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Sammendrag 
 

Bakgrunn 
Denne oppgaven er en del av pilotprosjektet ”Uro i skolen” som er ledet av professor Liv 

Duesund. Oppgaven er en kasusstudie av et barn i en barnehage og fokuserer på hvordan man 

kan se urolig adferd i lys av gjensidig påvirkning mellom individ og miljø. Gjennom 

oppgaven sees adferd i et transaksjonsperspektiv, og jeg belyser viktigheten av sensitivitet og 

refleksjon for gode transaksjonskjeder.  

Problemstilling/forskningsspørsmål 
Min problemstilling fokuserer på samspillet mellom barn og voksne og dette samspillets 

betydning i forhold til urolig adferd. Problemstillingen er som følger: 

”Hvordan kan urolig adferd i barnehagen sees i lys av samspill mellom voksne og barn?” 

Jeg velger å forholde meg til urolig adferd ut fra når miljøet rundt oppfatter adferden som 

urolig. Til grunn for observasjon av denne oppfatningen har jeg lagt til grunn at adferden er 

urolig om barnet bryter regler og normer (Normativ definisjon) og/eller de voksne i 

barnehagen reagerer negativt på adferden (Reaktiv definisjon). Med samspill mener jeg i 

denne oppgaven den gjensidige påvirkningen mellom barn og voksne, sett i et 

transaksjonsperspektiv.  

Mine forskningsspørsmål vil være 

1. Hva kjennertegner situasjoner der barnets adferd oppfattes som urolig? 

2. Hvordan reagerer de voksne på barnets adferd? 

Disse forskningsspørsmålene ledet meg til mine to første kategoriseringer av mitt 

datamateriale. Den siste kategoriseringen ble utledet av datamaterialet i seg selv. 

Metode 
Oppgaven har en fenomenologisk og hermeneutisk vitenskaplig ramme. Jeg valgte 

observasjon som metode. Jeg benyttet meg av et observasjonsskjema fra pilotprosjektet ”Uro i 
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skolen”, og foretok og tolket mine observasjoner gjennom en kvalitativ forskningstilnærming. 

Jeg valgte å strukturere mitt datamateriale ut fra tre kategorier og tre ulike kontekster.  

 

Resultater 

Mine resultater peker på at definisjonen av urolig adferd ikke er en felles og objektiv sannhet, 

men noe som dannes i en gjensidig påvirkning mellom individ og miljø. Det ser ikke ut til å 

være konsekvent reaksjon på lik adferd hos barnet jeg observerte. Reaksjonene på adferden er 

forskjellig fra kontekst til kontekst og fra situasjon til situasjon. Det kan se ut som det skjer 

mistolkninger av barnets adferd – flere ganger kan det virke som de voksne ser engasjement 

som urolig adferd. Jeg drøfter hvordan man ved hjelp av større sensitivitet og refleksjon over 

egen praksis kan forebygge negative transaksjonskjeder som kan resultere i oppfatning av 

barn som urolige. Når jeg i min problemstilling spør hvordan man kan se urolig adferd i lys av 

samspillet mellom barn og voksne, er det fordi jeg er interessert i den gjensidige påvirkningen 

som skjer mellom barn og voksne. I følge Sameroff (2010) er ikke bare barnet og barnets 

adferd som blir påvirket av miljøet rundt seg, men miljøet blir også påvirket av barnet. Slik 

dannes det transaksjonskjeder, hvor de tidligere erfaringene, både hos barnet og de voksne, 

virker inn på hvordan de handler. Gjennom mine resultater mener jeg at man med fordel kan 

se urolig adferd som et resultat av samspill mellom barnet og de voksne. 

 Jeg har i denne oppgaven gått ut fra et transaksjonsperspektiv – min oppfatning er at det er en 

gjensidig påvirkning mellom ulike individer og miljø (Sameroff, 2010). Når jeg skulle 

kategorisere barnets urolig adferd, ble det etter hvert tydelig at urolig adferd ikke kan sees 

som en objektiv sannhet. De voksne reagerte noenlunde likt på barnets adferd, men de 

reagerte forskjellig på lik adferd i ulik kontekst. I tillegg kunne det se ut som deres 

oppfatninger av barnet som urolig noen ganger korrelerte med gangene jeg kodet adferden 

hans som engasjert. Disse oppfatningene, reaksjonene og mulige mistolkningene kan være 

med på å utvikle negative transaksjonskjeder mellom barnet og de voksne.  
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1 Introduksjon 
 

 

Denne oppgaven er skrevet som et ledd i pilotstudiet ”Uro i skolen”, som ledes av professor 

Liv Duesund. Studiet er en komparativ undersøkelse av uro blant elever i skoler og 

barnehager i Norge og Berkeley og gjennomføres gjennom observasjon av enkeltelever i 

klasserommet/barnehagen. Det er læreren/førskolelæreren som står for utvelgelsen av en elev 

han eller hun mener skaper uro.  

Jeg vil i dette introduksjonskapittelet redegjøre for bakgrunnen for oppgaven og oppgavens 

spesialpedagogiske relevans. Så vil jeg presentere min problemstilling og mine 

forskningsspørsmål. Deretter vil jeg redegjøre for tidligere forskning på området. Tilslutt vil 

jeg legge frem oppgavens disposisjon og videre struktur. 

 

1.1 Bakgrunn 
Jeg vil nedenfor gjøre rede for min personlige bakgrunn for valg av problemstilling, og 

oppgavens spesialpedagogiske relevans. 

1.1.1 Personlig bakgrunn 

Jeg har alltid interessert meg for de minste barna, og synes hverdagen i barnehagen er utrolig 

interessant. Bakgrunnen for at jeg ville skrive denne oppgaven det økende fokuset på barn 

med adferdsvansker i skoler og barnehager. Etter å ha jobbet i barnehager som støttepedagog 

for barn med spesielle behov, har jeg erfart at det finnes forskjellige oppfatninger og ikke 

minst tålegrenser i forhold til hva som er uro og hva som ikke er det. Jeg interesserer meg for 

hvordan alle mennesker påvirker og påvirkes av menneskene og miljøet rundt seg og er 

nysgjerrig på hvilke konsekvenser dette samspillet har for uro i barnehager. 

Jeg vil i denne oppgaven forsøke å finne ut hvilken rolle samspillet mellom voksne og barn 

har i definisjonen av urolige barn i barnehage. Min forforståelse går ut på at dette er en 

komponent som ofte blir oversett når barn klassifiseres som urolige. 
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1.1.2 Spesialpedagogisk relevans 

Gjennom mine litteratursøk ble jeg klar over at det finnes begrenset forskning på relasjonen 

mellom barn og voksne i barnehagen, og enda mindre om sammenhengen mellom samspill 

mellom barn og voksne og urolig adferd. Siden uro i barnehage og skole er et stadig økende 

problem (Ogden, 2002), mener jeg at dette er et viktig aspekt å undersøke.  

I tillegg har man ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo hatt en tendens 

til å fokusere på skoleelever fremfor barnehagebarn. Stortingsmelding nr 16 (2006-2007) 

fokuserer på betydningen av tidlig innsats for å forebygge senere vansker 

(Kunnskapsdepartementet, 2006).  

Stortingsmelding nr 31(2007-2008) stadfester at relasjonen mellom elev og lærer er den mest 

kritiske faktoren for å fremme læring (Kunnskapsdepartementet, 2007). Videre beskriver de 

blant annet uro som tidstyv, og understreker at lærerens evne til å skape ro er en forutsetning 

for godt samspill med eleven. Man kan tenke seg at dette også kan gjelde for barnehager. De 

siste tiårene har man i pedagogisk forskning dreid fra et fokus på individet mot et sterkere 

fokus på individet i kontekst (Nordahl et al., 2005). Man er opptatt av å avdekke hvordan man 

som pedagog kan legge til rette for barnet som individ i et læringsfremmende miljø. Det 

ligger altså et premiss om at miljøet kan påvirke barns adferd. I spesialpedagogisk 

sammenheng blir dette premisset spesielt viktig i forhold til adferdsproblemer, som kan sees 

som en ekstrem versjon av urolig adferd. Dette diskuterer jeg videre i kapittel fire. Hvordan 

førskolelærere og lærere velger å forholde seg til adferdsvansker, vil blant annet preges av 

deres teoretiske utgangspunkt (Lauvås & Handal, 2000). Likevel synes jeg mange av de 

pedagogiske tilnærmingene til adferd og adferdsvansker overser hvordan samspillet mellom 

voksne og barn kan være utslagsgivende i forhold til om adferd defineres som urolig. I tillegg 

ser tilnærmingene ikke ut til å anerkjenne de voksnes ansvar i disse samspillsituasjonene.  

Jeg har derfor valgt å ta utgangspunkt i Sameroffs (2010) modell for utvikling. Denne 

transaksjonsmodellen beskriver hvordan miljøet og individet påvirker hverandre gjensidig 

over tid. Med premisset om gjensidig påvirkning, vil jeg se nærmere på hvordan både voksne 

og barn blir påvirket av hverandre i samspill, også når det gjelder urolig adferd.  
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1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 
I pilotprosjektet legges observasjon av et valgt barn i samlingsstund til grunn. Kriteriene for 

utvalg blir beskrevet senere i prosjektplanen. Jeg vil i tillegg observere barnet i samspill med 

ulike voksne på avdelingen. Nedenfor vil jeg presentere min problemstilling og mine 

forskningsspørsmål 

. 

1.2.1 Problemstilling 

Jeg er som tidligere nevnt opptatt av hvordan individ og miljø påvirker hverandre gjensidig, 

og velger derfor å se urolig adferd i lys av dette perspektivet. Problemstillingen min vil da bli 

som følger: 

”Hvordan kan urolig adferd i barnehagen sees i lys av samspill mellom voksne og barn?” 

Jeg velger å forholde meg til urolig adferd ut fra når miljøet rundt oppfatter adferden som 

urolig. Til grunn for observasjon av denne oppfatningen har jeg lagt til grunn at adferden er 

urolig om barnet bryter regler og normer (Normativ definisjon) og/eller de voksne i 

barnehagen reagerer negativt på adferden (Reaktiv definisjon). Jeg diskuterer dette videre 

under kapittel 2 og kapittel 4.  

Med samspill mellom voksne og barn mener jeg i denne oppgaven den generelle, gjensidige 

påvirkningen mellom barn og voksne.  

 

1.2.2 Forskningsspørsmål 

Ut fra denne problemstillingen har jeg konkretisert to forskningsspørsmål, som kan sees som 

operasjonalisering av hovedproblemstillingen. 

Mine forskningsspørsmål vil være 

1. Hva kjennertegner situasjoner der barnets adferd oppfattes som urolig? 

2. Hvordan reagerer de voksne på barnets adferd? 



4 
 

Disse forskningsspørsmålene ledet meg til mine to første kategoriseringer av mitt 

datamateriale. Den siste kategoriseringen ble utledet av datamaterialet i seg selv. 

 

1.3 Disposisjon 
Nedenfor følger en disposisjon for de neste kapitlene i masteroppgaven. 

• Bakgrunn 

I det andre kapittelet vil jeg presentere oppgavens teoretiske og empiriske referanseramme. 

Kapittelet er delt opp i fem deler. En av komponentene, transaksjonsperspektivet, er en del av 

min forforståelse av barns utvikling. De resterende fire komponentene er utledet av 

oppgavens datamateriale. ”Urolig adferd” beskriver min forståelse av fenomenet, mens 

”Ulike tilnærminger til adferdsvansker” setter urolig adferd inn i en pedagogisk og 

psykologisk ramme. ”Sensitivitet” peker på viktigheten av å forstå seg selv og andre for å 

skape gode samspill, mens ”Praksisteori” beskriver hvordan man gjennom å reflektere over 

egen praksis kan bli mer sensitive.  

 

• Metode 

I det tredje kapittelet vil jeg legge frem mine vitenskapsteoretiske og metodiske tilnærminger, 

og drøfte hvorfor jeg valgte nettopp disse tilnærmingene. Senere vil jeg se på hva jeg gjorde 

før, under og etter undersøkelsen. Deretter vil jeg diskutere validitet, reliabilitet og etiske 

hensyn i forhold til min egen oppgave. 

 

• Resultater – beskrivelser, tolkninger og drøftinger 

I det fjerde kapittelet vil jeg presentere mine data, tolke dem og drøfte dem. Jeg har valgt å 

organisere presentasjonen etter kontekst og i forhold til tre ulike kategorier. Jeg vil diskutere 

hver kategori for seg, hvor jeg ser de ulike kontekstene i sammenheng.  
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• Avslutning 

Jeg vil i dette avsluttende kapittelet drøfte alle mine kategorier og ulike kontekster i 

sammenheng. Deretter vil jeg reflektere over hvilke implikasjoner mine resultater kan ha, 

både pedagogisk og i forhold til videre forskning. 
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2 Bakgrunn 
Jeg vil i denne delen redegjøre for oppgavens teoretiske og empiriske referanseramme. Dette 

vil jeg gjøre ved først å redegjøre for begrepet urolig adferd og hvordan jeg selv oppfatter 

dette begrepet. Deretter vil jeg redegjøre for perspektivet på utvikling og samspill jeg benytter 

i oppgaven, nemlig transaksjonsperspektivet, og hvorfor jeg anser dette som viktig i forhold 

til urolig adferd. Etter dette vil jeg belyse ulike pedagogiske teoriers tilnærming til begrepet 

adferdsvansker og hvordan disse teoriene eksemplifiserer komponenter i 

transaksjonsperspektivet. Jeg velger å redegjøre for adferdsvansker, fordi man ut fra disse kan 

dra paralleller til syn på urolig adferd. Deretter vil jeg redegjøre for hvordan sensitivitet kan 

bidra til å forstå urolig adferd hos barn. Mot slutten vil jeg diskutere hvordan teoretisk og 

erfaringsmessig ståsted påvirker egen praksisteori og hvordan refleksjon over denne kan bidra 

til høyere sensitivitet, for eksempel i form av bedre mentalisering. 

2.1 Urolig adferd 
Det finnes ulike syn på barns adferd og problemer relatert til adferd, men felles for de fleste 

av dem er en oppfatning om at passende adferd er noe som vil variere i forhold til situasjonen 

man befinner seg i. (Ogden, 2002). Urolig adferd er et begrep som er vanskelig å definere. 

Urolig adferd må defineres ut fra hva som er rolig adferd. Er det slik at den ene av disse 

formene for adferd er den normale og riktige adferd? Det blir altså til sist et spørsmål om hva 

som er normal adferd og hva som er avvikende adferd. Befring (2004) understreker i sin 

artikkel at alle barn noen ganger viser problemadferd, uten at det på noen måte gjør dem til 

avvikere. Det er viktig å merke seg at alle barn noen ganger bryter grenser, avviker fra 

aldersadekvat oppførsel eller forstyrrer seg selv, andre eller samspillet med andre. Det er 

nemlig intensiteten, hyppigheten, og om adferden vedvarer som avgjør om den regnes som et 

adferdsvanske eller ikke (Aasen et al., 2002). Det finnes mange ulike definisjoner av 

adferdsvansker, og det finnes ingen allmenn definert standard for hva slags oppførsel som 

kvalifiserer til å være et adferdsvanske (Nordahl et al., 2005). 

Definering av hva som er urolig adferd kan variere. Mest vanlig er det kanskje å se på urolig 

adferd som adferd som bryter med passende adferd. Den urolige adferden bryter da med de 

normer og regler vi har i den gitte kontekst, den kulturen og det samfunnet vi befinner oss i. 

Til grunn for disse reglene og normene ligger våre holdninger og verdier, som enkeltindivider 
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og som mennesker i en gruppe – det være seg samfunn, land, verdensdel eller skoleklasse. 

Dette kaller vi en normativ tilnærming til urolig adferd. Reaktive definisjoner på den annen 

side, fokuserer på hvordan adferden blir møtt, og adferden klassifiseres som avvikende hvis 

den møtes med en negativ sanksjon. Urolig adferd vil, med denne måten å definere på, bli 

adferd som omverdenen oppfatter som avvikende (Aasen et al, 2002). I forhold til 

transaksjonsperspektivet, vil det være avgjørende at en definisjon av adferdsvansker tar med 

seg både de normative og reaktive begrunnelsene. Jeg har derfor i min oppgave definert urolig 

adferd ut fra både normative og reaktive tilnærminger. I transaksjonsperspektivet, som jeg vil 

redegjøre for nedenfor, ligger det en forutsetning om en individuell komponent i samspill. I 

motsetning til for eksempel sosiokulturelle perspektiver er man altså ikke bare opptatt av det 

som skjer mellom menneskene i samhandling, men også det som skjer inne i hvert menneske 

(Sameroff, 2010). Da jeg likevel velger å se barnets urolige adferd gjennom de voksnes 

oppfatning og reaksjoner av den, er det fordi jeg tror samspillet mellom barn og voksne i 

barnehagen vies for lite oppmerksomhet når det kommer til urolig adferd hos barn. Jeg 

anerkjenner at det finnes individuelle forklaringer på barnets adferd – det være seg barnets 

temperament, evne til emosjonsregulering eller sensitivitet, men jeg velger å ikke fokusere på 

det. I stedet vektlegger jeg at de voksne sitter med ansvaret for gode samspill (Solheim, 2010) 

Nedenfor vil jeg gjøre rede for oppgavens teoretiske og empiriske utgangspunkt. 

 

2.2 Transaksjonsperspektivet 
Jeg vil, som nevnt ovenfor, se barnets adferd i et transaksjonsperspektiv. 

Transaksjonsperspektivet er ikke en pedagogisk teori, men en utviklingsmodell som 

vektlegger hvordan individ og miljø påvirker hverandre. Jeg velger også å se barnets urolige 

adferd i dette perspektivet. Dette gjør jeg fordi fokuset mitt er hvordan voksne og barn i 

samspill påvirker hverandres adferd og ikke hvorvidt barnets adferd er avvikende. 

2.2.1 Modell 

Forklaringsmodeller for barns utvikling har variert mellom en vektlegging av medfødte 

disposisjoner og kontekstuelle forhold. De siste tiårene har utviklingsforskerne vært 

samstemte om at begge deler påvirker utvikling. Sameroff (2010) viser i sin 
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transaksjonsmodell hvordan barn og miljø påvirker hverandre gjensidig. I motsetning til 

tidligere interaksjonsmodeller, hvor denne gjensidigheten også er beskrevet, føyer Sameroff 

(2000) til en dynamisk komponent i sin modell, nemlig at denne påvirkningen skjer over tid 

(Smith og Ulvund, 2004). En transaksjon kan beskrives som ”når de voksne blir påvirket av 

barnet til å gjøre noe de ikke ville gjort hvis han eller hun hadde oppført seg på en annen 

måte” (Smith og Ulvund, 2004, s 14). Et typisk eksempel på en transaksjon er når foreldre 

behandler søsken forskjellig (Smith og Ulvund, 2004). 

Transaksjonsmodellen peker altså på hvordan barnet selv påvirker sine omgivelser og 

samtidig blir påvirket av sine omgivelser, og visa versa, og hvordan dette samspillet også 

preges av at den gjensidige påvirkningen skjer over tid. Sameroff (2000) eksemplifiserer dette 

med å sette opp eksempler på transaksjonskjeder som kan føre et barns utvikling i uheldig 

retning. Man kan se for seg en mor som, gjennom en vanskelig fødsel, føder et barn. Fødselen 

gjør moren engstelig, og resulterer kanskje i at hun ikke stimulerer barnet sitt på samme måte 

som hun ellers ville ha gjort. Dette kan igjen medføre at barnet blir uregelmessig i forhold til 

søvn og mating, og videre oppfattes som et barn med vanskelig temperament av moren. Vi 

kan se for oss at dette medfører dårligere samspill mellom mor og barn, som igjen kan påvirke 

barnets språkutvikling. Som vi ser av denne fiktive transaksjonskjeden, påvirkes både barnet 

og moren av hverandre. Dette er et viktig prinsipp innen transaksjonsperspektivet, nemlig at 

barnet selv er med på å forme sine egne samspill (Sameroff, 2000).  

Det er viktig å huske på at selv om Sameroffs (2010) modell for transaksjon beskriver 

hvordan barn og omsorgsgiver påvirker hverandre, er det likevel ikke slik at han overser 

påvirkning fra andre miljømessige faktorer. Disse ligger derimot innbakt i barnets og den 

voksnes adferd. Dette ser vi for eksempel i transaksjonskjedene han beskriver, hvor en 

vanskelig fødsel påvirker mors engstelighet og videre hvordan hun forholder seg til barnet 

(Sameroff, 2000). 

 

I pedagogisk-psykologisk teori presenterer Uri Bromfenbrenner den sosialøkologiske 

modellen for utvikling. Denne modellen kan sies å være en variant av transaksjonsmodellen, 

men har større fokus på hvordan systemene rundt barnet påvirker hverandre. Jeg mener 

transaksjonsperspektivet også dekker dette feltet. Når jeg velger å ikke redegjøre videre for 

denne modellen, er det fordi mitt fokus er på barnehagen som arena. 
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2.2.2 Temperament 

Som et eksempel på hvordan barn og omsorgsgivere påvirker hverandre gjensidig over tid, 

kan man ta for seg Thomas and Chess (1987) sin forskning på temperament. De fant gjennom 

sin undersøkelse at man kan kategorisere tre ulike temperamentsstiler hos babyer: Lette barn, 

vanskelige barn og barn som var vanskelige å varme opp. De fant at såkalte lette barn var 

regelmessige i sine spise- og sovemønstre, tilpasset seg forandringer uten problemer, hadde 

lett for å nærme seg nye personer og miljøer, og var stort sett blide. Reaksjonene de lette 

barna utviste, var som regel lave til moderate i intensivitet. Vanskelige barn på sin side, var 

uregelmessige i forhold til søvn og mat, hadde vanskelig for å tilpasse nye situasjoner, og var 

ofte urolige. I motsetning til de lette barna, var disse barnas reaksjoner ofte med sterk 

intensivitet. Barna de betegnet som vanskelige å varme opp, hadde som regel et lavt 

aktivitetsnivå, tilpasset seg sent nye omgivelser og personer. Reaksjonene deres hadde i 

tillegg lav intensitet. De fant senere ut at hva slags temperamentsstil barna kunne 

kategoriseres som, påvirket samspillet med omsorgspersonen. For å se dette i lys av 

transaksjonsperspektivet, fant de også ut at den voksnes temperament påvirket hvordan de 

inntonet seg barn med ulikt temperament. Thomas og Chess (1987) understreker med dette 

betydningen av gjensidig tilpasning, som også er premisset i transaksjon.  

 

2.2.3 Urolig adferd i barnehagen sett i lys av 
transaksjonsperspektivet 

Jeg undersøker i min oppgave hvordan urolig adferd i barnehagen kan sees i lys av samspill 

mellom de voksne og et barn. Et premiss for transaksjonsperspektivet er at barn og 

omsorgiver påvirkes av hverandre – en gjensidig påvirkning. Ut fra dette perspektivet kan 

man altså tenke seg at barnet og den voksne kan komme inn i transaksjonskjeder som kan 

være både negative og positive. Ved en bevisstgjøring av at også voksne kan påvirkes av et 

barns adferd, legger man også føringer for de voksnes ansvar i en utviklingsprosess. 

Selv om ulike teorier om tidlig samspill hovedsakelig fokuserer på foreldre og barn, er det 

ifølge Kvello (2010) ikke noe problem å generalisere dette til å gjelde for eksempel voksne i 
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barnehagen. Dette er også tilfelle med transaksjonsperspektivet. Å jobbe med å tone seg inn 

på barnets temperament vil derfor også være viktig for barnehagepersonell. Dette er en 

essensiell del av mentalisering, som jeg vil beskrive senere i kapittelet (Kvello, 2010). 

Hvis man forutsetter at individ og miljø påvirker hverandre, vektlegger ulike tilnærminger 

forskjellige faktorer som påvirker barns samspill. Nedenfor vil jeg gjøre rede for ulike 

pedagogiske syn på adferdsvansker. 

 

2.2.4 Ulike tilnærminger til adferdsvansker 

Relevans for urolig adferd 

Jeg har i min oppgave ingen forutsetning for å vurdere hvorvidt barnet jeg observerer har en 

adferdsvanske eller ikke. Når jeg likevel velger å redegjøre for begrepet, er det for å beskrive 

hvordan forskjellige syn på adferdsvansker vektlegger ulike faktorer i forståelsen av adferd. 

Ved å kalle adferd for urolig har man allerede satt premissene for at adferden er avvikende. 

Som tidligere nevnt, vil en adferdsvanske vise seg i intensiteten, hyppigheten og varigheten 

av avvikende adferd. Slik sett kan adferdsvansker betegnes som en ”ekstremform” av urolig 

adferd. På dette grunnlaget mener jeg at det å belyse tilnærminger til adferdsvansker er 

relevant for urolig adferd i barnehagen. 

Tilnærminger til adferdsvansker 

Det finnes en rekke pedagogiske tilnærminger til adferdsproblemer. Forståelse av 

adferdsproblemer varierer fra de individsentrerte, hvor årsakene til problemene er å finne hos 

barnet selv, til de strengt miljøorienterte, som ser adferdsvansker som et utelukkende 

miljømessig ansvar. De fleste teoretiske tilnærminger til adferdsproblemer anerkjenner likevel 

at man kan finne både miljømessige og individuelle forklaringer (Nordahl et al., 2005). Skillet 

mellom teoriene gjør seg gjeldende i hva de vektlegger. Transaksjonsperspektivet tar opp i 

seg både biologiske, psykologiske og sosiologiske faktorer for utvikling. På den måten kan 

alle perspektivene innen en systemisk forståelse sees i lys av transaksjonsperspektivet. En del 

av kritikken mot transaksjonsperspektivet går likevel på at modellen blir for kompleks og 

generell, og for lite praksisnær (Broberg, 2005). Nedenfor vil jeg derfor kort beskrive tre 
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teoretiske tilnærminger innen systemperspektivet som tydeliggjør aspekter ved 

transaksjonsperspektivet. 

 

Aktørperspektivet 

Aktørperspektivet kommer i utgangspunktet fra sosiologiske teorier, som forklarer en aktør 

som en handledyktig enhet i et sosialt system (Brinkmann, 1991). I pedagogiske teorier 

belyser aktørperspektivet premisset om at barn er aktører i eget liv. I dette perspektivet legger 

man til grunn at barn er handlende og intensjonelle individer som ønsker å skape mening i 

eget liv (Nordahl et al., 2005). I dette perspektivet ser man for seg at barnets handlinger gjøres 

på bakgrunn av egne verdier, mål og ønsker i tillegg til egen virkelighetsoppfatning. I 

forbindelse med adferdsproblemer innebærer et slikt perspektiv at man må være klar over hva 

som ligger til grunn for banets handlinger. I realiteten betyr dette et fokus på kartlegging av 

elevens bakgrunn og holdninger, samt en affektiv inntoning på barnets egen livsverden. Først 

da kan man forklare barnets adferd (Nordahl et al., 2005, Hundeide, 2003). Hvis man ser dette 

i lys av transaksjonsperspektivet, er denne tilnærmingen viktig fordi man ser barnet som et 

handlende vesen som kan påvirke sitt eget liv. Likevel ser aktørperspektivet, til tross for at de 

vektlegger at en forståelse av barnet som essensiell, lite på hvordan barnet blir påvirket av 

miljøet. Ifølge transaksjonsmodellen er det i samspill med miljøet barnet utvikler seg 

(Sameroff, 2010). I tillegg kan teorien kritiseres for at den legger for mye ansvar på barnet 

som en intensjonell aktør, og på samme måte pulveriserer samfunnets ansvar for barns 

utvikling. Velger barn for eksempel selv å bli avvikere?  

 

Mestringsperspektivet  

Mestringsperspektivet handler i pedagogisk sammenheng om betydningen av å ha tro på egen 

evne til å påvirke eget liv (Askheim, 2003). Dette perspektivet henger med andre ord sammen 

med aktørperspektivet. Mestringsperspektivet favner ulike pedagogiske og psykologiske 

teorier, men støtter seg blant annet på Banduras (1997) teori om self efficasy og Heiders 

attribusjonsteori. Banduras (1997) self efficasy-teori handler om hvordan våre forventninger 

om å mestre noe påvirker oss. Forventningen til mestring påvirker hvordan barnet handler og 

hvilke mål de setter seg. Denne forventningen dannes i samspill med andre mennesker og 
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deres reaksjoner på barnets adferd. Self efficasy er ikke domenegenerelt, noe som innebærer 

at et barn kan ha ulik forventning om mestring i forskjellige situasjoner (Bandura, 1997).  

Heider introduserte begrepet attribusjon. Attribusjon kan forklares som hvordan man 

begrunner og vurderer årsaken til en hendelse (Tetzchner, 2001). Også her kan vi se at 

mestringspektivet henger nøye sammen med aktørperspektivet, fordi attribusjon sier noe om 

hvordan vi gir hendelser og handlinger mening. Måten man attribuerer på, har noe å si for vår 

forventning om mestring. Et viktig skille er hvordan man attribuerer egne prestasjoner. 

Årsaksforklarer man gode prestasjoner til for eksempel innsats eller evner, kalles dette indre 

attribusjon. Attribuerer man til årsaker utenfor seg selv, for eksempel flaks, kalles dette ytre 

attribusjon. Denne måten å tilskrive årsaker til prestasjoner på, vil påvirke våre forventninger 

til egen mestring. (Nordahl et al., 2005). 

I forhold til adferdsvansker legger dette perspektivet føringer for viktigheten av å legge til 

rette for mestringsopplevelser, særlig hos barn som ofte mislykkes i samspill med andre 

(Ogden, 2002). Dette er også i tråd med transaksjonsperspektivets vektlegging av betydningen 

av samspill over tid og hvordan dette påvirker barn. Man ser også i mestringsperspektivet et 

større fokus på barnet som utslagsgivende i samspillet, i tillegg til et premiss om at miljøet 

kan forme barnet. Transaksjonsperspektivet tar som nevnt også høyde for den gjensidige 

påvirkningen, altså en oppfatning om at også miljøet blir påvirket av individet (Sameroff, 

2010).  

Christie (2004) spør i sin artikkel om hva som er forskjellen mellom mestring og kontroll, og 

problematiserer hvordan kontroll av egne reaksjoner kan forveksles med mestring. Hun spør 

videre om det å mestre noe alltid er den riktige måten å løse et problem på. I tillegg kan man 

spørre seg om man, ut fra et transaksjonsperspektiv, overvurderer mestringens påvirkning på 

barnet. I følge Bandura (1997) er som nevnt self efficasy domenespesifikt, og vil ikke 

nødvendigvis generere en bedre mestringsforventning på områder der barna sliter.  

 

Det sosialkostruktivistiske perspektivet 

Det sosialkonstruktivistiske perspektivet fokuserer på hvordan vi som mennesker konstruerer 

vår egen virkelighet og hvordan denne konstruksjonen foregår i samspill med andre 

mennesker. Barn blir født inn i en kulturell og historisk kontekst, og formes gjennom samspill 
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med andre i denne konteksten (Hundeide, 2003). Et perspektiv som fordrer at vi skaper vår 

egen virkelighet, innebærer at de sosiale konstruksjonene vi danner, påvirker vår oppfatning. 

Dette kan for eksempel gjøre seg gjeldende ved at man gjør ting på en måte i en barnehage, 

som alle aksepterer, selv om det ikke nødvendigvis er ”riktig” måte å gjøre det på, eller at et 

barn blir tildelt en rolle det er vanskelig å komme ut av (Nordahl et al., 2005). Hvis vi ser 

adferdsvansker i lys av et sosialkonstruktivistisk perspektiv, vil det bety en dreiing bort fra et 

fokus på individet som handlingsaktør, og et større fokus på relasjonen mellom barnet og 

omgivelsene. Hundeide (2003) peker på hvordan man i forventninger til hverandre oppretter 

kontrakter mellom barn og voksne. Disse kontraktene utvikles i samspill, og blir en rettesnor 

for hvordan barn skal oppføre seg i ulike situasjoner. Man kan her tenke seg at uønsket adferd 

er et resultat av en dårlig forhandlet kontrakt mellom barnet og den voksne.  

Det sosialkonstruktivistiske synes på adferd legger også vekt på hvordan betegnelser og 

definisjoner av for eksempel adferd kan være stigmatiserende og stemple barnet som avviker 

(Söder 2000). Rosenthal og Jacobson (1974) beskriver i sin undersøkelse ”Pygmalioneffekten”, 

som ledet til teorien om selvoppfyllende profeti, hvordan andres oppfatninger av deg kan 

påvirke dine resultater. Rosenthal og Jacobson (1974) undersøkte hva læreres forventninger til 

elever ville ha å si for deres objektive resultater. Dette gjorde han ved å gi elevene en test som 

han fortalte lærerne at kunne forutsi hvem som kom til å blomstre opp kognitivt. Etter dette 

sørget han for at resultatene av testen tilfeldigvis ble lagt i lærerens hylle. Resultatene var 

falske, og elevene hvis resultater tilsa at de skulle blomstre, var tilfeldig utvalgte. Likevel 

kunne man på slutten av året måle at nettopp disse elevene hadde økt scorene sine mer enn 

sine medelever (Rosenthal & Jacobson , 1974) . Denne undersøkelsen peker altså på hvordan 

forventningen man har av en elev, faktisk påvirker den elevens resultater. 

Hvis man ser dette perspektivet i forhold til et transaksjonsperspektiv, ser man at det 

sosialkonstruktivistiske perspektivet vektlegger det som skjer mellom mennesker, og ikke er 

så opptatt av det som skjer i individet. Dette er også en generell kritikk av 

sosialkonstruktivismen (Tetzchner, 2001). 

Felles for de nevnte tilnærmingene til adferdvansker er som sagt at de tar opp i seg viktige 

aspekter av transaksjonsperspektivet og eksemplifiserer hvordan miljø og individ påvirker 

hverandre. Det er viktig å belyse disse teoriene fordi syn på adferdsvansker også er med på å 

påvirke voksnes holdninger til urolige barn. Spesielt gjør dette seg gjeldende i pedagogiske 

arenaer, som for eksempel barnehager. I tillegg vil synet på barnet som aktør, fokus på 
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mestring eller vektlegging av relasjonen kunne skygge for det transaksjonsmessige prinsippet 

om at alle disse faktorene påvirker hverandre.  

I kapittel 2.4 vil jeg diskutere hvordan vårt teoretiske ståsted kan påvirke vår tilnærming til 

praksis. Disse ulike teoretiske perspektivene på adferdsvansker kan være med å påvirke 

hvordan man som voksen tilnærmer seg barn med urolig adferd. Hvordan kan man i et 

praktisk perspektiv legge til rette for god utvikling? Jeg vil nedenfor gjøre rede for 

betydningen av sensitivitet hos omsorgsgivere, og eksemplifisere hvordan dette kan påvirke 

en transaksjonskjede med et barn som viser urolig adferd og en voksen. 

 

2.3 Sensitivitet 
Jeg har ovenfor diskutert ulike syn på urolig adferd og adferdsproblematikk, og sett disse 

perspektivene i lys av transaksjonsperspektivet. I denne delen vil jeg belyse hvordan man 

gjennom å være en sensitiv voksen kan legge til rette for positive transaksjonskjeder, som 

igjen kan påvirke både urolig adferd og oppfatningen av urolig adferd. Til sist vil jeg gi et 

eksempel på en transaksjonskjede med en voksen og et urolig barn. 

Rammeplanen for barnehager legger til grunn at ” Barnehagen må gi det enkelte barnet støtte 

og utfordringer ut fra egne forutsetninger og bidra til et meningsfullt liv i fellesskap med 

andre barn og voksne.” (Kunnskapsdepartementet, 2006, s 18) Hvordan skal dette 

gjennomføres? For det første må man ha kunnskap om barnets egne forutsetninger. 

Forutsetninger kan her ses som kognitive og motoriske evner hos barnet, og dette kan 

kartlegges gjennom for eksempel observasjon. En annen måte å se forutsetninger på, ligger i 

barnets følelser og oppfatninger om verden rundt seg. Da vil linjen om å bidra til et 

meningsfylt liv kanskje bety noe annet. En slik tilnærming forutsetter at de voksne forsøker å 

forstå barnas virkelighet. Nedenfor vil jeg redegjøre for viktigheten av sensitivitet hos voksne 

som jobber i barnehagen. 

Sensitivitet i psykologisk forstand kan sies å være evne til ”oppmerksomhet ovenfor barnets 

signaler, riktig tolkning av hva de betyr og adekvat og rask reaksjon” (Smith og Ulvund, 

2004, s 562). Sensitivitet hos omsorgspersonen antas å ha betydning for tilknytningen barnet 

har til omsorgspersonen (Smith og Ulvund, 2004). Solheim (2010) understreker betydningen 
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av affektiv inntoning hos barnehageansatte. Med affektiv inntoning mener hun hvordan de 

voksne stiller seg inn på barnets følelsesregister, og møter dem der de er. Skårderud & 

Sommerfeldt (2008, s 227) beskriver begrepet mentalisering som ”evnen til å lese andre og 

seg selv”. Kvello (2010) understreker i sin artikkel viktigheten av god mentaliseringevne hos 

barnehageansatte. Han mener at gjennom en undring og et forsøk på å forstå andre hjelpes de 

ansatte til reflektere over egen praksis slik at man ikke like lett faller inn i låste 

handlingsrepertoarer eller bestemte oppfatninger. Han peker også på at god mentalisering hos 

barnehageansatte vil kunne påvirke dem til å se barnet som et individ, et spesielt menneske 

med særegne behov og ikke bare som et barn i flokken. Skårderud & Sommerfeldt (2008) 

peker på hvordan svekket mentalisering kan føre til misforståelser og falske antakelser. 

I forhold til transaksjonsperspektivet, vil god mentalisering, både hos barnet og hos den 

voksne kunne påvirke utviklingen positivt. Dette er ekstra viktig i forhold til barn som viser 

avvikende adferd, hvor negative transaksjonskjeder vil kunne påvirke barnets utvikling i 

negativ retning. La oss se for oss en tenkt transaksjonskjede. Et barn begynner i barnehagen. 

Barnet har et vanskelig temperament, og blir av den voksne oppfattet som sta og trassig. Den 

voksne har kanskje selv et vanskelig temperament, og reagerer med sinne på barnet når det 

skriker under måltidet i barnehagen. Vi kan se for oss at barnet skriker fordi han ikke fikk den 

tallerkenen han pleier å ha. Barnet på sin side reagerer på den voksnes sinne med å hyle enda 

høyere, den voksne oppfatter dette som trass og fjerner barnet fra matsituasjonen. De andre 

barna får dette med seg og oppfatter barnet som avvikende. Barnet oppfatter kanskje seg selv 

som avvikende. Det kan også hende at den voksne også oppfatter det slik. Hvis den voksne 

her hadde bedre mentaliseringsevne, kan vi tenke oss at hun forsøkte å forstå hvorfor barnet 

gråt i stedet for å reagere på selve adferden. Kanskje et spørsmål om hva som var galt hadde 

vært nok. På den måten kunne den voksne, gjennom å tone seg inn på barnets følelser, unngått 

situasjonen som resulterte i en stempling av barnet som avvikende, og en negativ 

transaksjonskjede kunne utviklet seg. 

Kritikken av mentaliseringsbegrepet går på at det er et vidt og ikke særlig avgrenset begrep 

(Kvello, 2010). Likevel sier begrepet noe viktig om betydningen av å forstå seg selv og andre. 

En god mentaliseringevne er viktig når man jobber med barn. Evnen til mentalisering kan 

trenes opp, i hovedsak gjennom å bli kjent med deg selv som person og gjennom å undre deg 

over andre menneskers følelser og tanker (Kvello, 2010). Tiltross for at mentalisering er noe 

som kan øves opp, påpeker Kvello (2010b) at et menneskes sensitivitet er en relativ stabil del 
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av dets personlighet. Man kan altså anta at det vil være lettere for noen mennesker å trene opp 

god mentaliseringsevne enn for andre. 

Nedenfor vil jeg redegjøre for hvordan refleksjon over egen praksisteori er viktig for å bli 

kjent med seg selv, og som en konsekvens av det, bli bedre på mentalisering. 

 

2.4 Refleksjon over egen praksis 
Jeg vil i her belyse Lauvås & Handal (2000) sin tilnærming til det de kaller prakisteori. 

Lauvås & Handal (2000) peker på viktigheten av å reflektere over sin praksisteori som et ledd 

i deres veiledningsstrategi for lærere. Jeg mener denne innfallsvinkelen til egen praksis er vel 

så viktig for barnehageansatte. Jeg vil også belyse hvordan man gjennom refleksjon over egen 

praksis også bidrar til å forbedre egen mentalisering. Gjennom å bedre egen evne til 

mentalisering, bidrar man også til å bedre barnets evne til mentalisering og til positive 

transaksjonskjeder. 

 

2.4.1 Praksistrekanten 

Løvlie presenterte i 1972 sin praksistrekant. Trekanten er bygget opp av tre nivåer; - Handling 

(P1), Teoribaserte og erfaringsbaserte begrunnelser (P2) og Etisk/Normativ rettferdiggjøring 

(P3). P1 står for selve handlingen, og som i barnehageansattes tilfelle vil dreie seg om den 

praksisen de utfører, det være seg leding av samlingsstund, en-til-en-trening eller å trøste en 

toåring med skrubbsår på kneet. Ovenfor dette nivået ligger P2-nivået, som omfatter de 

teoriene de barnehageansatte har lest og/eller de erfaringene han eller hun har gjort seg i 

praksis. I tillegg til å utgjøre en forståelse av yrket og hva det innebærer, fungerer også P2-

nivået som begrunnelse for P1-nivået. På P3-nivået finner vi det verdigrunnlaget og den etiske 

rettferdiggjøringen som ligger til grunn for den praksisen man utøver. Det er altså her man i 

planleggingen eller tilbakeblikket på praksis spør seg selv om den praksisen man utfører er 

riktig (Pettersen og Løkke 2004, Lauvås & Handal, 2000).  
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2.4.2 Den enkeltes praksisteori 

Basert på Løvlies praksistrekant, presenterte Lauvås og Handal i 1983 sin veiledningsteori for 

lærere. Deres teori skilte seg fra mange foregående veiledningsmodeller, fordi den først og 

fremst fokuserte på refleksjon i veiledningsprosessen. De understreket viktigheten av å 

reflektere over det de kalte den enkelte lærers praksisteori (Pettersen og Løkke 2004). Lauvås 

& Handal (2000) belyser at alle lærere innehar sin egen praksisteori og at denne ligger til 

grunn for hver enkelt lærers pedagogiske praksis. Lauvås & Handal (2000) ser for seg at 

denne indre praksisteorien er bygget opp av tre komponenter – personlige erfaringer, overført 

kunnskap og verdier.  

Personlige erfaringer 

Vi har alle en eller annen erfaring med barn. Enten har vi egne barn eller har passet på barn, 

og ikke minst har vi alle har vært barn selv. Disse erfaringene er med å bygge opp vårt 

forhold til barn, og former til en viss grad på hvilken måte vi betrakter barn. Denne delen av 

praksisteorien kan sees i samsvar med P2-nivået i praksistrekanten, altså våre personlige 

begrunnelser for hvorfor vi handler som vi gjør ovenfor barn (Lauvås & Handal, 2000). 

Gjennom å bli bevisst hvordan våre personlige erfaringer påvirker oss i vår praksis, blir vi 

også kjent med oss selv. Dette er en forutsetning for mentalisering – uten å se oss selv utenfra, 

har vi ingen mulighet for å kunne tolke andres tanker og følelser (Skårderud & Sommerfeldt, 

2008). 

Overført kunnskap 

Med overført kunnskap menes de teorier og den kunnskapen vi har lært av andre, samt de 

strukturer og kulturelle oppfatninger vi har tilegnet oss. Overført kunnskap vil kunne være 

ting vi har lest i bøker, artikler, noe vi har sett på tv eller noe vi har fått gjenfortalt av andre – 

på den måten kan overført kunnskap også være andres erfaringer. I likhet med personlige 

erfaringer, kan overført kunnskap også sees i samsvar med P2-nivået i praksistrekanten 

(Lauvås & Handal, 2000). Vår overførte kunnskap er en del av vårt handlingsgrunnlag, og 

noe vi hele tiden må reflektere over. Denne kunnskapen vil i et transaksjonsperspektiv påvirke 

måten vi oppfatter barn på. 

Verdier 
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Våre verdier og holdningene våre som formes av disse verdiene, er med på å prege vårt syn på 

omverdenen. Hvilken kultur vi er født inn i, hvordan foreldrene våre oppdro oss, og føringer i 

samfunnet og samtiden er elementer som påvirker våre egne personlige overbevisninger og 

former vårt verdigrunnlag. Verdier kan sees som en parallell til nivå P3 i praksistrekanten, 

altså hvordan vi etisk begrunner våre handlinger (Lauvås & Handal, 2000). Verdiene vi har 

med oss, ligger ofte implisitt i vår praksis.  

 

Disse tre elementene kan på ingen måte sees på separat, men til sammen danner de det Lauvås 

& Handal (2000) kaller den enkeltes praksisteori. Elementene er ikke nødvendigvis likestilte, 

og det er nesten umulig å skille ut hvilken av komponentene som påvirker oss til å handle på 

en bestemt måte. For eksempel blir våre personlige erfaringer preget både av kunnskapen vi 

har tilegnet oss og de verdiene vi innehar. Vi vil antakelig oppfatte et urolig barn annerledes 

hvis vi har lest om hvordan barn og voksne påvirker hverandres adferd. Det vil i tillegg 

antakelig påvirke vår oppfatning av barnet om vi er født i Norge eller Sudan. Det viktige er at 

man reflekterer over egen praksisteori og på den måten blir bevisst hvorfor man handler slik 

som man gjør. 

 

Kollektiv praksisteori 

Lauvås & Handal (2000) poengterer at selv om de fokuserer på individuell veiledning og 

praksisteori, går det selvfølgelig an å opparbeide seg en kollektiv praksisteori blant for 

eksempel en gruppe lærere ved en skole. Likevel mener de denne kollektive praksisteorien vil 

være underordnet de individuelle praksisteoriene, fordi det sjelden er en felles enighet om 

verdier og særlig personlige erfaringer. Dette til tross for at det teoretiske utgangspunktet kan 

være det samme (Lauvås & Handal, 2000). I en barnehage kan man se for seg at en slik 

kollektiv praksisteori er enda fjernere, siden førskolelærerne og assistentene antakelig ikke 

har det samme teoretiske utgangspunktet. Det vil her bli enda viktigere å reflektere over egen 

praksisteori i felleskap, slik at man kan dele erfaringer og på den måten bevisstgjøre også sine 

kollegaer. 
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2.4.3 Hvorfor er dette viktig i forhold til urolig adferd i barnehagen? 

Å reflektere over egen og andres praksisteori, gjør forhåpentligvis noe med måten man 

begrunner sine handlinger på. Gjennom å begrunne sine handlinger, kan man også tenke seg 

at man blir bevisst hva som gjør at man handler som man gjør. Som tidligere nevnt, handler 

mentalisering om ”evnen til å lese andre og seg selv” (Skårderud & Sommerfeldt, 2008, s). 

Man kan altså tenke seg at refleksjon over egen praksis bidrar til å bli bedre til å lese seg selv, 

og derfor også bli mer sensitiv. Gjennom denne sensitiviteten kan man tenke seg at man som 

barnehageansatt blir mer bevisst barnets behov, og på den måten skaper positive 

transaksjonskjeder. Det er viktig å huske på at det ikke nødvendigvis er slik at kognitiv 

refleksjon bidrar til større innsikt i seg selv og andre. Hubert & Stuart Dreyfus (1999) 

diskuterer for eksempel i sin ferdighetsmodell hvordan noen former for kunnskap om praksis 

er implisitt. I noen tilfeller klarer vi ikke begrunne hvorfor man gjør som man gjør, rett og 

slett fordi man ikke har ord for det. Vi er med andre ord i besittelse av implisitt kunnskap, noe 

vi bare ”kan”. Bae (1992) peker på at implisitt kunnskap er særlig aktuelt for 

barnehageansatte. Hun beskriver videre at det som regel fokuseres på den positive tause 

kunnskapen, og peker på at det er vel så viktig å avdekke negativ taus kunnskap, som for 

eksempel dårlige holdninger og vranglære. Hubert & Stuart Dreyfus (1999) argumenterer i sin 

artikkel for viktigheten av mesterlære også innen høyere utdanning. De peker på at implisitt 

kunnskap best videreformidles gjennom imitasjon og deltakelse i praksisfelleskap. Duesund 

(1995) peker på at implisitt, eller taus kunnskap, også må regnes som en del av en persons 

kunnskap. Da blir det viktig at denne refleksjonen over praksis også kan foregå i felleskap 

med andre, som nevnt over, eller i form av for eksempel observasjon av hverandre. Spesielt 

viktig vil det være å observere noen som er gode på mentalisering og sensitivitet. Videre må 

man lære seg disse ferdighetene gjennom deltakelse i praksisfellesskapet, for eksempel 

gjennom veiledning i kontekst (Duesund, 1995). Man kan også tenke seg at for eksempel 

videoveiledning, der man filmer gode samspillsituasjoner mellom barn og voksne, kunne 

hjelpe til å reflektere over egen praksis. Målet med refleksjon over egen og andres praksis, må 

være å kunne se refleksjon og handling i kombinasjon, slik at man i praksis klarer å forholde 

seg til hvorfor man handler som man handler (Duesund, 1995). Gjennom en erkjennelse av 

hvorfor man handler som man gjør, vil man bli bedre kjent med seg selv og andre, og på den 

måten kunne bedre sine mentaliseringsevner. 
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2.5 Oppsummering 
Jeg har gjennom dette kapittelet redegjort for oppgavens teoretiske og empiriske 

referanserammer. Jeg forsøker med dette å belyse hvordan man gjennom et 

transaksjonsperspektiv kan legge til rette for gode samspill gjennom sensitive og 

reflekterende voksne i barnehagen. Gjennom disse gode samspillsituasjonene kan man tenke 

seg at negative transaksjonskjeder blir brutt. På denne måten vil det være hensiktsmessig å se 

urolig adferd i barnehagen i lys av samspillet mellom de voksne og et barn. 

I første del av kapittelet diskuterte jeg begrepet urolig adferd. Senere beskrev jeg hvordan 

man kan se urolig adferd i barnehagen i et transaksjonsperspektiv, altså med en forutsetning 

om gjensidig påvirkning mellom barn og voksne. Deretter redegjorde jeg for ulike syn på 

adferdsvansker, med forbehold om at jeg ikke kunne si eller var opptatt av hvorvidt barnet 

hadde en adferdsvanske. Likevel redegjorde jeg for disse tilnærmingene fordi de sier noe om 

en teoretisk tilnærming til avvikende adferd, som vil være en viktig komponent i de voksnes 

praksisteori. Etter det diskuterte jeg betydningen av sensitivitet og hvorfor dette er spesielt 

viktig i forhold til urolig adferd. Til slutt tok jeg opp hvorfor refleksjon over egen praksis er 

essensielt i forhold til egen mentaliseringsevne og forhindring av negative transaksjonskjeder. 
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3 Metode 
 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for valg av metodisk tilnærming til min problemstilling og 

for analyse av datamaterialet. Nedenfor vil jeg gjøre rede for hvordan min 

vitenskapsteoretiske ramme og mine metodiske tilnærminger kan være med på å belyse min 

problemstilling og mine forskningsspørsmål. Deretter vil jeg synliggjøre hvordan 

forskningsprosessen har foregått og hva jeg har gjort for ivareta hensyn til validitet og 

reliabilitet i oppgaven. 

 

3.1 Vitenskapsteoretisk ramme  
Man er i forskningsteoretisk sammenheng enige om at det i ethvert forskningsprosjekt ligger 

til grunn en forforståelse hos forskeren som vil prege hans eller hennes avgjørelser, analyser 

og konklusjoner (Alvesson og Sköldberg, 2008). Denne forforståelsen vil også innvirke på 

hvilken vitenskapsteoretisk tilnærming man velger å legge til grunn. Denne oppgaven preges 

av en fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming. Nedenfor vil jeg redegjøre for mitt valg 

av vitenskapsteoretisk tilnærming. 

 

3.1.1 Fenomenologi 

Fenomenologi kommer av ordene fenomen og logi, og betyr læren om det som viser seg. 

(kilde). Fenomenologien har sitt utspring i Husserls filosofi som blant annet vektla 

menneskers levde erfaringer. Senere ble fenomenologien videreutviklet i eksistensialistisk 

retning av Heidegger og dialektisk av blant andre Merleau-Ponty (Kvale og Brinkmann, 2009, 

Duesund, 1995). Fenomenologien ser bort i fra forestillingen om virkeligheten som en 

objektiv sannhet, og vektlegger den enkeltes subjektive opplevelse (Duesund, 1995). 

Fenomenologisk metode tar derfor sikte på å beskrive det som fremtrer så nøyaktig og 

utfyllende som mulig, og er mindre opptatt av å årsaksforklare og konkludere (Kvale og 

Brinkmann, 2009). Man er interessert i å få frem informantenes opplevelse, men er samtidig 
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bevisst at forskeren selv også er subjektiv. Målet med fenomenologisk forskning er ikke å 

utrydde det subjektive aspektet, men snarere være seg bevisst at det eksisterer, og ta 

forhåndsregler ut fra det(Giorgi, 2004). Objektivitet i fenomenologisk forskning dreier seg 

altså om å beskrive opplevelsene så nøyaktig som mulig og ta høyde for og være 

gjennomsiktig i forhold til forskerens egen subjektivitet (Kvale og Brinkmann, 2009) 

Det at jeg har en fenomenologisk tilnærming til innsamling av data, innebærer at det er den 

subjektive opplevelse som blir utgangspunktet for min oppgave. Jeg vil altså se verden slik 

den fremtrer for meg, og videre forsøke å beskrive hvordan den fremtrer for mine informanter 

(Alvesson og Sköldberg, 2008). I praksis vil dette bety at jeg vil forsøke å være bevisst den 

forforståelse jeg har i form av egne erfaringer i min livsverden, og samtidig erkjenne at jeg 

ikke kan skille min forforståelse fra virkeligheten, fordi virkeligheten for meg er slik jeg 

oppfatter den. Jeg må også legge til side oppfatningen om en objektiv virkelighet, og heller 

forsøke å beskrive mine informanters livsverden, så presist som mulig. (Kvale og Brinkmann, 

2009). 

Jeg forsøker gjennom min problemstilling å belyse hvordan urolig adferd i barnhagen kan 

sees i lys samspill mellom barn og voksne. Moustakas (1994) hevder at ”hovedmålet til 

fenomenologisk forskning er å forstå meningsfulle, konkrete relasjoner som er tilstede i en 

erfaring i en bestemt situasjon i en spesifikk kontekst” (i Postholm, 2005, s. 43)  

Jeg velger altså å forholde meg til et fenomenologisk perspektiv på min oppgave. Dette gjør 

jeg fordi fenomenologien fokuserer på å beskrive verden slik den oppleves, både for meg og 

for de jeg observerer, og det er denne virkeligheten jeg er interessert i å forstå. Nedenfor vil 

jeg redegjøre for mitt rammeverk for analyse av data, nemlig hermeneutikk. 

 

3.1.2 Tilnærming til dataanalyse - hermeneutikk 

Jeg velger å forholde meg til en hermeneutisk metode for tolkning av data. Ordet 

hermeneutikk stammer fra det greske ordet hermeneuein som har tre ulike betydninger, 

nemlig å utlegge, å forklare og å fortolke (Gilje & Grimen, 1998) Hermeneutikken som fag og 

metode vektlegger spørsmålet om hvordan man forstår noe og hvordan man tillegger noe 

mening (Wormnæss, 2005). Innenfor denne vitenskapsteoretiske retningen fremholder man at 

tolkning og forståelse er avhengig av konteksten det man forsker på utspiller seg i. 
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Hermeneutikken er i likhet med fenomenologien også opptatt av at ingenting er objektivt, 

men fokuserer sterkere på viktigheten av å se delene og helheten i forhold til hverandre, og 

ikke minst forskerens egen rolle for de data han samler inn. Her pekes det særlig på 

forskerens forforståelse som viktig å ta hensyn til (Alvesson og Sköldberg, 2008). Kvale 

(1997) beskriver den hermeneutiske sirkelen, som belyser hvordan helheten kan endre delene 

og delene kan endre helheten. Man kan også se for seg denne sirkelen som en spiral, hvor 

delene former helheten, som igjen gjør helheten annerledes (Wormnæs, 2005). 

I min oppgave vil bruk av en hermeneutisk tilnærming til tolkning av data for eksempel 

innebære å analysere alle mine observasjoner i lys av den gitte konteksten. Metodisk fordrer 

denne tilnærmingen at jeg deler observasjonene opp i mindre meningsbærende elementer, 

som jeg sammenligner og ser i forhold til helheten. I tillegg fordrer en hermeneutisk 

tilnærming at jeg er bevisst på min rolle som forsker, og hvordan min forforståelse og 

tilstedeværelse påvirker både de jeg observerer og tolkningen jeg foretar. 

Både et fenomenlogisk og et hermeneutisk perspektiv setter premisser om bevissthet rundt 

blant annet forskningssituasjonen, informanter og egen rolle som forsker. Mine 

vitenskapsteoretiske rammer sier noe om mitt verdisyn som forsker, og fenomenologi og 

hermeneutikk sitt fokus på mening, opplevelse og subjektenes perspektiv, er mest forenelig 

med en kvalitativ tilnærming til forskning.  

 

3.2 Kvalitativ tilnærming 
Vi skiller i forskningssammenheng mellom kvantitativ og kvalitativ tilnærminger (Befring, 

2002). Kvalitative tilnærminger er ofte mer fleksible, mindre formelle, og preges av et større 

fokus på den enkeltes opplevelse enn kvantitative tilnærminger. Kvalitativ forskning tar sikte 

på å få fram de subjektive inntrykkene, språkliggjorte observasjoner, opplevelser og samtaler. 

Kvalitativ metode kjennetegnes dermed ofte av et mindre utvalg og større dybde i 

undersøkelsene. Åpen observasjon og ustrukturerte intervju der informanten får snakke fritt, 

er typiske undersøkelsesmetoder innen kvalitativ forskning (Befring, 2002). 

Valg av forskningstilnærming bestemmer hvordan man velger å besvare sine 

forskningsspørsmål (Kvale, 1997, Vedeler 2000). Da mine forskningsspørsmål dreier seg om 



24 
 

oppfatninger og reaksjoner, og siden jeg forsøker å gripe mine informanters opplevelse, 

velger jeg å benytte meg av en kvalitativ forskningstilnærming. Vedeler (2002) understreker 

at kvalitativ forsking ofte har et fenomenologisk utgangspunkt, altså at man er interessert i å 

beskrive verden slik den oppleves. Man er spesielt opptatt av at dataene kan ha kan ha ulike 

betydninger (Alvesson og Sköldberg, 2008).  

Vedeler (2000) belyser hvordan kvalitativ forskning, gjennom å ha et fenomenologisk 

utgangspunkt, ofte fordrer en direkte kontakt med personene som skal observeres, og at man 

som forsker forsøker å ta informantenes perspektiv. Som vi ser av mine forskningsspørsmål, 

er jeg interessert i hvordan barnet oppfattes som urolig og de voksnes reaksjon på barnets 

adferd. Jeg er interessert i å beskrive fenomenet urolig adferd sett i lys av samspill mellom 

barn og voksne. Jeg anser derfor kvalitativ metode som mest anvendelig til å svare på mine 

forskningsspørsmål, som igjen vil belyse min problemstilling. Når man så har valgt både 

vitenskapsteoretisk ramme og forskningsmessig tilnærming, må man bestemme seg for 

metodiske tilnærminger. Nedenfor vil jeg redegjøre for valg av forskningsdesign og metode 

for datainnsamling. 

 

3.3 Forskningsdesign 
Jeg vil i denne oppgaven benytte meg av kasusstudier som forskningsdesign. Det finne ulike 

oppfatninger av kasusstudier. Postholm (2005) peker på to forskjellige anskuelser av 

forskningsdesignet, nemlig det å betrakte kasusstudier som en metodisk tilnærming og det å 

betrakte kasusstudier som det å studere et kasus. Jeg velger å forholde meg til kasusstudier 

som det å studere et kasus, og vil benytte meg av Gall, Gall & Borgs(2007, s 447) definisjon: 

”the in-dept study of one or more instances of a fenomenon in its real-life context that reflects 

the perspective of partisipants involved in the phenomenon” Kasusstudier benyttes for å 

undersøke et fenomen (Gall, Gall and Borg, 2007). Fenomenet jeg er interessert i er urolig 

adferd sett i lys av samspill mellom barn og voksne.. Barnet jeg observerer, blir mitt kasus. 

Når jeg velger kasusstudier som forskningsdesign, er dette fordi jeg er interessert å belyse 

hvordan ett barn kan bli påvirket og påvirke sine omgivelser, og videre hvordan dette kan øke 

forståelsen for akkurat dette barnets adferd. Noe av hensikten med kasusstudier er nettopp å 

samle detaljerte beskrivelser av det som blir studert. Siden transaksjonsperspektivet står 
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sentralt i denne oppgaven, er jeg avhengig å forholde meg til barnet i samspill med sine 

omgivelser. Ifølge Postholm (2005, s 50) er nettopp noe av fordelen med å benytte seg av 

kassusstudie-design at man ”avdekker interaksjonen mellom ulike faktorer som er 

karakteristiske for dette kasuset i denne settingen”. Vedeler (2000) understreker at kvalitative 

tilnærminger fordrer nærvar til personene som observeres, at informantene er i sitt eget miljø 

og at man gjerne forholder seg til et begrenset antall informanter. Slik sett korrelerer 

kasusstudier med en kvalitativ tilnærming. 

Ved å konsentrere meg om ett barn, får jeg anledning til å gå i dybden i forhold til akkurat 

dette barnet. Slik sett passer også forskningsdesignet overens med en fenomenologisk 

tilnærming, fordi den gir forskeren større muligheter for å få tak i opplevelsen av fenomenet 

man studerer (Gall, Gall and Borg, 2007). Selv om kasusstudier ikke umiddelbart kan 

generaliseres, tenker man seg at man kan beskrive et godt eksempel, og at det kan føre til 

handling som kanskje kan inspirere andre i lignende situasjoner. (Postholm, 2005) 

 

3.4 Observasjon 
Jeg forsøker gjennom min problemstilling å undersøke hvorvidt barnets urolige adferd endres 

i samspill med ulike voksne. Pilotprosjektet legger opp til fem observasjoner, hvor fire av 

disse er på 15 minutter, og en ute-observasjon er på 10 min.  

Observasjon kan beskrives som: ”en systematisk innsamling av informasjon om den fysiske 

og sosiale verden slik den viser seg for oss direkte via våre sanser, i stedet for indirekte 

gjennom beretninger fra andre”(Vedeler, 2000, s.9). Jeg vil altså forsøke å belyse min 

problemstilling gjennom å observere barnets urolige adferd i samspill med hans omgivelser. 

Vedeler (2000) understreker at observasjon som metode bare skal brukes der andre metodiske 

tilnærminger ikke kan gi en like god analyse. I min problemstilling ligger det til grunn en 

analyse hvordan man kan se urolig adferd i lys av samspillet mellom voksne og barn. Man 

kan se for seg at dette kunne være vanskelig å sette ord på gjennom et intervju eller et 

spørreskjema. I tillegg er jeg opptatt av barnets perspektiv, og hvordan barnet er i samspill 

med omgivelsene. Ved intervju eller spørreskjema kan man tenke seg at det hadde vært 

vanskeligere å ta barnets perspektiv. En verbal beskrivelse av samspill ville antakelig fordret 
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en språklig modenhet de færreste barnehagebarn har. Dette kunne medført at man måtte ha 

lagt vekt på de voksnes beskrivelser av barnet.  

Observasjon som metode kan foretas både gjennom kvalitative og kvantitative tilnærminger, 

og også som en kombinasjon av disse. Jeg velger som sagt å forholde meg til en kvalitativ 

tilnærming.  

 

3.5 Før datainnsamlingen 
Nedenfor vil jeg beskrive hva jeg tok hensyn til før innsamlingen av data. Først vil jeg 

redegjøre for utvalg av informanter, deretter hvordan jeg forberedte meg til selve 

observasjonen. 

 

3.5.1 Utvalg av informanter 

Med utgangspunkt i pilotprosjektet ”Uro i skolen” måtte min informant være et barn som 

barnehagen hadde pekt ut som urolig. Jeg valgte å kontakte et spesialpedagogisk fagsenter i 

en norsk storby, som jobber mot barn i barnehage som har krav på spesialpedagogisk hjelp 

etter opplæringsloven og etter barnehageloven. Her spesifiserte jeg at barnet måtte oppfattes 

som urolig av de ansatte i barnehagen. Fordelene ved å kontakte et fagsenter i stedet for en 

enkelt barnehage er, slik jeg ser det, at barnet har spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, og 

dermed også en støttepedagog, noe som vil skape flere ulike situasjoner å observere. I tillegg 

er muligheten for at barnet viser urolig adferd større, siden fagsenteret har vurdert det slik at 

barnet har rett på spesialpedagogisk hjelp etter observasjon av hans eller hennes adferd. Mine 

kriterier for utvelgelse var altså at barnet skulle oppfattes som urolig av de ansatte i 

barnehagen, og motta spesialpedagogisk hjelp på grunnlag av denne uroen. 

Jeg kontaktet fagsenteret per brev og sendte med utkast til brev til den aktuelle barnehagen og 

til barnas foreldre.(se vedlegg 1) Fagsenteret valgte å benytte seg av disse brevene, og sendte 

dem videre til aktuelle barnehager og foreldre. Da fagsenteret hadde mottatt brevet, kontaktet 

de meg og innkalte meg til et møte med lederen for fagsenteret og lederen for 

støttepedagogene. Her fortalte jeg mer om min problemstilling og mitt interesseområde. Jeg 
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ba om å bli holdt utenfor utvelgelsesprosessen av barn, og ble ikke informert om hvem de 

forespurte før samtykke fra foreldre og barnehage forelå.  

Jeg understreket at ingen kontaktinformasjon ikke ville bli lagret elektronisk, og at manuelle 

nedskrivinger ville bli slettet umiddelbart etter prosjektets slutt. 

 

3.5.2 Før observasjonen 

Vedeler (2000) peker på betydningen av trening og erfaring med observasjon før man 

begynner å samle inn data. Jeg gjennomgikk obseservasjonsundervisning ved Institutt for 

Spesialpedagogikk, både som et ledd i utarbeidelse av en prosjektplan og som ekstra 

forelesning. Videre understreker Damsgaard (2003) viktigheten av forståelse av konteksten 

man observerer og ikke minst tilgang til den arenaen man vil forske på. Jeg har over en 

periode på to år vært ansatt som støttepedagog i forskjellige barnehager, og gjennom dette 

arbeid observert mange barn i samhandling med sine omgivelser. Jeg har også gjennomført 

observasjonspraksis på bachelornivå, og jeg har hatt praksis med veiledning av 

barnehagepersonell på masternivå. Denne veiledningen fordret observasjon i forkant. Denne 

erfaringen med barnehager som kontekst hjalp meg i forhold til min rolle som forsker. Jeg er 

fra mitt arbeid som støttepedagog vant til å komme inn i barnehager utenfra, og var på 

forhånd klar over at dette kunne være sårbart for de som jobbet der. Selv om de var informert 

og hadde gitt samtykke til mine observasjoner, var det viktig for meg på forhånd å trygge dem 

på at jeg ikke kom for å finne feil ved ting de gjorde, men å observere samspillet slik jeg så 

det. Fordi jeg har arbeidet som støttepedagog, visste jeg også hvordan fagsentre generelt er 

organisert og hadde bekjentskaper jeg kunne benytte som døråpnere. Jeg takket også ja til 

invitasjonen til å snakke med de ansatte i barnehagen etter at min masteroppgave er 

ferdigstilt, slik at de kan få innblikk i hva jeg har observert.  

For å forsikre meg om at eventuell innsamling av persondata ble gjort riktig og etter etiske 

retningslinjer, søkte jeg Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste om tilrådning av mitt 

prosjekt. Denne tilrådningen mottok jeg før jeg sendte brev med forespørsel om informanter. 

(Se vedlegg 3)  
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3.6 Datainnsamling 
Jeg benyttet med av et observasjonsskjema utviklet for pilotprosjektet ”Uro i skolen”(Se 

vedlegg 2) Skjemaet er utviklet av de ansvarlige for prosjektet. Jeg gjorde noen endringer i 

det originale skjemaet ved at jeg endret navnet på skjemaet fra uro i skolen til uro i 

barnehagen. Videre skrev jeg opp samlingsstund og en-til-en trening i de ulike 

observasjonskontekstene. Jeg valgte å observere litt andre kontekster enn det som var 

beskrevet i observasjonsskjemaet. Dette vil jeg redegjøre for under kapittel 4. Jeg valgte å 

notere for hånd mens jeg observerte, for så å renskrive mine notater umiddelbart etter 

observasjonen. Jeg hadde også en kort samtale med personalet i barnehagen umiddelbart etter 

hver observasjon.  

Etter å ha mottatt kontaktinformasjon til barnehagen jeg skulle observere i av fagsenteret, 

kontaktet jeg barnehagen per telefon. Der avtalte jeg å komme påfølgende mandag for å starte 

min observasjonsrekke. Vedeler (2000) skriver om viktigheten av å bli kjent i den avdelingen 

eller klassen man observerer i. Det at mine informanter og miljøet rundt dem er vant til min 

tilstedeværelse, vil kunne minske den påvirkningen jeg har på deres naturlige adferd. Den 

første dagen i observasjonsrekken satt jeg av til å bli kjent med barnehagen og de ansatte. 

Barnet jeg skulle observere var ikke tilstede denne dagen, da han var syk. Likevel ble de 

andre barna vant til meg og jeg fikk en oversikt over barnehagens fysiske miljø og fikk 

ufarliggjort meg selv i forhold til både voksne og barn. Siden barnet jeg skulle observere ikke 

kom i barnehagen denne første dagen, valgte jeg å komme tidlig neste dag for å bli litt kjent 

med han før observasjonen fant sted. 

Selv om barna ble trygge på meg som observatør, hendte det flere ganger at de tok kontakt 

med meg for eksempel for å få hjelp. Det gjorde at min rolle ble en mellomting mellom å se 

mine informanter fra utsiden og å se den fra innsiden. Gold (1958) beskriver denne rollen som 

”observatør som deltaker” (i Postholm, 2005) Dette kan øke muligheten for at mine 

informanter ble påvirket av mitt nærvær. 

De neste to observasjonene ble gjort de påfølgende to dagene, men etter dette ble barnet jeg 

observerte sykt. Dette betydde at det ble en ukes opphold i observasjonene, og at de tre siste 

observasjonene ble gjennomført på samme dag. Disse tre siste observasjonene var i tre ulike 

kontekster, nemlig utetid, samlingsstund og en-til-en trening 
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Rett etter hver observasjon, satt jeg meg ned og renskrev og fylte ut mine nedtegnelser, slik at 

mine transkripsjoner ble så nøyaktige og detaljerte som mulig.  

 

3.7 Analyse av data 
Som tidligere nevnt, benytter jeg meg av en fenomenologisk ramme og en hermeneutisk 

tilnærming til tolkning og analyse av mitt datamateriale. Hermeneutikk handler om hvordan 

delene tilfører helheten noe, som igjen tilfører delene noe (Kvale, 1997) For meg innebar en 

slik tilnærming at jeg måtte dele datamateriale mitt opp i meningsbærende elementer, se disse 

i lys av helheten, og se hvordan helheten kunne påvirke delene.  

Det finnes ulike måter å både kode, fremstille og tolke kvalitative resultater på. Vedeler 

(2002) peker på at beskrivelsene man gjør under observasjonen er det første leddet i 

analysearbeidet. Jeg begynte min analyse med å lese nøye gjennom mine beskrivelser.Jeg 

hadde to forskningsspørsmål, ” Hva kjennertegner situasjoner der barnets adferd oppfattes 

som urolig?” og ”hvordan reagerer de voksne på barnets adferd?”. Jeg begynte jeg på dette 

tidspunktet å kode mitt materiale i situasjoner der barnet ble oppfattet som urolig og voksnes 

reaksjoner på barnets adferd. Dette sammenfaller med hva man kaller aksial koding, hvor man 

har noen kategorier fra før, men ser etter sammenhenger og nye kategorier underveis (Strauss 

& Corbin, 1998). Jeg fortsatte videre med å se etter fellestrekk og mønstre i mitt 

rådatamateriale. Min tredje kategori ble avledet fra mitt datamateriale, da det ble klart for meg 

når jeg så mine to første kategorier i sammenheng. Min siste kategori tok for seg mulige 

mistolkninger av barnets adferd. Et viktig poeng i aksial koding, er å fokusere på hvilken 

sammenheng disse kategoriene gjorde seg gjeldende (Strauss & Corbin, 1998). Jeg valgte 

derfor å dele materiale opp etter ulik kontekst. Kontekstene jeg observerte i var 

samlingsstund, en-til-en trening, måltid og utetid.  

Når jeg hadde kodet alle beskrivelsene mine, valgte jeg å tolke hva jeg så i hver situasjon. 

Dette skrev jeg i kapittel 4 under hver situasjon, slik at det for leseren skulle være klart hva 

som var beskrivelser og hva som var min opplevelse av situasjonen. Dette er også vesentlig 

ved bruk av en fenomenologisk tilnærming (Postholm, 2005). Etter å ha tolket de ulike 

situasjonene, så jeg situasjonene i lys av kontekst og i lys av hver enkelt kategori. På den 
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måten så jeg delene i lys av helheten (Wormnæss, 2005) Til sist valgte jeg å se kategoriene i 

lys av hverandre, og dette dannet også mine avsluttende refleksjoner. 

 

3.8 Uformelle samtaler 
Jeg valgte å ha uformelle samtaler med støttepedagogen og førskolelæreren på avdelingen. 

Jeg diskuterte med min veileder hvorvidt jeg skulle gjennomføre disse samtalene før eller 

etter observasjonen, og valgte å gjennomføre den etter observasjonene var gjennomført. Dette 

fordi jeg ville forsøke å unngå å bli preget av barnehagens oppfatning av barnet når jeg 

observerte. Samtidig ga det meg muligheten til i etterkant å relatere disse samtalene til mine 

observasjoner, slik at de fungerte som en støtte for mine tolkninger. I de uformelle samtalene 

ba jeg de jeg snakket med om å fortelle meg litt om barnet. Jeg noterte i stikkordsform hva de 

sa. Disse samtalene vil bli presentert under kapittel 4. 

 

3.9 Validitet og reliabilitet 
Validitet og reliabilitet i kvalitativ forskning blir ofte beskyldt for å være utilstrekkelig. Ofte 

er det den sterke avhengigheten til forskeren som utgjør den kraftigste kritikken (Vedeler, 

2000). Det er derfor ekstra viktig å diskutere disse begrepene i kvalitative prosjekter, og peke 

på hva som kan true validiteten og reliabiliteten, og hva man gjøre for å begrense disse 

truslene. Jeg vil nedenfor gjøre greie for begrepet validitet og beskrive trusler mot validitet i 

observasjonsforskning. Deretter vil jeg belyse hvordan jeg i min oppgave har forholdt meg til 

slike trusler og hva jeg eventuelt kunne gjort annerledes. Deretter vil jeg redegjøre for 

begrepet reliabilitet, og forklare hvorfor jeg velger å se reliabilitet som pålitelighet.  

Jeg har i denne oppgaven valgt ikke å diskutere temaet generaliserbarhet, selv om dette 

henger sammen med validitet og reliabilitet (Kvale, 1997). Dette er fordi jeg i min oppgave 

gjennomfører en kasusstudie, og utvalget mitt og tiden jeg observerte er for lite til å kunne si 

noe om dataene mine uten videre kan generaliseres. Det er heller ikke målet med min 

undersøkelse, siden jeg har fokusert på å beskrive et eksempel på et barn som barnehagen 

oppfatter som urolig og hvordan denne oppfatningen kan sees i samspill med voksne. Kvale 
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og Brinkmann (2009) peker på at kasusstudier kan ha verdi i seg selv, og ikke nødvendigvis 

trenger å generaliseres. Likevel er det verdt å merke seg at det muligens kan være 

skjønnsmessig grunnlag for generalisering. Dette fordrer at barnet og de voksne jeg har 

observert kan sies å være typiske eksempler. I min oppgave kunne man da tenke seg at 

spørsmålet ville vært om barnet er et typisk barn som viser urolig adferd og om de voksnes 

reaksjoner er typiske reaksjoner på slik adferd. Det finnes ikke et objektivt svar på om noe er 

typisk, men man kan tenke seg at resultatene i alle fall kunne bety noe for mennesker som 

kjente seg igjen i min oppgave. En annen tilnærming til generalisering er hvorvidt noe kan 

overføres til spesielle situasjoner. I min oppgave kan man kanskje spørre seg om 

observasjonene jeg har gjort av et urolig barn i samlingsstund, kan sies å gjelde andre 

barnehagers samlingsstunder (Kleven, 2002). 

 

3.9.1 Validitet 

Validitet kan beskrives som hvorvidt “metoden undersøker den dens intensjoner er å 

undersøke” (Postholm, 2005, s 170). I kvalitative undersøkelser er validitet sterkt knyttet til 

hvordan vi oppfatter virkeligheten. Kvale (1997) beskriver i sin bok hvordan 

virkelighetsbegrepet har gått fra å være noe objektivt og allment bestemt til å være en sosial 

konstruksjon I dette ligger også en av fenomenologiens viktigste premisser, nemlig at verden 

er slik vi opplever den. Kvale (1997) mener vi kan oppsummere validitet i kvalitativ 

forskning på følgende måte – gjennom at forskeren kontrollerer egen forskning, stiller 

spørsmål ved egen forskning og teoretiserer det han forsker på. Man kan videre sjekke sitt 

eget prosjekt gjennom å vurdere trusler mot validitet, og hvordan man har forsøkt å eliminere 

dette (Vedeler, 2009, Kvale, 1997). Nedenfor vil jeg redegjøre for hvordan man gjennom å se 

prosjektet sitt gjennom trusler mot validitet kan gjøre nettopp dette Kvale(1997) beskriver – 

nemlig kontrollere, stille spørsmål og teoretisere det man forsker på. 

Hammersley (1990) beskriver ulike trusler mot validitet. Han peker i første omgang på 

hvordan validiteten kan trues av at bestemmelse av fokus og beslutninger om hva og hvem 

man skal observere ikke er gode nok. I min oppgave lå det et premiss om at barnet jeg skulle 

observere måtte oppfattes som urolig. Man kan tenke seg at jeg gjennom dette premisset 

overså andre mer interessante aspekter ved situasjonen. I tillegg kan man tenke seg at jeg 

observerte et barn som ikke belyser problemstillingen min. Jeg tok likevel høyde for dette da 
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jeg gjennom mine utvalg henvendte meg til et fagsenter, som allerede hadde klassifisert 

barnets adferd som urolig. I tillegg fant jeg gjennom mine observasjoner sammenhenger som 

jeg valgte å fremstille under kategorien ”mulige mistolkninger av Ks adferd”. Dette kan tyde 

på at jeg var oppmerksom på eventuelle andre fokus en min problemstilling og mine 

forskningsspørsmål. Man kan tenke seg at om jeg overså denne sammenhengen, ville 

validiteten kunne blitt truet. Denne situasjonen sammenfaller også med det Vedeler (2000) 

refererer til som observatørunnlatelse – nemlig å utelate viktige observasjoner, fordi de for 

eksempel kommer samtidig med annen adferd, i mitt tilfelle urolig adferd. 

Hammersley (1990) peker også på hvordan informantene kan oppføre seg annerledes når 

observatøren er til stede. Slik sett vil man ikke kunne beskrive informantenes virkelighet. 

Dette sammenfaller med hva Vedeler (2000) beskriver som observatøreffekten. I min oppgave 

forsøkte jeg å forhindre denne trusselen ved å bli tilbringe en dag i barnehagen før 

observasjonen startet. Likevel var barna bevisst på at jeg var der, og jeg ble en observatør som 

deltok. Man kan tenke seg at dette påvirket hvordan barna oppførte seg, men i forhold til både 

mitt teoretiske og vitenskaplige rammeverk, var denne påvirkningen egentlig ikke så viktig – 

det vil være umulig å få en objektiv observasjon i en sosial konstruert virkelighet. (Kvale, 

1997, Hundeide, 2003) Jeg prøvde uansett å minimere denne påvirkningen ved å svare på 

direkte henvendelser fra barna, men likevel sette meg på avstand og forsøke å observere uten 

å påvirke for mye.  

Videre peker Hammersley (1990) på hvordan registreringen av datamaterialet kan true 

validiteten. Det er en fare for at observatøren misforstår, mistolker eller ikke ser det som 

skjer. Vedeler (2000) peker på at validiteten i observasjonsforskning er avhengig av gode 

beskrivelser. I mine observasjonsskjema skilte jeg derfor nøye mellom deskripsjoner og 

tolkninger, slik at det skulle være gjennomsiktig hva som faktisk skjedde og hva som var 

mine tolkninger. Et fenomenologisk vitenskapsperspektiv legger til grunn at det er min 

opplevelse av det jeg observerer som beskrives (Alvesson og Sköldberg, 2008). Derfor er jeg 

gjennom oppgaven nøye på å skille mellom egne tolkninger og rene beskrivelser, slik at 

denne sammenhengen blir gjennomsiktig for leseren. I tillegg hadde vi ekstra forelesninger og 

trening i observasjonsteknikk før arbeidet med oppgaven startet. Dette kan være med å 

forebygge denne validitetstrusselen.  

Vedeler (2000) peker på hvordan våre holdninger og verdier kan påvirke oss som 

observatører og forskere. Jeg har gjort rede for mitt teoretiske og empiriske ståsted, og kan ha 
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blitt påvirket av dette både under observasjonene og under behandlingen av mine data. Jeg har 

forsøkt å eliminere denne trusselen ved å snakke med de voksne i barnehagen etter hver 

observasjon og også oppsummert med dem etter alle observasjonene var ferdige, for å 

undersøke om de opplevde situasjonen på samme måte som meg. Jeg oppdaget under disse 

samtalene at de voksne hadde tilleggskommetarer som tilføyde mine observasjoner viktige 

forbehold – blant annet at barnet var trøtt og at situasjonen jeg observerte ikke pleide å foregå 

på den måten. Jeg noterte meg dette og kommenterer det også i min analyse av data. I tillegg 

til dette drøftet jeg mine funn med min veileder og mine medstudenter. Dette kan relateres til 

det Vedeler (2000) kaller kollegadrøftinger, og er med på å sikre validiteten i kvalitative 

undersøkelser.  

 

3.9.2 Reliabilitet 

Spørsmålet om reliabilitet er ofte vanskelig i kvalitative undersøkelser, fordi det i 

utgangspunktet handler om hvordan dataene man samler inn er etterprøvbare (Postholm, 

2005) Det kan forstås som om at de samme dataene ville forkomme om noen andre enn meg 

observerte de samme informantene på et annet tidspunkt. Det ville det selvfølgelig ikke være, 

både fordi man ut fra mitt teoretiske ståsted, nemlig transaksjon, kan argumentere med at alle 

samspill endres og er forskjellige over tid, og fordi man gjennom en kvalitativ 

forskningstilnærming ser på en situasjon slik den er her og nå. I dette ligger et premiss om at 

situasjonen og virkeligheten ikke er det samme senere i tid. I tillegg legger et fenomenologisk 

perspektiv til grunn at også forskeren som subjekt ser verden på sin måte. Det vil altså være 

fånyttes å begrense seg til reliabilitet som etterprøvbarhet i min oppgave. 

I stedet velger jeg å forholde meg til reliabilitet som pålitelighet i min oppgave. Påliteligheten 

i en undersøkelse kan bestemmes ut fra om forskeren har diskutert validiteten og trusler mot 

denne godt nok. Den beskriver i forhold til kvalitativ forskningstilnærming om undersøkelsen 

kan sies å belyse den virkeligheten man har observert. Man ser i fenomenologisk forskning 

objektivitet som troskap mot det man har forsket på – at man så nøyaktig og gjennomsiktig 

som mulig har beskrevet den virkeligheten som oppfattes (Kvale, 1997) På denne måten kan 

reliabiliteten i min oppgave sees som hvorvidt jeg har ivaretatt validiteten i oppgaven godt 

nok, ved å være nøyaktig og redusere eventuelle feilkilder (Vedeler, 2000). 
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 Reliabiliteten i oppgaven kunne blitt styrket gjennom for eksempel bruk av video under 

observasjonen. Jeg valgte bort denne muligheten, både fordi det ville være for 

ressurskrevende for mitt prosjekt og i tillegg være mer komplisert i forhold til etiske hensyn i 

forskningsprosessen – det ville for eksempel fordret tillatelse fra alle foreldre i barnehagen. 

Nedenfor vil jeg drøfte viktige etiske hensyn jeg måtte ta i min undersøkelse. 

 

3.10  Etiske hensyn  
I all forsking, og særlig i forskning på mennesker, finnes det etiske hensyn forskeren må 

forholde seg til. Disse etiske hensynene gjør seg gjeldene allerede på planleggingsstadiet av 

forskningen, og har også betydning for validiteten av resultatet. Gall, Gall & Borg (2007) 

problematiserer både forskerens forforståelse og kompetanse i forhold til etikk og validitet. 

De peker på at en lite kompetent forsker kan skade både de menneskene han forsker på i 

tillegg til forskningsfeltet og selve forskningsresultatet. For meg er dette viktig fordi jeg ikke 

er en ekspert i samspill, og jeg har en forforståelse i forhold til at jeg tror at barns urolige 

adferd blir påvirket av andre og påvirker av andre. Det vil bli viktig at jeg fokuserer på å stille 

meg så åpen så mulig, både når jeg observerer og når jeg analyserer mine data.  

Et annet dilemma Gall, Gall & Borg (2007) peker på, er betydningen av redelighet i forhold 

til de man forsker på. Man bør tilstrebe en så ærlig tilnærming som mulig, både i forhold til de 

man observerer og dataene man samler inn. I min oppgave, hvor jeg skal se på endringen i uro 

i ulike kontekster, vil utfordringen ligge i hvor mye jeg skal opplyse de jeg observerer om hva 

jeg ser etter. Da jeg har som fokus å komme så nær virkeligheten som mulig, vil jeg være 

oppmerksom på at de jeg observerer blir påvirket av at jeg er. På den annen side er min 

påvirkning på situasjonen uansett noe man ikke kan unngå, siden det at jeg faktisk er i 

rommet og observerer, faktisk endrer konteksten. 

For å ta etiske hensyn i forskningssituasjonen, kan det kanskje være hensiktsmessig å gå 

gjennom mine observasjoner med de voksne jeg har observert. Gall, Gall & Borg (2007) 

peker også på viktigheten av å forholde seg til at observasjonen blir gjort i ulike kontekster, 

og at man tar med dette i oppgaven. Dette gjør jeg ved å dele opp mitt datamateriale i forhold 

til kontekst.  
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I tillegg peker Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 

(NESH) på etiske retningslinjer som det er viktig for forskeren å reflektere over (NESH, 

2006) De deler sine retningslinjer inn i fem ulike kategorier - hensyn til personer, hensyn til 

grupper og institusjoner, forskersamfunnet, oppdragsforskning og forskningsformidling. I 

forhold til hensyn til personer, er det viktig at jeg i min oppgave mottar skriftlig samtykke av 

både barnehagen og barnets foreldre, og at det samtidig kommer klart frem av informasjonen 

de har fått akkurat hva de har samtykket til. I tillegg er det viktig å understreke ovenfor både 

foreldre og barnehage at det ikke vil gjøres kjent – verken direkte eller indirekte hvilket barn 

som blir observert. I tillegg vil det være foreldrenes avgjørelse hvorvidt de vil informere 

barnet sitt om at jeg skal observere ham/henne. Det må også gjøres klart at samtykket kan 

trekkes tilbake når som helt i prosessen, uten forklaring. Jeg må også ta hensyn til at jeg 

observerer en tredjepart som ikke har gitt sitt skriftlige samtykke. Fordi jeg skal observere 

barnet i samspill med andre, er det ikke til å unngå at jeg observerer for eksempel andre barn 

også. Jeg velger ikke å innhente samtykke hos alle foreldrene da det er det som skjer mellom 

barnet og omgivelsene jeg vil notere meg, ikke spesifikke opplysninger om andre involverte. 

Dette har jeg også opplyst barnehagen og NSD om. 

Et annet hensyn er krav om forskerens uavhengighet. Fordi jeg selv tidligere har vært ansatt 

ved et fagsenteret, kan man tenke seg at jeg kan komme i etiske dilemmaer hvis jeg 

observerer hendelser som setter fagsenteret i et dårlig lys. Jeg vil i min kontakt med 

fagsenteret opplyse om kravet til uavhengighet, og at de ved samtykke fra barnehage og 

foreldre, også samtykker til en uavhengig rapport. (NESH, 2006) 
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4 Resultater – beskrivelser, tolkninger 
og drøftninger 
 

4.1 Innledning 
Jeg vil i denne delen presentere funnene i min undersøkelse. Jeg vil innlede med å 

oppsummere to uformelle samtaler med henholdsvis støttepedagogen og førskolelæreren på 

avdelingen. Støttepedagogen følger opp barnet etter vedtak fra PPT. Deretter vil jeg 

presentere funnene mine gjennom å kategorisere mitt datamateriale inn i tre kategorier. Under 

hver av disse kategoriene vil jeg beskrive nøkkelhendelser og sitere fra mitt rådatamateriale. 

Jeg har valgt å organisere datamaterialet etter kontekst. Deretter vil jeg legge frem min 

personlige tolkning av disse utvalgte hendelsene. Til sist, under hver kategori, vil jeg drøfte 

funnene mine i lys av teori.  

Mine kategorier styrer utvalget fra mitt råmateriale. Jeg velger å benytte innsamlede data som 

er typiske eksempler på de kategoriene jeg har beskrevet i introduksjonskapittelet.  

Til grunn for pilotprosjektet ”Uro i skolen” ligger som tidligere nevnt fem observasjoner som 

skal gjøres over fem dager. Å observere barn, og særlig barnehagebarn, innebærer dog at man 

må forholde seg til en viss grad av uforutsigbarhet, og det skulle vise seg at ikke alt gikk helt 

som planlagt i mitt prosjekt. Etter å ha observert barnet i to dager, ble han syk. Han skulle 

utredes uken etter, noe som innebar at jeg måtte gjennomføre de tre siste observasjonene 

samme dag en uke etter de første observasjonene. I tillegg legger observasjonsskjemaet opp til 

fire observasjoner i samlingsstund. Jeg valgte å bytte ut en av disse observasjonene til en en-

til-en-trening med en voksen. Dette gjorde jeg for å få mer variasjon i kontekstene jeg 

observerte barnet i. I pilotprosjektet beskrives den første observasjonen som hva som skjer i 

samlingsstunden i løpet av en time. Barnehagen jeg observerte i hadde samlingsstunder som 

varte maks 15 min. Jeg valgte derfor å starte min observasjon ved avslutting av egentrening, 

og fortsette observasjonen gjennom barnehagens spisepause. På denne måten fikk jeg med 

meg både overganger mellom aktiviteter, som kan betegnes som til dels uformelle situasjoner 

og mer strukturerte aktiviteter, som kan sees på som mer formelle læringssituasjoner.  
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4.2 Bakgrunnsamtaler 
Jeg vil nedenfor legge frem bakgrunnsfortellinger samlet inn gjennom uformelle samtaler 

med støttepedagog og førskolelærer.  

 

4.2.1 Støttepedagogen forteller 

Barnet (K) er 3 år og begynte i barnehagen i høst. Han bor alene sammen med mor, og er 

tospråklig. Det ble raskt meldt bekymring fra mor. Hun mente han snakket for dårlig, at han 

tidligere hadde hatt ord som han hadde mistet. Mor snakker selv godt norsk, dog ikke 

flytende. Hun utrykte også bekymring for at han ikke ”var slik han skulle være” og ga utrykk 

for at han var veldig urolig og at de av den grunn holdt seg mest for seg selv. Hun gir utrykk 

for at hun oppfatter K som vill. Mor forteller at de ser masse på tv hjemme, noe de også 

legger merke til i barnehagen – K er veldig opptatt av tegnefilmkanalene Disney/Cartoon. 

Støttepedagogen mener mor synes å ha et pessimistisk syn på sønnen.  

Barnet ble ved barnehagestart meldt til spesialpedagogisk fagsenter i samråd med mor. Han 

blir etter utredning henvist videre til Ullevål sykehus, og deretter videre til et 

kompetansesenter. Barnet er til utredning på dette kompetansesenteret mellom mine 

observasjoner. Han har foreløpig ingen diagnose. Barnet har ikke blitt kartlagt i barnehagen.  

I barnehagen har støttepedagogen fokusert mye på sosialisering. Hun synes K er grei med 

andre og at han klarer å dele og å leke, selv om disse kvalitetene har gått noe tilbake i det 

siste. Støttepedagogen spør seg selv om denne tilbakegangen kan skyldes at gutten nå forstår 

at han har en egen vilje, og ikke bare prøver å tilpasse seg. K virker frustrert over ikke å 

kunne formidle hva han føler, og støttepedagogen opplever at det i hans følelsesregister ikke 

er noe forskjell på sint og lei seg. K er engasjert, har lyst til å prøve, han øver på ord. K viser 

stor glede ved å være sammen med andre barn. De andre barna setter pris på ham, og ingen er 

redd for han. K hører etter hva man sier til ham når han har lyst og ro til det. Noen ganger må 

man vise med kroppsspråk og konkretisere hva man mener. Støttepedagogen har lagt merke 

til at han er aggressiv i hente/bringesituasjoner – han kan slå, bite og lignende. 

Støttepedagogen har inntrykk av at han er bortskjemt. Moren kan utrykke følelsene sine 

veldig dramatisk 
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4.2.2 Førskolelæreren forteller 

Førskolelæreren beskriver K som svært urolig da han begynte i barnehagen, men legger til at 

man må huske på at barnet bare er tre år. Det ble tydelig at K ikke var vant til å omgås andre 

barn, men han var positiv til og nysgjerrig på det meste. Han hadde likevel vanskelig for å 

lære og å tilpasse seg barnehagens rutiner, noe førskolelæreren mente andre barn tok til seg 

relativt kjapt. Førskolelæreren stilte spørsmålstegn om hvorvidt dette kunne ha noe med 

rutinene hjemme å gjøre. Førskolelæreren opplever, som spesialpedagogen, at Ks tilpasning 

fungerte bedre en periode i høst for så å bli verre nå. For eksempel sitter han nå sjelden en hel 

samlingsstund sammen med de andre barna, mens dette var noe han klarte fint før.  

Førskolelæreren forteller at K har vanskelig for å holde fokus, og at dette bare er noe han 

klarer i en-til-en situasjoner. Hun forteller at K stort sett løper fra aktivitet til aktivitet og blir 

veldig fort forstyrret. Hun mener også at det er uheldig at K går i en såpass stor 

barnehagegruppe som han gjør. Hun opplever K som veldig blid og positiv og at han har stor 

glede av andre barn. Likevel har han problemer med å opprettholde lek, og han tar lite kontakt 

med andre. Ingen av de andre barna er redd for han. K er ikke sint, noe førskolelæreren synes 

er flott. Hun mener dette bidrar til en positiv utvikling hos K, da de andre barna aksepterer 

mye fra han. Hun synes det er slitsomt for personalet at K bare har 50 % oppfølging i 

barnehagen. Førskolelæreren mener han burde hatt 100 % oppfølging. Avdelingen har mange 

vikarer, og K stikker ofte av. Hun mener de andre barna rammes av at K har for lite 

oppfølging.  

 

4.3 Kategori 1: Urolig adferd i forhold til 
barnehagens forventninger 
Denne kategorien er avledet fra mitt første forskerspørsmål ” Hva kjennertegner situasjoner 

der barnets adferd oppfattes som urolig?”. Jeg valgte et helhetlig perspektiv på uro – jeg vil 

kategorisere i forhold til når Ks adferd oppleves urolig for hans omgivelser. Som vi ser er 

denne kategoriseringen delvis deduktiv. Dette fordi min problemstilling legger opp til at 

urolig adferd kan sees i lys av samspill mellom barn og voksne, og jeg dermed avslører min 

forforståelse om at uro ikke er et individuelt fenomen. Likevel er den også induktiv på den 
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måten at jeg gjennom innsamling av data innså at den eneste måten jeg kunne registrere uro 

på, var å se når K brøt barnehagens forventninger til adferd. 

 Jeg vil altså fokusere på hvordan Ks adferd oppfattes som urolig. Jeg betrakter altså guttens 

adferd som urolig adferd som en konsekvens av omgivelsenes forventninger og reaksjoner.  

 

4.3.1 Urolig adferd 

Med ”urolig adferd” mener jeg i denne oppgaven adferd som ut fra barnehagens regler og 

forventninger oppfattes som urolig. Dette er en normativ beskrivelse av urolig adferd. I tillegg 

vil jeg karakterisere adferd som urolig ut fra de voksnes korreksjoner av adferden. Dette er en 

reaktiv beskrivelse av urolig adferd.  

Jeg har observert K i ulike kontekster. Før hver situasjon vil jeg definere hva jeg oppfatter 

som forventet adferd i disse situasjonene. Dette baserer jeg på reaksjoner på Ks adferd fra 

andre barn og voksne, i tillegg til regler og rutiner barnehagen har for de ulike situasjonene. 

Brudd med disse forventningene vil jeg kategorisere som urolig adferd. Jeg har registrert 

forventninger til adferd i situasjonsbeskrivelsene under. Disse forventningene har jeg utledet 

gjennom samtaler med personalet og observasjon av deres positive og negative reaksjoner på 

adferd. Det er viktig å huske på at dette også er min tolkning av forventningene, og ikke en 

objektiv sannhet. Da jeg likevel velger å legge frem hva jeg oppfatter som forventninger, er 

det fordi dette er hverdagen for barna i barnehagen – de må til enhver tid forholde seg til hva 

de oppfatter som forventet adferd. 

 

4.3.2 Beskrivelser, tolkninger og drøfting  

Jeg vil presentere mine data i forhold til konteksten de befinner seg i. Jeg vil begynne med 

samlingsstund, deretter tar jeg for meg måltidet og til sist en-til-en-treningen. Jeg vil først 

gjøre rede for hva som er den vanlige gangen i situasjonene jeg har observert, og hva jeg 

oppfatter som forventningene til rolig adferd i disse situasjonene. Deretter vil jeg gi en 

innledende beskrivelse av de situasjonene jeg har plukket ut, før jeg bruker sitater og 
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beskrivelser fra det transkriberte datamaterialet mitt. Disse beskrivelsene vil stå i kursiv. Etter 

hver beskrivelse følger min tolkning av situasjonene jeg har beskrevet.  

 

Samlingsstund 

Kontekst 

Barnegruppa på 22 barn deles i to når de skal ha samling. K tilhører de minste barna, 2-3 år, 

som har samlingsstund sammen. Denne gruppen teller 9 barn. Samlingsstunden varer 

vanligvis ca 15 min og gjennomføres som regel etter bleieskift og håndvask, og før første 

måltid. Barna sitter på tynne madrasser på gulvet. Samlingsstundene består mye av ulike 

sanger og sangleker, samt bokopplesning. Noen ganger snakker den voksne om et tema, noen 

ganger snakker hun med barna om hva som har skjedd tidligere, eller ting som skal skje 

senere. 

Forventninger 

Det forventes at barna finner plassen sin og setter seg ned uten å forstyrre de andre barna. I 

tillegg forventes det at de sitter i ro når den voksne har startet samlingen og rekker opp 

hånden om de skal si noe, eller svarer når de blir spurt. Barna forventes også å følge med på 

hva den voksne sier og når en voksen leser bok eller viser frem noe, men må sitte på plassen 

sin så alle får se. Det forventes at barna ikke skal rope eller skrike, eller forstyrre andre 

verbalt. I tillegg vil Ks adferd kategoriseres som urolig når de voksne korrigerer han. 

Nedenfor vil jeg beskrive og tolke syv situasjoner observert i samlingsstund. 

 

Situasjon 1 

Beskrivelse 

Denne dagen begynner samlingsstunden med at K vil sitte på fanget til V1. Han får beskjed 

om å sette seg sammen med de andre barna, men setter seg i stedet ved siden av V1. V1 

starter samlingen uten å kommentere at K ikke har satt seg med de andre barna. Etter å ha 

sunget noen sanger, setter han seg på fanget til V1. Nedenfor følger et typisk eksempel på 

kategorien urolig adferd: 
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K setter seg på fanget til V1. Ser i taket, ser på meg, ser rundt seg. Sitter helt rolig på fanget, 

men deltar ikke i sangene. Sitter på fanget ca 3 min. 

V1: ”K, kjære deg, gå å sitte”.  

Førskolelæreren dytter K opp av fanget sitt og peker på en plass. 

K reiser seg og setter seg på anvist plass.  

V4: ”Fint, K.” 

 

Tolkning 

I denne første sekvensen av samlingsstunden reagerer V1 på at K sitter på fanget hennes. Han 

korrigeres, og vi kan stadfeste at han har brutt en forventning om å sitte stille på plassen sin. 

Denne situasjonen oppfyller altså oppgavens kriterier for urolig adferd. Det er verdt å merke 

seg at K følger førskolelærerens instruksjoner når han blir bedt om å sette seg på plassen sin 

igjen. Førskolelæreren sier heller ikke noe når han setter seg på fanget hennes, men venter til 

han har sittet der en liten stund. Dette var en forventning som for meg var vanskelig å plukke 

opp, fordi K noen ganger fikk lov til å sitte på fanget. Når jeg likevel kategoriserer det som 

urolig adferd, er det på grunn av førskolelærerens reaksjon – hun viste tydelig at hun synes 

det brøt med forventet adferd å sitte på fanget hennes i samlingsstunden, riktignok etter det 

hadde gått en tid. Man kan likevel spørre seg hva konsekvensene av at reaksjonen på denne 

urolige adferden kommer såpass lenge etter K har vært urolig. Dette vil jeg drøfte nærmere 

under neste kategori. 

 

Situasjon 2 

Beskrivelse 

Lenger ut i samlingsstunden skal førskolelæreren ta opp et tema. Temaet for samlingen er 

denne gangen Samefolket. V1 har med bilder av samer som barna skal få titte på. Nedenfor 

følger et utdrag fra min observasjon:  
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V1 viser bilde av samer. Går rundt til alle barna og viser ett og ett barn bilde. K går bort til 

bildene.  

V1: ”Kan du sette deg sammen med D”.  

K går og setter seg, men reiser seg igjen med en gang. Går tilbake til bildene.  

V3:” Nå må du sette deg”.  

V4: ”Nå må du sette deg”. V4 tar K i hånden, hvorpå han protesterer. Et annet barn roper 

”sett deg” til K. V3 mot dette barnet: ”bra du sier fra”.  

K setter seg ned når det er hans tur til å se på bildet. Etter runden går V1 tilbake til midten og 

setter seg i igjen. K følger etter. V1: ” Lille venn, kan du gå og sette deg med [annet barn]?”. 

K setter seg ved V1 i stedet. Ingen reagerer.  

 

Tolkning 

Her ser vi igjen at Ks adferd defineres som urolig adferd. Han blir forsøkt korrigert av alle de 

tre voksne når han reiser seg for å se på bildene, i tillegg blir han korrigert av et av de andre 

barna. Alle de andre barna sitter på plassen sin når V1 skal vise bildene, og det er tydelig at 

det er en forventning at barna skal det under billedvisningen, noe som K bryter. Jeg velger 

derfor å tolke hans adferd som urolig ut fra mine kriterier for urolig adferd. 

 

Situasjon 3 

Beskrivelse 

Den neste observasjonen er fortatt uten V4 til stede. Også her viser K mye urolig adferd i 

forhold til forventningene fra miljøet. Det kan se ut som de voksne her reagerer fortere med å 

ta K ut av samlingen enn når V4 er tilstede. K får mye tilsnakk gjennom denne 

samlingsstunden, og det er tydelig at hans adferd oppfattes som urolig både av personalet og 

av de andre barna. Nedenfor ser vi en typisk situasjon: 

V1, som leder samlingsstunden, har reist seg og gått til kjøkkenet for å hente en bok. K, som 

satt på fanget hennes, reiser seg også.  
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V3:” K, nå må du sitte”.  

Barn: ”Sitte!”  

V3: ”Ikke kjeft på K”.  

K setter deg ned og sitter rolig.  

K: ”V1, bok”  

V1 komme tilbake, setter seg ned og åpner boken. K reiser seg, peker i boken mens V1 leser.  

V3:” K, da må vi gå ut” V3 til V1: ”skal jeg ta han ut?” V1 svarer ikke. 

K peker i boken. ”Bil, bil, bil.  

V3 tar K ut av rommet. 

 

Tolkning 

Vi ser av eksempelet over at K får tilsnakk for å ha reist seg fra plassen sin. Han oppfattes her 

som urolig både av V3 og av et av de andre barna, og han oppfyller dermed kriteriene for 

urolig adferd. Rett etter denne hendelsen, ser vi mer urolig adferd: 

 

Situasjon 4 

Beskrivelse 

K har blitt tatt ut av samlingsstunden på grunn av urolig adferd. V3 prater med han på 

kjøkkenet og følger han tilbake til samlingsstunden etter noen minutter. Situasjonen går 

videre som følger: 

K: ”V1, V1, V1”.  

Begynner å peke i boken.. 

 V3: ”Nå må du sitte på rumpa”.  

K reagerer ikke.  
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V1: ”Da må du sitte hos V3”  

K hyler og legger seg ned på gulvet. V3 forsøker å løfte ham. K hyler høyere. V3 løfter han og 

tar han med ut. 

 

Tolkning 

Her ser vi tydelig at K bryter med barnehagens forventning om akseptabel adferd. V1 

forsøker å korrigere Ks adferd og V3 ender opp med å fjerne K fra samlingsstunden igjen. K 

kommer heller ikke tilbake til samlingsstunden etter dette.  

 

Situasjon 5 

Beskrivelse 

Etter at K har blitt tatt ut av samlingsstunden, sitter V3 med han på kjøkkenet. V3 og K sitter i 

sofaen. En hylle med barnebøker står foran sofaen, og V3 henvender seg til K: 

V3: ” Kan du vise meg hvor boka er?” 

V3 leser bok, peker og spør K om hva de leser. 

K peker og virker veldig engasjert. 

K:”Ven er te? 

V3 svarer. 

 

Tolkning 

Her ser vi at adferden de voksne har oppfattet som urolig adferd i samlingsstunden, oppfattes 

som legitim adferd på kjøkkenet. Denne situasjonen er typisk for de gangene K blir tatt ut av 

samling. Da blir han ofte lest for på kjøkkenet, og han oppfordres til å snakke om det han ser i 

boka og å peke. I tillegg får han sitte på den voksnes fang. 
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Situasjon 6 

Beskrivelse 

I denne observasjonen, som er foretatt en uke etter den første den opprinnelig skulle finne 

sted, kan det virke som de voksne i barnehagen har snakket om grensesetting i forhold til å 

sitte på fanget i samlingsstunden. V4 er med og grensene og forventningene virker tydeligere 

ved denne observasjonen enn de tidligere observasjonene. Nedenfor beskrives et typisk 

eksempel på urolig adferd i samlingsstunden: 

V1 kommer inn i rommet. Alle barna har satt seg på madrassen, sammen med V3 og V4. K 

vil sitte på V1s fang, reiser seg og gjør tegn til å ville gå til V1. 

V4 holder han fast. K gråter. 

V1 ”Ingen skal sitte på fanget”  

V4 ”Ingen skal sitte hos V1. Alle skal sitte på rumpa”. 

 K setter seg. Viser tydelig at han er sint på V4 ved å legge armene i kors og sette underleppa 

ut. 

 

Tolkning 

Her viser de voksne tydelig at Ks adferd er uakseptabel, og jeg kategoriserer her Ks adferd 

som urolig. Resten av samlingsstunden er preget av at K virker sur på V4, men sitter relativt 

stille.  

 

Situasjon 7 

Beskrivelse 

Senere i samlingsstunden kommer denne situasjonen: V1 skal lese bok, og det blir igjen 

vanskelig for K å forholde seg til omgivelsenes forventninger. Nedenfor vises det i et typisk 

eksempel på urolig adferd i samlingsstund:  

V1 går for å hente bok. K blir urolig og legger seg på gulvet. V4 løfter han på plass.  
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V4: ”Nå skal V1 lese bok” K er urolig, legger seg ned igjen. Leker bjørnen sover med seg 

selv.  

 V4: ”Nå må vi høre på”  

K ligger på gulvet, prøver å ake seg til V1. V4 holder han fast. K ser på et bilde på veggen. 

Forsøker å komme seg løs fra V4. V1 fortsetter å lese. 

 V4: ”Skal vi gå ut?”  

K: ”Ja”  

V4: ”Skal vi gå ut og se i en bok?”  

K:”Jaaaa”  

V4:”K?” K hører reagerer ikke, prøver å vri seg unna. V4 tar med seg K ut på kjøkkenet.  

 

Tolkning 

I denne observasjonen kan det se ut som K selv skjønner at han ikke klarer å forholde seg til 

omgivelsenes forventninger og vil bli tatt ut av samlingen. Han virker å ha veldig lyst til å 

reise seg og gå til V1, men blir holdt fast av V4. Det er igjen helt tydelig hva som oppfattes 

som uakseptabel adferd, og jeg kategoriserer her at K utviser urolig adferd.  

 

Den neste situasjonen jeg har observert, er måltidssituasjonen.  

Måltid 

Kontekst 

De små barna spiser ved samme bord, i et annet rom enn de større barna. De voksne serverer 

maten, og en voksen sitter vanligvis ved bordet. Jeg vil trekke frem 3 situasjoner som viser 

urolig adferd under måltidet. 

Forventninger 
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Det forventes at barna sitter på stolen når de spiser, og at de blir sittende til en voksen sier de 

kan gå fra. Det forventes at de ikke leker med maten. De forventes at de er snille mot 

hverandre og ikke forstyrrer hverandre i måltidet. 

 

Situasjon 1 

Beskrivelse 

I dag står grønnsaksuppe med pølsebiter på menyen. Alle barna får smekker på. Alle barna får 

servert maten i en skål og får utdelt skje. V4 sitter på en stol rett ved siden av K. 

K er ganske rolig gjennom hele måltidet. Etter observasjonen kan V4 fortelle meg at dette 

ikke er vanlig for K. Han pleier å være mye mer urolig. Jeg finner likevel noen situasjoner der 

han fyller kriteriene for urolig adferd. Nedenfor følger utdrag fra mitt datamateriale. 

K tar hånden ned i vannglasset.  

V4 flytter glasset og sier rolig:” Drikk ordentlig, ikke putt hånden oppi”.  

 V4:” Skal jeg hjelpe deg?” (Om maten) 

K:” Ja”. 

 

Tolkning 

Her ser vi et eksempel på at K viser urolig adferd. Han blir korrigert og avledet, og det tyder 

på at adferden han utviser oppfattes som et brudd med forventingene til rolig adferd. Det er 

viktig å merke seg at K virker å ta korreksjoner uten protester, selv om vi ser flere lignende 

episoder gjennom måltidet.  

 

Situasjon 2 

Beskrivelse 

Måltidet nærmer seg slutten. K har spist lite. Han spiser ikke lenger og leker med skjeen sin. 

Nedenfor følger et eksempel på urolig adferd: 
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K leker med skjeen og synger.  

V4:” Dette er maten, vi leker ikke med den”. K leker med maten. Han sier:” Tut, tut”.  

V4: ” Smak på den, det er brokkoli.” 

 K: ”Brokkoli?” K putter brød i suppa og leker med skjeen. V4 begynner å snakke med V2.  

 

Tolkning 

I denne situasjonen blir K korrigert og avledet. Her fortsetter han likevel å leke med skjeen. 

V4 reagerer ikke på det. Jeg velger likevel å kategorisere dette som urolig adferd, da V4 i 

første omgang viser at adferden ikke er akseptabel ved korreksjon.  

 

Situasjon 3  

Beskrivelse 

Under hele måltidet har V4s oppmerksomhet utelukkende vært på K. Så begynner hun å 

snakke med V2, og retter da oppmerksomheten mot henne. Nedenfor følger et utdrag fra mitt 

datamateriale som beskriver hvordan K reagerer på dette: 

V4 fortsetter å snakke med V2. K sparker F under bordet.  

V4; ” Ikke spark F”.  

Tar vekk beina til K. Han sparker mer.  

V4: ” La ham være i fred, han liker det ikke.” V4 fortsetter å snakke med V2. 

K tar en brødskive. K leker med skiva, synger og hopper med skiva. V4 tar vekk skiva. K 

gråter. Han kaster armene i været. Han spiser litt mer suppe. Han pirker i maten.  

V4: ”Nå sitter du bare og tuller. Nå tar jeg deg vekk..” V4 flytter tallerkenen vekk fra K. K 

reagerer ikke. 

K peker på glasset og V4 gir ham glasset. K drikker.  
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Tolkning 

Her ser vi at K bryter forventningen om ikke å forstyrre andre barn da han sparker det andre 

barnet under bordet. Denne gangen avleder ikke V4. Jeg vil diskutere denne situasjonen 

nærmere under kategori to, da den også er interessant i forhold til voksnes reaksjon på Ms 

adferd. 

 

En-til-en-trening 

Kontekst 

En-til-en-treningen foregår som regel sammen med V4, og de finner seg ofte et skjermet sted 

for treningen. Ofte pusler K og V4 puslespill sammen, og de øver gjennom dette på 

konsentrasjon, språk og turtakning.  

Forventninger 

Det forventes at K følger med og deltar i opplegget til V4, men her legges opplegget mer opp 

i forhold til Ks ønsker og behov. For eksempel får han velge hvilket puslespill han vil legge. 

Det forventes at han gjør det han får beskjed om, og at han sitter rolig under aktiviteten.  

 

Situasjon 1 

Beskrivelse 

Denne gangen bruker de puslespill, med brikker som skal passe i hull på trebrett. Til å 

begynne med har V4 brettet, legger brikkene ut foran K og spør etter de ulike brikkene. K er 

engasjert, blid og stort sett rolig gjennom hele treningen. På slutten av observasjonen blir han 

lei, og urolig. Utdraget under er fra slutten av egentreningen:  

V4: ”Kan jeg få kua?”  

K: ”Her er hesten.” Finner ku.  

V4: ”Kan jeg få hest?” K ler. Prøver å gjemme brikken. V4 tar brikken fra han. K legger seg 

ned med hodet i madrassen. V4 løfter han opp i sittende stilling.  
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V4: ”Kan jeg få gris?” K setter brikkene på plass. K ligger nå på sofaen og pusler. V4 spør 

om hvor det lille huset er. K finner andre brikker og sier navnene på disse. 

 

Tolkning 

K bryter forventningen om samarbeid når han gjemmer brikken. Når han legger seg ned med 

hodet i madrassen, er det tydelig at V4 oppfatter denne adferden som urolig. Likevel sier hun 

ingenting på at han senere legger seg ned for å pusle. Her kan man se at Ks adferd blir 

oppfattet forskjellig i ulike situasjoner selv om adferden i seg selv er temmelig lik. Det er 

også verdt å merke seg at K virker roligere for meg i en-til-en-situasjonen enn i 

samlingsstundene.  

 

Ute-observasjon 

Kontekst 

De yngste barna er ute på formiddagen før samlingsstunden. Hvor lenge de er ute, kommer an 

på været. Det er som regel frilek ute.  

Forventninger 

Det forventes at barna er snille mot hverandre og hører på beskjeder fra de voksne.  

 

Beskrivelse 

Det snør voldsomt dagen jeg observerer og K er veldig forkjølet. Under observasjonen viser 

han ingen urolig adferd. K ser ut til å trives godt ute, og han følger alle beskjeder, selv når han 

er tydelig sliten. I løpet av observasjonen aker han, mens V4 står på toppen av akebakken og 

motiverer han til å dra opp akebrettet selv. Dette gjør han, tiltross for at han flere ganger blir 

så sliten at han må legge seg ned. Han er blid og positiv gjennom hele observasjonen 
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4.3.3 Drøfting i lys av teori 

Det som går igjen i observasjonene av K, er at han oppfattes som urolig i situasjoner der det 

er mange barn til stede og det er en forventning om å være i ro og følge regler. Som jeg 

tidligere har nevnt, legger jeg et normativt og et reaktivt syn på adferdsproblemer til grunn for 

min kategorisering av urolig adferd (Aasen et al., 2002). For det første ser jeg om adferden 

bryter regler og normer i barnehagen. For det andre ser jeg på hvordan de voksne reagerer på 

Ks adferd og kategoriserer den som urolig ut fra denne reaksjonen. Jeg har karakterisert 

adferd som urolig om Ks adferd enten oppfattes å bryte regler og normer, at han blir korrigert 

av voksne, eller begge deler. 

I utgangspunktet kan man oppfatte disse kategoriseringene som relativt enkle. Likevel ser vi i 

mine observasjoner at virkeligheten ikke er like enkel. La oss begynne med det første 

momentet, nemlig at adferden bryter normer og regler. Hva er egentlig normer og regler? 

Ifølge bokmålsordboka er en regel enten en rettesnor og/ eller noe som stadig gjentar seg. En 

norm er en anerkjent regel, eller det normale (Wangensteen, 2005). Reglene og normene i 

barnehagen var ikke alltid eksplisitte, og forutsetningene for kontekstene jeg har satt opp er 

som tidligere nevnt min tolkning av gjeldende regler. Det var i så måte lettere å registrere de 

voksnes korrigeringer av Ks adferd. Likevel var det ofte et misforhold mellom regler/normer 

og de voksnes reaksjoner. Et eksempel på dette er alle gangene K vil sitte på fanget i 

samlingsstunden. Det er ingen eksplisitt regel, så vidt jeg oppfatter det, om at dette ikke er 

lov. Derimot kan man kanskje argumentere med at det er en norm, en slags normalitet, at 

barna ikke gjør det. Enda vanskeligere blir det når de voksne reagerer ulik fra gang til gang på 

Ks ønske om å sitte på fanget. I tillegg er det å bryte regler som er en del av barnets 

grenseutprøving og må til for å etablere en velfungerende samhandling (Hundeide, 2003). Til 

tross for at jeg tar utgangspunkt i omgivelsenes forventninger til passende adferd, kan jeg ikke 

si at adferden faktisk ER urolig. Når jeg likevel gjør dette, er det fordi jeg, i lys av 

fenomenologi og sosialkonstrutivisme, ser virkeligheten som en sosial kontruksjon og 

fokuserer på den subjektive, levde verden (Hundeide, 2003, Kvale, 1997). Det er viktig å 

merke seg at selv om K bryter med barnehagens forventing til passende adferd, betyr det ikke 

at ville vært tilsvarede i for eksempel en annen barnehage. Jeg sier altså noe om Ks adferd i 

den barnehagen han går i. Dette viser kompleksiteten i å observere og kategorisere adferd som 

urolig.  
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 En del av Ks adferd som oppfattes som urolig, er motorisk uro. Han reiser seg i 

samlingsstunden, løper rundt, og sitter ikke stille. Det er en normal del av en treårings 

uvikling å bruke kroppen sin, med alt det innebærer av løping og hopping (Fallang og Oien, 

2010). Hazen & Durett (1982) peker gjennom sin undersøkelse på at barn som får bevege seg 

spontant omkring, tilegner seg mer spatsial kunnskap enn de som blir ledsaget rundt av 

voksne. Det er altså ikke Ks motoriske uro jeg definerer som urolig, men de gangene denne 

uroen bryter med barnehagens forventninger til passende adferd.  

Hvis vi skal se på Ks adferd i forhold til oppgavens kriterier for urolig adferd, kan vi først ta 

for oss samlingsstundkonteksten. Her ser vi for eksempel at K ofte bryter med normer og 

regler ved å reise seg og peke på bilder og bøker når det er en regel om å sitte på rumpa. De 

voksne reagerer utelukkende med korrigeringer av denne adferden. 

To ganger i løpet av observasjonene kommenterte også andre barn Ks adferd. Dette kan tyde 

på at Ks adferd virket forstyrrende for de andre barna og muligens vanskeliggjorde samspillet 

dem imellom. Sameroff (2010) understreker viktigheten av gode samspillsituasjoner for barns 

utvikling. Som tidligere nevnt er det gjennom transaksjonskjeder barns utvikling formes, og 

godt samspill med både barn og voksne vil kunne påvirke barnets utvikling positiv. Hvis det 

er slik at de andre barna oppfatter Ks adferd som forstyrrende, kan man tenke seg at 

grunnlaget for samspill forverres, og at dette kan føre til at K ikke lærer seg god sosial 

kompetanse. Sosial kompetanse læres i samspillsituasjoner med andre, og Ogden (2002) 

peker på sosial kompetanse som preventivt mot senere adferdsvansker. I tillegg vil gode 

samspillsituasjoner kunne virke positivt inn på Ks egen sensitivitet og mentaliseringsevne 

(Kvello, 2010). 

I tillegg kan man tenke seg at det vanskeliggjør det gode samspillet med de voksne, siden mye 

av kommunikasjonen går med til at den voksne irettesetter K. Nordahl et al.(2005) advarer 

mot å være moraliserende ovenfor barnet, da dette har liten effekt og kan gjøre avstanden 

mellom voksne og barn større. Barnet kan føle seg misforstått og tingliggjort. White & 

Kistner (1992) peker i sin undersøkelse på at barn som stadig får negative tilbakemeldinger 

fra barnehagepersonale/lærere, blir dårligere likt av de andre barna i barnehagen/klassen. Man 

ser altså at de voksnes irettesettelse også kan påvirke Ks samspill med de andre barna. Sett fra 

et mestringsperspektiv, vil stadige irettesettelser kunne påvirke Ks forventning om mestring 

av for eksempel samlingsstund (Bandura, 1997). Dette vil kunne føre til lavere motivasjon til 
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å tilpasse seg samlingsstundens krav, vil kunne føre til en negativ transaksjonskjede 

(Sameroff, 2010). 

Til tross for at jeg kategoriserer Ks adferd som urolig i denne oppgaven, er det viktig å 

understreke at ingenting tyder på at K har en adferdsvanske. Det er også derfor jeg har valgt å 

se Ks adferd som urolig ut fra miljøets forventninger og reaksjoner. Likevel kan vi som før 

nevnt tenke oss at en adferdsvanske er en sterkere variant av urolig adferd. Ogden (2002) 

peker på at adferdsvansker ikke eksisterer uavhengig av kontekst, med andre ord at det som 

kan oppfattes som problemadferd i en setting, kan oppfattes som normal adferd i andre 

settinger. Dette ser vi svært tydelig i observasjonene av K. Hans adferd i 

høytlesningssituasjoner er nesten identisk i samlingsstund og i en-til-en-situasjoner, men 

forventningene i de ulike kontekstene er svært ulike. Dette gjenspeiler seg i omgivelsenes 

reaksjoner på Ks adferd – når han reiser seg og peker i boken under samlingsstund blir han 

irettesatt, og til slutt tatt ut av samlingsstunden. Når han gjør akkurat det samme like etterpå 

sammen med en voksen, blir han oppmuntret til å peke, og får masse positiv feedback på 

adferden. Man kan altså tenke seg at Ks adferd ikke endrer seg i ulike kontekster, men at 

kontekstenes reaksjoner er ulik på lik adferd. Dette er særlig viktig å merke seg, da V4 i 

ettertid opplyser at tiltakene fra kompetansesenteret stort sett dreide seg om en-til-en-trening. 

Formålet med slik en-til-en-trening er som regel at barnet skal kunne generalisere adferden i 

en-til-en-situasjonen og benytte seg av den i resten av barnehagesituasjonen. Her gjør man 

faktisk akkurat det motsatte – man lærer K en adferd som ikke uten videre skal generalisere til 

for eksempel samlingsstunden. Piaget presenterer i sine teorier menneskers behov for 

likevekt. Dette prinsippet går ut på at mennesker vil tilpasse situasjoner inn i sine skjemaer, 

eller lage nye skjemaer for situasjonene, altså assimilere eller akkomodere (Tetzchner, 2001). 

Kan man tenke seg at M har vanskelig for å akkomodere, altså endre på de skjemaene han 

har? Kan det tenkes at han har samme skjema for samlingsstund og en-til-en-situasjoner? Jeg 

vil gå nærmere inn på de voksnes reaksjoner på lik adferd under kategori 2. 

Hvis vi går tilbake til situasjonene der K sitter på fanget i samlingsstunden, kommer det frem 

av observasjonene at K sitter fullstendig rolig når han sitter på fanget. Kan man tenke seg at 

det å sitte på fanget faktisk hjelper K å holde seg rolig i samlingsstunden, og at det han prøver 

på faktisk er å tilpasse seg kontekstens forventninger? En forutsetning for formell 

sosialisering, her i form av barnehage, er at dette fordrer at barn tilpasser seg og blir en del av 

en gruppe (Solheim, 2010). Her kan man kanskje tenke seg at dette betyr at man ikke skal 
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gjøre forskjell på barn. Det er antakelig ikke uten grunn at ordet ”urettferdig” er noe av det 

første barn lærer i barnehagen. Men er det urettferdig å forskjellsbehandle? Selv om vi er del 

av en gruppe, er vi også individer. Solheim (2010) peker i sin artikkel på at det er ved å 

behandle barn ulikt at man kan gi dem de samme mulighetene. Rammeplanen for barnehager 

(Kunnskapsdepartementet, 2006, s.8) stadfester at ”Barnehagen skal støtte og ta hensyn til 

det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.” Det er altså viktig å se 

barnet som et individ, og samtidig ta hensyn til gruppen. Man kan spørre seg hvorvidt det 

ville vært en hindring eller en fordel for fellesskapet at K satt på fanget i samlingsstunden. 

Rammeplanen sier nemlig videre at: ”Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring og 

aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende.” (Kunnskapsdepartementet, 2006, s.8). Kan 

man tenke seg at man styrker Ks muligheter til læring og aktiv deltakelse ved at han får sitte 

på fanget i samlingsstunden? Dette er blant annet et spørsmål om hvorvidt K vil bli oppfattet 

som avvikende om han sitter på fanget under samlingsstunden, hvis ingen andre barn får gjøre 

det. På den annen side må man ta hensyn til at Ks adferd når han ikke sitter på fanget i 

samlingsstunden, kan være vel så stigmatiserende, da han også her oppfører seg annerledes 

enn de andre.  

Det er vanskelig å kategorisere adferd hos barn som urolig, fordi det i bunn og grunn handler 

om hvordan omgivelsene oppfatter denne adferden. Hva jeg synes er urolig, kan andre synes 

er helt normalt. Sigsgaard (2003) peker i sin bok på hvordan det å disiplinere barns kropper, 

for eksempel i barnehagen, kan svekke barns naturlige sosialiseringsprosesser. Han tar et 

oppgjør med stillesittingen i barnehagen, og understreker at man må oppleve verden med hele 

seg, ikke bare kognitivt. Dette korrelerer med fenomenologiske tilnærminger til at mennesker 

både har og er kropp, og at man også erfarer og lærer gjennom kroppen (Duesund, 1995). 

Man kan derfor spørre seg om det er hensiktsmessig å forvente at 2-3åringer klarer å sitte 

stille og følge regler for når man kan snakke i de 15 minuttene en samlingsstund varer. Og 

hvis de klarer det – hva slags pedagogisk mål har man så oppnådd? Har man tonet seg inn på 

hvert enkelt barns behov? Er det forventningene til Ks adferd som er for høye eller er det Ks 

adferd som er forstyrrende? Som jeg har diskutert under denne kategorien, handler urolig 

adferd hos små barn veldig mye om hva miljøet rundt oppfatter som urolig adferd. Gjennom å 

lage regler, etablere rutiner, avholde samlingsstund og måltider, er de voksne med på å legge 

premissene for hva som er akseptabel adferd. Det er viktig at disse premissene er 

gjennomtenkte og at de reflekterer de aktuelle barnas nivå. I dette ligger det også å være 

sensitiv for hvert enkelt barns behov (Solheim, 2010). Under neste kategori vil jeg beskrive de 
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voksnes reaksjoner på Ks adferd. Innunder dette vil jeg også diskutere hvorvidt deres 

forventninger til Ks adferd er tydelige. 

 

4.4 Kategori 2: Hvordan reagerer de voksne på Ks 
adferd? 

Denne oppgavens teoretiske perspektiv preges av en forutsetning om at mennesker og miljø 

påvirker hverandre. Jeg har tidligere redegjort for Sameroffs (2010) transaksjonsmodell. Når 

jeg har laget denne kategorien, er det for å se nærmere på hvordan de voksne i barnehagen 

møter Ks urolige adferd. Kategorien er utledet fra mitt andre forskningsspørsmål, ”hvordan 

reagerer de voksne på barnets adferd?”. Jeg har valgt ut seks situasjoner hvor man kan se 

forskjellige reaksjoner på Ks adferd. Disse seks situasjonene fordeler seg over tre ulike 

kontekster – samlingsstund, måltid og en-til-en trening. Jeg vil forsøke å beskrive og tolke på 

de voksnes reaksjoner på Ks adferd. I tillegg vil jeg beskrive hvordan K ser ut til å reagere på 

de voksnes reaksjoner. 

 

Samlingsstund 

Situasjon 1 

Den første situasjonen jeg skal se på i denne kategorien, har jeg tidligere kategorisert som 

urolig adferd. Jeg tar den med i denne kategorien også fordi situasjonen viser en interessant 

reaksjon på Ks adferd. 

Beskrivelse 

Situasjonen omhandler en typisk problemstilling for K – han vil sitte på fanget til V1 under 

samlingsstunden. Han forsøker å sette seg hos V1 under alle samlinger jeg observerte. Denne 

gangen lykkes han, og utdraget fra mitt datamateriale beskriver V1s reaksjon på denne 

adferden: 

K setter seg på fanget til V1. Ser i taket, ser på meg, ser rundt seg. Sitter helt rolig på fanget, 

men deltar ikke i sangene. Sitter på fanget ca 3 min. 
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V1: ”K, kjære deg, gå å sitte”.  

Førskolelæreren dytter K opp av fanget sitt og peker på en plass. 

K reiser seg og setter seg på anvist plass.  

V4: ”Fint, K.” 

 

Tolkning 

Her ser vi at V1 reagerer på Ks urolige adferd. Han bryter en regel om ikke å sitte på fanget 

under samlingsstunden. Hennes reaksjon kommer først etter at K har visst denne adferden en 

stund (3 min). Jeg vil tro at denne situasjonen oppfattes forskjellig hos K og V1. For V1 er det 

kanskje åpenbart at hun korrigerer Ks urolig adferd – det at han vil sitte på fanget under 

samlingsstunden. Likevel er det ikke sikkert at K oppfatter det slik, siden V1s reaksjon 

kommer såpass lenge etter at han satt seg på fanget hennes. V1 virker oppgitt over at K har 

satt seg på fanget hennes igjen. K setter seg lydig ned med de andre barna etter korreksjonen. 

Den neste situasjonen jeg skal beskrive, er også et eksempel på hvordan de voksne muligens 

ikke korrigerer den adferden de vil korrigere. 

 

Situasjon 2 

Beskrivelse 

I denne første samlingsstunden, som jeg har nevnt tidligere, er temaet Samefolket. 

Situasjonen under skjer ca midt i samlingsstunden, etter at førskolelæreren har gått gjennom 

rutinene med navnelek og sunget de vanlige sangene. V1 har med sameklær som hun skal vise 

frem i samlingsstunden.  

V1 tar fram sameklær.  

K: ”Se på klærne”.  

K reiser seg og går mot klærne.  

V4: ”Gå og sett deg”.  
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K setter seg ned, reiser seg igjen og går tilbake til klærne.  

V3: ”Sett deg på rumpa.”  

K virker ikke å høre V3, og går til klærne. V1 setter på han en hatt. Han løper i ring med 

hatten. V1 tar på en annen jente en hatt. K kikker på jenta og smiler. 

 

Tolkning 

Her ser vi at to av de voksne forsøker å korrigere Ks adferd, mens V1 ser ut til å godta den. Vi 

kan spørre oss om V1 faktisk også oppmuntrer denne adferden. Når K går frem mot klærne, 

etter å ha blitt bedt om å sette seg av to forskjellige voksne, kan det virke som V1 belønner Ks 

adferd med å sette på han en hatt. Man kan også se for seg at V1 gjør dette for å avlede slik at 

Ks adferd ikke forstyrrer de andre barna. Vi ser her at K ikke følger V3 og V4s oppfordringer 

om å sette seg på rumpa. Det virker som han ikke hører dem fordi han er fokusert på klærne 

V1 skal vise frem, men det kan også være at han velger ikke å følge oppfordringen. Et tredje 

alternativ er at han oppfatter V1 som den som styrer samlingen, og at det er henne han 

forholder seg til som regelgiver. Når hun ser ut til å akseptere hans adferd, forholder han seg 

til det. V1 gir ikke utrykk for at K bryter noen forventninger i løpet av situasjonen jeg har 

beskrevet. 

 

Situasjon 3 

Den neste situasjonen antyder at reaksjonene på Ks adferd er annerledes når V4 ikke er til 

stede.  

Beskrivelse 

Samlingsstunden holdes under denne observasjonen uten V4. Situasjonen under beskriver hva 

som skjer når V1 skal lese i slutten av samlingsstunden. Hun har hentet en bok på kjøkkenet, 

og kommer inn i rommet der samlingsstunden holdes: 

V1 komme tilbake, setter seg ned og åpner boken.  

K reiser seg, peker i boken mens V1 leser.  
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V3:” K, da må vi gå ut” V3 til V1: ”skal jeg ta han ut?” V1 svarer ikke. 

K peker i boken. ”Bil, bil, bil.”  

V3 tar K ut av rommet. 

 

Tolkning 

Denne adferden i samlingsstund, og særlig under høytlesning, virker å være typisk for K. Det 

er imidlertid forskjellig hvordan de voksne reagerer på tilsynelatende samme adferd. Når V4 

er til stede, tar det lenger tid og han får flere ”sjanser” før han eventuelt blir tatt ut av 

samlingsstunden. I tillegg er reaksjonene fra de voksne som før nevnt helt forskjellige i 

samlingsstund og en-til-en-situasjoner, selv om Ks adferd er ganske lik. Også her ser K ut til 

ikke å høre V3s forsøk på korrigering av hans adferd. V1 signaliserer ikke at Ks adferd er 

upassende.  

 

Situasjon 4 

Beskrivelse 

I den siste observasjonen av samlingsstund, er det tydelig at de voksne har bestemt seg for 

hvordan de skal håndtere at K vil sitte på fanget til V1. Nedenfor følger et utdrag av hva som 

skjer når K forsøker å sette seg hos V1: 

 

V1 kommer inn. K vil sitte på fanget.  

K gråter. V4 holder han fast.  

V1 ”Ingen skal sitte på fanget”  

V4 ”Ingen skal sitte hos V1. Alle skal sitte på rumpa”. 

K setter seg. Viser tydelig at han er sint på V4 ved å legge armene i kors og sette underleppa 

ut. Deltar ikke på morgensangen. K sitter helt rolig. Blir avledet av eget navn på navnesangen 

og går ut av sur-rollen.  
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Tolkning 

Tiltross for at K virker å bli veldig sur over at han ikke får sitte på fanget, gjør han likevel 

som han får beskjed om – han setter seg på rumpa. Det er heller ingen tvil om at han skjønner 

det som blir formidlet. Her er det verdt å merke seg at alle de voksne – inkludert V1 sier 

tydelig fra om hva som er akseptabel adferd og hva som ikke er det. K lar seg korrigere.  

 

Situasjon 5 

I den neste situasjonen jeg vil trekke frem under denne kategorien ser Ks urolige adferd ut til 

å eskalere når han ikke får V4s oppmerksomhet: 

Beskrivelse 

Under observasjonen av måltidet har K stort sett oppført seg slik det forventes av han, og 

tendenser til uro har blitt avledet og korrigert av V4 som sitter ved siden av. Situasjonen 

under beskriver hva som skjer da V4 begynner å snakke med en annen voksen. 

V4 begynner å snakke med V2.  

K leker med maten. K leker med papir. V4 rydder bort maten og papiret, gjør tegn for ferdig, 

fortsatt i samtale med v2. 

V4 fortsetter å snakke med V2. K sparker et annet barn(F) under bordet.  

V4; ” Ikke spark F”.  

Tar vekk beina til K. K fortsetter å sparke mer.  

V4: ” La ham være i fred, han liker det ikke.”  

V4 vender seg mot K. K slutter å sparke. 

 

Tolkning 
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Denne situasjonen er spennende, fordi det ser ut til at K endrer adferd når fokuset ikke lenger 

er på han. Det kan også se ut som K ikke lar seg korrigere før V4 slutter å snakke med V1. 

Resten av måltidet lar K seg lett avlede og korrigerer egen adferd på oppfordring. Her virker 

det altså som om Ks adferd blir påvirket av at V4 snakker med en annen voksen/tar 

oppmerksomheten vekk fra han. På den annen side kan man også se at V4s oppmerksomhet 

mot den andre voksne gjør at hun ikke like sensitivt reagerer på Ks adferd ved å avlede.  

 

Situasjon 6 

Beskrivelse 

I den siste situasjonen jeg vil belyse i denne kategorien, viser K i en-til-en-trening med V4. 

V4 ber om ulike puslespillbrikker som K skal gi til henne. Hun spør om å få kengubarnet.  

K: ”Kengubarnet hopper!” K later som puslespillprikken hopper. V4 ”Ja, kengubarnet 

hopper”.  

K:”Sprett spretter”. Legger i siste brikke, sier ”Ferdig!”  

V4 ”Ja, bra!”  

 

Tolkning 

Gjennom observasjonene av K med V4, ser man tydelig at hun ganske konsekvent benytter 

seg av avledning for å hindre uro. Selv om K her ikke forholder seg til treningen helt slik den 

skal være, er V4 med på notene og får til en positiv samhandling med K. Man kunne tenkt seg 

at denne situasjonen kunne utspilt seg veldig annerledes om for eksempel V4 ikke hadde vært 

sensitiv og tonet seg inn på Ks behov der og da. Man kan tenke seg at om hun hadde vært 

opptatt av at han skulle følge reglene for en-til-en-treningen i stedet, kunne man ha gått glipp 

av dette fine samspillet.  
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4.4.1 Drøfting i lys av teori 

Barns utvikling preges i av mange ulike faktorer, både arvelige og miljømessige Som jeg har 

redegjort for i teorikapittelet, fordrer et transaksjonsperspektiv at barnet er en aktiv aktør i sin 

egen utvikling (Sameroff, 2010). I forhold til urolig adferd, som denne oppgaven omhandler, 

vil dette bety at voksnes reaksjoner og oppfatninger av Ks adferd vil påvirkes av K selv, og K 

vil igjen bli påvirket at de voksnes reaksjoner. I tillegg ligger det en hel del andre faktorer til 

grunn for hvordan K oppfører seg, det være seg andre barn, hans temperament, de voksnes 

temperament, dagsform, rommet han befinner seg i, hvordan de voksne hadde det kvelden før 

– listen er uendelig. Under denne kategorien har jeg forsøkt å belyse hvordan de voksne 

reagerer på Ks adferd, og jeg vil forsøke å drøfte hvordan disse reaksjonene kan ha noe å si 

for den urolige adferden K viser. Her vil jeg forholde meg både til hvordan de voksnes 

forventninger til K vil kunne påvirkes og hvordan Ks adferd vil kunne påvirkes. 

Det som særlig utpeker seg i de voksnes reaksjoner på Ks adferd, er at den ikke er 

konsekvent. Det gjelder både for identiske situasjoner med de samme voksne, identiske 

situasjoner med forskjellige voksne eller samme adferd i ulike kontekster. Det er ikke 

vanskelig å se for seg at ulike reaksjonen på lik adferd kan oppleves forvirrende for K. 

Solheim (2010) understreker at selv om samspill er en gjensidig prosess, og sensitivitet og 

inntoning også er en viktig del av et barns utvikling, er det alltid den voksne som har ansvaret 

i relasjonen. Det er altså de som gjennom sin evne til mentalisering, må legge til rette for gode 

samspill. Det er de voksnes ansvar å inntone seg barnet, og i tilfellene der de reagerer ulikt på 

Ks adferd, kan man kanskje spørre seg om de er sensitive nok. Selvfølgelig er ikke all adferd 

passende i alle situasjoner. Likevel vil det være hensiktsmessig for de voksne å reflektere over 

sin egen praksis i disse tilfellene, fordi et slikt inkonsekvent – i alle fall for K – 

reaksjonsmønster, vil virke forvirrende. Her har de mulighet til å bryte en negativ 

transaksjonskjede, og støtte Ks utvikling. 

De første situasjonene jeg har beskrevet handler for det meste om hvordan de voksne virker å 

reagere inkonsekvent eller sent på Ks adferd. For at K skal skjønne at adferden han utviser 

ikke er akseptabel, må de voksne vise klart at den ikke er det (Nordahl et al., 2005). I den 

første situasjonen setter K seg på fanget til V1, og V1 ber han etter en stund gå og sette seg på 

rumpa. Jeg beskrev i min tolkning at det kunne virke som V1 var oppgitt over at K satt på 

fanget hennes, men det er verdt å merke seg at han satt fullstendig rolig og gjorde alt som var 

forventet av han mens han satt hos henne. I verste fall kan vi se for oss en transaksjonskjede 
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hvor K oppfatter V1s reaksjon som en reaksjon på at han faktisk satt rolig. Han kan da 

kanskje tro at det å sitte rolig ikke er passende adferd, og dermed være urolig i neste 

samlingsstund? Antakelig er dette en vid tolkning, men man kan i alle fall se for seg at V1s 

sene reaksjon kan skape forvirring om hva som egentlig er passende adferd for K.  

I den neste situasjonen ser vi at to av de voksne forsøker å korrigere Ks adferd når de ber han 

sette seg ned imens V1 viser frem sameklær. K setter seg ikke ned, og adferden hans blir 

”belønnet” av at han får på seg en hatt. Her er det ikke vanskelig å tenke seg at K muligens 

ikke er klar over hvilke forventninger som ligger til grunn for adferden hans. Hundeide (2003) 

peker på at det i relasjoner mellom omsorgsgivere og barn etableres såkalte kontrakter som 

regulerer barns adferd. Disse kontraktene har blitt til gjennom en forhandling i form av for 

eksempel grenseutprøving. Kan vi tenke oss at det at V1 belønner denne adferden, faktisk er 

med på å opprettholde både miljøets forventninger til K som urolig og Ks forventninger til 

seg selv som urolig? Kan det tenkes at V1 symboliserer, gjennom sitt møte med Ks urolige 

adferd, at hun ikke tror han kan følge de vanlige reglene? En annen tolkning av dette kan også 

være at V1 er sensitiv i forhold til Ks behov der og da, og at hun tar hans perspektiv. Dette vil 

ifølge Hundeide (2003) være med på å utvikle et godt samspill mellom barnet og 

omsorgsgiveren.  

I den siste observasjonen av samlingsstunden ser vi at forventningene til K er mye tydeligere. 

Alle de voksne er konsekvente og sier det samme. Det er også tydelig at K forstår hva som 

forventes av han. Det kan virke som om de voksne har klart å etablere en kontrakt med K om 

hva som er passende oppførsel i samlingsstund. Det betyr ikke at K ikke vil prøve å flytte 

grensene, men etter hvert vil denne kontrakten bli mer og mer styrende for hans adferd 

(Hundeide, 2003). Nordahl et al. (2005) peker på behovet for å velge hvilke situasjoner man 

setter grenser i. Har man først bestemt seg, er det viktig at man er konsekvent og at 

regelbrudd vil få hensiktsmessige konsekvenser. Det vil også være viktig å avtale denne 

konsekvensen på forhånd. Konsekvensen for urolig adferd i samlingsstund, ser for K ut til å 

være at han blir tatt ut av samlingen. Det er viktig at de voksne følger med på om dette er en 

konsekvens som virker, i den forstand at den har en effekt på Ks adferd i samlingsstunden. I 

tråd med aktørperspektivet jeg har beskrevet i kapittel 2, kan man spørre seg om Ks adferd i 

samlingsstund kan være en strategi for å bli tatt ut av samlingsstund og lest for med en voksen 

(Nordahl et al., 2005).  
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I måltidssitasjonen, da K ser ut til å reagere på at V4 snakker med en annen voksen, dukker en 

ny problemstilling opp. K har som nevnt en støttepedagog i barnehagen 50 % av tiden. 

Hvordan påvirker det Ks å ha støttepedagog? Hundeide (2003) understreker faren for 

stigmatisering gjennom for eksempel diagnostisering - man kan tenke seg at barnet ”blir” 

diagnosen, og at man på den måten slipper ansvaret med å inkludere barnet i sammenhengen. 

Man kan kanskje tenke seg at lignende scenarioer kan finne sted også i forhold til å ha ekstra 

personale i barnehagen. Siden jeg selv har jobbet som støttepedagog, vet jeg at de andre barna 

på avdelingen veldig tidlig forstår hvilket barn man er i barnehagen for. Dette er 

problemstillinger vi har diskutert ofte, og som regel virker dette ikke å være et problem for 

barnet som mottar hjelp, snarere tvert imot – de er som regel veldig fornøyde med ”å få en 

voksen for seg selv”. Faren ligger selvfølgelig i at barnet ikke selv ser stigmatiseringen dette 

kan medføre. Et annet element er faren for at barnet selv mister troen på egen mestring og 

inntar selvvalgt handikap. Skaalvik og Skaalvik (2005) forklarer dette med at barnet, før for 

eksempel en prøve på skolen, vil gjøre noe som gjør at han kan forvente et dårlig resultat, for 

eksempel ikke sove natten før prøven. Kan man tenke seg at det at K har en voksen tilstede 

som hele tiden hjelper han, øker sjansen for at han velger å innta selvvalgt handikap? Dette 

kan også sees i sammenheng med hva jeg tidligere har skrevet om pygmallioneffekten. Våre 

forventninger til andre påvirker hvordan vi behandler dem (Hundeide, 2003, Tetzchner, 

2001). Man kan med andre ord se for seg at det å ha en støttepedagog i barnehagen, vil kunne 

påvirke de voksnes forventning til ham, for eksempel en oppfatning om at han er urolig. 

Gjennom måten de voksne behandler K på, vil han også kunne speile sine forventninger til 

seg selv i forventningene deres (Skaalvik & Skaalvik, 2005). Å ha en støttepedagog vil da i 

verste fall kunne oppleves som en bekreftelse på at han ikke klarer det han burde. Det vil da 

være svært viktig at støttepedagog er sensitiv og støtter opp K der han faktisk trenger hjelp, 

og lar han prøve seg på egen hånd der han kan takle det selv. I den siste observasjonen, en-til-

en-treningen, ser vi akkurat en slik sensitivitet hos V4. Hun tar barnets perspektiv, og klarer å 

få til en positiv samhandling. Slike øyeblikk av samhandling kan bidra til å øke Ks sosiale 

kompetanse, som på sikt kan virke som en vaksinasjonseffekt mot senere adferdsvansker 

(Ogden, 2002). Det er altså ekstra viktig å være sensitiv i forhold til Ks behov, fordi han er 

spesielt utsatt for å bli sett på som avvikende. Refleksjon over egen rolle er avgjørende for de 

voksne i barnehagen, særlig i forhold til hvordan barn med spesielle behov blir oppfattet av 

både barn og voksne på avdelingen. 
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4.4.2 Mistolkninger av Ks adferd? 

Jeg har under de to andre kategoriene redegjort og drøftet når Ks adferd oppfattes som urolig 

og hvordan de voksne reagerer på denne adferden. I denne kategorien vil jeg se nærmere på 

situasjoner hvor jeg oppfatter en mistolkning av Ks urolige adferd. Gjennom observasjonene 

la jeg nemlig merke til at Ks i samlingsstundene virker veldig interessert og engasjert, men at 

dette engasjementet ble tolket som urolig adferd. Enda mer spennende ble det da jeg merket 

meg at det samme engasjementet ble oppmuntret i en-til-en-situasjonene. Denne kategorien er 

altså deduktiv. Mange av situasjonene jeg beskriver under denne kategorien, er beskrevet 

under en annen kategori. Dette er naturlig, fordi både urolig adferd og voksnes reaksjoner ofte 

er tilstede i eventuelle mistolkninger av adferd. Jeg har i min oppgave latt meg inspirere av 

Bakemans & Adamson (1984) tre første stadier av engasjement. Jeg velger å gjøre dette for å 

sette mitt datamateriale i et system, slik at det vil bli lettere å se sammenhengen med den 

urolige adferden. Deres skala inneholder seks emosjonelle tilstander, hvor det siste stadiet er 

felles engasjement. Disse seks tilstandene ble utviklet for å se på samspill mellom 

nyfødte/barn og omsorgspersoner, men de tre første kategoriene kan hjelpe meg å kategorisere 

Ks engasjement i de situasjonene jeg observerer han i. Jeg har valgt å tilpasse de opprinnelige 

tilstandene til Bakeman & Adamson(1984) til de kontekstene jeg observerer K i. Disse 

kategoriene er som følger: 
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Uengasjert 

K deltar ikke i aktiviteten som pågår. Han virker ikke å høre hva de voksne sier og følger ikke 

instrukser. Han virker opptatt av andre ting eller hendelser enn den aktiviteten som pågår. Han ser 

ikke på den voksne som styrer aktiviteten. 

 

Avventende 

K følger med på den aktiviteten som foregår, men deltar ikke selv.  

 

Engasjert 

K deltar i den aktiviteten som foregår og følger med på den voksne som styrer aktiviteten.  

 

 

 

Nedenfor følger 6 situasjoner som viser hva som for meg fremstår som en misoppfatning av 

Ks engasjement. Situasjonene presenteres i de ulike kontekstene. 

 

Samlingsstund 

Situasjon 1 

Beskrivelse 

Denne samlingen starter med at K setter seg på V1s fang. Hun korrigerer ham ikke på dette. K 

sitter rolig, ser rundt seg og det virker ikke som han hører hva V1 sier. Utdraget nedenfor 

beskriver dette: 

K setter seg hos V1. Ser rundt seg, ser på meg. Sitter helt rolig på fanget, 

V1 snakker om sangene de skal synge. K reagerer først når hun nevner navnet hans.  
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Tolkning 

Denne situasjonen er interessant fordi den viser hvor rolig K er når han kan kodes som 

uengasjert. Han sitter helt stille på fanget, men ser rundt seg. Han virker å oppfylle kriteriene 

for uengasjert tilstand, og ser ikke ut til å følge med. Man kan tenke seg at dette kan tolkes 

som rolig adferd hos K. Det kan tenkes at å sitte på fanget under samlingsstunden gir K en 

pause, både mentalt og fysisk. Likevel er dette en viktig observasjon, da den sier noe om at 

rolig adferd ikke nødvendigvis tyder på at K følger med på det som skjer. 

 

Situasjon 2 

Den neste observasjonen jeg vil trekke frem foregår i samme samlingsstund som situasjonen 

over. Jeg har nevnt situasjonen under kategori 3. Grunnen til at jeg også har den med under 

denne kategorien, er at den viser et typisk eksempel på at Ks engasjement blir tolket som 

urolig adferd hos noen av de voksne. I tillegg viser den hvor lett K skifter mellom engasjert 

og uengasjert tilstand. 

Beskrivelse 

Det er tematid i samlingsstunden, og V1 har med sameklær som barna skal få se på. Under 

følger utdrag fra observasjonen: 

V1 tar fram sameklær.  

K: ”Se på klærne”.  

K reiser seg og går mot klærne.  

V4: ”Gå og sett deg”.  

K setter seg ned, reiser seg igjen og går tilbake til klærne.  

V3: ”Sett deg på rumpa.”  

K virker ikke å høre på V3, og går til klærne. V1 setter på han en hatt. Han løper i ring med 

hatten. V1 tar på en annen jente en hatt. K kikker på jenta og smiler. 
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Tolkning 

Denne situasjonen er spennende fordi K er både engasjert og uengasjert i løpet av de knappe 

to minuttene observasjonen varer. Da han roper ”se på klærne” og reiser seg for å gå mot dem 

er han engasjert. To av de voksne oppfatter denne adferden som urolig, både forhold til 

forventningene jeg har beskrevet tidligere, og fordi de forsøker å korrigere ham. V1 virker 

ikke å forsøke å korrigere Ks adferd, men man kan spørre seg om hun forsøker å avlede han 

ved å sette på han hatten. Det som skjer når hun setter på han hatten, er at han virker å bli 

uengasjert i den aktiviteten han befinner seg i – i stedet for å være med å snakke om 

sameklær, løper han rundt med hatten. Han får forøvrig ingen korreksjoner på dette, tiltross 

for at denne adferden burde oppfattes som urolig.  

 

Situasjon 3 

Den neste situasjonen beskriver to ulike kontekster – først i samlingsstunden og senere med K 

og V3 alene på kjøkkenet etter at K har blitt båret ut av samlingsstunden. Jeg velger å se disse 

observasjonene samlet, da de sier noe om de forskjellige forventningene til Ks adferd. 

Situasjonen er tidligere beskrevet under kategori 2. 

Beskrivelse 

Neste situasjon observeres midt i en samlingsstund. V1 har gått ut for å hente en bok, og 

situasjonen nedenfor beskriver hva som skjer når hun kommer tilbake og setter seg ned i 

samlingsstunden: 

V1 komme tilbake, setter seg ned og åpner boken.  

K reiser seg, peker i boken mens V1 leser.  

V3:”K, da må vi gå ut” V3 til V1: ”skal jeg ta han ut?” V1 svarer ikke. 

K peker i boken. ”Bil, bil, bil.  

V3 tar K ut av rommet. 
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Denne situasjonen er mest interessant om vi ser den i sammenheng med hva som skjer noen 

minutter senere, da K blir tatt med på kjøkkenet for resten av samlingsstunden: 

Beskrivelse 

På kjøkkenet leser blant annet V3 for K mens de andre barna har samling. De sitter tett 

sammen i sofaen, V3 med armen rundt K. 

V3: ” Kan du vise meg hvor boka er?” 

 V3 leser bok, peker og spør K om hva de leser. 

K peker og virker veldig engasjert. 

 K:”Ven er te? 

V3 svarer. 

 

Tolkning 

Her ser vi som før nevnt at Ks adferd er lik i begge situasjoner, men at omgivelsene reagerer 

forskjellig på adferden. Han kan kodes som engasjert både under høytlesningen i 

samlingsstund og høytlesningen på kjøkkenet med V3. Adferden som oppfattes som urolig i 

samlingsstunden er nettopp den adferden som V3 etterspør på kjøkkenet, nemlig at han peker 

og kommenterer boken. I tillegg reiser han seg i samlingsstunden, men det kan virke som 

dette er fordi han vil komme nærmere boka for å peke. I kjøkkensituasjonen sitter han på 

fanget til V3 og trenger ikke reise seg for å rekke frem.  

 

Situasjon 4 

Beskrivelse 

Vi finner også eksempler på at K er uengasjert når han viser urolig adferd, men det skjer ikke 

like ofte som det motsatte. Under følger et udrag fra samlingsstunden. Igjen skal V1 lese bok. 

K har vært rolig under hele samlingen og han virker sur fordi han ikke får sitte på V1s fang. 

Under følger utdrag fra observasjonen: 
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V4: ”Nå skal V1 lese bok”  

K er urolig, legger seg ned igjen. Leker bjørnen sover med seg selv.  

 V4: ”Nå må vi høre på”  

K ligger på gulvet, prøver å ake seg til V1. V4 holder han fast. K ser på et bilde på veggen. 

Forsøker å komme seg løs fra V4. V1 fortsetter å lese. 

 V4: ”Skal vi gå ut?”  

K: ”Ja”  

V4: ”Skal vi gå ut og se i en bok?”  

K:”Jaaaa”  

V4:”K?” K hører ikke etter, prøver å vri seg unna. V4 tar med seg K ut på kjøkkenet. 

 

Tolkning 

Her ser vi at K er urolig og uengasjert. Han virker lei og mest opptatt av å få sitte på fanget til 

V1. Det er verdt å merke seg at han virker uengasjert de gangene han sitter på fanget under 

samlingen. Kan man tenke seg at K trenger å sitte på fanget når han ikke er engasjert? Eller 

omvendt, at han leter etter måter å roe ned seg selv på? Som tidligere nevnt, kan dette også 

sees som en mestringsstrategi – kanskje K viser denne adferden for å bli tatt ut på kjøkkenet.  

 

Situasjon 5 

Beskrivelse 

Den siste samlingsstundsobservasjonen jeg skal ta for meg, er situasjonen etter at K har blitt 

nektet å sitte på fanget til V1. K er tydelig sint og frustrert, han sitter med armene i kors og 

har dyttet underleppa frem. De er nettopp ferdig med å synge, noe K har deltatt i. Under 

følger situasjonen beskrevet: 
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Når sangen er over, setter han igjen armene i kors. V1 teller barna, K følger med. K roper til 

V1, V1 responderer ikke. K legger igjen armene i kors. V1 snakker. K er rolig og ser rundt 

seg, men følger ikke med på V1 eller hva hun sier.  

 

Tolkning 

Her kan det se ut som at K blir uengasjert av at han ikke får noe respons av V1. Det skal 

legges til at han senere blir engasjert igjen. I denne situasjonen ser han rett og slett ut til å 

kjede seg, men han sitter helt rolig. Han får ingen korreksjon på ikke å følge med på 

samlingen, og inntrykket er at denne adferden oppfattes som passende adferd hos de voksne. 

 

En-til -en-situasjoner 

Som tidligere nevnt, ligger det andre forventninger til Ks adferd til grunn i en-til-en-

situasjoner enn i for eksempel samlingsstund. Nedenfor følger en beskrivelse av en situasjon 

under en en-til-en-situasjon: 

 

Situasjon 1 

Beskrivelse 

V4 har tatt frem et puttespill, en plate med figurer man kan ta ut og sette inn igjen. K og V4 

sitter i sofaen med brettet imellom seg. V4 spør etter forskjellige brikkefigurer og K gir de til 

henne. 

V4: ”Kan jeg få tigergutt, K?”  

K:”Tigergutt, vraaaah”. 

 Svarer med navn og lyd på alle brikkene før han gir dem til V4. 

 

Tolkning 
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I denne sekvensen er K helt klart engasjert – han er oppmerksom på V4 og på aktiviteten de 

gjør, og han deltar i aktiviteten. Det er verdt å merke seg at adferden hans her ikke oppfattes 

som urolig. Han oppfyller forventningene om passende adferd og han sitter fysisk rolig.  

 

Situasjon 2 

Beskrivelse 

Litt senere under treningen viser K kroppslig uro. I denne sekvensen skal han selv legge 

brikkene på riktig plass på brettet. Nedenfor følger et utdrag fra min observasjon:  

 

K sitter urolig med beina. Tuller med brikkene, prøver å plassere dem på steder de ikke 

passer.  

V4: ”Passer den der?”  

K:”Neeeeeei”. Smiler. Ler. Reiser seg, sitter urolig. Ser på sløyfa til Tussi. Reiser for å ta 

brikkene V4 sitter med.  

V4: ”Vent litt K”  

K setter seg ned igjen. Rolig. Forteller historie om brikkene på tøysespråk. ”lalalalla”  

 

Tolkning 

I denne sekvensen ser vi at K ikke er engasjert, og han er urolig. Han deltar ikke i aktiviteten, 

på den måten at han gjør noe annet en det som er forventet at han skal gjøre, og han er mer 

opptatt av å tøyse med brikkene enn å sette dem på riktig sted. Adferden kan kategoriseres 

som urolig fordi den bryter med forventet adferd og fordi V4 forsøker å korrigere adferden. 

Her sammenfaller altså Ks uro med at han er uengasjert.  
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4.4.3 Drøfting i lys av teori. 

Som tidligere nevnt, er utgangspunktet for denne oppgaven en forståelse av at barns utvikling 

og læring påvirkes av omgivelser som også påvirkes av barnet selv. Til grunn for 

transaksjonsperspektivet ligger også en oppfatning om at det finnes individuelle genetiske 

trekk hos både barnet og alle andre mennesker de omgir seg med som påvirker utfallet av 

samspillet dem imellom (Sameroff, 2010). Når jeg har valgt å se på Ks engasjement i denne 

oppgaven, er det fordi de voksne ser ut til å blande Ks engasjement som urolig adferd. Det 

kan også hende at K faktisk blir urolig av å være engasjert, men like fullt vil en oppfatning av 

Ks adferd som urolig påvirke samspillet mellom den voksne og barnet.  

I forhold til min problemstilling er denne kategorien relevant fordi den peker på en mulig 

mistolkning av Ks adferd. Hvordan kan vi se en slik misforståelse i et transaksjonsperspektiv? 

Det er et viktig pedagogisk prinsipp at for å kunne lære barn noe, må man tilpasse seg barnets 

nærmeste utviklingssone (Bråthen, 1998). I realiteten betyr dette at man må vite hvor mye 

barnet vet på forhånd før man kan lære det mer. I forhold til transaksjonsprinsippet, er 

kjennskap til barnets kompetanse også essensielt for å legge til rette for gode 

utviklingsmuligheter (Kvello, 2010).  

Skårederud og Sommerfeldt (2008) greier i sin artikkel ut om begrepet mentalisering. 

Mentalisering kan sies å være ”evnen til å lese andre og seg selv”(Skårderud & Sommerfeldt, 

2008 s1066). Kvello (2010) diskuterer hvordan mentalisering hos barnehageansatte kan gjøre 

det enklere å være sensitiv for hvert enkelt barn, og på den måten se barnet som et individ. I 

en del av mine observasjoner ser jeg at de voksne tolker Ks adferd som urolig når han 

egentlig er engasjert. Kunne man tenke seg at de voksne, gjennom å øve opp/forbedre sine 

mentaliseringsferdigheter, kunne møtt K på en annen måte? Kunne man tenke seg at 

refleksjon over egen praksis kunne gjort de voksne oppmerksomme på denne mulige 

mistolkningen? 

Hvorfor er det problematisk at de voksne overser Ks engasjement? Zeman et al. (2006) peker 

i sin artikkel på hvordan 3-4 åringer ofte lærer seg strategier for å regulere egne emosjoner. 

Dette er en riktig og viktig del av barns utvikling, men som annen utvikling påvirkes selvsagt 

den emosjonelle utviklingen også av både arv og miljø. Mine observasjoner kan tyde på at K 

enten ikke klarer å utrykke følelsen av engasjement slik at de voksne forstår ham, eller at de 

voksne, som nevnt over, ikke er sensitive nok. Solheim(2010) understreker i sin artikkel 
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viktigheten av affektiv inntoning – altså at de voksne toner seg inn på barnets følelsestilstand. 

Affektiv inntoning kan også sies å være en del av god mentalisering. Gjennom å tone seg inn 

på barnets følelse, aksepterer man også den følelsen barnet har. I vårt tilfelle, når de voksne 

reagerer negativt på Ks engasjement, kan vi tenke oss at K oppfatter at følelsene hans ikke 

aksepteres.  

I de første situasjonene jeg nevnte under denne kategorien, ser vi at K er uengasjert, men rolig 

når han sitter på fanget. Adferden han viser, er altså en ønskelig adferd i samlingsstunden, 

bortsett fra at han bryter en regel om ikke å sitte på fanget i samlingsstunden. Det er viktig å 

merke seg at han i alle samlingsstundene som ble observert har uttrykt ønske om å sitte på 

fanget. Kan man tenke seg at dette er Ks strategi for emosjonsregulering? At han gjennom de 

voksnes reaksjon på hans engasjement ”lærer seg” at det å være engasjert ikke lønner seg? 

Hvis vi ser for oss at dette stemmer, og at K gjennom mange slike erfaringer lærer seg at det 

som er forventet av ham er å sitte stille og ikke følge med i samlingsstunden, kan man ane hva 

slags konsekvenser dette vil ha for videre læring. En av betingelsene for å kunne lære barn 

noe, er at man har en felles forståelse for det oppgaven man skal løse (Tetzchner, 2001). Hvis 

K lærer seg at ikke å følge med er hensiktsmessig, vil det bli vanskelig å oppnå en slik felles 

forståelse med for eksempel lærere på skolen. På den annen side ser vi at dette engasjementet 

oppmuntres i en-til-en-situasjoner. Solheim (2010) setter fokus på en viktig utfordring i 

barnehager, - nemlig hvordan voksne skal klare å være sensitive i forhold til flere barn 

samtidig. Et tiltak som kan hjelpe her, er å dele barna i mindre grupper. I samlingsstundene 

jeg har oppservert med K, har det gjennomsnittlig vært 9 barn. Tiltross for at det som regel 

har vært tre voksne til stede, er det kun èn voksen som har styrt samlingen. Det ser også ut til 

at K betrakter V1 som lederen av samlingen, siden han ofte ignorerer korreksjoner fra andre 

voksne under samlingsstunden. Det sier seg selv at det er vanskelig å være sensitiv ovenfor ni 

barn under 3,5 år. Kunne det vært en idé å dele samlingen i grupper med tre barn og en 

voksen, og på den måten få frem den sensitiviteten vi ser hos de voksne i en-til-en-

situasjoner? 
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5 Oppsummerende refleksjoner 
Jeg vil nedenfor forsøke å besvare min problemstilling gjennom å reflektere over mine funn 

som en helhet. Jeg vil starte med å se mine kategorier samlet. Deretter vil jeg drøfte hvordan 

jeg gjennom disse kategoriene kan svare på problemstillingen min. Så vil jeg peke på hvorfor 

og hvordan man kan forske videre på dette feltet innen spesialpedagogikk. Til slutt vil 

diskutere pedagogiske implikasjoner i forhold til mine funn. 

 

5.1 Samlet vurdering av mine kategorier 
Gjennom mine observasjoner av K har jeg blitt kjent med gutt som er ivrig og virker blid, noe 

som også stemmer overens med hva både støttepedagogen og førskolelæreren forteller. Som 

tidligere nevnt, har jeg i denne oppgaven gått ut fra et transaksjonsperspektiv når jeg har 

analysert mine data – min oppfatning er at det er en gjensidig påvirkning mellom ulike 

individer og miljø (Sameroff, 2010). Når jeg skulle kategorisere Ks urolige adferd, ble det 

etter hvert tydelig at urolig adferd ikke kan sees som en objektiv sannhet. De voksne reagerte 

noenlunde likt på Ks adferd, men de reagerte forskjellig på lik adferd i ulik kontekst. I tillegg 

kunne det se ut som deres oppfatninger av K som urolig noen ganger korrelerte med gangene 

jeg kodet adferden hans som engasjert. Disse oppfatningene, reaksjonene og mulige 

mistolkningene kan være med på å utvikle negative transaksjonskjeder mellom K og de 

voksne. Noen av grunnene til dette kan tilskrives rammene for barnehager – det er for 

eksempel ikke ubegrenset med voksne og det er masse praktiske ting som skal gjøres. Likevel 

er det viktig å huske på at det er de voksne som har ansvar for gode samspillsituasjoner – 

dårlig samspill kan aldri tilskrives bare barnet (Solheim, 2010). De voksne må gjennom å 

opparbeide egen sensitivitet og mentaliseringsevne forsøke å forstå barnet (Kvello, 2010) 

Evnen til mentalisering kan for eksempel øves opp gjennom refleksjon over egen og andres 

praksis, både når det gjelder eksplisitt og implisitt kunnskap (Lauvås og Handal, 2000, 

Duesund, 1995, Bae,1992). 
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5.2 Hvordan kan urolig adferd i barnehagen sees i 
lys av samspillet mellom voksne og barn? 
Urolig adferd kan defineres på mange ulike måter. Adferden kan defineres ut fra forklaringer i 

miljøet – for eksempel at barnehagen er for lite tilpasset barnets motoriske behov eller at de 

voksne er for strenge. Adferden kan også forklares gjennom egenskaper i individet – for 

eksempel at barnet har et vanskelig temperament, sliter med å regulere emosjoner eller har 

”maur i rumpa”. Vanligst er det å se forklaringer på urolig adferd som en kombinasjon av 

miljømessige og individuelle faktorer. Når jeg i min problemstilling spør hvordan man kan se 

urolig adferd i lys av samspillet mellom barnet og de voksne, er det fordi jeg er interessert i 

den gjensidige påvirkningen som skjer mellom barnet og de voksne. I følge Sameroff (2010) 

er ikke bare barnet og barnets adferd som blir påvirket av miljøet rundt seg, men miljøet blir 

også påvirket av barnet. Slik dannes det transaksjonskjeder, hvor de tidligere erfaringene, 

både hos barnet og de voksne, virker inn på hvordan de handler. Gjennom mine resultater 

mener jeg at man med fordel kan se urolig adferd som et resultat av samspill mellom barn og 

voksne. Det er de voksne som gjennom sin praksis legger føringer for hva som er akseptabel 

adferd. Ved å lage en rutine om at barna for eksempel skal sitte stille i samlingsstund, antyder 

man samtidig at de barna som ikke klarer å sitte rolig og følge reglene er avvikende (Solheim, 

2010). Man kan da tenke seg at de voksne blir påvirket av at barnet bryter disse reglene og 

rutinene, siden de ofte reagerer med korrigeringer i disse situasjonene. Det at de voksne flere 

ganger ser ut til å mistolke barnets engasjement som urolig adferd, kan bygge på den 

påvirkningen barnets tidligere adferd har hatt på dem. I tillegg kan man tenke seg at barnet 

blir påvirket av at reglene i barnhagen synes å være noe vage, og at reaksjonene på lik adferd 

ikke er konsekvent. De mulige mistolkningene av hans adferd vil som tidligere nevnt også 

kunne påvirke hans videre adferd.  

For å forebygge slike negative transaksjonskjeder, er det viktig at de voksne er bevisste den 

påvirkningen de utsettes for. Jeg har tidligere pekt på hvordan man gjennom refleksjon og 

observasjon kan utvikle sin egen sensitivitet. Gjennom denne måten å se urolig adferd på, 

legger man et større ansvar for godt samspill hos de voksne.  
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5.3 Videre forskning 
Som nevnt under kapittel 1, er det svært begrenset forskning på sammenhengen mellom urolig 

adferd og samspill mellom barn og voksne i barnehagen. Gjennom denne oppgaven har jeg 

sett viktige aspekter det kunne vært verd å se nærmere på, nemlig betydningen av sensitivitet 

og refleksjon over egen praksis i forhold til oppfatninger om urolig adferd. Det kunne også 

vært spennende å se videre på hvordan man kunne øve opp en slik sensitivitet hos 

barnehageansatte, og hvordan det kunne påvirket samspillet med barna i barnehagen.  

Denne oppgaven tar utgangspunkt i ett barn i en barnehage. Det ville vært spennende å utvide 

utvalget for å se om man kan se lignende resultater. I et større forskningsprosjekt ville det 

vært hensiktsmessig å filme observasjonene. På den måten ville man bedret validiteten og 

reliabiliteten. I tillegg kunne man tenke seg at man triangulerte ved å bruke både kvalitativ og 

kvantitativ metode, for eksempel gjennom å kode gjennom forhåndsvalgte kategorier i tillegg 

til fri observasjon. Det ville også være interessant å intervjue de voksne i barnehagen og på 

den måten få større innblikk i deres oppfatninger og refleksjoner over egen praksis.  

 

5.4 Pedagogiske refleksjoner 
Jeg har gjennom denne oppgaven drøftet hvordan man kan se urolig adferd i lys av samspillet 

mellom de voksne og et barn i barnehagen. Denne måten å se urolig adferd på skiller seg fra 

både individrettede og miljøfokuserte forklaringer på adferdsproblemer. Det er i et 

transaksjonsperspektiv essensielt å se på hvordan barn og omsorgspersoner både påvirker og 

påvirkes av hverandre over tid. Man må altså se individ og miljø i samspill (Sameroff, 2010) 

Både aktørperspektivet og mestringsperspektivet sees gjerne som systemteorier, hvor det 

ligger en forutsetning om at man ser på relasjonene mellom individ, miljø og kontekst 

(Ogden, 2005). Likevel ser de ut til å mangle en dynamisk komponent, nettopp i forhold til at 

miljøet – i denne oppgaven de voksne – også blir påvirket av individet. Dette kan gjøre at 

teoriene, tiltross for å påberope seg at for eksempel uro er noe som skjer i kontekst, blir for 

fokusert på barnet som ansvarlig for urolig adferd. I verste fall kan et ensidig aktørperspektiv 

føre til at man ser barnet som utslagsgivende for egen adferd. Da hjelper det ikke å legge til 

rette for utvikling i miljøet, man må også reflektere over hvordan en selv blir påvirket av 

barnet, og ikke minst anerkjenne at ansvaret for godt samspill ligger hos den voksne. 
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Lignende konsekvenser kan også sees i et ensidig mestringsperspektiv. Gjennom tro på at 

mestring kan forme barnas selvfølelse, må man stadig reflektere over hvem denne mestringen 

er viktig for. Er det du som voksen som synes at det å være flink i matematikk er mestring for 

barnet? Skaper dette mestringsfølelse for barnet selv?  

Pedagogiske implikasjoner av å se urolig adferd i lys av samspill mellom barn og voksne, vil 

være å legge et større ansvar på de voksne som aktører. Det er de voksne, med sin 

maktposisjon, som må være sensitive og inntone seg i samspillsituasjoner i barnehagen. Man 

må være bevisst sine personlige forutsetninger for den jobben man gjør, og reflektere over 

den praksisen man utfører. Selvfølgelig kan man være preget av rammene for barnehagen, 

man kan være sliten, stresset og lei, men da må man være bevisst nettopp det. Gjennom en 

slik bevissthet kan man kanskje forebygge negative transaksjonskjeder, som igjen vil kunne 

påvirke ens oppfatning om urolig adferd.  
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1 – Brev og samtykkerklæringer 

 

Til Foreldre/Foresatte 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

 

Jeg er student ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og skal skrive en 
masteroppgave om samspill mellom barn med spesialpedagogisk hjelp og andre voksne og 
barn i barnehagen. Masteroppgaven inngår i et større pilotprosjekt, ”Uro i skolen”, som er en 
sammenlignende studie av urolige barn i skoler/barnehager i Oslo og USA. Datamaterialet vil 
bli i undertegnedes masteroppgave. I tillegg vil det anonymiserte datamaterialet bli brukt av 
forskergruppen i forbindelse med hovedprosjektet. 

Jeg ønsker å undersøke hvordan omgivelser og mennesker kan påvirke urolig adferd hos barn. 
Min oppgave vil fokusere på ett barn, som jeg vil observere i ulike situasjoner. Jeg planlegger 
å være tilstede i barnehagen i en uke. Jeg vil fokusere like mye på barnets omgivelser som på 
barnet selv. Det vil ikke fremkomme under observasjonen hvilket barn som er i fokus. Dere 
som foreldre bestemmer selv i hvilken grad og på hvilken måte deres barn skal informeres om 
prosjektet. 

Observasjonene vil ikke bli filmet eller tatt opp på bånd, og all informasjon vil bli behandlet 
konfidensielt og vil bli anonymisert ved prosjektslutt, senest 01.06.2011. Det vil ikke være 
mulig å gjenkjenne verken barn, barnehage eller andre involverte i presentasjonen av 
resultatene. Du/Dere mottar denne forespørselen gjennom barnehagen fordi ditt/deres barn 
passer inn i mitt prosjekt. Jeg håper du/dere gir tillatelse til at deres barn blir med i dette 
prosjektet. I så fall ber jeg du/dere underskrive samtykkeerklæringen nedenfor, og levere den 
til barnehagen. Deltakelse er frivillig, og du/dere vil når som helst kunne trekke dere fra 
prosjektet, uten begrunnelse. Jeg vil ikke få kjennskap til barnet eller foreldrenes identitet før 
et eventuelt samtykke foreligger, og barnets/foreldrenes navn vil så oppbevares separat fra det 
øvrige datamaterialet.  

Denne forespørselen sendes via Fagsenteret og Barnehagen på vegne av undertegnede. 
Prosjektet er tilrådd av Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste. 
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Hvis du/dere har øvrige spørsmål, kontakt meg gjerne på tlf 99739662. Det er også anledning 
til å kontakte min veileder ved Universitetet i Oslo, Professor Sven Nilsen : 
sven.nilsen@isp.no. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Charlotte Egeland 

 

 

TIL FORELDRE/FORESATTE  
SAMTYKKEERKLÆRING VED INNSAMLING OG BRUK AV 
PERSONOPPLYSNINGER TIL FORSKNINGSFORMÅL  
 
 
Jeg/vi har lest informasjonsskrivet vedrørende prosjektet om samspill mellom barn med 
spesialpedagogisk hjelp og andre voksne/barn i barnehagen. Jeg/vi gir vår/t samtykke til at 
mitt/vårt barn, jeg/vi kan delta i prosjektet.  
 
 
Dato/sted: 
 
……………………………………………..  

  
 
 
 
Foreldre/ foresattes underskrift  
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

Denne samtykkeerklæringen returneres i den vedlagte konvolutten til barnets barnehage 
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Fagsenteret  

 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

 

Jeg er student ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og skal skrive en 
masteroppgave om samspill mellom barn med urolig adferd og andre voksne og barn i 
barnehagen. Masteroppgaven inngår i et større pilotprosjekt, ”Uro i skolen”, som er en 
sammenlignende studie av urolige barn i skoler/barnehager i Oslo og USA. 

I forbindelse med dette ønsker jeg hjelp fra dere som fagsenter til å plukke ut et barn med 
urolig adferd og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen for observasjon. Jeg ønsker å 
undersøke hvordan omgivelser og mennesker kan påvirke urolig adferd hos barn. 

Min oppgave vil fokusere på ett barn, som jeg vil observere i ulike situasjoner. Jeg planlegger 
å gjennomføre fem observasjoner av varighet fra 10-60 minutter, spredd over ca en uke. Jeg 
vil fokusere like mye på barnets omgivelser som på barnet selv. Det vil ikke fremkomme 
under observasjonen hvilket barn som er i fokus. Jeg vil ikke få kjennskap til barnet eller 
foreldrenes identitet før et eventuelt samtykke foreligger, og barnets/foreldrenes navn vil så 
oppbevares separat fra det øvrige datamaterialet.  

Observasjonene vil ikke bli filmet eller tatt opp på bånd, og all informasjon vil bli behandlet 
konfidensielt og vil bli anonymisert. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne verken barn, 
barnehage eller andre involverte i presentasjonen av resultatene. Vedlagt følger utkast til brev 
dere kan videresende til barnehage og foreldre, samt samtykkeerklæringer.  

Prosjektet er tilrådd av Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste. 

Hvis du/dere har øvrige spørsmål, kontakt meg gjerne på tlf 99739662. Det er også anledning 
til å kontakte min veileder ved Universitetet i Oslo, Professor Sven Nilsen : 
sven.nilsen@isp.no. 

 

På forhånd takk. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Charlotte Egeland 
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Barnehage 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

 

Jeg er student ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og skal skrive en 
masteroppgave om samspill mellom urolige barn med spesialpedagogisk hjelp og andre 
voksne og barn i barnehagen. Masteroppgaven inngår i et større pilotprosjekt -  ”Uro i 
skolen”, som er en sammenlignende studie av urolige barn i skoler/barnehager i Oslo og 
USA. 

Jeg ønsker å undersøke hvordan omgivelser og mennesker kan påvirke urolig adferd hos barn. 
Min oppgave vil fokusere på ett barn, som jeg vil observere i ulike situasjoner. Jeg planlegger 
å gjennomføre fem observasjoner, spredd over en uke. Jeg vil fokusere like mye på barnets 
omgivelser som på barnet selv. Det vil ikke fremkomme under observasjonen hvilket barn 
som er i fokus.  

Dere mottar denne forespørselen gjennom Fagsenteret fordi dere har et barn i barnehagen som 
passer inn i mitt prosjekt. Fagsenteret vil videreformidle hvilket barn dette gjelder. Jeg ber 
dere om å videresende vedlagt brev til barnet foreldre. Jeg vil ikke få kjennskap til barnet eller 
foreldrenes identitet før et eventuelt samtykke foreligger, og barnets/foreldrenes navn vil så 
oppbevares separat fra det øvrige datamaterialet.  

Observasjonene vil ikke bli filmet eller tatt opp på bånd, og all informasjon vil bli behandlet 
konfidensielt og vil bli anonymisert. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne verken barn, 
barnehage eller andre involverte i oppgaven. Jeg håper dere samtykker til å være med i dette 
prosjektet. I så fall bes dere underskrive samtykkeerklæringen nedenfor, og sende den i ferdig 
frankerte konvolutten til Fagsenteret. Deltakelse er frivillig, og du/dere vil når som helst 
kunne trekke dere fra prosjektet, uten begrunnelse.  

Denne forespørselen sendes via Fagsenteret på vegne av undertegnede. Prosjektet er tilrådd av 
Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste. 

Hvis du/dere har øvrige spørsmål, kontakt meg gjerne på tlf 99739662. Det er også anledning 
til å kontakte min veileder ved Universitetet i Oslo, Professor Sven Nilsen : 
sven.nilsen@isp.no. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Charlotte Egeland 
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TIL BARNEHAGEN 
 

SAMTYKKEERKLÆRING VED INNSAMLING OG BRUK AV 
PERSONOPPLYSNINGER TIL FORSKNINGSFORMÅL 

 
 
 
 
 
 
Vi har lest informasjonsskrivet vedrørende prosjektet om samspill mellom barn med 
spesialpedagogisk hjelp og andre voksne/barn i barnehagen. Vi gir vårt samtykke til at barnehagen 
kan delta i prosjektet.  
 
 
 
Jeg/vi har lest informasjonsskrivet vedrørende prosjektet og jeg/vi gir vår/t samtykke til at 
barnehagen kan delta i prosjektet.  
 
 
Dato/sted:  
 
 
…………………………………….  
 
 
 
Styrers underskrift  
 

………………………………………………………………………………………………………
……………………. 

 

Denne samtykkeerklæringen returneres i den vedlagte ferdigfrankerte konvolutten til Fagsenteret. 
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Vedlegg 2 – Observasjonsskjema 

 

Institutt for spesialpedagogikk, UiO  

OBSERVASJON AV URO I SKOLEN/BARNEHAGEN 

 
 

 
 

1.gangs observasjon: i samlingsstund og under måltid  
Observasjon av hva som skjer i samlingsstunden og under måltid i løpet av en 
time 
 
 

Dato: Type lærested: 
(skole/barnehage) 

 

Klassetrinn/aldersgruppe: Fag/aktivitet: 

Antall elever/ 
barn i klassen/ 
gruppen: 

Observasjonen starter 
kl.: 

 

Observasjonen avsluttes kl.: Total tid 
medgått: 

 
Beskrivelse: Tolkning: 
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Eventuelle spørsmål og kommentarer du måtte ha til det som er beskrevet og tolket: 
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2. gangs observasjon: individuell observasjon. 
Et enkelt barn i samlingsstund 
 – de første 15 min. samlingsstunden  
 

 
Dato: Type lærested: 

(skole/barnehage) 

 

Klassetrinn/aldersgruppe: Fag/aktivitet: 

Antall elever/ 
barn i klassen/ 
gruppen: 

Observasjonen starter 
kl.: 

 

Observasjonen avsluttes kl.: Total tid 
medgått: 

 
Beskrivelse: Tolkning: 
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Eventuelle spørsmål og kommentarer du måtte ha til det som er beskrevet og tolket: 
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3. gangs observasjon: individuell observasjon. 
Et enkelt barn i samlingsstund  
– 15 min. midt i samlingsstund  

 
 

Dato: Type lærested: 
(skole/barnehage) 

 

Klassetrinn/aldersgruppe: Fag/aktivitet: 

Antall elever/ 
barn i klassen/ 
gruppen: 

Observasjonen starter 
kl.: 

 

Observasjonen avsluttes kl.: Total tid 
medgått: 

 
Beskrivelse: Tolkning: 
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4. gangs observasjon: individuell observasjon. 
Et enkelt barn i en til en trening  
– 15 min av en til en treningen 

 
 

Dato: Type lærested: 
(skole/barnehage) 

Klassetrinn/aldersgruppe: Fag/aktivitet: 

Eventuelle spørsmål og kommentarer du måtte ha til det som er beskrevet og tolket: 
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Antall elever/ 
barn i klassen/ 
gruppen: 

Observasjonen starter 
kl.: 

 

Observasjonen avsluttes kl.: Total tid 
medgått: 

 
Beskrivelse: Tolkning: 
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5. gangs observasjon: individuell observasjon. 
Et enkelt barn i fri lek  
– 10 min. av friminuttet/fri lek 

 

 
Dato: Type lærested: 

(skole/barnehage) 

 

Klassetrinn/aldersgruppe: Fag/aktivitet: 

Antall elever/ 
barn i klassen/ 
gruppen: 

Observasjonen starter 
kl.: 

 

Observasjonen avsluttes kl.: Total tid 
medgått: 

 
 
 

Eventuelle spørsmål og kommentarer du måtte ha til det som er beskrevet og tolket: 
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Beskrivelse: Tolkning: 
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Hovedresultater 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelle spørsmål og kommentarer du måtte ha til det som er beskrevet og tolket: 
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Vedlegg 3 - Kvittering fra NSD                     
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