektiv anses språket som det viktigste medierende redskapet (avsnitt 2.3.2), 

en ressurs for menneskets tenkning og læring (Dysthe, 2001; Säljö, 2002). På Abildsø 

Skolegård vektlegges samtalen mellom elev og voksen, dette kan øke elevens opplevelse av 

tillit til de voksne på gården, slik det er beskrevet av Elev 2 ovenfor. Elevene møter 

voksenpersoner som er oppriktig interessert i hver og en av elevene. Informantenes kontakt 

med de voksne fremstår som betydningsfull for elevens opplevelse av sosial læring, både i 

form av uformelle samtaler og planlagte ferdighetsøvelser. 
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Til tross for resultater i tidligere forskning (Bonesrønning og Vaag Iversen,2008; NIFU 2010-

2012) som viser at lærer- og elev antall ikke er av særlig stor betydning i faglige 

sammenhenger (se avsnitt 2.6), forteller mine informanter noe annet. Antall voksenpersoner 

fremstår som viktig for elevene, både i forhold til hvordan de opplever seg trygge i nye 

situasjoner på skolegården og i situasjoner hvor det arbeides med skolefag. Elevene opplever 

at det er lettere å få hjelp når de står fast og at skolearbeidet er bedre tilpasset her enn på sine 

hjemmeskoler, flere av elevene begrunner dette med arbeidsformen, med små grupper og flere 

voksne når de jobber med faglige oppgaver. Elev 1 forklarer dette slik:  

E1: Abildsø er bedre enn skolen min, siden det er flere som kan hjelpe meg her (…). 

Siden her forteller de meg ordentlig hva jeg skal gjøre og sånt, på skolen så forteller 

de ikke så mye… bare «gjør de oppgavene!». Her så får du hjelp med en gang siden 

det er mange voksne man kan spørre, da slipper jeg å vente.. å bli ukonsentrert, sånn 

som jeg gjøre på skolen min. 

Elev 1 forteller hvordan hun opplever at det er lettere å konsentrere seg og jobbe effektivt 

med skolefaglige oppgaver når det er flere voksne i nærheten som kan hjelpe henne. Elevene 

på gården har gode muligheter til å utfordres og utvikles innenfor sin nærmeste utviklings 

sone på Skolegården fordi det er et stort antall voksne til stede for å hjelpe (Se avsnitt 2.3.3 

Vygotsky- Den nærmeste utviklingssone)  

4.3.3 Positive læringsopplevelser 

Elevgruppen på Skolegården har både faglige og sosiale vansker i sin hjemmeskole. 

Skolegården har som mål å gi eleven gode, positive opplevelser med læring og samhandling, 

eleven skal innenfor trygge rammer oppleve trivsel og mestring. I alle avsnitt over er 

Skolegården blitt beskrevet som et positivt sted å være, dette avsnittet vil fokusere på positive 

læringsopplevelser for elevene og kan derfor oppleves som noe overlappende for leseren. 

Avsnittet blir likevel presentert da dette er et konkret mål for Skolegård, det er vesentlig for 

videre drøfting og for å belyse Skolegård-prosjektets potensial for denne elevgruppen (avsnitt 

1.3.1). 

Selv om dagen på gården er lagt opp med mye praktisk arbeid, jobber elevene også med 

lesing og skriving. Elev 1 forteller hvordan hun opplever skolearbeidet tilpasset og tilrettelagt 

for henne:  
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E1: Det er sånn akkurat passe for meg, det er nesten som om det er valgt ut bare for 

meg. Siden jeg skjønner det som står der og alt, jeg forstår mer her enn på min vanlige 

skole. 

Elev 5 forteller om oppgavene som gjøres på Skolegården: 

E5: Det er greit (å gjøre skolearbeid) her fordi på skolen er det bare å sitte rolig å 

skrive mens her kan vi spørre folk mens vi jobber med oppgaver, ikke bare sitte helt 

stille. Før fikk jeg veldig dårlig karakterer, men etter at jeg begynte her har 

karakterene mine på skolen blitt bedre. Nå gjør jeg så godt jeg kan.  

Elevene forteller om forbedrede karakterer etter at Abildsø Skolegård ble en del av skoleuken. 

Dette kan tolkes som økt motivasjon gjennom tilpasset opplæring og en praktisk skoledag. 

Elever som opplever gode resultater og økt motivasjon kan også øke egne forventninger til 

mestring (Skaalvik & Skaalvik, 2005). I et sosiokulturelt perspektiv hevder Dysthe (2001) at 

elevens motivasjon øker i kombinasjon med tilpassede forventninger og en positiv arena for 

læring. 

Elev 2 beskriver dagene på Skolegård som «morsom, lærerik og spennende»: 

E2: Det er mye morsommere her på Skolegård… jeg lærer mer spesifikke ting som det 

er nyttig å lære. Lærer å hugge ved å ri å…noen ganger kan man føle at man ikke 

lærer noe, siden det vi driver med her er hyggelig, men innerst inne så lærer man 

likevel. 

Elev 2 forteller her hvordan han ikke nødvendigvis er bevisst hva han lærer, men at han 

opplever dagene på Abildsø Skolegård som meningsfulle og «morsomme».  

Oppsummert forteller alle elevene om situasjoner hvor de danner nye vennskap, er i positiv 

relasjoner med jevnaldrende og voksne, lærer nyttige praktiske ferdigheter og om tilrettelagt 

og motiverende arbeidsstunder. 

Elev 3 oppsummerer mitt inntrykk av alle informantenes opplevelse av dagene på skolegården 

slik:  

 E3: Vi jobber og har det hyggelig på samme tid.  
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Arbeidsdagene på Abildsø Skolegård er preget, slik vi ser ovenfor, av positive stunder hvor de 

fleste av informantene opplever at det de lærer er nyttig. Hvis elevene opplever en 

sammenheng mellom det de lærer på Skolegård og det de erfarer på andre arenaer i livet sitt 

kan dette være en motiverende faktor for videre læring (Dysthe, 2001). 

4.4 Inkludering 

Inkludering var ikke et spesifikt tema i intervjuene. Indirekte har likevel informantene gitt 

meg tydelig innblikk i hvordan de opplever seg inkludert i miljøet blant voksne og 

jevnaldrende på Abildsø Skolegård. Gjennom dette temaet vil elevenes beskrivelser om 

inkludering bli presentert. På et mer generelt grunnlag vil det i dette avsnittet stilles spørsmål 

ved elevers mulighet til å bli godt inkludert i eget klassemiljø, når de på samme tid tilbys 

segregerte undervisning utenfor skolen og klassen. 

Elevenes sitater viser hvordan de opplever seg inkludert i elevgruppen på Abildsø Skolegård. 

For noen av eleven er dette også en av de første gangene de opplever å føle seg inkludert. 

Elev 5 beskriver det slik:  

E5: Her føler jeg at jeg er meg selv fordi det er mange som har opplevd det samme 

som meg (utestenging og mobbing), men på skolen er det mange som er kule og 

populære og ikke opplevd det samme som meg. På Skolegård er det godt å se at folk 

har opplevd det samme som meg, jeg vet hvordan de kan føle det, så det er mye bedre 

å være her (…). Man får respekt her, man blir ikke mobbet, man.. ja, sånn er det 

veldig koselig her! 

Elev 5 hevder at hun opplever seg inkludert i miljøet på Skolegård fordi hun møter 

likesinnede, med samme erfaringer fra skolen som henne selv.  

Elev 4 forklarer hvordan hun opplever å være inkludert på Abildsø Skolegård: 

E4:Her på Skolegården har jeg venner og føler meg ikke utenfor, slik som jeg gjør på 

skolen min. 

Alle elevene opplever seg inkludert i det sosiale miljøet på Skolegården. De får ny venner, de 

lærer å samarbeide og møter jevnaldrende med like erfaringer som dem selv. 
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På samme tid kan det diskuteres hvorvidt elevene blir godt inkludert i hjemmeskolen, da de er 

fraværende én dag i uken? I følge St. meld nr. 30 Kultur for læring (Kunnskapsdepartementet 

2003-2004), er det blant annet elevens opplevelse av inkludering som er vesentlig i 

diskusjonen om elevene inkluderes i klassen eller ei. Mine informanter forteller om episoder 

hvor de opplever å bli mobbet, føler seg utenfor og mangler gode relasjoner til jevnaldrende 

på sin hjemmeskole. Likevel syns én av eleven det er synd å være borte fra sin skole akkurat 

denne dagen i uken. Dette forklarer hun slik:  

E5: På torsdager (den dagen i uken eleven er på Skolegård) så skjer det ofte noe gøy 

på skolen. For eksempel tur eller museum eller noe. Da blir jeg lei meg, fordi det 

alltid skjer på torsdager når jeg er borte. 

Elevens utsagn forteller om hvordan hun opplever å være borte fra sin hjemmeskole de 

dagene klassen hennes ofte finner på noe «gøy». Dette kan, for eleven, oppleves som om hun 

ikke er inkludert i klassens sosiale miljø på lik linje med sine medelever. Hun er fraværende 

fra sin hjemmeskole den dagen i uken hvor sosiale aktiviteter står på timeplanen.  

Lillegården Kompetansesenters (2005) undersøkelse om smågruppe tiltak, viser at elever som 

tilbyes segregerte tilbud utenfor klassens fellesskap, kan oppleve redusert deltakelse og 

inkludering i klassen (avsnitt 2.6.2). Buckleys (et al., 2006) forskning på barn med Downs 

syndrom viser til elever som drar fordeler av inkludering både i sin vanlige skoleklasse og i en 

alternativ klasse. Eleven erfarer forskjellige fordeler fra de forskjellige miljøene. De elevene i 

undersøkelsen som gikk i spesialklasser opplevde nære relasjoner med jevnaldrende, mens 

elever inkludert i vanlige klasser opplevde stor utvikling på et kommunikativt- og sosialt plan 

(avsnitt 2.1.2). 

Det har ikke til hensikt å overføre Buckleys (et al., 2006) undersøkelses resultater til 

elevgruppen i dette prosjektet, men det er etter mitt syn vesentlig å diskutere 

inkluderingsaspektet ved segregert undervisning. 

Tilpasset opplæring er vektlagt i norsk skole og elever har krav på spesialundervisning i 

tilfeller hvor den opprinnelige, tilpassede opplæringen ikke strekker til (Opplæringsloven, 

1998). På samme tid bør inkluderingsaspektet diskuteres og tas med i betraktning i situasjoner 

hvor elever tilbys segregert undervisning. Elev 4 forteller hvordan hun opplever 

spesialundervisningen på sin skole: 
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E4: Hvis man ikke kan snakke så bra norsk på min skole, så tar de deg med til enerom 

og sitter der med deg. Så sier du at du vil være sammen med de andre elevene, men får 

ikke lov til det. 

Eleven opplever at hun ikke tar del i klassemiljøet på grunn av spesialundervisningen hun 

mottar i enerom. 

Et tydelig fokus på inkludering, positive relasjoner til jevnaldrende og et godt inkludert miljø 

på hjemmeskolen kan være til nytte for faglige ferdigheter og opplevelse av mestring, som 

igjen er fordelaktig for sosial læring (Frønes, 2006; Nordahl et al., 2005; Ogden, 2009). 

Elevene ved Abildsø Skolegård er kun fraværende fra hjemmeskolen én dag i uken, og alle 

elevene gir uttrykk for at dagen på Skolegården oppleves som positiv. Flere av elevene 

forteller hvordan Abildsø Skolegård er en fordel for deres utvikling av sosiale ferdigheter og 

deres opplevelse av inkludering både på gården og på hjemmeskolen.  

Elev 3 beskriver hvordan han forteller «kompisene» sine på skolen om hvordan dagene på 

Skolegården er. Han forteller at «noen av kompisene mine vil til og med begynne her». 

Abildsø Skolegård fremstår her som et positivt element som eleven anvender i 

kameratgruppa. Skolegården kan på denne måten være et positivt bidrag til elevens 

opplevelse av inkludering blant jevnaldrende på hjemmeskolen. Elev 4 forteller hvordan hun, 

etter å ha startet på Abildsø Skolegård, tør å snakke mer med de andre jentene i klassen og har 

av den grunn fått seg venner på sin skole. Elev 4 opplever å være mer inkludert i klassens 

jentegruppe nå, fordi hun har lært seg nye strategier på Skolegård, som hun overfører til 

sosiale situasjoner på hjemmeskolen. 

Elevene tar med seg ny kunnskap tilbake til sin hjemmeskole som viser seg å være en fordel 

for deres opplevelse av inkludering blant sine medelever, samtidig opplever de at de er 

inkludert i et sosialt læringsmiljø blant jevnaldrende på Abildsø Skolegård.  

4.5 Overføringsverdi 

Et av Skolegårdens mål for elevene er at de skal oppleve en positiv overføringsverdi til den 

øvrige skoleuken (Abildsø Skolegård, 2012). Elevene skal kunne overføre kunnskap og 

ferdigheter tilbake til sin hjemmeskole. Dette kapitlet vil belyse oppgavens 
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underproblemstilling «Opplever elevene overføringsverdi fra Abildsø Skolegård til 

hjemmeskolen. 

Abildsø Skolegård representerer en annerledes og alternativ læringsarena for elevene, en 

læringsarena som krever andre sosiale-, kommunikative og faglige ferdigheter av eleven enn 

hva som forventes av en elev i hjemmeskolen. Elevgruppen på gården har tidligere i 

oppgaven blitt beskrevet som elever med negative mestringsstrategier og manglende 

mestringsopplevelser (avsnitt 1.3.1). Gjennom dagen på skolegården og som deltakere i sosial 

praksis, lærer elevene nye strategier som kan overføres til andre arenaer. Slik Ogden (2009) 

hevder, blir sosiale ferdigheter en del av en overordnet sosial strategi eller kommer til syne 

som et handlingsmønster og «aktiveres i bestemte situasjoner» (Ogden, 2009, s. 215). For at 

dette skal skje må eleven utvikle nye strategier for hvordan de kan være i samhandling med 

andre i forskjellige sosiale kontekster.  

Elev 1 forteller hvordan hun opplever å overføre kunnskap om samarbeid fra Skolegård til 

hjemmeskolen. 

E1: Når vi er sammen på en gruppe, skal alle være snille mot hverandre, snakke 

hyggelig, klare å samarbeide og ikke krangle om en ting liksom (…)på skolen så 

tenker jeg på det vi har lært her (Abildsø Skolegård) når vi skal samarbeide der. 

I tillegg til samarbeid vektlegger informantene utviklingen av praktiske ferdigheter når de skal 

forklare hva de «tar med seg» tilbake til hjemmeskolen og inn på andre arenaer. Matlaging, 

snekring og kløyving av ved er eksempler på hva elevene selv mener de overfører fra 

Skolegård. Tidligere i dette analysekapitlet er det imidlertid blitt presenter mange sitater hvor 

elevene indirekte antyder hva de tar meg seg av sosiale ferdigheter fra Skolegården. 

Generalisering av ny kunnskap er gjennomgående i flere av kategoriene. Elev 4 sin historie 

om hvordan hun nå tør å snakke med jentene på sin skole, Elev 1 og Elev 2 sine beskrivelser 

av betydningen av gjensidig respekt og Elev 5 sine opplevelser av å møte jevnaldrende med 

like erfaringer som henne selv, er eksempler for hvordan elevene ved Abildsø Skolegård 

overfører refleksjoner og ferdigheter fra Skolegård og inn i nye fellesskap. Dette kan i seg 

selv være utviklende for elevene (Dysthe, 2001). 
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Gjennom SOFT arbeider elevene med aldersadekvate og samfunnsrelevante temaer. Elev 3 

har fortalt at han opplever noen av aktivitetene på Skolegården som «lite nyttige», på 

spørsmål om det er noe har opplever som nyttig forteller han:  

E3: jo, jeg lærer at det er fint å sette barn med forskjellige syn på verden på samme 

sted. 

Gjennom refleksjon over samfunnsrelevante temaer og opplevelse av tillit og trygghet bidrar 

Abildsø Skolegård til elevens helhetlige sosialisering, slik Frønes (2006) definerer begrepet 

(Se avsnitt 2.4.4). Elevene tilegner seg ferdigheter og holdninger og blir en del av kulturen på 

Skolegården samtidig som de generaliserer nye kunnskap og nye strategier til andre og 

ukjente situasjoner som igjen danner et fundament for ny læring. 

Gjennom analysekapitlet har jeg beskrevet og drøftet elevens opplevelse av en praktisk 

skoledag. Elevenes opplevelse av planlagt og formell sosial læring er analysert og drøftet, 

deriblant SOFT. Elevene opplever den planlagte sosiale læringen nyttig og overførbar. 

Gjennom store deler av dagen på Skolegård lærer elevene nye sosial strategier som de kan 

anvende på nye arenaer. Implisitt sosial læring har derfor vært en del av analyse og 

drøftingskapitlet. Innenfor temaet implisitt sosial læring er kategoriene vennskap, 

voksenkontakt og positive læringsopplevelser drøftet. Elevens opplevelser er analysert og 

drøftet opp mot relevant teori innenfor et spesialpedagogisk fagfelt. Elevenes opplevelse av å 

bli inkludert i miljøet på Skolegård og deres muligheter for å bli godt inkludert i sine 

hjemmeskoler er diskutert. Elevene antyder at de opplever seg inkludert i et positivt sosialt 

miljø på Skolegården. Innledningsvis i oppgaven er det presentert et forskningsspørsmål om 

elevenes mulighet til å overføre kunnskap fra Skolegård til hjemmeskolen og eventuelt andre 

arenaer elevene tar del i. Elevens opplevelse av overføringsverdi og utvikling av nye 

strategier for sosial samhandling er analysert og drøftet.  

Følgende vil problemstillingen bli besvart gjennom oppsummering av analyse og 

drøftingskapitlet.  
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5 Oppsummering og konklusjon 

Gjennom resultatpresentasjon, analyse og drøftingskapitlet har jeg belyst vesentlige momenter 

ved oppgavens problemstilling. Dette kapitlet vil oppsummere analysen og drøftingskapitlet 

og diskutere funn opp mot oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. 

Informantene i undersøkelsen er enige om at tilbudet de har på Abildsø Skolegård er godt. De 

opplever seg inkludert, sett og hørt av voksne og blir dermed videre motivert for skolefaglig 

arbeid. De opplever å lære nyttige strategier for sosial samhandling og praktiske ferdigheter. 

Elevene danner nære relasjoner til jevnaldrende og reflekterer rundt viktige og meningsfulle 

temaer gjennom SOFT. 

Denne oppgaven fremstiller Abildsø Skolegård som en god læringsarena for elevene. På tross 

av meget positive beskrivelse om inkludering på gården, har jeg tydeliggjort en refleksjon 

rundt elevenes mulighet for inkludering i hjemmeskolen. Gjennom analysen er det også 

presentert et sitat fra en elev som omtaler noen av arbeidsoppgavene på gården som «lite 

nyttige». Det er en mindre vektlegging av faglige ferdigheter på Abildsø Skolegård 

sammenlignet med en skoledag på elevenes hjemmeskole. Det fremgår ikke i denne 

undersøkelsen hvilke direkte virkning Skolegården har på elevens faglige ferdigheter på sine 

hjemmeskoler. Dette har heller ikke vært oppgavens mål, da oppgavens problemstilling og 

hovedfokus har vært elevenes opplevelse av sosial læring på Abildsø Skolegård. Indirekte 

kommer det tydelig frem mange positive aspekter for elevene. Det fremkommer meget få 

negative aspekter ved Abildsø Skolegård i innsamlet datamaterialet. Jeg har likevel gjort meg 

refleksjoner rundt dette i oppgavens analyse og drøftingsdel.  

Resultatene i undersøkelsen er utpreget positive, men hva er det som gjør Abildsø Skolegård 

til et slikt godt tilbud for elevene? Abildsø Skolegård har et bevisst og tydelig fokus på sosial 

læring og kommunikative ferdigheter (Abildsø Skolegård, 2012). Gjennom analysen av 

innsamlet data opplever jeg denne vektleggingen som vesentlig for elevens trivsel og 

utvikling på Skolegård. 

I følge Læringssenterets veileder til skolen (2003) opptrer sosial- og faglig læring unisont og 

sosial kompetanse er en viktig del av elevens trivsel, læring og utvikling. Sosial læring bør, 

etter mitt syn, derfor være betydelig vektlagt i grunnskolen. Ogden (2009) hevder at sosial 
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kompetanse i skolen læres indirekte og usystematisk og at målene for sosiale ferdigheter i 

skolen er generelle og implisitte, dette gir elevene varierende læringsmuligheter. 

Spørsmålet om hvilke aspekter ved Abildsø Skolegård som gjør gården til et godt tilbud for 

elevene er det vanskelig å finne et entydig svar på. Er det den nære kontakten med voksne, 

opplevelsen av å være inkludert i et fellesskap, en praktisk tilrettelagt skoledag eller 

Skolegårdens fokus på sosial læring og kommunikasjonsferdigheter som gir elevene en 

skoledag fylt av positive læringsopplevelser? 

Etter analysene av de innsamlede dataene og gjennom dette masterprosjektet er det det 

helhetlige aspektet ved den praktiske læringsarenaen som etter mitt syn er avgjørende for 

elevens opplevelse av Abildsø Skolegård og sosial læring. 

Elevene på Abildsø Skolegård opplever den sosiale læringen som meningsfull, relevant og 

overførbar, dette ser vi gjennom elevens beskrivelser i forrige kapittel. Elevene gir uttrykk for 

at de opplever seg inkludert i et sosialt miljø, med trygge voksenpersoner og tydelige rammer. 

De danner nære relasjoner til jevnaldrende og utvikler nye strategier som kan overføres til 

andre arenaer. Den planlagte sosiale ferdighetstreningen (SOFT) oppleves som positiv, 

samtidig som den indirekte og implisitte sosiale læringen viser seg å være av like stor 

betydning for elevenes utvikling av sosiale ferdigheter. Undersøkelsen viser at informantene 

utvikler nye strategier som kan overføres til nye læringssituasjoner, særlig i situasjoner med 

jevnaldrende. Studien viser også at informantene opplever økt skolemotivasjon gjennom 

tilpasset opplæring og god kontakt med de voksne på gården. Utviklingen av praktiske 

ferdigheter vektlegges av informantene som nyttig og disse kan overføres til andre arenaer 

som for eksempel hjemmet. Informantene gleder seg til å komme til Abildsø Skolegård, på 

den måten blir Skolegården et positivt tilskudd til den øvrige skoleuken. Undersøkelsens funn 

viser hvordan positiv samhandling og god kommunikasjon med voksne fremstår som et 

vesentlig aspekt ved læringsarenaen, både i forhold til praktisk- og faglig arbeid og elevens 

opplevelse av trygghet. 

Et fokus mot sosial læring i en praktisk og godt tilrettelagt læringsarena viser seg å være 

fordelaktig for mine informanter, som av sammensatte årsaker, opplever den ordinære skolen 

som utfordrende. Om resultatene som har fremkommet gjennom denne undersøkelsen kan 

overføres til de andre elevene på Skolegården og andre elever i norsk skole som tar del i en 

form for segregert undervisning, er vanskelig å si. Dette har heller ikke vært målet for denne 
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undersøkelsen, fordi utvalget er lite og det ikke er denne typen generalisering som er 

kvalitativ forsknings hovedmål. Til tross for dette kan denne undersøkelsen være med på å 

tydeliggjøre fordelene med god sosial læring for elever som opplever den ordinære skolens 

forventninger som utfordrende. 
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6 Avslutning 

Denne studies empiriske funn viser at eleven på Abildsø Skolegård har positive opplevelser 

med den sosiale læringen på gården. Oppsummert er informantene enige om at dagene på 

Skolegården er positive, meningsfulle og nye læringsstrategier som utvikles i denne 

konteksten er overførbare til andre kontekster. Informantene beskriver positive opplevelser og 

nytteverdi både gjennom implisitt, indirekte sosial læring og gjennom eksplisitt, planlagt 

sosial læring. 

Oppgaven har belyst Abildsø Skolegård som en alternativ læringsarena, gitt et innblikk i 

elevenes opplevelse av sosial læring og diskutert mulig overføringsverdi fra den alternative 

læringsarenaen til den ordinære skolen. 

Dette kapitlet vil avslutte oppgaven med refleksjoner rundt egen forskning og mine tanker om 

veien videre for oppgavens tema, sosial læring.  

6.1 Kritisk refleksjon rundt egen forskning  

I mitt forskningsdesign valgte jeg semistrukturert intervju for datainnsamling, jeg har forholdt 

meg til et barneperspektiv og utarbeidet en intervjuguide. Etter gjennomføringen av 

intervjuene ser jeg at jeg med fordel kunne vært mindre bundet til intervjuguiden under 

intervjuene. Med liten erfaring som intervjuer forholdt jeg meg mer til intervjuguiden enn hva 

jeg burde gjort. Oppfølgingsspørsmål kunne også vært brukt hyppigere, slik at informantenes 

beskrivelse kunne blitt mer innholdsrike.  

Jeg har opplevd det som en utfordring å kombinere fenomenologisk tilnærming til 

forskningen, hvor subjektets opplevelser står i fokus, kombinert med 

anonymitetsproblematikken som følger fordi jeg har brukt Skolegårdens navn. Det er et lite 

antall elever som har sitt alternative skoletilbud på Abildsø Skolegård hvert semester og 

informantene kan derfor, uten grundig anonymisering, gjenkjennes. Det har derfor vært viktig 

for meg å anonymisere mine informanter godt. Dette kan i noen grad ha gått på bekostning av 

nøyaktige subjektbeskrivelser.  

Analyser og det presenterte datamaterialet er preget av meg som forsker, mitt valg av teoretisk 

referanseramme og min tolkning av elevenes uttalelser. Intervjuene er situasjonsbestemte og 
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kjemien mellom intervjuer og informant er avgjørende for informasjonen som fremkommer 

(Dalen, 2011). På tross av at kjemien mellom meg som forsker og informantene var god, gir 

ikke denne oppgaven et fullstendig bilde av elevenes opplevelse av sosial læring.  

6.2 Veien videre 

Norsk skole arbeider etter grunnleggende prinsipper om tilpasset opplæring, likeverdig 

opplæring og inkludering (Befring, 2007; Kunnskapsdepartementet, 2006). Sosial læring og 

skoleelevers sosiale ferdigheter kan relateres til alle tre prinsipper. Direkte arbeid med sosial 

læring er til fordel for elevgruppen i denne undersøkelsen og kan også være fordelaktig for 

alle elever i norsk skole, både for faglig- og sosial utvikling. Gjennom lovverk, forskrifter og 

læreplaner, for eksempel Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2006) er sosial læring 

vektlagt i skolens målsettinger og prinsipper. Eleven skal blant annet oppleve sosial 

tilhørighet og utvikling av god allmenndannelse, dette innebærer utvikling av modenhet og 

kompetanse for å møte livet praktisk, personlig og sosialt (ibid). For at alle elever i skolen 

skal oppleve sosial tilhørighet og utvikling av god allmenndannelse, må skolens 

grunnprinsipper utføres i praksis. Dette krever blant annet relasjonell kompetanse hos skolens 

pedagoger (avsnitt 2.4.3). Det kan spekuleres i om krav til faglig utvikling gjør at sosial 

læring i skolen ikke blir prioritert i like stor grad, som det etter mitt syn, burde vært. 

Oppgaven har påvist hvilken positiv innvirkning et tilbud som Abildsø Skolegård har på sin 

elevgruppe, et tilbud hvor praktisk læring vektlegges. Selv om denne undersøkelsens 

resultater ikke kan overføres direkte til andre elever ved andre læringsarenaer, kan det være 

nyttig og la seg inspirere av prosjekter lik Abildsø Skolegård, som legger til rette for at barn 

lærer i sosialsamhandling og i praktiske læringsfellesskap.  

Gjennom en skolastisk skoledag hvor verbal, skriftlig og formell undervisning er 

gjennomgripende, læres ikke kunnskap i situasjoner hvor kunnskapen skal anvendes (Kvale & 

Nielsen, 1999). Det elevene skal lære på skolen kan dermed bli abstrakt og ugjenkjennelig. Et 

fremtidig fokus på praktisk læring i sosial samhandling, kan være fordelaktig for elever i 

grunnskolen, slik det kommer frem i denne undersøkelsen. Det er lov til å håpe at en 

tydeliggjøring av positive konsekvenser fra praktiske- og induktive læringsarenaer med sosial 

læring i fokus, kan bidra til økt prioritering av sosial utvikling for elever i skolen. På den 
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måten kan norsk skole bli en arena hvor alle elever opplever en skolehverdag preget av 

inkludering og likeverdig- og tilpasset opplæring.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1.  Informasjonsbrev og samtykkeerklæring 

Brev til informanter og deres foresatte. 

Hei, mitt navn er Nina Sørevik, jeg er student ved Universitetet i Oslo og tar der en 

mastergrad i Spesialpedagogikk og fordypningen psykososiale lærevansker. I den anledning 

skal jeg fra januar 2012 gjennomføre et forskningsprosjekt om “Sosial læring på Abildsø 

Skolegård”. 

Mitt formål med dette forskningsprosjektet er å presentere Abildsø Skolegård samtidig som 

jeg vil forske på elevens opplevelse av sosiale ferdighetstrening og sosial læring på Abildsø 

Skolegård. Hensikten med prosjektet vil være å se på hvordan deltagelse på Abildsø 

Skolegård kan bidra til å styrke elevens sosiale kompetanse. 

Jeg har derfor behov for 4-6 informanter, som jeg kan intervjue angående deres opplevelse av 

Abildsø Skolegård og sosial læring.  

All informasjon om eleven vil være anonymt og deltakelsen er frivillig. Elevene kan trekke 

seg fra prosjektet til en hver tid, hvis det er ønskelig. Det stilles strenge krav til anonymisering 

og følgelig vil ingen sensitive opplysninger (som navn, bosted osv) nevnes i oppgaven. Den 

eneste opplysningen som vil bli gjengitt i oppgaven er at eleven går på ungdomstrinnet og er 

en del av Skolegårdsprosjektet på Abildsø. For ytterligere å sikre anonymitet vil eventuelle 

opplysninger som kan spores tilbake til eleven omgjøres og kodes. 

Intervjuene vil foregå på Abildsø Skolegård og vil bli tatt opp med hjelp av opptaksutstyr, slik 

at jeg kan bevare mest mulig av dybden i intervjuet. Intervjuet og annen informasjon vil bli 

behandlet med forsiktighet og slettet etter endt prosjekt. Det vil kun være min veileder (ansatt 

ved Universitetet i Oslo) og meg selv som har tilgang til innsamlet data gjennom 

forskningsprosessen. 

Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 
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Hvis du ønsker å være en del av studien, vennligst fyll ut samtykkeerklæring på eget ark. Det 

er viktig at både elev og foresatte samtykker. Hvis det er noe du/dere lurer på er det bare å 

ringe eller ta kontakt på e-post. 

Med vennlig hilsen 

Nina E. Sørevik   

Tlf: xx xx xx xx  

e-post: xx xx xx xx xx xx 

 

 

 

Samtykkeerklæring 

 

 

          Jeg (elev) har mottatt skriftlig og muntlig informasjon og er villig til å delta i studien. 

          Jeg (foresatt) har mottatt skriftlig informasjon og godtar at min sønn/datter deltar i 

studien 

Dato:      Elevens underskrift:   Foresattes underskrift: 
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Vedlegg 2. Godkjennelse fra Norsk samfunnsvitenskapeligdatatjeneste AS (NSD) 
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Vedlegg 3. Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Presentere meg 

Anonymitetsbeskyttelse 

Ingen vil få vite hvem som har svart 

Ingen andre vil få tilgang til lydopptaket 

1. Innledning 

Forklare prosjektets formål og hensikt:  

Jeg vil gjerne vite hvordan du syns det er å være her på Abildsø Skolegård. 

Nå skal jeg stille deg noen spørsmål. Noen av spørsmålene kan være lette og noen av dem kan 

være litt vanskelig å svare på, men bare prøv så godt du kan  

2. Abildsø Skolegård og hjemmeskolen? 

Hvordan syns du det er å være her på Skolegården? 

Hvordan syns du det er å være på din skole? 

Kan du forklare meg hva de største forskjellene er mellom ASg og din skole? 

Positivt/Negativt? 

Oppfølgingsspørsmål. 

Hvis du skulle fortalt om Skolegård til en annen elev på din skole og bare brukt 3 ord. Hva 

ville du sagt da? 

Kan du fortelle meg om noe du syns er vanskelig/problematisk på skolen din? 

Hvordan er dette på Skolegården? 

Kan du fortelle meg om noe du syns er vanskelig/problematisk på Skolegården? 

3. Abildsø Skolegård- en praktisk skolehverdag 
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Her på Skolegård jobber dere på en annen måte enn på skolen. Dere jobber mer med kroppen 

og det er ikke like ofte dere må sitte stille og lytte. 

Hvordan syns du det er? 

 Oppfølgingsspørsmål: Hvorfor er det bra/dårlig? 

Selv om dere gjør mye praktisk, så er det noen ganger i løpet av dagen dere må sitte stille å 

høre på, eller jobbe med oppgaver.  

Hvordan syns du det er å jobbe med «skoleoppgaver» her på Abildsø Skolegård? 

Hvordan syns du det er å jobbe med «skoleoppgaver» på skolen din? 

4. Samlingsstund- SOFT 

Hvordan syns du det er med samlingsstund/SOFT? 

Hva er bra/dårlig 

Kan du fortelle meg om noe du har lært i samlingsstund? 

Du sier at du lærte om …… Syns du det du lærte om i samlingsstund er viktig for deg? 

 Hvorfor?  

Dere jobber også med rollespill i SOFT. Hvordan syns du det er? 

Lærer dere om å samarbeide gjennom SOFT/samlingsstund? 

 Hvordan da? Snakker dere om det? 

5. Andre forhold/omstendigheter ved Abildsø Skolegård hvor sosial læring skjer 

indirekte 

Her på Skolegården jobber dere mye i grupper sammen med andre. 

Hvordan opplever du å jobbe sammen i grupper på hjemmeskolen/Abildsø Skolegård? 

På Skolegården er det mange voksne som jobber sammen med dere.  

Hvordan opplever du det?  Positivt/negativt 

Er det noen voksne her på Abildsø du har spesielt god kontakt med? Noen du snakker mye 

med, eller noen du føler at du kan snakke med om ting som er vanskelig? 

Hvordan opplever du det? 
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6. Positive sosiale læringsopplevelser 

Kan du fortelle meg om noe du liker å gjøre her på Skolegård? 

 Oppfølgingsspørsmål 

Kan du fortelle meg om noe du lærer på gården som er viktig for deg? 

 Det du lærte da, hva er grunnen til at du syns det er viktig for deg? 

7. Hjelper oppholdet på Abildsø Skolegård eleven til å takle skolehverdagen på en 

bedre måte enn tidligere? 

Hvordan syns du skoledagene (på din skole) er blitt etter at du startet på Abildsø Skolegård?  

 På hvilken måte…? 

8. Opplever elevene noen overføringsverdi fra Skolegård til hjemmeskolen 

(eventuelt andre arenaer), med tanke på sosiale læring? 

Du fortalte i stad at du lærer om/å……………., er dette noe du bruker i andre situasjoner enn 

på Skolegården? F.eks på skolen din, med venner eller hjemme? 

 Hva? 

(Det du lærer på her på gården (sosiale ferdigheter) tenker du på det i andre situasjoner? For 

eksempel når du er tilbake på skolen?) 

 

9. Avsluttende spørsmål 

Hvis du kunne planlagt en perfekt skoledag, hvordan ville den vært da? 
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Vedlegg 4. Undersøkelsens temaer og kategorier.  

Første kolonne i modellen viser de opprinnelige temaene som er brukt i 

intervjuguiden. Andre kolonne viser nye temaer, kategorier og endringer som er 

fremkommet gjennom koding av innsamlet data.  

 

 

Intervjuguidens temaer:  

 

 

• Forskjeller mellom 
Abildsø Skolegråd og 
hjemmeskolen 

 

• Samlingsstund, SOFT 

 

• Positive sosiale 
læringsopplevelser 

 

• Abildsø Skolegård- en 
praktisk skolehverdag 

 

• Andre forhold ved 
Abildsø Skolegård hvor 
sosial læring skjer 
indirekte 

 

• Hjelper oppholdet på 
Abiildsø Skolegård 
elevene til å takle 
skolehverdagern på en 
bedre måte? 

• Opplever elevene 
overføringsverdi fra 
Abildsø Skolegård til 
hjemmeskolen? 

Nye temaer og 
kategorier etter 
gjennomføring av 
intervjuene og koding 
av datamaterialet: 

 

• En praktisk 
skolehverdag 

 

• Eksplisitt sosial 
læring 

• SOFT- sosial 
ferdighetstrening 

• Samarbeid 

 

• Implisitt sosial 
læring 

• Vennskap 

• Voksenkontakt 

• Positive 
læringsopplevelser 

 

• Inkludering 

 

• Overføringsverdi 

Analyse 
og 

drøfting 


