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Sammendrag 

Bakgrunn 

Masteroppgaven er en pilotstudie til forskningsprosjektet Uro i skolen, ledet av Professor Liv 

Duesund ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Forskningsprosjektet er en 

komparativ undersøkelse av uro i norske og amerikanske skoler.   

Uro defineres her som atferd som er forstyrrende for eleven, medelever og/eller læreren 

(Duesund, Nilsen & Opdal, 2010, s. 1). Atferden forstyrrer lærerens undervisning og elevenes 

læring (Sørlie & Nordahl, 1998). Uro er en stor utfordring i den norske skolen i dag. Omtrent 

en tredjedel av elevene opplever at det er mye bråk og uro i klasserommet, og at de blir 

forstyrret av andre elever (Throndsen & Turmo, 2010; Wendelborg, Røe & Skaalvik, 2011).  

Forskningsproblemet 

Masteroppgaven er en eksplorerende casestudie (Yin, 2009). Målet er å få mer kunnskap om 

uro i skolen. Forskningsproblemet er:  

En observasjonsstudie av uro i skolen. 

Forskningsproblemet er vidt, og nyanseres i følgende forskningsspørsmål:  

1. Hvilke typer uro kan observeres hos eleven i skolen? 

2. Hva kjennetegner interaksjonen mellom en urolig elev og medelevene i skolen? 

Resultatene drøftes i sammenheng med det bioøkologiske perspektivet (Bronfenbrenner, 

1979; Bronfenbrenner & Morris, 1998) og annen relevant teori.  

Metode 

Masteroppgaven er en eksplorerende casestudie av uro hos en elev i første klasse. Jeg har 

gjort fem kvalitative observasjoner av eleven og klassen. Første observasjon var observasjon 

av hele klassen. Andre, tredje og fjerde observasjon var observasjoner av en urolig elev i 

klasserommet. Femte observasjon var observasjon av en urolig elev i friminuttet. Under 

observasjonen brukte jeg et observasjonsskjema utarbeidet av Professor Liv Duesund, 

Professor Sven Nilsen og Professor Emeritus Liv Randi Opdal (2010).  
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Resultater 

Jeg observerte tre kategorier av uro hos Kari (eleven), henholdsvis ikke-oppgaverelaterte 

verbale utsagn, ikke-oppgaverelaterte kroppslige bevegelser og ikke-oppgaverelatert bruk av 

objekter. Kategoriene er uro, fordi atferden forstyrret eleven selv, medelever og læreren. 

Oppgaverelatert atferd kan i noen tilfeller være uro, fordi læring kan skape mye støy i 

klasserommet (Ogden, 2009). Uro synes å være et problem i klasserommet, men ikke i 

friminuttet.  

Interaksjonen mellom Kari (en urolig elev) og medelevene kjennetegnes av at Kari brukte uro 

i interaksjon med medelevene, at hun selv tok initiativ til interaksjon med andre elever, at 

medelevene hovedsakelig ignorerte Karis uro, og at medelevene noen ganger gav positiv 

respons på Karis uro. Det synes som det foregår gjensidig påvirkning mellom Kari og 

medelevene (Bronfenbrenner, 1979). I andre observasjonsperiode ignorerte medelevene Karis 

uro. Kari viste ulike typer uro, rettet uroen mot forskjellige elever, og uroen økte i intensitet. I 

tredje observasjonsperiode gav medelevene positiv respons på Karis uro. Kari fortsatte å vise 

samme type uro resten av observasjonen. Resultatene ses i sammenheng med teorien om 

operant betingning (Skinner, 1953), og modellæring (Bandura, 1977).  

Observasjonene tyder på at Kari opplever avvisning fra medelevene. Ignorering er en 

indirekte og mild form for avvisning (Ladd, 2005), og ingen av medelevene kontaktet Kari 

under observasjonene. Det synes å eksistere en kultur for læring i klassen. Uro hemmer læring 

og undervisning (Sørlie & Nordahl, 1998), og bryter derfor med normene i en slik kultur. 

Brudd på normer kan påvirke elevens sosiale posisjon i klassen (Nordahl, Sørlie, Manger & 

Tveit, 2005). I tillegg kan uro forstyrre gruppens sosiale aktiviteter og bryte gruppes regler, 

noe som ofte fører til avvisning (Coie, Dodge & Kupersmidt, 1990). Det er mulig at Kari har 

en oversett eller kontroversiell status i klassen. Det kan også tenkes at Kari blir avvist på 

grunn av kultur og etnisitet, og ikke på grunn av uro (Killen, Rutland & Jampol, 2009).  

Skolen er både en undervisnings- og læringsarena og en sosial arena (Nordahl, 2000). Det 

foregår et sosialt spill i klasserommet, hvor elevene kjemper om å bli akseptert og likt 

(Nordahl, 2010). Kari tok flere ganger initiativ til interaksjon med medelevene. Hun brukte 

uro i interaksjon med andre elever i klassen. Det kan tolkes som at Kari brukte uro som 

strategi for å styrke sin sosiale posisjon i klassen. Kari viste lite oppgaverelatert atferd, hvilket 

kan tyde på at skolen første og fremst var en sosial arena for henne.  
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Forord 

Uro er en stor utfordring i skolen i dag. Å skrive masteroppgave om uro i skolen har vært 

spennende og lærerikt. Jeg har fått mye ny kunnskap om uro som jeg vil ta med meg inn i 

arbeidslivet. Jeg vil takke Professor Liv Duesund for at jeg fikk mulighet til å delta i 

forskningsprosjektet Uro i skolen, og for at jeg har fått delta på forskergruppeseminar i 

Operaen. Det har vært en interessant og lærerik erfaring.     

Det er mange personer som fortjener en takk. Jeg vil takke veilederen min, Professor Liv 

Duesund. Dine tanker om temaet og tilbakemeldingene jeg har fått på oppgaven har vært 

nyttige i arbeidet med masteroppgaven. Jeg vil takke Professor Emeritus Liv Randi Opdal for 

ekstra metodeundervisning, og veiledning i forhold til valg av forskningsspørsmål. Jeg vil 

også takke Åsmund Singstad og Agnete Vold for gjennomlesing av oppgaven og kritiske 

kommentarer. Det har hjulpet meg mye i innspurten av masteroppgaven.  

Jeg vil rette en takk til skolen, læreren og foreldrene som lot meg observere klassen. Takk for 

at dere stilte opp og gjorde det mulig for meg å gjennomføre undersøkelsen. Takk også til 

spesialpedagogen på skolen for hjelp til å finne en elev jeg kunne observere.  

Jeg vil også takke medstudenter som jeg har delt lesesal med. Takk for mange koselige 

lunsjer, hyggelige samtaler, støtte, og hjelp underveis i prosessen. Til slutt vil jeg takke 

familie og venner som har holdt ut med meg dette halvåret. Takk for oppmuntringer, støtte og 

for at dere alltid har hatt tro på meg.  

 

Oslo, mai 2012 

Sigrid Vold 
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1 Innledning 

I dette kapittelet presenterer jeg først bakgrunn for undersøkelsen. Deretter introduserer jeg 

tema for oppgaven. Videre presenterer jeg forskningsproblemet og forskningsspørsmålene jeg 

skal besvare. Til slutt viser jeg hvordan oppgaven er bygd opp.   

1.1 Bakgrunn  

Denne masteroppgaven er en pilotstudie til forskningsprosjektet Uro i skolen, ledet av 

Professor Liv Duesund ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. 

Forskningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for spesialpedagogikk, 

Universitetet i Oslo og School of Education og Departement of Sociology, University of 

California, Berkeley. Uro i skolen er en komparativ undersøkelse av uro i en rekke skoler i 

Oslo og Berkeley. Forskergruppen er opptatt av hvordan uro kommer til uttrykk, hvilke 

situasjoner uro oppstår i, hvilke strategier lærere bruker for å håndtere uro, og hvilke likheter 

og forskjeller det er mellom norske og amerikanske skoler med hensyn til disse spørsmålene. 

Hovedundersøkelsen gjennomføres i 2013, og består av en surveyundersøkelse, kvalitative 

observasjoner, og intervjuer (Duesund, 2011).  

Uro er en stor utfordring i den norske skolen. Jeg husker fra min egen skolegang at det ofte 

var uro i klasserommet, og jeg kjenner flere lærere som i dag er oppgitt over urolige elever og 

urolige klasser. I undersøkelsen Elevatferd og læringsmiljø fant Terje Ogden (1998) at mer 

enn halvparten av lærerne i løpet av den siste uken hadde hatt problemer med elever som 

forstyrret undervisningen. I følge disse lærerne var manglende arbeidsro det mest alvorlige 

elevproblemet i skolen. Nyere undersøkelser som PISA 2009 (Throndsen & Turmo, 2010) og 

Elevundersøkelsen 2011 (Wendelborg, Røe & Skaalvik, 2011) viser at rundt en tredjedel av 

norske skoleelever opplever at det er mye bråk og uro i klasserommet og at de blir forstyrret 

av andre elever. Omfanget har holdt seg stabilt de siste årene (Throndsen & Turmo, 2010; 

Wendelborg et al., 2011).  

Det er mer uro i norske klasserom enn det som er gjennomsnittet for OECD-landene, og vi er 

nest dårligst av de nordiske landene (Throndsen & Turmo, 2010). Også i amerikanske skoler 

er uro et problem (Reed & Kirkpatrick, 1998). I følge en meningsmåling om offentlige skoler 
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(Phi Delta Kappa/Gallup Poll) fra 2010, rangerer amerikanske borgere disiplinproblemer som 

det nest største problemet i amerikansk skole (Bushaw & Lopez, 2010).  

I følge opplæringsloven (2011) har alle elever rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som 

fremmer helse, trivsel og læring (§ 9a-1). Det er et problem at uro kan hemme læring og 

ødelegge læringsmiljøet i skolen (Kunnskapsdepartementet 2007, 2008, 2011; Ogden, 1998; 

Ogden, 2009). Flere undersøkelser dokumenterer at det er en sammenheng mellom uro og 

skoleprestasjoner. Blant annet viser det seg at elever som går på skoler med høy grad av 

arbeidsro, har bedre skoleprestasjoner enn elever som går på skoler med mye uro i timene 

(Kjærnsli, Lie, Olsen, Roe & Turmo, 2004; Nordahl, Mausethagen & Kostøl, 2009), og at 

elever som går på skoler hvor det er lite uro, har bedre prestasjonsutvikling i løpet av 

skolegangen (Wiborg, Arnesen, Grøgaard, Støren & Opheim, 2011). To metaundersøkelser 

understreker at lærerens kompetanse i klasseledelse, herunder evne til å holde ro og orden i 

klasserommet, er av stor betydning for elevenes prestasjoner (Hattie, 2003; Nordenbo, Larsen, 

Tiftikci, Wendt & Østergaard, 2008). Uro betegnes i denne sammenheng som en tidstyv som 

stjeler av den tiden som skal brukes til læring (Kunnskapsdepartementet, 2010).  

En norsk undersøkelse viser at uro kan være en av årsakene til at mange lærere slutter i 

læreryrket etter kort tid i skolen, og at de slutter som lærer før pensjonsalderen er nådd 

(Skaalvik & Skaalvik, 2011). Det forklares med at mye uro i skolen kan gjøre læreren stresset 

og utslitt, med den konsekvens at læreren blir lite tilfreds med jobben, og ønsker å slutte som 

lærer (ibid.). Skolen risikerer dermed å miste godt kvalifiserte lærere. Det er problematisk at 

uro kan få negative konsekvenser for elevens læring og for lærernes jobbtilfredshet, og 

nettopp derfor er det viktig at vi gjør noe med problemet. Jeg håper at denne masteroppgaven 

og forskningsprosjektet Uro i skolen kan gi mer kunnskap om og økt forståelse for uro, og 

dermed gi et bedre grunnlag for forebygging og håndtering av uro i skolen.  

1.2 Introduksjon 

Denne masteroppgaven handler om uro i skolen. Oppgaven er en casestudie av uro hos en 

elev i første klasse, og baserer seg på fem kvalitative observasjoner av eleven i klasserommet 

og i friminuttet. Uro defineres her som atferd som er forstyrrende for eleven, for medelever 

og/eller for læreren (Duesund, Nilsen & Opdal, 2010, s. 1). Det handler om atferd som 

forstyrrer lærerens undervisning og elevenes læring (Sørlie & Nordahl, 1998). Oppgaven er 
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avgrenset til uro som ytre forstyrrelser (Sørlie & Nordahl, 1998), det vil si at atferden er til 

plage for omgivelsene (jf. Kapittel 2.1 Definisjon av uro).   

Flere studier dokumenterer en sammenheng mellom problematferd og jevnalderrelasjoner 

(Nordahl, 2000; Nordahl, 2005, Sørlie & Nordahl, 1998). Det innebærer at elever som viser 

mye problematferd gjerne har lite tilfredsstillende relasjoner til andre elever i klassen (ibid.). 

Begrepet relasjon handler om forholdet mellom to personer (Bø, 2000). Det er interaksjonen 

mellom to personer som danner grunnlaget for relasjonen mellom dem (Nordahl, Sørlie, 

Manger & Tveit, 2005). Begrepet interaksjon handler om utveksling av fysisk og/eller verbal 

atferd av en viss varighet (Ladd, 2005; Rubin, Bukowski & Parker, 1998), og det brukes om 

situasjoner hvor det foregår gjensidig påvirkning mellom to personer (Rubin et al., 1998) (jf. 

Kapittel 2.4.1 Definisjon av interaksjon og relasjon).  

Sammenhengen mellom problematferd og jevnalderrelasjoner gjør det interessant å se 

nærmere på interaksjonen mellom en urolig elev og medelevene i skolen. Siden interaksjonen 

mellom elever er grunnlaget for relasjonen mellom dem, kan det kanskje tenkes å være en 

tilsvarende sammenheng mellom problematferd og interaksjon med jevnaldrende.  

1.3 Forskningsproblemet 

Undersøkelsen er en eksplorerende casestudie av uro hos en elev i skolen (Yin, 2009). Målet 

er å få mer kunnskap om uro i skolen. Forskningsproblemet i denne oppgaven er: 

En observasjonsstudie av uro i skolen.  

Forskningsproblemet er vidt, og sier lite annet enn at jeg bruker observasjon for å undersøke 

uro i skolen. Oppgaven har et snevrere fokus enn forskningsproblemet tilsier. Jeg har laget to 

forskningsspørsmål for å nyansere forskningsproblemet. Disse presenteres nedenfor.  

1.3.1 Forskningsspørsmål 

Det første forskningsspørsmålet var forhåndsbestemt av forskergruppen Uro i skolen. Det 

andre forskningsspørsmålet har jeg utformet på bakgrunn av interessante resultater i 

datamaterialet etter at datainnsamlingen var ferdig. I analysen har jeg tatt utgangspunkt i 

forskningsspørsmålene. I resultat- og drøftingsdelen presenteres funnene fra de to 

forskningsspørsmålene separat. Følgende forskningsspørsmål besvares i denne oppgaven: 
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1. Hvilke typer uro kan observeres hos eleven i skolen? 

2. Hva kjennetegner interaksjonen mellom en urolig elev og medelevene i skolen? 

I det første forskningsspørsmålet skal jeg identifisere og beskrive ulike typer uro som jeg 

observerte hos eleven i skolen. Jeg presenterer ulike kategorier av uro, og knytter deretter 

kategoriene til resultater fra observasjonene. I det andre forskningsspørsmålet skal jeg 

beskrive sentrale kjennetegn ved interaksjonen mellom en urolig elev og medelevene i skolen. 

Det er elevens uro som står i fokus. Funnene fra de to forskningsspørsmålene drøftes i lys av 

det bioøkologiske perspektivet (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Morris, 1998), og 

annen relevant teori.  

I det andre forskningsspørsmålet bruker jeg betegnelsen «en urolig elev». Betegnelsen kan 

være problematisk, fordi uro beskrives som egenskaper ved personen. Det kan gjøre det 

vanskelig for personen å endre atferd (Damsgaard, 2003). Betegnelsen er ikke ment å beskrive 

egenskaper ved personen, men brukes her for å gjøre flyten i språket bedre.   

1.4 Disposisjon  

Masteroppgaven består av fem kapitler. I første kapittel beskriver jeg bakgrunnen for denne 

oppgaven, introduserer tema, og presenterer forskningsproblemet og forskningsspørsmålene. I 

andre kapittel beskriver jeg oppgavens teoretiske rammeverk. Jeg definerer begrepet uro, 

presenterer noen sentrale undersøkelser om uro, dokumenterer sammenhengen mellom 

problematferd og jevnalderrelasjoner, beskriver det bioøkologiske perspektivet, definerer 

begrepene interaksjon og relasjon, og presenterer teori og tidligere forskning om interaksjon 

med jevnaldrende. I tredje kapittel beskriver jeg oppgavens metodiske tilnærming. Jeg gir en 

kort presentasjon av kvalitativ forskning, casestudier, og observasjon, beskriver utvalget, 

gjennomføring av observasjonene, og analytisk tilnærming til datamaterialet, vurderer 

undersøkelsens validitet, reliabilitet, og generaliserbarhet, og noen viser hvilke etiske hensyn 

jeg har tatt. I fjerde kapittel beskriver jeg caset jeg observerte, presenterer resultatene til 

forskningsspørsmålene og drøfter disse, viser noen pedagogiske implikasjoner, og kommer 

med noen kritiske bemerkninger til egen undersøkelse. I femte kapittel oppsummerer jeg de 

viktigste funnene fra denne undersøkelsen.   
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2 Teori 

I dette kapittelet presenterer jeg teorien som ligger til grunn for denne oppgaven. Først 

definerer jeg begrepet uro. Deretter presenterer jeg tidligere forskning om uro, og viser til 

sammenhengen mellom problematferd og jevnalderrelasjoner. Videre beskriver jeg det 

bioøkologiske perspektivet. Til slutt presenterer jeg teori og tidligere forskning om 

interaksjon med jevnaldrende.  

2.1 Definisjon av uro 

I barne- og ungdomsårene sosialiseres mennesket inn i samfunnets kultur (Aasen, Nordtug, 

Ertesvåg & Leirvik, 2002). Sosialisering er prosessen hvor individet blir et unikt menneske og 

deltaker av en kultur og et samfunn (Frønes, 2006, s. 24). Den kulturen individet sosialiseres 

inn i, legger føringer for personens atferd (Bø, 2000; Frønes, 2006; Kvello, 2008b). Når en 

person viser atferd som bryter med våre forventninger sier vi at hun/han viser problematferd, 

og i noen tilfeller at hun/han har et atferdsproblem (Nordahl et al., 2005).  

I litteraturen finnes en rekke forskjellige definisjoner av problematferd og atferdsproblemer 

(Nordahl et al., 2005). Terje Ogden (2009) definerer atferdsproblemer på følgende måte: 

«Atferdsproblemer i skolen er elevatferd som bryter med skolens regler, normer og 

forventninger. Atferden hemmer undervisnings- og læringsaktiviteter og dermed også 

elevenes læring og utvikling, og den vanskeliggjør positiv samhandling med andre.» (s. 18). 

Denne definisjonen understreker at problematferd i skolen handler om brudd med skolens 

regler, normer og forventninger. Ogdens (2009) definisjon tar høyde for samspillet mellom 

individ og miljø (Nordahl et al., 2005), og gjenspeiler i stor grad læreres oppfatning av 

problematferd i skolehverdagen (Sørlie & Nordahl, 1998). Hvorvidt atferd defineres som 

problematferd er til syvende og siste et spørsmål om subjektivt skjønn, siden ulike personer 

kan ha ulik toleranseterskel for problematferd (Befring, 2008; Damsgaard, 2003).  

Det er vanlig å skille mellom to hovedgrupper problematferd, nærmere bestemt innadvendt- 

og utadvendt problematferd (Befring, 2008; Zionts, Zionts & Simpson, 2002). Personer som 

viser innadvendt problematferd er gjerne stille, forsiktige, engstelige og sosialt isolerte. De er 

sjelden til plage for omgivelsene. De sliter imidlertid ofte med egne tanker og følelser, og 

derfor kan de ha vanskelig for å følge med i undervisningen og for å konsentrere seg om 
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læringsaktiviteter (Befring, 2008; Ogden, 2009). Personer som viser utadvendt problematferd 

er ofte aktive, urolige, impulsive, aggressive, og havner ofte i konflikter med omgivelsene. 

Barn som viser utadvendt problematferd forstyrrer andres læring og gjør det vanskelig for 

læreren å undervise. De er følgelig til stor irritasjon for omgivelsene (Befring, 2008; Nordahl 

et al., 2005; Zionts et al., 2002).  

Mari-Anne Sørlie og Thomas Nordahl (1998) argumenterer for å se problematferd som et 

flerdimensjonalt begrep. De presenterer fire former for problematferd, henholdsvis lærings- 

og undervisningshemmende atferd, utagerende atferd, sosial isolasjon, og antisosial atferd. 

Den første formen for problematferd; lærings- og undervisningshemmende atferd; handler om 

atferd som hemmer lærerens undervisning og elevenes læring (Sørlie & Nordahl, 1998). 

Begrepet overlapper delvis med begrepet disiplinproblemer (Nordahl et al., 2005; Ogden, 

1998; Slåttøy, 2002). Lærings- og undervisningshemmende atferd forekommer først og fremst 

i undervisnings- og læringssituasjoner i klasserommet, og omfanget avhenger i stor grad av 

kvaliteten på skolens faglige og sosiale læringsbetingelser. Eksempler på slik problematferd 

er dagdrømming, bråk og uro (Sørlie & Nordahl, 1998).  

Den andre formen for problematferd; utagerende atferd; handler om fysiske og verbale angrep 

på andre mennesker, for eksempel det å svare voksne tilbake, krangle, og slåss (Nordahl et al., 

2005; Sørlie & Nordahl, 1998). Den tredje formen for problematferd; sosial isolasjon; dekker 

atferd som å føle seg ensom på skolen, være engstelig, forlegen, trist, deprimert, og passiv. 

Sosial isolasjon har mange fellestrekk med betegnelsen innadvendt problematferd (Lund, 

2004; Nordahl et al., 2005; Sørlie & Nordahl, 1998). Den siste formen for problematferd; 

antisosial atferd; handler om atferd som bryter med vanlige sosiale normer og regler i 

samfunnet. Atferden har betydelige negative og skadelige konsekvenser for andre. Tyveri, 

hærverk, rus, mobbing og vold er eksempler på antisosial atferd (Nordahl et al., 2005; Sørlie 

& Nordahl, 1998).  

Uro kan sies å være en form for problematferd, fordi uro bryter med skolens regler, normer og 

forventninger (Ogden, 1998; Ogden, 2009; Sørlie & Nordahl, 1998). Forskergruppen Uro i 

skolen definerer uro som atferd som er forstyrrende for eleven, for medelever, og/eller for 

lærer (Duesund et al., 2010, s. 1). Definisjonen har likhetstrekk med Niels Egelund og Kim 

Foss Hansens (1997) definisjon av uro i den danske undersøkelsen Urolige elever i 

folkeskolens almindelige klasser. Forfatterne legger følgende definisjon av uro til grunn for 

undersøkelsen: «Ved urolige elever skal forstås elever, der forstyrrer undervisningen for sig 
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selv og andre.» (Egelund & Hansen, 1997, s. 20). I motsetning til Egelund og Hansens (1997) 

definisjon sier ikke definisjonen til forskergruppen Uro i skolen hva uro er forstyrrende for. 

Sørlie og Nordahl (1998) omtaler uro som lærings- og undervisningshemmende atferd, og 

atferden kan dermed sies å være forstyrrende for lærerens undervisning og elevenes læring. 

Det er denne forståelsen av uro som legges til grunn i denne oppgaven.  

I følge Sørlie og Nordahl (1998) kan uro både arte seg som mentalt fravær og som ytre 

forstyrrelser (s. 143). Mentalt fravær kan tenkes å forstyrre elevens egen læring, og dermed 

kan det sies å være en variant av uro. Uro i form av mentalt fravær synes å være innadvendt 

problematferd, siden det vanligvis er til liten plage for omgivelsene (Befring, 2008; Zionts et 

al., 2002). Ytre forstyrrelser kan tenkes å forstyrre elevens egen læring, medelevenes læring 

og lærerens undervisning, og kan sies å være en annen variant av uro. Ytre forstyrrelser synes 

å være utadvendt problematferd, da atferden kan være til stor plage for omgivelsene (Befring, 

2008; Zionts et al., 2002). Undersøkelser viser at medelever ofte opplever å bli forstyrret av 

andre elever i klassen (Throndsen & Turmo, 2010; Wendelborg et al., 2011). Uro i form av 

ytre forstyrrelser er kanskje det vi først og fremst forbinder med uro (Befring, 2008; Sørlie & 

Nordahl, 1998). Denne oppgaven handler om uro som ytre forstyrrelser.  

Det er mye forskjellig atferd som kan forstyrre eleven, medelever og læreren. Reed og 

Kirkpatrick (1998) gir mange eksempler på uro, og rangerer atferden fra mindre alvorlig til 

mer alvorlig uro. Uro kan være det å vri seg på stolen, prate forstyrrende, vegre seg for å 

arbeide, klovning, forstyrre undervisningen, sjikanere klassekameratene, verbale fornærmelser 

og negative verbale responser, frekkhet, trass og fiendtlighet, voldstrusler, vandalisme, 

stjeling og ødeleggelse av eiendom, skyve, sparke, slå eller bite andre, ta med pistol eller 

kniver på skolen, bruke pistol eller kniver, og mord (s. 19-20). I denne oppgaven er det den 

mindre alvorlige uroen jeg fokuserer på. Mer alvorlig uro beskrives trolig bedre som 

utagerende og antisosial atferd, og denne type problematferd er utenfor oppgavens rammer.   

Noen barn og unge som viser problematferd har et atferdsproblem, men det gjelder ikke alle. 

Det er vanlig at veltilpassede mennesker av og til viser problematferd, og gjerne i visse 

perioder av livet. I slike tilfeller er det ikke tale om atferdsproblemer (Nordahl et al., 2005). 

Elever med atferdsproblemer viser med andre ord ikke en annen type atferd enn elever uten 

atferdsproblemer (Befring, 2008). Det som skiller barn med atferdsproblemer fra veltilpassede 

barn er kvantitative dimensjoner ved problematferden. Petter Aasen et al. (2002) hevder at 

«Det er først og fremst problematferdens frekvens, grad av intensitet, varighet og omfang 
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som fører til at noen barn oppfattes som atferdsproblematiske.» (s. 37). Det er tale om 

atferdsproblemer når problematferden har blitt et mønster (frekvens), når atferden er intens 

(intensitet), når den vedvarer over tid (varighet), og når den foregår i flere kontekster 

(omfang) (Aasen et al., 2002). Det kan imidlertid stilles spørsmål til hvorvidt uro er et 

atferdsproblem. Sørlie og Nordahl (1998) er klar på at lærings- og undervisningshemmende 

atferd alene, ikke er tilstrekkelig for å hevde at et barn har atferdsproblemer.   

2.2 Tidligere forskning om uro 

De siste årene er det gjennomført flere undersøkelser av uro. Flere studier dokumenterer at 

uro er et stort problem i den norske skolen i dag. Nyere undersøkelser som PISA-

undersøkelsen 2009 (Throndsen & Turmo, 2010) og Elevundersøkelsen 2011 (Wendelborg et 

al., 2011) viser at omtrent en tredjedel av elevene i den norske skolen opplever at det er mye 

bråk og uro i klasserommet, og at de blir forstyrret av andre elever. Omfanget har holdt seg 

stabilt de siste årene (Throndsen & Turmo, 2010; Wendelborg et al., 2011).  

I undersøkelsen Elevatferd og læringsmiljø fant Terje Ogden (1998) at uro var det vanligste 

problemet i den norske skolen. Over halvparten av lærerne hadde opplevd uro i løpet av den 

siste uken, og manglende arbeidsro ble omtalt som det mest alvorlige problemet i skolen. I 

undersøkelsen Skole og samspillsvansker fant Sørlie og Nordahl (1998) at lærings- og 

undervisningshemmende atferd var den vanligste formen for problematferd på alle 

klassetrinn. I den danske undersøkelsen Urolige elever i folkeskolens almindelige klasser fant 

Egelund og Hansen (1997) at omtrent 10 % av elevene i skolen var nærmest konstant 

forstyrrende for undervisning og læring i skolen.  

Flere undersøkelser viser at det finnes en sammenheng mellom uro og skoleprestasjoner. 

Elever som går på skoler hvor det er høy grad av arbeidsro viser bedre skoleprestasjoner enn 

elever som går på skoler hvor det er mye uro i timene (Kjærnsli et al., 2004; Nordahl et al., 

2009). Elever som går på skoler hvor det er lite uro har bedre prestasjonsutvikling i løpet av 

skolegangen (Wiborg et al., 2011). I tillegg viser det seg at klasseledelse og lærerens evne til 

å holde ro og orden i klasserommet er av stor betydning for elevenes prestasjoner (Hattie, 

2003; Nordenbo et al., 2008). Det tyder på at uro ødelegger læringsmiljøet i skolen (Ogden, 

2009).  



9 

 

Flere undersøkelser viser til sammenhengen mellom jevnalderrelasjoner og problematferd i 

skolen (Nordahl 2000; Nordahl, 2005; Nordahl et al., 2009; Sørlie & Nordahl, 1998). I den 

norske undersøkelsen Skole og samspillsvansker fant Sørlie og Nordahl (1998) en tydelig 

sammenheng mellom lite tilfredsstillende relasjoner til medelever og høy forekomst av 

problematferd. Sørlie og Nordahl (1998) konkluderte med at en elevs relasjoner til medelever 

forklarer en betydelig del av variansen i problematferd. Klassens faglige og sosiale lærings- 

og utviklingsbetingelser synes å ha stor innflytelse på lærings- og undervisningshemmende 

atferd, deriblant uro (Nordahl et al., 2005).  

I doktorgradsavhandlingen En skole – to verdener fant Thomas Nordahl (2000) en 

sammenheng mellom jevnalderrelasjoner og problematferd. Om denne sammenhengen 

skriver han: «Det sosiale forholdet til jevnaldrende framstår som svært vesentlig for elevenes 

situasjon i skolen, og klasserommet blir ikke kun et rom for undervisning og skolefaglig 

læring.» (s. 239). Nordahl (2000) argumenterer for at skolen både er en undervisnings- og 

læringsarena og en sosial arena. Eleven forsøker å mestre utfordringer på begge arenaer, noe 

som får betydning for elevens atferd i klasserommet.   

Thomas Nordahl (2005) gjorde en undersøkelse i forbindelse med en evaluering av LP-

modellen, og fant en sammenheng mellom jevnalderrelasjoner og problematferd. I rapporten 

peker han på jevnalderrelasjoner som en sentral faktor for å forstå problematferd i skolen. I 

boka Eleven som aktør poengterer Nordahl (2010) at dårlige sosiale relasjoner kan fungere 

som en opprettholdende faktor med hensyn til problematferd. Undersøkelsen Skoler med stor 

og liten forekomst av atferdsproblemer fant Nordahl et al. (2009) en sammenheng mellom 

jevnalderrelasjoner og bråk og uro i klasserommet. Resultatene viser at skoler med lite bråk 

og uro i klasserommet kjennetegnes av tilfredsstillende relasjoner mellom elevene, og skoler 

med mye bråk og uro i timene kjennetegnes av mindre tilfredsstillende relasjoner mellom 

elevene. Disse undersøkelsene understreker sammenhengen mellom den enkelte elevs forhold 

til sine medelever og omfanget av problematferd og uro. Det betyr imidlertid ikke at alle som 

viser problematferd har lite tilfredsstillende relasjoner til medelevene, men tendensen er der. 

Undersøkelsene viser til en korrelasjon mellom disse faktorene, men konkluderer ikke med 

hensyn til årsak og virkning.  
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2.3 Det bioøkologiske perspektivet 

Urie Bronfenbrenner (1979) introduserer utviklingsøkologien i boka The Ecology of Human 

Development. Det utviklingsøkologiske perspektivet er opptatt av menneskets utvikling. 

Utvikling er resultat av interaksjon mellom personen og omgivelsene, og kontekstuelle 

faktorer antas å ha stor innflytelse på utviklingen (Bronfenbrenner, 1979). Det bioøkologiske 

perspektivet er en videreutvikling av det utviklingsøkologiske perspektivet. I det nye 

perspektivet har biopsykologiske faktorer og interaksjonsprosessen mellom person og miljø, 

fått en mer sentral rolle (Aasen et al., 2002; Bronfenbrenner & Morris, 1998).  

Den bioøkologiske modellen har fire komponenter: prosess, person, kontekst, og tid. 

Komponentene virker sammen, og påvirker personens utvikling (Bronfenbrenner & Morris, 

1998; Ertesvåg & Bø, 2006). Prosess er kjernen i modellen, og nøkkelen til menneskets 

utvikling. Bronfenbrenner og Morris (1998) er mest opptatt av proksimale prosesser. Med 

proksimale prosesser forstås her regelmessig interaksjon mellom en aktiv person og andre 

personer, objekter og/eller symboler i personens nære omgivelser over tid. Interaksjon med 

jevnaldrende er eksempel på en slik prosess (Bronfenbrenner & Morris, 1998, s. 996).  

2.3.1 Disposisjoner, ressurser, og krav 

Person, kontekst og tid påvirker proksimale prosesser (Bronfenbrenner & Morris, 1998). 

Person handler i denne sammenheng om individets biopsykologiske egenskaper. Individets 

biopsykologiske egenskaper kan skape muligheter eller begrensninger for individets utvikling. 

Personlige karakteristikker som påvirker utviklingen er disposisjoner, ressurser, og krav. 

Disposisjoner er egenskaper som igangsetter og opprettholder proksimale prosesser, eller 

egenskaper som forstyrrer, ødelegger, og hindrer slike prosesser (Bronfenbrenner & Morris, 

1998, s. 1009). Disposisjoner som fremmer proksimale prosesser er eksempelvis 

nysgjerrighet, engasjement, og evnen til å utsette belønning. Atferdsuttrykk som knyttes til 

problematferd kan hemme slike prosesser (Aasen et al., 2002; Bronfenbrenner & Morris, 

1998).  

Ressurser er biopsykologiske egenskaper som påvirker personens muligheter for effektiv 

deltakelse i proksimale prosesser (Bronfenbrenner & Morris, 1998, s. 1011). Genetiske 

skader, lav fødselsvekt, fysiske handikap, alvorlige og kroniske sykdommer, og hjerneskader 

kan være til hinder for effektiv deltakelse i proksimale prosesser. Egenskaper som fremmer 
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effektiv deltakelse i interaksjonsprosesser er evner, ferdigheter, kunnskap, og erfaring (ibid.). 

Kravkarakteristikker er biopsykologiske faktorer som fremmer eller hemmer reaksjoner fra 

personer i omgivelsene (Bronfenbrenner & Morris, 1998, s. 1011). For eksempel får gretne 

babyer andre responser fra omgivelsene enn blide babyer (ibid.).  

2.3.2 Mikrosystemet 

Den utviklingsøkologiske modellen er en oversikt over alle faktorer i omgivelsene som 

påvirker individets utvikling. Bronfenbrenner (1979) samler faktorene i fire systemnivåer: 

mikro-, meso-, ekso-, og makrosystemet. Systemene beskrives som fire konsentriske sirkler, 

og illustreres som russiske tredokker. Den innerste sirkelen i modellen er mikrosystemet, den 

andre sirkelen er mesosystemet, den tredje sirkelen er eksosystemet, og den ytterste sirkelen 

er makrosystemet. De fire systemene påvirker hverandre, og alle fire systemene påvirker 

personens utvikling. På samme tid påvirker personen systemene (Bronfenbrenner, 1979; 

Bronfenbrenner & Morris, 1998). Denne tenkningen videreføres i det bioøkologiske 

perspektivet (Bø, 2000).  

Mikrosystemet defineres som et mønster av aktiviteter, roller og relasjoner som oppleves av 

en person i en gitt setting med spesifikke fysiske og materielle kjennetegn (Bronfenbrenner, 

1979, s. 22). En setting er et sted personen kan inngå i interaksjon med andre mennesker, 

objekter og symboler, ansikt til ansikt (Bronfenbrenner, 1979, s. 22; Bronfenbrenner & 

Morris, 1998). Setting kan her forstås som personens nære omgivelser (Aasen et al., 2002; 

Klefbeck & Ogden, 2003). Proksimale prosessene foregår i mikrosystemet (Bronfenbrenner & 

Morris, 1998). Noen eksempler på mikrosystemer er hjem, skole, vennegjeng, og nabolag 

(Bronfenbrenner, 1979).  

Mikrosystemets byggesteiner er aktiviteter, relasjoner og roller (Bronfenbrenner, 1979). 

Aktivitet er den første byggesteinen, og handler om at personen gjør noe over tid. Aktiviteten 

kan gjøres på egen hånd, sammen med andre, eller personen kan observere noe andre gjør 

(ibid.). Den andre byggesteinen er relasjoner, og disse oppstår i det en person blir 

oppmerksom på eller deltar i den andres aktivitet (Bronfenbrenner, 1979, s. 56). Når en 

relasjon består av to personer kalles det en dyade. Det finnes tre typer dyader: observerende 

dyader, dyader kjennetegnes av felles aktivitet, og primære dyader. Observerende dyader er 

relasjoner hvor den ene personen er oppmerksom på den andres aktivitet, og hvor den andre i 

det minste oppfatter den andres interesse. Dyader kjennetegnet av felles aktivitet er relasjoner 
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hvor to personer gjør noe sammen. Primære dyader er relasjoner hvor den andre fortsetter å 

eksistere selv om personene ikke er sammen, for eksempel ved at de tenker på hverandre, har 

følelser for hverandre, eller påvirker hverandre (Bronfenbrenner, 1979).  

Personene i en dyade påvirker hverandre gjensidig. Det betyr at når en av partene i en dyade 

utvikler seg, vil sannsynligvis også den andre utvikle seg (Bronfenbrenner, 1979, s. 65). Det 

er ikke uvanlig at en av personene i dyaden har mer makt enn den andre, og at denne påvirker 

den andre i større grad. I tillegg kan dyaden påvirkes av tredjepersoner utenfor relasjonen, og 

denne indirekte påvirkningen har innflytelse på interaksjonen i dyaden. Etter hvert utvikler 

personene i dyaden følelser for hverandre. Følelsene kan ha ulik karakter, og kan følgelig 

både være positive, negative, ambivalente, og asymmetriske (Bronfenbrenner, 1979).  

Den siste byggesteinen i mikrosystemet er roller. Roller er et sett forventninger til aktiviteter 

og relasjoner hos en person som innehar en bestemt posisjon i samfunnet, og av andre i møte 

med denne personen (Bronfenbrenner, 1979, s. 85). Det betyr at det er knyttet forventninger 

til hvordan rolleinnehaveren skal oppføre seg, og hvordan andre skal oppføre seg mot 

rolleinnehaveren (ibid.).  

2.3.3 Mesosystemet 

Mesosystemet defineres som forholdet mellom to eller flere settinger som personen deltar 

aktivt i (Bronfenbrenner, 1979, s. 25). Det handler om relasjonen mellom to eller flere 

mikrosystemer. Kontakten mellom mikrosystemene kan innta mange former, men det mest 

vanlige er at personen er til stede i flere mikrosystemer (ibid.). Hjem-skole er eksempel på et 

mesosystem.   

En økologisk overgang er en endring i personens posisjon i det økologiske miljøet som følge 

av forandringer i personens rolle og/eller setting (Bronfenbrenner, 1979, s. 26). Økologiske 

overganger fører automatisk til etableringen av et mesosystem. I en økologisk overgang er 

ikke personen lenger trygg på at han eller hun blir akseptert og mestrer kravene i den nye 

settingen. Personen kan dermed bli marginalisert og sårbar (Klefbeck & Ogden, 2003). Inge 

Bø (2000) skiller mellom daglige og trivielle overganger, og varige og dramatiske 

overganger. Han mener at begge former for økologiske overganger er sentrale. 

Bronfenbrenner (1979) gir flere eksempler på varige og dramatiske overganger, blant annet at 

barnet begynner på skolen, får et søsken, og gifter seg. Han gir imidlertid ingen eksempler på 
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daglige og trivielle overganger. Eksempler på daglige og trivielle overganger er å gå hjem fra 

skolen, og å ta friminutt (Bø, 2000).  

2.3.4 Eksosystemet 

Eksosystemet defineres som en eller flere settinger som ikke involverer personen som aktiv 

deltaker, men hvor det som foregår der likevel påvirker og påvirkes av det som skjer i 

mikrosystemet (Bronfenbrenner, 1979, s. 25). Påvirkningen foregår via personer eller 

institusjoner i mikrosystemer. Det betyr at påvirkningen har en indirekte karakter (Aasen et 

al., 2002; Bronfenbrenner, 1979; Bø, 2000; Klefbeck & Ogden, 2003). Hendelser i 

eksosystemet kan blant annet være at mor jobber overtid og at læreren går på kurs.  

2.3.5 Makrosystemet 

Bronfenbrenner (1979) beskriver makrosystemet som:  

[…]consistencies, in the form and content of lower-order systems (micro-, meso-, and exo-) that exist, 

or could exist, at the level of the subculture or the culture as a whole, along with any belief systems or 

ideology underlying such consistencies.(s. 26).  

Makrosystemet handler med andre ord om kultur. Med kultur forstås her: «de ideer, verdier, 

normer, koder og symboler som et menneske overtar fra den foregående generasjon, og som 

man forsøker å bringe videre – oftest noe forandret – til den neste generasjon.» (Klausen, 

1992, s. 27). Med ideer menes her ideer om virkeligheten. De viktigste ideene blir til verdier 

(Klausen, 1992). Verdier er det fundamentet vi bygger livet vårt på, og det er grunnlag for 

viktige avgjørelser (Kvello, 2008b, s. 52). De viktigste verdiene blir nedfelt i normer 

(Klausen, 1992). Normer er forventninger til hvordan personer i samfunnet skal oppføre seg 

(Kvello, 2008b, s. 52), og dersom personen ikke lever opp til disse forventningene settes det 

inn sanksjoner (Klausen, 1992). Koder og symbol handler om hvordan vi uttrykker oss (ibid.). 

Det er ikke nødvendigvis en enhetlig kultur i samfunnet, og det lever ulike subkulturer side 

om side (Aasen et al., 2002; Klausen, 1992). Samfunnets kultur og subkulturer gjennomsyrer 

mikrosystemet, mesosystemet og eksosystemet. Det er imidlertid menneskene som lever i 

samfunnet som skaper og opprettholder denne kulturen, og påvirkningen går dermed begge 

veier (Bronfenbrenner, 1979). 
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2.3.6 Tid 

Tid er en av hovedkomponentene i den bioøkologiske modellen (Bronfenbrenner & Morris, 

1998). For det første må proksimale prosesser foregå regelmessig og over lengre tid for å 

bidra til utvikling. For det andre påvirkes personen av den tiden han eller hun lever i, samtidig 

som personen påvirker systemene (Bronfenbrenner & Morris, 1998).  

2.3.7 Nøkkelen til utvikling 

Proksimale prosesser har to forløp, henholdsvis kompetanse og dysfunksjon (Bronfenbrenner 

& Morris, 1998). Dysfunksjon kommer til uttrykk ved at personen gjentatte ganger viser 

problemer med å kontrollere og tilpasse atferden til ulike situasjoner. Kompetanse kommer til 

syne ved at personen demonstrerer og videreutvikler kunnskap og ferdigheter av intellektuell, 

fysisk, sosial, eller emosjonell art (Bronfenbrenner & Morris, 1998, s. 1002). Nøkkelen til 

utvikling er proksimale prosesser (ibid.). Det betyr at kvaliteten på de proksimale prosessene 

avgjør om interaksjonen fremmer eller hemmer utviklingen (Aasen et al., 2002).  

Resultatene fra denne undersøkelsen drøftes i lys av det bioøkologiske perspektivet. 

Perspektivet er en teori om menneskelig utvikling, og det kan dermed brukes for å forstå 

utvikling av atferd. Det bioøkologiske perspektivet ligger til grunn for min forståelse av uro i 

denne oppgaven. I tillegg bruker jeg teorien aktivt i drøfting av resultatene. Jeg valgte det 

bioøkologiske perspektivet som teoretisk perspektiv, fordi det synes å være et godt 

utgangspunkt for drøfting av kjennetegn ved interaksjonen mellom en urolig elev og 

medelevene. I den bioøkologiske modellen representerer den urolige eleven person, og 

medelevene representerer kontekst (Nordahl, 2010). Jeg har observert en urolig elev i 

klasserommet og i friminuttet, og det er mikrosystemet skole jeg har fokus på. I drøftingen får 

mikrosystemet, mesosystemet og makrosystemet en sentral rolle. Jeg har lite vekt på 

eksosystemet og person, da jeg fikk begrenset informasjon om slike forhold. 

2.4  Teori og tidligere forskning om jevnaldrende  

I dette underkapittelet presenterer jeg teori og forskning om interaksjon med jevnaldrende. 

Først definerer jeg begrepene interaksjon og relasjon. Deretter presenterer jeg relevant teori 

og forskning om interaksjon med jevnaldrende, og om aksept fra jevnaldergruppa. Til slutt 

viser jeg at jevnaldrende kan være signifikante andre, og påvirke barnets atferd.  
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2.4.1 Definisjon av interaksjon og relasjon 

Interaksjon er et sentralt begrep i denne oppgaven. I dagligtale brukes vanligvis begrepene 

samhandling og samspill i stedet for interaksjon, men begrepene handler i bunn og grunn om 

det samme (Bø, 2000). Interaksjon defineres som gjensidig påvirkning mellom personer 

og/eller ting (Interaction, 2012; Interaksjon, 2010). Innenfor den bioøkologiske modellen 

brukes interaksjonsbegrepet om den gjensidige påvirkningen mellom person og system, og 

mellom systemene (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Morris, 1998). Når det er tale 

om interaksjon mellom mennesker brukes begrepet sosial interaksjon (Rubin, Bukowski & 

Parker, 1998). Interaksjon handler om utveksling av fysisk og verbal atferd mellom to 

personer over tid (Ladd, 2005, s. 6; Rubin et al., 1998, s. 624). I følgende sitat understreker 

Rubin et al. (1998) at interaksjon handler om utveksling av atferd mellom to personer, og at 

begrepet brukes om situasjoner hvor to personer påvirker hverandre gjensidig:  

Interaction is the braiding of behaviors of two individuals into a social exchange of some duration. 

[…]the term interaction is reserved for dyadic behavior in which the participants’ actions are 

interdependent such that each actor’s behavior is both a response to and a stimulus for the other 

participant’s behavior. (s. 624).  

Et annet sentralt begrep i denne oppgaven er relasjon. Rubin et al. (1998) definerer en 

relasjon som gjentagende interaksjon mellom to individer som kjenner hverandre (s. 625). En 

relasjon handler kort sagt om forholdet mellom to personer (Bø, 2000; Eide & Eide, 2007).  

Bronfenbrenner (1979) hevder at det oppstår en relasjon hver gang en person blir 

oppmerksom på eller deltar i en annen persons aktiviteter. Interaksjonen mellom to personer 

er grunnlaget for relasjonen mellom dem (Eide & Eide, 2007; Hartup, 2009; Linder, 2010; 

Nordahl et al., 2005). Interaksjonen påvirker relasjonen, samtidig som relasjonen påvirker 

fremtidig interaksjon (Nordahl et al., 2005). Interaksjonen mellom to personer sier følgelig 

noe om relasjonen mellom dem (Ladd, 2005).  

Andre sentrale begreper er jevnaldrende og jevnalderrelasjoner. Jevnaldrende er personer på 

omtrent samme alder eller i samme alderskategori (Frønes, 2006). Det engelske begrepet for 

jevnaldrende er peers. Med peers menes at personene er likeverdige og at de har samme status 

(Frønes, 2006; Peers, 2012). Jevnaldrende har lik status når det gjelder kronologisk alder, 

kognitiv kapasitet, og sosial erfaring (Hartup, 2009). Jevnalderrelasjoner brukes om relasjoner 

mellom jevnaldrende (Frønes, 2006). Slike relasjoner er vesentlig forskjellig fra relasjoner 

mellom barn og voksne. Ivar Frønes (2006) hevder at barn-barn relasjoner er horisontale, 
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mens barn-voksen relasjoner er vertikale. Relasjonen mellom barn er horisontal fordi 

jevnaldrende er likeverdige og har lik posisjon. Relasjonen mellom barn og voksne er vertikal 

fordi barn og voksne ikke er likeverdige og har ulike posisjoner.  

I følge Frønes (2006) er et særtrekk ved jevnalderrelasjoner at relasjonene må oppnås og 

vedlikeholdes. Barn og unge må oppføre seg i tråd med jevnaldrendes forventninger for å bli 

godtatt av jevnaldergruppen. I barn-voksen relasjoner derimot, er det større takhøyde for 

dårlig oppførsel. Relasjonens karakter setter preg på interaksjonen mellom partene. 

Interaksjonen mellom barn kjennetegnes av forhandlinger, diskusjoner og enighet, mens 

samhandlingen mellom barn og voksen kjennetegnes av tilpasning og instruksjon (Frønes, 

2006).  

2.4.2 Interaksjon med jevnaldrende  

Mennesket er et sosialt vesen. Fra fødselen av inngår spedbarnet i interaksjon med foreldre og 

andre personer i omgivelsene (Rye, 2002). Barnet viser tidlig interesse for jevnaldrende, og 

inngår i samspill med andre barn (Kvello, 2008a; von Tetzchner, 2001). Omfanget av 

interaksjon med jevnaldrende øker med barnets alder (von Tetzchner, 2001). Når barnet er 2 

år er omtrent 10 % av den sosiale interaksjonen med omgivelsene, med jevnaldrende. Når 

barnet er 12 år har omfanget økt til omtrent 30 % (Rubin et al., 1998). Det innebærer at 

jevnaldrende er viktige sosialiseringsagenter i sosialiseringsprosessen (Frønes, 2006; Kvello, 

2008a). 

I følge Abraham Maslow (ref. i Skaalvik & Skaalvik, 2005) har mennesket et grunnleggende 

behov for tilhørighet og kjærlighet. Han understreker at dette behovet må tilfredsstilles før 

personen kan tilfredsstille behov for anerkjennelse og selvaktualisering. Kathryn Wentzel 

(1989) er opptatt av at elevene forsøker å oppnå ulike mål i skolen. Sosiale mål er i mange 

tilfeller viktigere enn akademiske mål, og elevenes handlinger kan ofte forstås som et forsøk 

på å få venner eller opprettholde status i jevnaldergruppa. Hvorvidt elevene streber etter gode 

skoleprestasjoner avhenger i stor grad av kulturen i jevnaldergruppa. I boka Uro – en reise i 

det moderne selvet skriver Finn Skårderud (2007) at svært mye vi gjør egentlig handler om å 

bli likt. Det sosiale aspektet av skolehverdagen synes med andre ord å ha stor betydning for 

elevenes atferd.  
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I det moderne samfunn tilbringer barn og unge en stor del av dagen på skolen. De fleste 

samhandlingspartnerne på skolen er jevnaldrende barn (Frønes, 2006). Interaksjon med 

jevnaldrende foregår kontinuerlig, både i klasserommet og i friminuttet. Det foregår et sosialt 

spill mellom elevene, hvor de kjemper om popularitet og vennskap. Barn og unge strever etter 

å være «en av dem». De forsøker å unngå å være en av «de andre», som er personer som ikke 

inkluderes i gruppa (Heggen, Jørgensen & Paulgaard, 2003). Elevenes atferd kan dermed 

forstås som ulike strategier for å mestre det sosiale spillet i klassen og skolen (Frønes, 2006; 

Nordahl et al., 2005; Nordahl, 2010). I den sammenheng understreker Thomas Nordahl 

(2000) at skolen både er en undervisnings- og læringsarena, og en sosial arena. Lærerne er 

mest opptatt av skolen som faglig arena. Elevene derimot, synes å være mer opptatt av skolen 

som sosial arena. 

En gruppe er en samling interagerende individer som har gjensidig innflytelse på hverandre 

(Rubin et al., 1998, s. 626). Når flere barn samles i en skoleklasse, dannes det en gruppe 

(Hartup, 2009; Ogden, 2009). Det utvikler seg gradvis en kultur i klassen, og normer for 

hvordan elevene forventes å oppføre seg i ulike situasjoner (Ogden, 2009; Nielsen, 2009; 

Rubin et al., 1998). I noen tilfeller kan kulturen i klasserommet sies å være en subkultur i 

samfunnet (Coleman, 1961; Kvello, 2008a). Normene som eksisterer i klassen kan stå i 

motsetning til skolen og lærerens forventninger til atferd (Coleman, 1961; Nordahl et al., 

2005; Ogden, 2009).  

I 7-9 årsalderen blir ens posisjon i og tilhørighet til gruppa viktig for barnet (Sullivan, ref. i 

Rubin et al., 1998). Det er et krav til tilpasning og konformitet til gruppens normer, og dersom 

barnet trosser disse normene gir gruppa sanksjoner. Barnets posisjon i gruppa avhenger i stor 

grad av om barnets atferd er i overensstemmelse med, eller avviker fra gruppens normer 

(Kvello, 2008a; Nordahl et al., 2005; Pedersen, 1998; Rubin et al., 1998). I The Adolescent 

Society understreker James S. Coleman (1961) at aksept i gruppa er nært knyttet til det å leve 

opp til kulturens forventninger. Han skriver: «Anyone can be popular, if he exhibits the right 

qualities, and the «right qualities» are determined by the culture.» (s. 43). 

Noen ganger opplever barn imidlertid å bli avvist på grunn av tilhørighet til en gruppe, og 

ikke på grunn av egen atferd (Killen, Rutland & Jampol, 2009). Mange barn blir avvist på 

grunnlag av kjønn, etnisitet, og/eller kultur (Killen et al., 2009). Gruppen av barn og unge 

med innvandrerbakgrunn er særlig utsatt for avvisning fra andre grupper (Kvello, 2008a). 
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Barn med innvandrerbakgrunn kan blant annet ha vansker med å bli akseptert på grunn av 

språklige barrierer og ulike kulturelle erfaringer (Kvello, 2008a, s. 249).  

2.4.3 Aksept i jevnaldergruppa 

En del forskning om jevnaldrende handler om aksept og sosiometrisk status i jevnaldergruppa 

(Newcomb, Bukowski & Pattee, 1993). Med aksept menes her om barnet blir likt eller mislikt 

av andre barn i jevnaldergruppa (Gifford-Smith & Brownell, 2003, s. 237). Barnets posisjon i 

gruppen er resultat av gruppens holdninger til dette barnet, og hva barnet selv mener om de 

andre gruppemedlemmene har ingenting å si (Bukowski & Hoza, 1989; von Tetzchner, 2001). 

Sosiometriske målinger brukes for å undersøke om barnet blir akseptert eller avvist, og for å 

plassere barnet i en sosiometrisk kategori (Cillessen, 2009). Det er vanlig å skille mellom fem 

sosiometriske kategorier, henholdsvis populære barn, avviste barn, oversette barn, 

kontroversielle barn, og gjennomsnittlige barn (Newcomb et al., 1993). Atferd som 

omgjengelighet, aggressivitet, og tilbaketrekning, har betydning for hvilken kategori barnet 

plasseres i (Newcomb et al., 1993; Rubin et al., 1998). Gjennomsnittlige barn er barn som 

ikke tilfredsstiller kriteriene for de andre kategoriene, og de fleste barna havner i denne 

kategorien (Cillessen, 2009; Ogden, 2009).  

Populære barn er godt likt av mange jevnaldrende og sjelden mislikt (Gifford-Smith & 

Brownell, 2003). De er omgjengelige, lite aggressive, og lite tilbaketrukne (Newcomb et al., 

1993). Populære barn er vanligvis hjelpsomme, vennlige, følger regler, og interagerer med 

andre på en prososial måte (Coie, Dodge & Kupersmidt, 1990). Studier dokumenterer at 

enkelte populære barn er aggressive, men aggressiviteten er ikke forstyrrende for gruppens 

sosiale aktiviteter og mål (Gifford-Smith & Brownell, 2003; Rubin et al., 1998). Mange 

populære barn har høy sosial kompetanse (Gifford-Smith & Brownell, 2003; Newcomb et al., 

1993; Rubin et al., 1998).  

Avviste barn er mislikt av mange jevnaldrende, og de er sjelden godt likt (Gifford-Smith & 

Brownell, 2003). De er mindre omgjengelige, mer aggressive, og mer tilbaketrukne enn 

gjennomsnittlige barn (Newcomb et al., 1993). Disse barna er ofte aggressive og hyperaktive, 

de forstyrrer sosiale aktiviteter, og bryter regler (Coie et al., 1990). Mange avviste barn har 

lav sosial kompetanse (Newcomb et al., 1993). Det er vanlig å skille mellom to undergrupper 

av avviste barn. Den ene gruppen kjennetegnes av aggressivitet, og den andre kjennetegnes av 

tilbaketrekning (Rubin et al., 1998). I tillegg finnes det noen barn som avvises fordi de 
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oppfører seg merkelig (Gifford-Smith & Brownell, 2003). Jevnaldrende kan uttrykke 

avvisningen på ulike måter. Det finnes indirekte og milde former for avvisning, som for 

eksempel likegyldighet, ignorering, og å late som man ikke ser og hører barnets atferd. Det 

finnes også direkte og mer alvorlige former for avvisning, eksempelvis aktiv ekskludering fra 

fellesskapet (Ladd, 2009).  

Avvisning fra jevnaldrende er en risikofaktor når det gjelder barnets utvikling. Flere studier 

dokumenterer at mange avviste barn får problemer senere i livet (Gifford-Smith & Brownell, 

2003). Undersøkelser viser en sammenheng mellom avvisning og dårlige skoleprestasjoner, 

skulking, og frafall (Ollendick, Weist, Borden & Greene, 1992; Parker & Asher, 1993; Rubin 

et al., 1998; Wentzel, 2009). Noen studier viser en sammenheng mellom avvisning og ulike 

psykiske lidelser i voksen alder (Bagwell, Newcomb & Bukowski, 1998; Parker & Asher, 

1993; Rubin et al., 1998). Det er også en sammenheng mellom avvisning og problematferd, 

aggresjon, kriminalitet, og rusproblemer (Ollendick et al., 1992; Parker & Asher, 1993; 

Prinstein, Rancourt, Guerry & Browne, 2009), og symptomer på innadvendt atferd, deriblant 

ensomhet og depresjon (Prinstein et al., 2009). Det er også en fare for at avviste barn søker 

seg til antisosiale miljøer, hvor atferden deres aksepteres i større grad (Nordahl et al., 2005; 

Ogden, 2009).  

Oversette barn blir verken likt eller mislikt av jevnaldrende (Gifford-Smith & Brownell, 

2003). Denne kategorien skiller seg minst fra kategorien gjennomsnittlige barn (Newcomb et 

al., 1993). Det er vanskelig å beskrive oversette barns atferd, men det synes som om disse 

barna både er mindre aggressive og mindre omgjengelige enn gjennomsnittlige barn 

(Newcomb et al., 1993). Det er lite sosial interaksjon mellom oversette barn og jevnaldrende, 

og oversette barn blir ofte ikke lagt merke til (Gifford-Smith & Brownell, 2003; Newcomb et 

al., 1993). De fleste oversette barn har god utvikling, og kategorien synes ikke å være en 

risikogruppe (Gifford-Smith & Brownell, 2003). 

Kontroversielle barn er både likt og mislikt av jevnaldrende barn (Gifford-Smith & Brownell, 

2003). Barna viser en kombinasjon av atferd knyttet til populære barn og atferd knyttet til 

avviste barn. Nærmere bestemt viser avviste barn mer aggressivitet og mer omgjengelighet 

enn gjennomsnittlige barn. Denne balansen mellom positive og negative kvaliteter kan virke 

som en buffer mot avvisning (Newcomb et al., 1993). Mye tyder på at kontroversielle barn 

oppfører seg ulikt mot jevnaldrende og voksne (Newcomb et al., 1993). Vi vet ennå lite om 

hvorvidt kategorien er en risikogruppe (Gifford-Smith & Brownell, 2003).  
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2.4.4 Jevnaldrende som signifikante andre 

Georg Herbert Mead (ref. i Kvello, 2008b) bruker begrepet de signifikante andre om de 

viktigste sosialiseringsagentene i barnets liv. De signifikante andre er personer som er viktige 

for barnet, og som har stor innflytelse på barnets atferd (Mead, ref. i Skaalvik & Skaalvik, 

2005). Begrepet de signifikante andre er forbehold personer barnet selv interagerer med 

(Frønes, 2006). Medelever og andre jevnaldrende kan mange tilfeller være den signifikante 

andre (Frønes, 2006).  

Barnet kan lære av den signifikante andre gjennom operant betingning og modellæring. B. F. 

Skinners (1953) teori om operant betingning handler om at konsekvensene av en handling 

avgjør om atferden gjentas eller ikke Atferd som etterfølges av positiv eller negativ 

forsterkning har en tendens til å opptre hyppige, mens atferd som ikke får forsterkning eller 

straffes har en tendens til å avta i hyppighet. Med positiv forsterkning menes å tilføre noe 

positivt til situasjonen. Negativ forsterkning er å fjerne noe (forventet) negativt fra 

situasjonen. Straff er enten å trekke tilbake en positiv forsterker eller å tilføre situasjonen noe 

negativt. Ekstinksjon er å fjerne en forsterker (Skinner, 1953). Det betyr at jevnaldrendes 

responser kan ha innflytelse på atferd.   

Albert Banduras (1977) sosiale læringsteori handler om modellæring. Tanken er at barnet 

lærer gjennom å observere modellens atferd og konsekvensene av denne atferden. 

Modellæring består av to prosesser, henholdsvis observasjon av modellen, og imitasjon av 

modellens atferd. I følge Bandura (1977) må fire betingelser være til stede for at læring skal 

skje. De fire betingelsene er oppmerksomhet, hukommelse, kompetanse til å utføre 

ferdigheten, og motivasjon. Motivasjon er vanligvis et resultat av at atferden får positive 

konsekvenser for modellen (Bandura, 1977). Medelever og andre jevnaldrende kan være 

modeller for barnets atferd, og andre ganger påvirker de barnets valg av modeller (Frønes, 

2006; Kvello, 2008a).  
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3 Metode 

I dette kapittelet gir jeg en beskrivelse av den metodiske tilnærmingen jeg har brukt i 

masteroppgaven. Undersøkelsen er en pilotstudie til forskningsprosjektet Uro i skolen. 

Forskergruppen hadde noen føringer for undersøkelsen, og det var begrenset rom for egne 

metodiske valg. Det var bestemt på forhånd at jeg skulle gjøre fem kvalitative observasjoner 

av en elev som viser mye uro, og at jeg skulle bruke et observasjonsskjema som var utviklet 

av Professor Liv Duesund, Professor Sven Nilsen og Professor Emeritus Liv Randi Opdal 

(2010). I dette kapittelet presenterer jeg først undersøkelsens design, metode, og utvalg. 

Deretter beskriver jeg hvordan jeg har gjennomført observasjonene, og hvordan jeg har 

analysert og tolket resultatene. Til slutt vurderer jeg undersøkelsens validitet, reliabilitet, og 

generaliserbarhet, og viser hvilke etiske hensyn jeg har tatt.  

3.1 Kvalitativt forskningsdesign 

Forskningsdesignet er planen for hvordan undersøkelsen skal gjennomføres (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Yin, 2009). Det finnes tre forskjellig forskningsdesign, henholdsvis 

kvalitativt, kvantitativt og blandet design (Creswell, 2009). Denne undersøkelsen har et 

kvalitativt forskningsdesign. I Handbook of Qualitative Research beskriver Norman K. 

Denzin og Yvonna S. Lincoln (1994) sentrale kjennetegn ved kvalitativ forskning: 

«[…]qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense 

of, or interpret, phenomena in terms of the meaning people bring to them.» (s. 2). I kvalitative 

undersøkelser prøver forskeren å få tak i deltakernes perspektiv og å forstå hvordan de 

opplever virkeligheten (Hatch, 2002; Vedeler, 2000). Å få god forståelse av personens 

opplevelser er viktigere enn avdekking av fellestrekk hos mange informanter, og derfor er det 

få informanter i kvalitative studier (Patton, 1990).  

Undersøkelsen foregår i deltakernes naturlige omgivelser, og det skjer ingen manipulering fra 

forskerens side (Hatch, 2002). Konteksten rundt blir dermed sentral når forskeren tolker 

datamaterialet (Hatch, 2002; Patton, 1990). Kvalitative forskere møter vanligvis deltakerne 

ansikt til ansikt og opptil flere ganger. Nærheten til informanten gjør forskeren til det viktigste 

datainnsamlingsinstrumentet. Resultatene er imidlertid sårbare for forskerens innflytelse 

under datainnsamlingen og dataanalysen, og det kan svekke undersøkelsens validitet 

(Vedeler, 2000). Det kvalitative forskningsdesignet er åpent og fleksibelt, og det er vanlig at 
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designet endres underveis i forskningsprosessen (Creswell, 2009; Hatch, 2002; Vedeler, 

2000).   

Et kvalitativt design egner seg for eksplorerende undersøkelser og for undersøkelser som har 

som mål å øke forståelsen for et fenomen (Creswell, 2009). Det synes derfor som designet 

passer godt til pilotstudier. 

3.2 Casestudie 

Det finnes ulike typer undersøkelser i et kvalitativt forskningsdesign. Casestudier er en slik 

undersøkelse (Creswell, 2009). Denne oppgaven er en casestudie av en elev som viser mye 

uro. En casestudie defineres som «[…]the in-depth study of one or more instances of a 

phenomenon in its real-life context that reflects the perspective of the participants involved in 

the phenomenon.» (Gall, Gall & Borg, 2007, s. 447). I denne casestudien er designet en 

holistisk singel casestudie. Det betyr at jeg undersøker ett case, og at dette caset har én 

analyseenhet, det vil si at jeg undersøker en faktor hos ett case (Yin, 2009, s. 46).  

Undersøkelsen er en instrumentell casestudie. Det er fenomenet uro jeg er interessert i, ikke 

eleven i seg selv. Jeg har valgt å studere eleven (caset) fordi hun viser mye uro. Tanken er at 

en casestudie av eleven kan bidra til å øke forståelsen av fenomenet uro (Stake, 1994; Stake, 

1995). Videre er det en eksplorerende casestudie (Yin, 2009), og målet med casestudien er å 

få mer kunnskap om uro. Hensikten med casestudien er å komme med beskrivelser av uro i 

skolen (Gall et al., 2007).   

Casestudier egner seg for pilotstudier (Befring, 2007), og for å studere komplekse sosiale 

problemer i sin naturlige kontekst (Yin, 2009). I så måte synes casestudier å være en god 

tilnærming i en undersøkelse av uro.  

3.3 Observasjon 

Casestudier åpner for bruk av forskjellige metoder (Gall et al., 2007; Yin, 2009). I denne 

undersøkelsen bruker jeg metoden observasjon. Begrepet observasjon betyr å iaktta eller å 

undersøke (Bjørndal, 2002). Liv Vedeler (2000) definerer observasjon som «[…]systematisk 

innsamling av informasjon om den fysiske og sosiale verden slik den viser seg for oss direkte 

via våre sanser[…]» (s. 9). Alle sanser brukes i en observasjon, både syn, hørsel, lukt, smak 



23 

 

og berøring (Bjørndal, 2002). Det som skiller bruk av observasjon i forskning fra bruk av 

observasjon i hverdagen, er at i observasjonsforskning er systematisk og den har en hensikt 

(Adler & Adler, 1994).  

Jeg har gjort fem kvalitative observasjoner av en urolig elev i klasserommet og i friminuttet. 

Det er tale om direkte observasjon, fordi jeg var observatør og ikke deltakende i aktivitetene 

(Yin, 2009). Jeg observerte eleven i elevens naturlige omgivelser, nemlig skolen, og det var 

dermed en naturalistisk observasjon (Adler & Adler, 1994). Bruk av direkte observasjon gir 

kunnskap om hvordan mennesker oppfører seg i offentlige og dagligdagse situasjoner 

(Vedeler, 2000). Ved bruk av observasjon unngår man at informanten kommer med sosialt 

ønskverdige responser, og det gir mulighet for å registrere forhold deltakerne ikke husker 

nøyaktig, som unngår bevisst oppmerksomhet, og som er vanskelig å uttrykke med ord 

(Bjørndal, 2002; Gall et al.., 2007; Vedeler, 2000). Det betyr at direkte observasjon kan gi 

kunnskap om uro hos eleven, uten at denne farges av informanten selv. Det synes som 

observasjon er lite egnet for å avdekke hva informanten tenker, føler og tror. Intervju, 

spørreskjema og holdningsskalaer egner seg bedre til det (Vedeler, 2000).  

3.4 Utvalg 

Utvalget i denne undersøkelsen består av ett case. Caset er en urolig elev i første klasse. 

Forskergruppen ønsket i utgangspunktet at jeg skulle observere en elev på ungdomstrinnet.  

Det ble ikke mulig, grunnet vanskeligheter med å finne en skole hvor rektor, lærerne og 

foreldrene godkjente observasjonene. Siden undersøkelsen er en pilotstudie, fikk jeg mulighet 

til å gjøre observasjonene på barnetrinnet i stedet. Skolen jeg valgte ligger av praktiske og 

økonomiske årsaker i fylket jeg bor i. Jeg valgte å gjøre observasjonene på en skole hvor jeg 

hadde kontakter fra før. Dermed var det enklere å få tillatelse fra aktuelle parter. Klassen jeg 

valgte å observere i, er en klasse hvor skoleledelsen og personalet mente det fantes flere 

urolige elever, og hvor læreren var villig til å la meg observere.  

Kriteriene mine for valg av elev var at eleven viser mye uro og at eleven ikke har noen 

diagnoser. Da mange elever på høyere klassetrinn var utredet og diagnostisert, var første 

klasse den mest aktuelle aldersgruppen. Spesialpedagogen på skolen og kontaktlæreren i 

klassen fant en elev de mente svarte bra til kriteriene mine. Valget av elev ble foretatt før jeg 

møtte eleven og klassen. Utvalgsstrategien som ble brukt her kalles hensiktsmessig utvalg. 
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Det handler om å velge den eleven som kan gi mest og rikest informasjon om det fenomenet 

man er interessert i (Patton, 1990, s. 169). Det var også et intensivt utvalg, det vil si at 

utvalget var en elev som viste mye uro, men ikke i så stor grad at det var ekstremt eller 

avvikende (Patton, 1990). Hensiktsmessig utvalg en god utvalgsstrategi for kvalitative 

undersøkelser (Patton, 1990).  

I observasjonsskjemaet var det fastlagt at jeg skulle gjøre fire observasjoner i klasserommet 

og én observasjon i friminuttet. Jeg kunne selv velge hvilke timer og friminutt jeg ville 

observere i. Jeg ønsket å observere eleven i teoretiske fag, og uten at assistenten var i 

klasserommet. Observasjonene ble gjort i første time, siden det var den eneste timen av dagen 

som assistenten ikke var til stede. I tillegg observerte jeg timene hvor eleven hadde teoretiske 

fag i første time. Jeg måtte unngå dager hvor klassen deltok i aktiviteter utenfor skolen. Ellers 

var jeg fleksibel i forhold til observasjonstidspunkt, og jeg lot læreren avgjøre når det passer 

henne. Observasjonsskjemaet avgjorde hvilken del av timen og friminuttet jeg skulle 

observere.  

3.5 Gjennomføring av observasjonene 

Som en del av utdanningen min har jeg tatt flere fag som omhandler forskningsmetoder. 

Høsten 2011 fikk jeg ekstra undervisning i observasjon og bruk av observasjonsskjemaet av 

Professor Emeritus Liv Randi Opdal. Februar 2012 gjennomførte jeg fem kvalitative 

observasjoner av en urolig elev. Før jeg startet observasjonene var jeg to dager i klassen for å 

bli kjent med læreren og elevene, og for at de skulle bli vant til min tilstedeværelse. Jeg 

gjorde ingen observasjoner disse to dagene. Deretter gjorde jeg fem observasjoner av klassen 

og eleven, fire i klasserommet og én i friminuttet. Første observasjon var en hel times 

observasjon av hele klassen i klasserommet. Andre, tredje og fjerde observasjon var 15 

minutters observasjoner av en urolig elev i klasserommet. Jeg gjorde andre observasjon i 

midten av en time, tredje observasjon i begynnelsen av en time, og fjerde observasjon i slutten 

av en time. Femte observasjon var en 10 minutters observasjon av en urolig elev i friminuttet. 

I observasjonsskjemaet var den andre observasjonen en observasjon av begynnelsen av en 

time, mens tredje observasjon var en observasjon av midten av en time. Av praktiske årsaker 

byttet jeg rekkefølgen på disse observasjonene. Alle fem observasjonene ble gjennomført i 

løpet av to uker.  
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Under observasjonene brukte jeg et observasjonsskjema laget av Professor Liv Duesund, 

Professor Sven Nilsen og Professor Emeritus Liv Randi Opdal (2010). Skjemaet var utviklet 

for å brukes i pilotstudier til forskningsprosjektet Uro i skolen. Observasjonsskjemaet ligger 

som vedlegg til denne oppgaven (Vedlegg 1: Observasjonsskjema). Øverst på skjemaet 

noterte jeg noen opplysninger om dato, lærested, klassetrinn, fag, aktivitet, antall elever, 

klokkeslett for observasjonsstart og -slutt, og total observasjonstid. Det var en kolonne for 

beskrivelse, en for tolkning, og en rubrikk hvor jeg kunne notere ned egne refleksjoner og 

spørsmål. Observasjonen var en ustrukturert observasjon (Bjørndal, 2002), hvor jeg noterte 

det jeg observerte av uro i skolen. Det var ingen forhåndsbestemte kategorier oppført i 

skjemaet. Da jeg observerte hadde jeg fokus på uro, og jeg forsøkte å observere hva som 

skjedde før og etter eleven viste uro.   

Under observasjonene hadde jeg observatørrollen observatør som deltaker (Gold, 1958). 

Rollen innebar at jeg primært var i feltet som forsker og for å samle inn data. Jeg var kun 

deltaker i den grad det var naturlig og nødvendig (Gall et al., 2007). Rollen observatør som 

deltaker egner seg når man er i feltet i en kort periode for å samle inn data, og når man 

gjennomfører mer formelle observasjoner (Adler & Adler, 1994; Gold, 1958). I tillegg er det 

en fordel av denne rollen gjør det mulig å skrive notater mens observasjonene pågår, slik at 

disse blir mest mulig nøyaktige (Bjørndal, 2002).  

I tråd med rollen observatør som deltaker, forsøkte jeg å være usynlig og så lite deltakende 

som mulig under observasjonen. I klasserommet plasserte jeg meg på en stol langs en av 

sideveggene i klasserommet. Jeg satt bak eleven, og det var en dobbelpult mellom oss. Der 

hvor jeg satt, hadde jeg god oversikt over hva eleven sa og gjorde. Jeg kunne ikke sitte 

framme i klasserommet, fordi læreren mente det var forstyrrende for eleven og at hun 

muligens ville kontakte meg under observasjonen.  I friminuttet satte jeg meg først på en benk 

i skolegården hvor jeg hadde god oversikt. Eleven gikk imidlertid til en liten krok som var 

skjult fra der jeg satt, og jeg måtte flytte meg til et hjørne av skolegården, hvor jeg lente meg 

mot en murkant. Før jeg startet observasjonene gjorde jeg det tydelig for læreren og elevene at 

jeg var der for å observere, og at jeg ikke ville delta i undervisningen. Elevene godtok det 

raskt, da jeg lot være å svare dem og ikke gav hverken positiv eller negativ respons på 

atferden deres under observasjonen. Jeg skrev notater på observasjonsskjemaet under 

observasjonen.  
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Jeg gikk ut i skolen for å observere uro hos en elev, og hadde ikke et nærmere avgrenset fokus 

for observasjonene. Jeg ønsket å møte eleven og klassen før jeg avgjorde hvordan jeg skulle 

vinkle oppgaven. Sigmund Grønmo (2004) understreker at det ikke er mulig å legge detaljerte 

planer for datainnsamling ved bruk av observasjon, i og med at det er ikke mulig å forutsi hva 

informanten vil si og gjøre. Jeg valgte å starte med et forholdsvis vidt tema og snevre inn 

fokuset etter hvert (Grønmo, 2004; Vedeler, 2000). I løpet av observasjonene ble jeg 

oppmerksom på samspillet mellom elevene i klassen, og jeg valgte å se nærmere på 

interaksjonen mellom en urolig elev og medelevene  

3.6 Analyse og tolkning 

Den vitenskapsteoretiske retningen hermeneutikken, nærmere bestemt Hans-Georg Gadamers 

(ref. i Fay, 1996) hermeneutikk, legges til grunn for min tolkning av datamaterialet. 

Hermeneutikken er læren om fortolkning av tekster, og handler om fortolkning av mening 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 69). Det er tale om et utvidet tekstbegrep, der tekst er alt som 

inneholder en beskjed som kan tolkes (Gall et al., 2007). I så måte kan også atferd i 

klasserommet sies å være tekst.  

En grunnleggende antagelse i hermeneutikken er at forskeren ikke kan få kunnskap om den 

objektive virkeligheten, fordi all kunnskap er fortolkninger av virkeligheten (Gall et al., 

2007). Alle mennesker har med seg en førforståelse i møte med en tekst, og førforståelsen 

påvirker tolkning av mening (Dalen, 2011). I følge Gadamer (ref. i Fay, 1996) er mening 

alltid mening for noen. Meningen er potensielt til stede i en tekst, men aktualiseres først i 

møte med den som fortolker teksten. Det betyr at mening skapes i samspill mellom det som 

skal fortolkes og den som skal fortolke, og det eksisterer mange ulike fortolkninger av en 

tekst (Gadamer, ref. i Fay, 1996). Den hermeneutiske sirkel gir et bilde på hvordan tolkning 

skjer. Tanken er at delene tolkes i lys av helheten, samtidig som helheten tolkes i lys av 

delene (Fay, 1996; Gall et al., 2007). Gadamer (ref. i Fay, 1996) forstår den hermeneutiske 

sirkel noe annerledes, da han bruker sirkelen for å vise hvordan tolkning foregår i samspill 

mellom tekst og fortolker (s. 146).    

Analyse av casestudier er et lite utviklet og vanskelig aspekt ved casestudier (Yin, 2009). 

Kvalitative data kan analyseres på ulike måter, og ingen måte er mer riktig enn andre 

(Vedeler, 2000). Her har jeg valgt å analysere datamaterialet ved hjelp av induktiv analyse. 



27 

 

Med induktiv analyse menes «[…]a search for patterns of meaning in data so that general 

statements about phenomena under investigation can be made.» (Hatch, 2002, s. 161). 

Kategoriene kommer med andre ord fra datamaterialet (Vedeler, 2000). Jeg har deretter 

knyttet kategoriene til relevant teori. Induktiv dataanalyse brukes hyppig for å analysere 

kvalitative data (Hatch, 2002; Patton, 1994; Vedeler, 2000). Det synes som induktiv 

dataanalyse egner seg for eksplorative casestudier og for emner det finnes lite kunnskap om, 

fordi analysen setter datamaterialet i fokus.  

Da jeg observerte i skolen, skrev jeg fortløpende notater på observasjonsskjemaet jeg brukte. 

Notatene ble skrevet inn på PC samme dag som jeg gjennomførte observasjonen. I tillegg 

noterte jeg mine egne tanker og inntrykk fra observasjonene. Jeg leste grundig gjennom 

notatene mellom hver observasjon, og jeg fant interessante faktorer jeg ønsket å undersøke 

nærmere. Jeg begynte ikke selve dataanalysen før alle fem observasjonene var gjennomført, 

siden det var knapt med tid mellom hver observasjon.  

I kvalitativ dataanalyse er det vanlig å kode og kategorisere datamaterialet (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Richards, 2009; Vedeler, 2000). Kodingen gir god oversikt, og det blir 

enklere å oppdage relevante sammenhenger og mønstre i datamaterialet (Grønmo, 2004; 

Kvale & Brinkmann, 2009). Analysen er inspirert av Lyn Richards (2009) analytiske 

tilnærming i boka Handling Qualitative Data – A Practical Guide. Jeg startet analysen med å 

lese grundig gjennom observasjonsnotatene mine flere ganger. Deretter kodet jeg hele 

datamaterialet med tanke på hva delene handlet om (emnekoding) (Richards, 2009). Etterpå 

forsøkte jeg å se sammenhenger og mønstre i kodene, og jeg lager noen kategorier på 

grunnlag av det (analytisk koding) (Richards, 2009). Underveis i kodingsprosessen skrev jeg 

flere memoer som bidro til utviklingen av kategorier. Kategoriene ble endret opp til flere 

ganger i løpet av analyseprosessen. Til slutt tolket jeg datamaterialet. Tolkning handler om å 

se helheten i resultatene og å se funnene i lys av teori (Bogdan & Biklen, 2007). I denne 

oppgaven drøftet jeg funnene i lys av det bioøkologiske perspektivet (Bronfenbrenner, 1979; 

Bronfenbrenner & Morris, 1998) og annen relevant teori.  
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3.7 Validitet, reliabilitet og generalisering 

I det følgende vurderer jeg undersøkelsens validitet, reliabilitet og generaliserbarhet. Jeg har 

valgt å bruke disse begrepene som kvalitetskriterier fordi de er tradisjonelle og velkjente 

(Kvale & Brinkmann, 2009).   

3.7.1 Validitet 

Validitet defineres her som «[…]the extent to which the research produces an accurate 

version of the world.» (Bloor & Wood, 2006, s. 147). Validitet handler om undersøkelsens 

gyldighet (Grønmo, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009), og om hvorvidt jeg måler det jeg 

ønsker å måle (Befring, 2007). Å validere handler om å undersøke feilkilder (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Jeg stiller meg derfor spørsmålet: «Undersøker jeg det jeg ønsker å 

undersøke, eller undersøke jeg noe annet?». Det er ikke mulig å få perfekt validitet i 

samfunnsvitenskapelige fag (Grønmo, 2004), men det er likevel viktig å strebe etter best 

mulig validitet i undersøkelsen (Vedeler, 2000).   

I kvalitative studier er forskeren det viktigste datainnsamlingsinstrumentet, og undersøkelsens 

validitet avhenger i stor grad av forskerens kompetanse (Adler & Adler, 1994; Hatch, 2002; 

Patton, 1990; Vedeler, 2000). Observatøreffekt og observatørbias kan svekke validiteten i 

denne undersøkelsen (Vedeler, 2000). Observatøreffekt handler om «[…]i hvilken grad og på 

hvilken måte observatøren virker inn på den han observerer, og om dette vil føre til en endret 

atferd som ikke gir representative data.» (Vedeler, 2000, s. 109). Det kan tenkes at min 

tilstedeværelse i klasserommet og i friminuttet påvirket elevenes og lærerens atferd.  

For å redusere observatøreffekten i denne undersøkelsen presenterte jeg meg for lærer og 

elever, og jeg var til stede i klasserommet to hele dager før jeg startet observasjonene. Å gjøre 

seg kjent på forhånd kan styrke validiteten (Vedeler, 2000). Før jeg kom ut i skolen var jeg i 

kontakt med læreren på epost. Læreren fikk tilsendt informasjon om undersøkelsen og jeg 

klargjorde min rolle i klasserommet. Første gang jeg møtte henne ansikt til ansikt var et 

kvarter før skoledagen begynte. Vi håndhilste og snakket litt om oppgaven min. Jeg 

understreket at jeg var der for å observere en urolig elev, og at det ikke var en observasjon av 

henne som lærer. Jeg prøvde å framstå som vennlig, interessert, åpen og ufarlig. Da elevene 

kom inn i klasserommet gikk jeg fram og presenterte meg. Jeg sa hva jeg het, fortalte litt om 

meg selv, og sa at jeg var der for å se hvordan de hadde det på skolen. I tillegg kledde jeg meg 
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nøytralt og i tråd med skolens kleskode, slik at jeg ikke skulle tiltrekke meg oppmerksomhet 

(Bogdan & Biklen, 2007).  

Jeg var til stede i klasserommet to hele skoledager før observasjonene startet. Disse to dagene 

hadde jeg notatblokka framme og noterte i den. På denne måten kunne elevene og læreren bli 

vant med min tilstedeværelse og med at jeg skrev i notatblokka. Den første dagen jeg var i 

klasserommet var læreren oppmerksom på meg, og det kan tenkes at hun oppførte seg 

annerledes. Læreren kikket ofte bort på meg og notatblokka mi. Hun kikket ofte bort på den 

utvalgte eleven, og var flere ganger bort og korrigerte atferden hennes. Ved et par anledninger 

sa læreren høyt i klassen at nå var det mye uro, og hun minnet om klassereglene. Den andre 

dagen jeg var i klasserommet virket det som læreren var mer vant med min tilstedeværelse, og 

hun kikket sjelden bort på meg. Under observasjonene virket det nesten ikke som læreren la 

merke til at jeg var der, og hun uttrykte i en samtale at hun syntes det var greit å ha meg i 

klasserommet.  

Første dag jeg var i klasserommet virket det som elevene var preget av min tilstedeværelse. 

Elevene var nysgjerrige på hvem jeg var, hva jeg skulle, og hvorfor jeg noterte i notatblokka. 

I begynnelsen av dagen kikket flere av elevene på meg, smilte til meg, viste meg saker og 

ting, ville jeg skulle hjelpe dem med skolearbeidet, og ville at jeg skulle være sammen med 

dem i friminuttet. Jeg forsøkte å gi så lite respons som mulig. Dersom elevene fortsatte å 

henvende seg til meg, henviste jeg dem til læreren. Jeg grep ikke inn i situasjoner hvor 

elevene viste mindre alvorlig problematferd. Jeg var tydelig på at jeg var i skolen for å 

observere. I løpet av de to første dagene ble elevene gradvis mindre interessert i meg, de 

kikket sjelden på meg i timene, og sluttet å henvende seg til meg i klasserommet. Da jeg 

gjorde observasjonene syntes elevene å være lite berørt av min tilstedeværelse. Jeg opplevde 

imidlertid to henvendelser fra to ulike elever under observasjonene. I første 

observasjonsperiode snakket en av elevene til meg. Da jeg ikke svarte på det han sa, sluttet 

han. I femte observasjonsperiode ville en av elevene i klassen at vi skulle være sammen i 

friminuttet. Jeg sa til henne at det ikke var mulig, og hun gikk da bort til noen av de andre 

elevene i klassen. Læreren understreket at klassen oppførte seg som vanlig i andre og fjerde 

observasjonsperiode, og jeg antar derfor at observatøreffekten var relativt begrenset under 

observasjonene. Hun mente ikke at min tilstedeværelse påvirket elevenes oppførsel.  

Den utvalgte eleven virket å være lite preget av min tilstedeværelse i klasserommet. Jeg hadde 

plassert meg bak henne og langs en av sideveggene. For å se meg måtte hun snu seg helt rundt 
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og til siden, noe hun sjelden gjorde. Første dagen jeg var i klasserommet snudde hun seg 

kikket hun på meg. Hun var lite interessert i meg etter at jeg hadde presentert meg, og virket å 

være mest opptatt av medelevene og læreren. Andre dagen jeg var der snudde hun seg, kikket 

på meg og sa: «Er du her enda?». Det kan tolkes som at hun glemte at jeg var der. Andre 

dagen jeg var sammen med klassen skulle elevene gå fra gymsalen til klasserommet, og da 

kom eleven bort og snakket litt med meg. Eleven verken kikket på meg eller henvendte seg til 

meg i løpet av observasjonene. Det tyder på at jeg hadde lite innvirkning på elevens atferd.  

Klassen hadde vikar i tredje observasjonsperiode. Vikaren hadde fått beskjed om at det skulle 

komme en person og observere i klassen, og sa at det var greit. Jeg møtte vikaren fem 

minutter før timen begynte, og jeg hadde ikke truffet henne før. Jeg presenterte meg, fortalte 

hvorfor jeg var der, og småsnakket litt med henne fram til timen begynte. Vikaren hadde fått 

lite informasjon om hvilken rolle jeg hadde i klassen, og henvendte seg derfor til meg to 

ganger i løpet av timen. Jeg svarte henne kort, og det virket som om hun forstod at jeg var der 

for å observere. Ingen av henvendelsene forekom i løpet av selve observasjonsperioden. Det 

er mulig at det var større innslag av observatøreffekt i tredje observasjonsperiode enn i resten 

av observasjonene, siden vikaren ikke var vant med min tilstedeværelse. I så måte kan det ha 

svekket validiteten i denne observasjonen. Vikaren virket imidlertid forholdsvis uberørt av at 

jeg var i klasserommet. Hun virket ikke stresset av at jeg observerte, og det syntes som hun så 

på meg som en støttespiller. I tillegg hadde hun mer enn nok med å holde orden på klassen.   

Observatørbias handler om feil i datamaterialet som skyldes personlige egenskaper ved 

observatøren (Gall et al., 2007, s. 273). Observatørbias kan svekke undersøkelsens validitet 

(Gall et al., 2007; Vedeler, 2000). Under observasjonene var det mange personer i 

klasserommet og ute i skolegården, og det var mye som skjedde samtidig. Jeg fikk ikke med 

meg alt som skjedde under observasjonene, da mennesket ikke har sansemessige eller 

kognitive forutsetninger for å ta inn all informasjon i omgivelsene (Bjørndal, 2002).  

Da jeg observerte hele klassen merket jeg at det var vanskelig å få med meg hva alle elevene 

sa og gjorde. Da jeg observerte den urolige eleven var det enklere å få et godt bilde av elevens 

atferd, men det var vanskelig å oppfatte hva de andre elevene og læreren sa og gjorde, særlig 

når det ikke foregikk i nærheten av eleven. Det andre forskningsspørsmålet handler om 

interaksjonen mellom en urolig elev og medelevene. Det kan tenkes å være en svakhet at jeg 

ikke har observert medelevenes atferd i like stor grad som den urolige elevens. Dermed er det 

en mulighet for at jeg har gått glipp av initiativ og responser fra medelevenes side. Noen 
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ganger var det også vanskelig å oppfatte hva eleven jeg observerte sa, og hva medelever og 

lærer sa til henne. Jeg satt like i nærheten, men det var vanskelig å høre når de snakket lavt og 

utydelig. Observasjonsnotatene mine er imidlertid grundige, og jeg synes at de gir et godt 

bilde av situasjonen i klasserommet og i friminuttet. I tillegg noterte jeg under observasjonen, 

for at jeg ikke skulle glemme det elevene sa og gjorde, noe som kan ha styrket validiteten 

(Vedeler, 2000).  

Jeg har begrenset kompetanse og erfaring som observatør, hvilket kan ha svekket 

undersøkelsens validitet (Vedeler, 2000). I løpet av studietiden har jeg tatt flere fag som 

behandler temaer som forskning og observasjon, ett av fagene tok jeg senest høsten 2011. I 

forkant av undersøkelsen fikk jeg ekstra undervisning om observasjon og om bruken av 

observasjonsskjemaet av Professor Emeritus Liv Randi Opdal. Jeg har erfaring med bruk av 

observasjon fra tidligere praksis i studiet, men disse observasjonene hadde større grad av 

struktur. Før feltarbeidet startet gjorde jeg flere observasjoner av bekjente hvor jeg brukte 

observasjonsskjemaet. Det gav meg erfaring med å observere, og informasjon om hva jeg 

gjorde bra og hva jeg kunne gjøre bedre. I tillegg øvde jeg meg på å observere klassen og 

enkelteleven de to første dagene i skolen, slik at jeg var forberedt på observasjon av 

klasseromssituasjoner. Disse forberedelsene kan sies å ha styrket min kompetanse som 

observatør.   

Det kan tenkes at min førforståelse har svekket undersøkelsens validitet (Dalen, 2011; Kvale 

& Brinkmann, 2009; Vedeler, 2000). Alle forskere har en førforståelse, det vil si meninger og 

oppfatninger om fenomenet på forhånd (Dalen, 2011), og det er ikke mulig å bli helt kvitt 

denne førforståelsen (Vedeler, 2000). Mine forventninger til fenomenet uro i skolen kan ha 

påvirket observasjonene og tolkningene mine (Dalen, 2011). Det kan ses i sammenheng med 

Gadamers (ref. i Fay, 1996) antagelse om fortolkningsmangfold. Det er viktig å redegjøre for 

førforståelsen, slik at andre kan vurdere hvorvidt tolkningene bærer preg av denne (Dalen, 

2011). Refleksjon over egen førforståelse kan styrke validiteten (Hatch, 2002; Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Jeg valgte å skrive masteroppgaven min om uro i skolen fordi det er en utfordring i skolen i 

dag. Jeg forventet å se mange eksempler på uro i klasserommet, da jeg visste at uro er et 

problem i mange klasser. Jeg var interessert i interaksjonen mellom en urolig elev og 

medelevene, og håpet at det ville vise seg å være et aktuelt forskningsspørsmål i oppgaven. 

Det kan tenkes at min interesse for temaet gjorde at jeg vinklet observasjonene i forhold til 
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det, og at jeg derfor overså andre like relevante faktorer. Samtidig har jeg vært usikker på hva 

jeg kom til å observere når jeg var i skolen, og jeg hadde heller ikke bestemt med for hva jeg 

skulle skrive oppgave om da jeg startet observasjonene. Under observasjonene var jeg innom 

mange ulike temaer, før jeg til slutt endte opp med å se på interaksjonen mellom elever. I så 

måte kan det tenkes at jeg var forholdvis åpen i møte med datamaterialet. 

Det er mulig at min førforståelse har preget tolkningene mine, og at jeg derfor har sett det jeg 

forventet og ønsket å se. For å styrke validiteten har jeg vært tydelig på å skille mellom 

beskrivelse og tolkning (Gall et al., 2007; Vedeler, 2000). Dette skillet kom tydelig fram i 

observasjonsskjemaet jeg brukte. I oppgaven presenterer jeg resultatene og drøftingen hver 

for seg, og det er da enkelt å skille mellom beskrivelser og mine tolkninger. På denne måten 

kan leseren selv vurdere hvorvidt konklusjonene er gyldige (Vedeler, 2000). I tillegg har jeg 

forsøkt å knytte resultatene til teori, noe som kan tenkes å øke undersøkelsens validitet.    

3.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet defineres som  «[…]the extent to which research produces the same results when 

replicated.» (Bloor & Wood, 2006, s. 147). Det handler om hvorvidt andre forskere ville 

kommet fram til samme resultat og konklusjoner hvis det det samme casestudiet hadde blitt 

gjennomført på ny (Yin, 2009). Det er her tale om undersøkelsens pålitelighet (Grønmo, 

2004). Spørsmålet om reliabilitet er ikke like aktuelt i kvalitativ forskning som i kvantitativ 

forskning. Forskeren er det viktigste datainnsamlingsinstrumentet i kvalitative undersøkelser, 

og hans subjektive fortolkning står sterkt (Vedeler, 2000). Det betyr at det ikke er mulig å få 

tilsvarende resultater og konklusjoner fra to ulike forskere, fordi ulike personer har ulik 

førforståelse (Bloor & Wood, 2006; Grønmo, 2004; Vedeler, 2000). I Gadamers (ref. i Fay, 

1996) hermeneutikk understrekes nettopp fortolkningsmangfoldet, og samspillet mellom 

forsker og tekst. Det er likevel viktig å vurdere undersøkelsens reliabilitet når metoden er 

observasjon, fordi resultatene er sårbare for forskerens innflytelse (Vedeler, 2000).  

Jeg som forsker var det viktigste datainnsamlingsinstrumentet i denne undersøkelsen. Det 

betyr at resultatene og drøftingen jeg har kommet fram til har en subjektiv karakter. Andre 

forskere ville sannsynligvis kommet fram til andre konklusjoner (Gadamer, ref. i Fay, 1996). 

For å bedre undersøkelsens reliabilitet har jeg beskrevet alle trinnene i forskningsprosessen 

grundig (Dalen, 2011;Vedeler, 2000; Yin, 2009). I kapittel 3 i denne oppgaven gir jeg en 

forholdsvis detaljert beskrivelse av oppgavens metodiske tilnærming, og jeg beskriver 
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hvordan jeg har gått fram gjennom hele undersøkelsen. I tillegg presenterer jeg resultatene og 

drøftingen separat (jf. Kapittel 4 Resultater og drøfting), og jeg har flere utdrag fra 

datamaterialet for å underbygge påstandene mine. På denne måten får leseren, i prinsippet, 

mulighet til å ta på seg de samme «forskerbrillene» som jeg hadde, og gjøre den samme 

undersøkelsen på ny (Dalen, 2011, s. 93). En slik tilnærming styrker undersøkelsens 

reliabilitet, og derved undersøkelsens validitet (Bloor & Wood, 2006; Grønmo, 2004; 

Vedeler, 2000; Yin, 2009). 

3.7.3 Generalisering 

Generalisering defineres som «[…]the extent to which the findings of a study can apply to a 

wider population.» (Bloor & Wood, 2006, s. 93). Yvonna S. Lincoln og Egon G. Guba (ref. i 

Vedeler, 2000) prater i denne sammenheng om overførbarhet (s. 134). Spørsmålet er om 

resultatene gjelder for andre personer og i andre situasjoner (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Denne undersøkelsen er en casestudie av uro hos en elev i første klasse. Oppgaven er ment å 

gi økt forståelse for uro hos denne eleven. I så måte er jeg lite opptatt av generalisering i 

denne undersøkelsen.  

3.8 Etiske hensyn 

Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora [NESH] (2006) 

har publisert etiske retningslinjer for forskning. I denne undersøkelsen har jeg tatt noen 

viktige etiske hensyn. For det første skal informanten gi informert samtykke, det vil si at 

informanten skal gi samtykke etter at hun har fått informasjon om undersøkelsen og har fått 

valget om å delta eller ikke delta (NESH, 2006, punkt 8 og 9). Eleven jeg observerte var 6 år, 

og jeg måtte derfor ha godkjennelse fra elevens foresatte (NESH, 2006, punkt 12). Jeg 

utformet et kort informasjonsskriv hvor jeg presenterte prosjektet og hvor informantens 

foresatte gav sitt samtykke. Informasjonsskrivet ligger som vedlegg til denne oppgaven 

(Vedlegg 2: Samtykkeerklæring).   

For det andre skal opplysningene bli behandlet konfidensielt og informanten sikres 

anonymitet (NESH, 2006, punkt 14). Av denne grunn unnlot jeg å bruke navn på skole, lærer 

og elever. Jeg brukte i stedet fiktive navn på eleven (Kari) og på medelever (Per, Ole, Nils, 

Else, Marte og Pernille). I tillegg brukte jeg navn på rollen (f. eks. lærer, eleven, medelevene 
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osv.). I denne rapporten har jeg presentert noen opplysninger om skolen, læreren og eleven. 

Jeg har imidlertid unngått å komme med opplysninger som kan identifisere eleven. Jeg har 

observert en forholdsvis ordinær elev, og det er lite sannsynlig at det har kommet fram så 

særegne beskrivelser at det er mulig å avdekke informantens identitet. Jeg unnlot å navngi 

foreldrenes hjemland, da det muligens kunne bidra til å identifisere eleven.    

Til slutt vil jeg nevne faren for stigmatisering. Foresatte fikk vite at jeg skulle observere atferd 

i klasserommet. Til elevene fortalte jeg at jeg skulle observere hvordan de hadde det i skolen. 

Det var en risiko for at elevene skulle oppdage hvem som stod i fokus for observasjonen, og 

at det kunne virke stigmatiserende og påføre eleven alvorlige belastninger (NESH, 2006, 

punkt 7). For å unngå dette sendte skolen informasjonsskrivet til samtlige foresatte for 

godkjennelse, og foresatte fikk ikke vite hvilken elev jeg skulle observere. I tillegg plasserte 

jeg meg et sted i klasserommet hvor det ikke var så synlig hvem jeg så på, og jeg lot blikket 

vandre litt under observasjonen. Det kan stilles spørsmål til hvorvidt stigmatisering er en reell 

etisk utfordring i 1. klasse, siden denne aldergruppen kanskje er mindre opptatt av slike 

forhold.  

Undersøkelsen ble meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste [NSD]. Undersøkelsen 

ble godkjent, og datainnsamlingen foretatt etter at jeg fikk godkjennelsen.  
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4 Resultater og drøfting 

I dette kapittelet presenterer jeg resultater fra undersøkelsen, og drøfter funnene i lys av det 

bioøkologiske perspektivet (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Morris, 1998) og 

annen relevant teori. I første delkapittel gir jeg en beskrivelse av caset. Andre og tredje 

delkapittel omhandler oppgavens første problemstilling. I disse delkapitlene presenterer og 

drøfter jeg kategorier av uro. Fjerde og femte delkapittel tar for seg oppgavens andre 

problemstilling. I disse kapitlene presenterer og drøfter jeg kjennetegn ved interaksjonen 

mellom en urolig elev og medelevene. I sjette delkapittel viser jeg noen pedagogiske 

implikasjoner av undersøkelsen, og i det siste delkapittelet kommer jeg med noen kritiske 

bemerkninger til undersøkelsen.     

4.1 Beskrivelse av caset 

I det følgende beskriver jeg eleven jeg har observert, skolen observasjonene fant sted på, og 

fagene jeg har observert eleven i. For å sikre elevens anonymitet navngis ikke personer og 

skole, og særegne kjennetegn utelates. I oppgaven bruker jeg fiktive navn på personer. Det er 

gjort med hensyn til leservennlighet. Eleven jeg har observert gis navnet Kari, og omtales i 

det følgende som «Kari», «hun» og «eleven». Eleven som sitter på pulten til venstre gis 

navnet Per, de to elevene på pulten bak gis navnene Ole og Nils, de to elevene hun leker med 

i friminuttet gis navnene Else og Marte, og eleven som kommer bort til dem i friminuttet gis 

navnet Pernille. Læren og vikaren omtales ved navn på rollen. På denne måten sikres eleven 

anonymitet (jf. Kapittel 3.8 Etiske hensyn).    

4.1.1 Eleven 

Kari er en 6 år gammel jente. Hun går i første klasse. Begge foreldrene kommer fra et ikke-

europeisk land. Kari bor i en leilighet i byen sammen med mor, tre yngre søsken og en 

venninne av mor. Far bor i et annet land. Eleven er minoritetsspråklig og bruker foreldrenes 

språk hjemme. Kari har norskspråklige ferdigheter på nivå med resten av klassen. Hun har 

ingen diagnoser, og har ikke vært henvist til PPT eller BUP.  

Kari viser mye uro i klasserommet, og atferden hennes er ofte forstyrrende for undervisning 

og læring. I følge kontaktlæreren viste eleven mer urolig atferd ved skolestart enn hun gjør nå. 
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Kari sitter alene ved en dobbelpult fremst i klasserommet. Hun får ikke dele pult med andre 

elever fordi hun forstyrrer dem i skolearbeidet. Tidligere har kontaktlæreren prøvd å ha henne 

bakerst i klasserommet slik at eleven skulle slippe å snu seg for å kikke på de andre i klassen. 

Det fungerte dårlig og Kari ble igjen plassert fremst i klasserommet. En assistent følger 

eleven deler av skoledagen, men denne ordningen er midlertidig.  

I følge kontaktlæreren viser Kari gode skolefaglige prestasjoner. Hun er på nivå med resten av 

klassen i alle teoretiske fag. Læreren sier: «Det er ikke det at hun ikke kan. Det er det at hun 

ikke vil.». Kari viser noen problemer i sosial samhandling med andre elever. Læreren sier: 

«Hun vet ikke hvordan hun skal oppføre seg.». Kari får være sammen med de andre i klassen 

når hun selv tar initiativ til det, men det er sjelden at andre spør om hun vil bli med. I starten 

av skoleåret var det dårlig klassemiljø i klassen, og Kari var ofte involvert i konflikter med et 

par andre jenter i klassen. I følge kontaktlæreren har klassemiljøet har bedret seg mye siden 

da.  

Kari er kledd i olabukse og hettegensere i ulike pastellfarger. Håret er flettet. I følge 

kontaktlæreren har hun ofte med seg forstyrrende objekter på skolen, som for eksempel 

leppepomade, parfyme, sminke og mobiltelefon. 

4.1.2 Skolen 

Skolen er en offentlig barneskole i det fylket jeg bor i. Skolen har omtrent 500 elever, og det 

er stort kulturelt og språklig mangfold i elevmassen. Skolen jobber aktivt for å gi elevene et 

godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.  

Kari går i første klasse. Det er 21 elever i klassen. Det er noen flere gutter enn jenter, og 

omtrent halvparten av elevene er minoritetsspråklige. Klasserommet er romslig og ryddig. På 

veggen henger flere fargerike «kunstverk» som elevene har laget. Elevene sitter sammen to og 

to med pultene vendt mot tavla.  

4.1.3 Fagene 

Fagene jeg observerte i var norsk og matematikk. Jeg gjorde tre observasjoner av Kari i 

norsktimene, og en observasjon i matematikktimen. Jeg valgte å observere eleven i disse 

timene fordi jeg ville observere henne i teoretiske fag og uten at assistenten var til stede. I de 
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to ukene jeg var ute i skolen var det disse fagene og timene som ble aktuelle. I følge læreren 

var det ingen sammenheng mellom Karis uro og fag eller tid på dagen.  

Første observasjon var en observasjon av hele klassen i en norsktime. Første del av timen 

skulle elevene lese stille i hver sin bok. Andre del av timen skulle de skrive bokstaver i 

bokstavhuset. Elevene skulle jobbe individuelt. Andre observasjon var en observasjon av Kari 

i midten av en norsktime. Første del av observasjonsperioden fikk en og en elev gå fram til 

tavla og skrive bokstaven k på tavla. Andre del av observasjonsperioden stilte læreren en 

rekke spørsmål fra leseboka som elevene skulle svare høyt på i klassen. Aktivitetene var i stor 

grad lærerstyrt. Tredje observasjon var en observasjon av Kari i begynnelsen av en mattetime. 

I observasjonsperioden skulle elevene jobbe individuelt med oppgaver i matteboka. Klassen 

hadde vikar. Fjerde observasjon var en observasjon av Kari i slutten av en norsktime. Elevene 

skulle skrive om skøytedagen i skriveboka. I denne timen skulle elevene jobbe individuelt. 

Femte observasjon var en observasjon av eleven i et friminutt.   

4.2 Ulike typer uro hos eleven 

I dette delkapittelet presenterer jeg resultatene til oppgavens første forskningsspørsmål: 

Hvilke typer uro kan observeres hos eleven i skolen? Jeg har gjort en induktiv analyse av 

datamaterialet, og laget kategorier av ulike typer uro som jeg observerte hos Kari. Jeg starter 

med å presentere kategoriene av uro, fordi det gjør framstillingen av resultatene mer 

oversiktlig. Dermed kan jeg henvise til kategoriene uten å måtte beskrive kategoriene hver 

gang. Deretter beskriver jeg resultatene fra de fem observasjonene, og viser hvilke kategorier 

av uro som kommer til syne i de enkelte observasjonsperiodene.  

4.2.1 Kategorier av uro 

I kapittel 2.1 definerte jeg uro som atferd som er forstyrende for eleven, for medelever 

og/eller for læreren (Duesund et al., 2010, s. 1). Uro forstyrrer lærerens undervisning og 

elevenes læring (Sørlie & Nordahl, 1998). Denne forståelsen av uro ligger til grunn for 

kategoriseringen av ulike typer uro. I klasserommet observerte jeg mange tilfeller av uro hos 

Kari og medelevene. Ved hjelp av induktiv analyse av datamaterialet, laget jeg kategorier av 

atferden som forekom hyppigst hos Kari. Analysen resulterte i tre kategorier for ulike typer 

uro og en kategori for oppgaverelatert atferd. Det finnes imidlertid ulike toleransegrenser for 
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problematferd (Befring, 2008; Damsgaard, 2003), deriblant uro, og det jeg definerer som uro 

er ikke nødvendigvis uro sett fra en annens synsvinkel. Det er i tråd med det hermeneutiske 

vitenskapssynet som ligger til grunn for denne oppgaven (Gadamer, ref. i Fay, 1996).   

Første kategori: Ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn. Ikke-oppgaverelatert atferd er 

atferd som ikke er i tråd med lærerens beskjeder og/eller retter seg mot faglige aktiviteter 

(Colvin, 2010, s. 26). Elever som viser ikke-oppgaverelatert atferd gjør noe annet enn det de 

skal gjøre. Verbal betyr her at utsagnet består av ord (Verbal, 2012). Kategorien handler om 

snakking i klasserommet. Å snakke vil si at eleven formidler eller utveksler ideer, tanker og 

informasjon, fortrinnsvis ved hjelp av talespråket (Talk, 2012). Ikke-oppgaverelaterte verbale 

utsagn omfatter snakking høyt i klassen og snakking med medelever. Det forutsettes at de 

verbale utsagnene er ikke-oppgaverelaterte.  

Andre kategori: Ikke-oppgaverelaterte kroppslige bevegelser. Med kroppslig menes her at 

det handler om kroppen (Bodily, 2012). Bevegelse forstås i denne sammenheng som å bevege 

deler av kroppen og å bevege kroppen fra et sted til et annet (Move, 2012). Det omfatter både 

å bevege kroppen ved egen pult, og å bevege seg rundt i klasserommet. Det forutsettes at de 

kroppslige bevegelsene er ikke-oppgaverelaterte.  

Jeg vil understreke at noen typer kroppslige bevegelser kan plasseres innenfor kategorien 

ikke-oppgaverelaterte kroppslige bevegelser uten at atferden oppfyller kriteriene for uro. For 

eksempel kan elevens skifte av stilling på stolen sies å være en ikke-oppgaverelatert kroppslig 

bevegelse, men atferden er lite forstyrrende for eleven selv, medelever og/eller læreren. Det 

synes som om atferdens intensitet får avgjørende betydning for hvorvidt det er tale om uro 

eller ikke. Det kan derfor være nyttig å ha definisjonen av uro i bakhodet i møte med denne 

type atferd.  

Tredje kategori: Ikke-oppgaverelatert bruk av objekter. Objekt forstås her som en 

materiell ting som kan ses og røres (Object, 2012). Denne kategorien er todelt, og omfatter å 

bruke objekter som ikke er relevant for oppgaven, og bruk av objekter på en måte som ikke er 

relevant for oppgaven. Det forutsettes at bruken av objekter er ikke-oppgaverelatert.  

Fjerde kategori: Oppgaverelatert atferd. Med oppgaverelatert atferd menes elevatferd som 

er i tråd med lærerens beskjeder og/eller retter seg mot faglige aktiviteter (Colvin, 2010). 

Oppgaverelatert atferd er i utgangspunktet ikke en kategori av uro. Oppgaverelatert atferd 
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betyr at eleven har fokus på oppgaven, og tid brukt på skolens faglige innhold antas å henge 

sammen med elevens læring (Kunnskapsdepartementet, 2008).   

4.2.2 Resultater fra første observasjon 

Første observasjon var observasjon av hele klassen i en hel skoletime. Jeg observerte klassen i 

første time, fra kl. 8.28 – 9.34 (65 minutter). Faget var norsk.  

Læreren hentet elevene i skolegården og fulgte dem til klasserommet. Elevene gikk direkte til 

plassene sine og satte seg. Flere av dem snakket sammen før timen begynte. Kari kom først 

etter timen hadde startet. De første 20 minuttene av timen (kl. 8.45 – kl. 9.05) hadde elevene 

stillelesing. Noen av elevene hvisket til hverandre mens de ventet på å få utdelt en bok. Kari 

snurret og beveget på et skjerf, og læreren gikk bort og korrigerte henne. Følgende utdrag 

beskriver denne situasjonen:  

1 observasjon, 8.45: […] Kari snurrer på et skjerf, drar det over hodet og ansiktet 

gjentatte ganger, og drar det fram og tilbake i nakken. Læreren går bort til henne og sier: 

«Enten tar du skjerfet rundt halsen, eller så legger du det bort.». Kari henger skjerfet rundt 

halsen.  

Alle elevene kikket i bøkene de hadde fått utdelt. Etter et par minutter begynte flere elever å 

snakke sammen. Noen hvisket til hverandre, andre snakket høyt sammen, og noen ropte til 

andre elever. Kari og flere av elevene leste høyt fra bøkene sine. En gang satte Kari boka på 

høykant. Hun beveget skjerfet fram og tilbake ved to anledninger, og læreren var borte og 

korrigerte henne en av gangene. Senere sa Kari noe til seg selv og fniste av det. Læreren sa: 

«Jeg minner om at dette er stillelesing.» og «Det er stillelesing!». Disse utsagnene hadde 

kortvarig effekt, og elevene begynte å snakke igjen etter kort tid. Følgende utdrag gir et godt 

bilde av situasjonen i første observasjonsperiode, og viser lærerens forsøk på å håndtere uro i 

klasserommet:  

1 observasjon, 9.00: […]Flere elever leser høyt. Noen elever bøyer bøkene og bretter 

de fram og tilbake. Mange hvisker eller prater sammen. […] Læreren går rundt i 

klasserommet og sier til flere av elevene: «Fortsett å lese!». Noen elever gjesper og strekker 

seg. En elev viser noe til sidemannen, og sidemannen sier høyt: «Å, kult!». To elever hvisker 

til hverandre på tvers av klasserommet og peker på bøkene sine.  

De siste 20 minuttene av timen (kl. 9.05 – kl. 9.25) skulle elevene skrive bokstaver i 

bokstavhuset. Noen av elevene begynte å jobbe med en gang læreren hadde delt ut arkene. De 
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fleste snakket sammen, og begynte ikke å jobbe før læreren sa: «Vi må holde arbeidsro!». I et 

par minutter skrev Kari og flesteparten av elevene på arkene, og det var ro i klasserommet. 

Deretter endret situasjonen seg. Mange av elevene begynte å hviske sammen og snakke med 

hverandre. En elev sang, og en annen elev bygde tårn av ting fra pennalet. To elever laget 

grimaser til hverandre. To andre par pirket i hverandre med pekefingeren og en blyant. En 

elev gikk rundt i klasserommet, en annen reiste seg og ble stående ved pulten. Kari beveget 

skjerfet fram og tilbake gjentatte ganger før læreren gikk bort og tok det fra henne. Senere 

kom læreren bort til Kari og sa det så fint ut det hun hadde gjort. Da snudde Kari seg til Ole 

og Nils og viste dem arket sitt, og de viste sine ark. Læreren prøvde flere ganger å få elevene i 

gang igjen med skrivingen, men det hadde liten effekt på elevenes atferd.  

Læreren avsluttet undervisningen kl. 9.26. Elevene gikk bort til vasken for å vaske hendene. 

Det var mye snakking i køen, og læreren gikk bort for å holde orden. Kari gikk en runde i 

klasserommet og snakket med noen elever før hun kom til vasken. Før hun gikk tilbake til 

pulten gikk hun fram i klasserommet og gjorde noen dansebevegelser. Læreren signaliserte at 

hun skulle sette seg.  

I første observasjonsperiode viste Kari atferd innenfor alle kategorier av uro. Hun viste flest 

tilfeller av ikke-oppgaverelatert bruk av objekter, for eksempel beveget hun flere ganger på 

skjerfet, og hun satte boka på høykant. Kari viste et par tilfeller av ikke-oppgaverelaterte 

verbale utsagn, for eksempel snakket hun med seg selv, og med Ole og Nils. Kari viste to 

tilfeller av kategorien ikke-oppgaverelaterte kroppslige bevegelser. Jeg observerte at hun gikk 

en runde i klasserommet, og gjorde dansebevegelser foran klassen. Kari viste imidlertid også 

oppgaverelatert atferd, eksempelvis leste hun i boka, skrev bokstaver i bokstavhuset, og fulgte 

lærerens beskjeder.   

De fleste medelevene viste ett eller flere eksempler på uro i løpet av timen. Det var mest uro 

av kategorien ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn, for eksempel hvisket, snakket og ropte 

elevene til hverandre, og en av elevene sang. Medelevene viste noen tilfeller av ikke-

oppgaverelaterte kroppslige bevegelser, for eksempel beveget en elev seg rundt i 

klasserommet, og en annen reiste seg og ble stående ved pulten. Det var også noen eksempler 

på ikke-oppgaverelatert bruk av objekter, for eksempel bygde en elev tårn av objekter fra 

pennalet, og flere elever bøyde bøkene fram og tilbake. I tillegg var det flere eksempler på 

oppgaverelatert atferd blant medelevene. Læreren sa det var mye mer uro enn vanlig i denne 

timen, og det kan ha sammenheng med at elevene skulle på teater påfølgende time.  
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4.2.3 Resultater fra andre observasjon 

Andre observasjon var 15 minutter observasjon av en urolig elev (Kari) i midten av en time. 

Jeg observerte Kari i første time, fra kl. 8.50 – kl. 9.05. Faget var norsk.  

De første 3 minuttene (kl. 8.50 – kl. 8.53) av observasjonsperioden fikk elevene komme fram 

til læreren og skrive bokstaven k på tavla. Kari satt rolig og ventet til det ble hennes tur. Etter 

hun hadde skrevet en k på tavla, satte hun seg. Hun tok fram en leppepomade som hun fiklet 

litt med, før hun la den tilbake i bukselommen. De siste 12 minuttene (kl. 8.53 – kl. 9.05) av 

observasjonen skulle elevene svare muntlig på spørsmål fra leseboka. Kari fant riktig side i 

leseboka, kikket på bildet, bladde videre, og lukket leseboka. De fleste elevene rakte opp 

hendene da læreren stilte spørsmål. Kari gjorde det kun én gang. Etter ca. 2 minutter med 

spørsmål samlet Kari sidene i leseboka og begynte å bla i den. Læreren gikk da bort til henne, 

bladde fram riktig side, og sa at det kun var lov å kikke på den siden. Etterpå rakte eleven opp 

hånda og svarte feil på et spørsmål. Deretter bøyde hun leseboka fram og tilbake, og fiklet 

med leppepomaden. Følgende utdrag viser en situasjon hvor hun fikler med leppepomaden:  

2 observasjon, 8.59: Kari putter hånda i bukselommen og tar fram en leppepomade. 

Hun vender seg bort fra læreren og smører litt leppepomade på venstre pekefinger. Hun 

legger leppepomaden tilbake i bukselommen og gnir venstre pekefinger på leppene gjentatte 

ganger. Deretter snur Kari seg til guttene på pulten bak og kikker på dem.  

De siste fem minuttene av observasjonen viste Kari mange eksempler på uro. Hun snakket 

høyt i klassen, gjorde grimaser, og svarte på lærerens spørsmål uten å bli bedt om det. Ved en 

anledning slengte hun leseboka på pulten, skjøv pulten forover og satte seg med knærne på 

gulvet. Læreren gikk da bort til henne og gav henne valget mellom å sette seg opp eller gå ut 

på gangen. Kari satte seg opp, sukket høyt, og begynte å lese høyt fra leseboka. Etter en stund 

la hun seg ned på pulten og vippet på flettene. Deretter reiste hun seg og ble stående en liten 

stund på gulvet. Til slutt rakk hun opp hånda og spurte om hun kunne gå på do. Læreren sa 

nei, og da begynte hun å bite i leseboka.   

I andre observasjonsperiode viste Kari atferd innenfor alle kategorier av uro. Hun viste fleste 

eksempler på ikke-oppgaverelatert bruk av objekter, for eksempel fiklet hun gjentatte ganger 

med leppepomaden, og hun bladde, bøyde og beit i leseboka. Hun viste mange tilfeller av 

kategorien ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn, eksempelvis snakket hun høyt i klassen, 

svarte uten å bli bedt om det, og leste høyt fra leseboka. I tillegg viste Kari atferd av 

kategorien ikke-oppgaverelaterte kroppslige bevegelser da hun satte seg på gulvet, stod ved 
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pulten, og gjorde grimaser. Noen ganger viste hun oppgaverelatert atferd, for eksempel ventet 

hun på tur og skrev bokstaven k på tavla.  

De første 9 minuttene av observasjonen viste Kari noen eksempler på uro av kategorien ikke-

oppgaverelatert bruk av objekter, men omfanget var begrenset. De siste 6 minuttene derimot, 

viste hun mange eksempler på uro, og det var da atferd innenfor alle kategorier av uro. Jeg 

observerte ingen tilfeller av uro hos medelevene. De satt stille og rolig, rakte opp hendene, og 

svarte på lærerens spørsmål.   

4.2.4 Resultater fra tredje observasjon 

Tredje observasjon var 15 minutter observasjon av en urolig elev (Kari) i begynnelsen av en 

time. Jeg observerte Kari i første time, fra kl. 8.38 – kl. 8.53. Faget var matematikk, og 

klassen hadde vikar.    

Da Kari kom inn i klasserommet kikket hun på tavla og kommenterte det som stod der. Etter 

ett minutt startet vikaren timen ved å presentere seg og gå gjennom timeplanen. Kari og et par 

andre elever hadde flere kommentarer til det vikaren sa. Mange av elevene snakket sammen 

mens vikaren gikk rundt i klasserommet og sjekket plastmappene. Vikaren prøvde å roe dem 

ved å si: «Det skal være stille mens jeg går rundt.», men det hadde liten virkning på elevenes 

atferd. Kari fant et ark og leste på det, og bladde i meldeboka si. Kari tok fram arbeidsboka og 

pennalet da vikaren gav beskjed om det. Følgende eksempel viser en situasjon hvor Kari tuller 

med en linjal hun finner i pennalet, og vikaren tar denne fra henne:  

3 observasjon, 8.46: Kari åpner pennalet og kikker i det. Hun tar fram en linjal, 

holder den framfor øynene, kikker gjennom den og ler. Hun kikker på Per og gjentar det 

samme. Han ler. Vikaren går bort og sier: «Vær stille!», tar linjalen og legger den på 

kateteret. Kari sier: «Hæ?», og smiler.  

Vikaren forklarte matteoppgavene på tavla, og Kari svarte høyt på ett av spørsmålene uten å 

bli bedt om det. Hun jobbet med oppgaver i arbeidsboka i ca. 2 minutter. Mange av elevene 

snakket sammen. Kari snakket litt med seg selv, snakket flere ganger til Ole og Nils, og 

snakket med Per. Senere tok hun fram fire blyanter og skrev med dem samtidig, og dabbet en 

klinkekule hun fant i pennalet. Vikaren gikk bort til henne, kikket i arbeidsboka og sa at Kari 

hadde gjort feil. Følgende utdrag viser at Kari slutter å jobbe etter at vikaren kommenterer 

arbeidet hennes: 
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3 observasjon, 8.51: Vikaren kikker i Karis arbeidsbok og sier: «Det er feil forresten. 

Du har farget to i stedet for tre. Gjør det ordentlig og konsentrer deg.». Kari åpner pennalet, 

tar fram fire blyanter og sier høyt: «Jeg har fire sånne.». Hun roper navnet på Per og snakker 

med ham. Vikaren kommer bort, kikker i boka til Kari og sier: «Du må gjøre det riktig.». Kari 

tar fram en visk fra bukselommen og visker i arbeidsboka. Hun tar opp fire blyanter, samler 

dem i hånda og skriver med alle samtidig. Hun prater lavt med seg selv og smiler.  

I tredje observasjonsperiode viste Kari mange eksempler på atferd som kan karakteriseres 

som uro. Kari viste flest eksempler på uro av kategorien ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn, 

for eksempel snakket hun med seg selv, kom med kommentarer høyt i klassen, svarte på 

vikarens spørsmål uten å bli bedt om det, og snakket med medelever. Kari viste også noen 

eksempler på ikke-oppgaverelatert bruk av objekter, eksempelvis kikket hun på et ark, bladde 

i meldeboka, kikket gjennom en linjal, og skrev med fire blyanter samtidig. Hun viste 

imidlertid ingen eksempler på kategorien ikke-oppgaverelaterte kroppslige bevegelser. Kari 

viste flere tilfeller av oppgaverelatert atferd, blant annet jobbet hun med matteoppgaver, og 

fulgte beskjeder. Medelevene viste også mange eksempler på uro, da særlig i form av ikke-

oppgaverelaterte verbale utsagn.  

4.2.5 Resultater fra fjerde observasjon 

Fjerde observasjon var 15 minutter observasjon av en urolig elev (Kari) i slutten av en time. 

Jeg observerte Kari i første time, fra kl. 9.15 – kl. 9.30. Faget var norsk.   

Kari satt stille og rolig ved pulten sin og skrev i skriveboka i ca. 7 minutter. Kari sluttet å 

skrive to ganger, og læreren var da raskt borte hos henne og sa at hun skulle fortsette å skrive. 

Da læreren forklarte elevene hvordan ordet «skøyter» skulle skrives og skrev det på tavla, 

kikket Kari på det læreren skrev mens hun beit i kanten av skriveboka. Et par ganger hvisket 

Kari bokstaver til seg selv mens hun skrev. Kari sluttet å skrive kl. 9.22. Hun hadde da 

skrevet omtrent en tredjedel av en A4-side. Resten av observasjonsperioden satt hun stille og 

rolig og farget i skriveboka. Læreren var ikke borte hos henne i løpet av disse minuttene. 

Medelevene satt stort sett stille og skrev i skriveboka under hele observasjonen. Noen av dem 

viste hverandre hva de hadde skrevet og snakket sammen de siste minuttene av timen. 

Følgende utdrag viser elevenes atferd i slutten av timen: 

4 observasjon, 9.26: Mange i klassen snakker sammen og viser hverandre hva de har 

skrevet. Kari snur seg og kikker bakover i klasserommet i et par sekunder. Hun snur seg 

igjen, og farger hardt i skriveboka. Det meste av tegningen er nå blå.  
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Kari skrev i skriveboka store deler av fjerde observasjonsperiode, og det kan karakteriseres 

som oppgaverelatert atferd. Jeg observerte kun ett tilfelle av atferd som kan karakteriseres 

som uro, og det var da Kari beit i skriveboka. Denne atferden kan kategoriseres som ikke-

oppgaverelatert bruk av objekter. Medelevene viste få eksempler på uro under observasjonen. 

Noen elever snakket sammen i slutten av timen, og det kan sies å være et eksempel på uro av 

kategorien ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn.  

4.2.6 Resultater fra femte observasjon 

Femte observasjon var 10 minutter observasjon av en urolig elev (Kari) i friminuttet. Jeg 

observerte Kari de siste 10 minuttene av det første friminuttet, fra kl. 9.39 – kl. 9.49. 1. klasse 

hadde friminutt i en avgrenset del av skolegården, og det kun klassen jeg observerte som var 

ute. Assistenten som var med Kari i noen av timene hadde inspeksjon.   

Kari var sist ut i skolegården. Hun kikket seg rundt og løp bort til Else og Marte som lekte 

med spann og spade i snøen. Kari snakket med dem, og sprang deretter bort til trappeavsatsen, 

hentet en spade, og løp bort igjen til dem. Kari, Else og Marte gravde i snøen og snakket 

sammen. Pernille kom bort og sa noe til dem, og Kari svarte: «Du har ikke spade.». Pernille 

gikk til en annen del av skolegården. Utdraget viser at de tre elevene leker sammen:  

5 observasjon, 9.45: Kari, Else og Marte sitter på knærne og graver i snøen. De 

snakker sammen. Jeg hører de prater om å lage mat.[…] 9.47: Kari sier til de to andre 

jentene: «Du kan være mammaen, og så er jeg og Marte babyer.».  

I den femte observasjonsperioden observerte jeg ingen eksempler på uro hos eleven.  

4.2.7 Oppsummering 

Kari viste mange eksempler på uro i første, andre og tredje observasjonsperiode. I første og 

andre observasjonsperiode viste Kari atferd innenfor alle tre kategoriene av uro. I første 

observasjonsperiode viste Kari mest uro av kategorien ikke-oppgaverelatert bruk av objekter. 

I tillegg var det noen eksempler på uro av kategoriene ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn 

og ikke-oppgaverelaterte kroppslige bevegelser. I andre observasjonsperiode viste Kari mest 

uro av kategorien ikke-oppgaverelatert bruk av objekter. Det var også mange eksempler på 

ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn, og noen eksempler på ikke-oppgaverelaterte kroppslige 

bevegelser. I tredje observasjonsperiode viste Kari mest atferd innenfor kategorien ikke-
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oppgaverelaterte verbale utsagn. I tillegg var det noen tilfeller av ikke-oppgaverelatert bruk av 

objekter. I fjerde observasjonsperiode viste Kari hovedsakelig oppgaverelatert atferd, og hun 

viste kun ett eksempel på uro av kategorien ikke-oppgaverelatert bruk av objekter. Jeg 

observerte ingen eksempler på uro i friminuttet. Uro av kategoriene ikke-oppgaverelatert bruk 

av objekter og ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn forekommer hyppigst hos Kari.  

4.3 Drøfting 

I dette delkapittelet drøfter jeg resultatene fra oppgavens første forskningsspørsmål. 

Resultatene ses i sammenheng med det bioøkologiske perspektivet og annen relevant teori.  

4.3.1 Tre kategorier av uro 

Under observasjonene viste Kari atferd innenfor tre kategorier av uro, henholdsvis ikke-

oppgaverelaterte verbale utsagn, ikke-oppgaverelaterte kroppslige bevegelser, og ikke-

oppgaverelatert bruk av objekter (jf. Kapittel 4.2.1 Kategorier av uro). Kategoriene ikke-

oppgaverelaterte verbale utsagn og ikke-oppgaverelatert bruk av objekter forekom hyppigst 

hos Kari. Jeg observerte også noen tilfeller av ikke-oppgaverelaterte kroppslige bevegelser, 

men kategorien forekom sjeldnere enn de to andre. Medelevenes uro var stort sett av 

kategorien ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn, og det var færre eksempler på atferd 

innenfor de to andre kategoriene. Kari viste imidlertid ikke uro hele tiden. Hun viste også 

flere tilfeller av oppgaverelatert atferd i løpet av observasjonene.  

Jeg karakteriserer ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn, ikke-oppgaverelaterte kroppslige 

bevegelser, og ikke-oppgaverelatert bruk av objekter som uro, fordi atferden er forstyrrende 

for eleven selv, medelever og læreren (jf. Kapittel 2.1 Definisjon av uro). Observasjonene 

viser at alle tre kategorier av uro er forstyrrende for Karis egen læring. At ikke-

oppgaverelaterte verbale utsagn er forstyrrende for eleven selv kommer til uttrykk i tredje 

observasjonsperiode da Kari snakket med Per i stedet for å gjøre matteoppgaver. Ikke-

oppgaverelaterte kroppslige bevegelser synes å være forstyrrende for elevens læring i andre 

observasjonsperiode, da Kari satte seg på gulvet i stedet for å kikke på et bilde i leseboka og 

svare på spørsmål fra læreren. At ikke-oppgaverelatert bruk av objekter er forstyrrende for 

eleven ser vi i første observasjonsperiode, da Kari fiklet med skjerfet i stedet for å lese i boka. 

Det innebærer at Kari brukte tid på uro i stedet for på faglig arbeid. Det kan ha negativ effekt 
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på elevens læring, siden tid brukt på faglige aktiviteter antas å henge sammen med den 

enkeltes læringsutbytte i skolen (Kunnskapsdepartementet, 2008).   

Observasjonene viser at Karis uro forstyrret medelevenes læring. Jeg observerte at uro av 

kategorien ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn var forstyrrende for medelever. I tredje 

observasjonsperiode snakket Kari og Per sammen da de skulle jobbe med matteoppgaver. I 

samme observasjonsperiode kom Kari med et utrop, og Ole og Nils kikket på henne. Det 

tyder på at Kari avbrøt medelevene da de jobbet med matteoppgaver. Hva angår kategoriene 

ikke-oppgaverelaterte kroppslige bevegelser og ikke-oppgaverelatert bruk av objekter, 

observerte jeg ingen klare tegn på at Karis uro forstyrret medelevene. I mange tilfeller 

ignorerte medelevene Karis uro, og det gjorde det vanskelig å vurdere hvorvidt elevene ble 

forstyrret av uroen eller ikke. Det er imidlertid sannsynlig at elevene ble forstyrret av Karis 

uro, siden deler av uroen var synlig og høylytt. Elever kan ha vanskelig for å konsentrere seg 

om læring når det er mye støy og mange ting som foregår i klasserommet (Ogden, 2009; 

Throndsen & Turmo, 2010; Wendelborg et al., 2011). Undersøkelser viser at elever som går i 

klasser hvor det er mye uro presterer dårligere i skolefagene, enn elever som går i klasser hvor 

det er mindre uro (Kjærnsli et al., 2004; Nordahl et al., 2009).  

Jeg observerte at Karis uro forstyrret lærerens undervisning. Observasjonene viser at alle 

kategoriene av uro var forstyrrende for læreren. Da Kari og Per snakket sammen i tredje 

observasjonsperiode, gikk vikaren bort til dem og sa «Vær stille!». Under andre observasjon 

skjøv Kari pulten fram og satte seg på gulvet, og læreren gikk da bort til henne og sa at hun 

enten måtte sette seg opp eller gå ut på gangen. I første observasjonsperiode fiklet eleven 

gjentatte ganger med skjerfet, og læreren sa flere ganger at hun skulle slutte med det. Det kan 

være utfordrende for en lærer å undervise i klasser hvor elevene viser mye uro. Læreren kan 

se seg nødt til å reagere på elevenes atferd, og noen ganger må læreren avbryte 

undervisningen for å korrigere elevenes uro (Nordahl et al., 2005; Ogden, 2009; Slåttøy, 

2002). Uro av kategorien ikke-oppgaverelatert bruk av objekter var uro med forholdsvis lavt 

lydnivå, men uroen var likevel forstyrrende for læreren. Det kan tolkes som at læreren blir 

forstyrret av at elever gjør andre ting enn de skal gjøre, og ikke bare av høylytt uro.  

4.3.2 Ikke-oppgaverelatert bruk av objekter 

Under observasjonene viste Kari atferd av kategorien ikke-oppgaverelatert bruk av objekter. I 

mange tilfeller syntes det som denne type uro forstyrret hennes egen læring i klasserommet. I 
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første observasjonsperiode beveget Kari skjerfet fram og tilbake, og hun skrev derfor ikke 

bokstaver i bokstavhuset. I andre observasjonsperiode bladde og bøyde hun leseboka, og 

dermed kikket hun ikke i boka for å svare på lærerens spørsmål. Det kan imidlertid stilles 

spørsmål til hvorvidt ikke-oppgaverelatert bruk av objekter nødvendigvis forstyrrer elevens 

egen læring. Det kan tenkes at noen elever fikler med objekter mens de tenker og lærer. Det 

kan ses i sammenheng med det bioøkologiske perspektivets antagelse om at biopsykologiske 

faktorer påvirker proksimale prosesser (Bronfenbrenner & Morris, 1998). Kanskje fikler Kari 

noen ganger med objekter for å konsentrere seg om læring. Et eksempel hentet fra fjerde 

observasjonsperiode kan tolkes som at Kari lærer når hun viser ikke-oppgaverelatert bruk av 

objekter: 

4 observasjon, 9.17: […]Læreren går fram til tavla og sier: «Det har vært mange 

spørsmål om hvordan skøyter skrives, så jeg skal skrive ordet på tavla.». Hun skriver ordet på 

tavla. Eleven kikker på tavla mens hun biter i kanten av skriveboka. Når læreren er ferdig 

legger hun den ned og begynner å skrive. 

I løpet av observasjonene viste Kari mye uro av kategorien ikke-oppgaverelatert bruk av 

objekter. Hennes prestasjoner var likevel på nivå med resten av klassen. Det kan tyde på at 

Kari lærer samtidig som hun viser ikke-oppgaverelatert bruk av objekter. Kanskje er det her 

tale om et «både og». En annen mulighet er at hun lærer i perioder hvor hun ikke viser uro. 

Kanskje er hun på nivå med resten av klassen fordi det ennå er tidlig i skoleløpet. Det er 

vanskelig å uttale seg om elevens læring, da observasjon hovedsakelig gir informasjon om 

elevens atferd (Vedeler, 2000). Ikke-oppgaverelatert er uansett en kategori av uro, fordi slik 

atferd kan forstyrre medelever og læreren.   

4.3.3 Oppgaverelatert atferd som uro 

I kapittel 4.2.1 definerte jeg oppgaverelatert atferd som atferd som er i tråd med lærerens 

beskjeder og/eller er rettet mot faglige aktiviteter (Colvin, 2010). Oppgaverelatert atferd er i 

utgangspunktet ikke uro. Snarere tvert i mot. Oppgaverelatert antas å bidra til læring for den 

enkelte elev, og det synes å stå i motsetning til uro som læringshemmende atferd (Sørlie & 

Nordahl, 1998). Kari viste mange eksempler på oppgaverelatert atferd. Hun skrev for 

eksempel om skøytedagen i fjerde observasjonsperiode, og jobbet med matteoppgaver i tredje 

observasjonsperiode. Noen ganger kan oppgaverelatert atferd øke lydnivået i klasserommet, 

og det kan forstyrre medelevene og/eller læreren (Ogden, 2009). I så måte er det kanskje tale 
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om en type uro. Under observasjonene viste Kari to eksempler på oppgaverelatert atferd som 

kan tolkes som uro, fordi atferden kan være forstyrrende for andre elever og læreren:  

1 observasjon, 8.48: […]Kari og flere andre elever leser høyt fra bøkene sine.  

4 observasjon, 9.17:[…]Kari hvisker noen bokstaver til seg selv mens hun skriver. 

Det synes som om Karis atferd bidrar til hennes egen læring, men det kan tenkes at atferden 

forstyrrer andres læring. Noen ganger kan læring foregå relativt høylytt, og i hvert fall dersom 

det omfatter flere elever (Ogden, 2009). I første observasjonsperiode var det flere elever som 

leste høyt fra bøkene sine, og det gjorde at lydnivået i klasserommet ble forholdsvis høyt. Det 

betyr at oppgaverelatert atferd kan være en type uro. Jeg er imidlertid usikker på om det er 

riktig å kalle denne type atferd for uro. Uro er et negativt ladet begrep (Sørlie & Nordahl, 

1998), mens læring er positivt og ønsket. Kanskje blir det feil å bruke et negativt ladet ord om 

et positivt fenomen. Vi burde muligens heller snakke om støy og bråk forbundet med læring. 

Disse begrepene har imidlertid også en negativ klang. Til slutt vil jeg poengtere at det ikke 

nødvendigvis er negativt å lære på en høylytt måte. Kanskje er det uttrykk for hvordan dagens 

barn og unge faktisk lærer (Damsgaard, 2003). Ogden (2009) skriver følgende om det: 

I skolen foregår læring som oftest i en sosial sammenheng slik at elever lærer av hverandre, blant annet 

gjennom samtaler og diskusjoner, gjennom å lytte til andres spørsmål og svar og gjennom å observere 

hva andre gjør. Uro, bråk og konflikter er naturlige innslag i skolehverdagen, men problemene kan ta 

overhånd og bli en læringshemmende faktor. Ro og orden er ikke noe mål i seg selv, men gir elevene 

muligheter til å konsentrere seg om det som blir sagt, fordype seg i en tekst, tenke igjennom løsningen 

på et problem eller ganske enkelt å få arbeide i fred. (s. 125).  

4.3.4 Bråk og uro 

Flere forskere skiller mellom bråk og uro (Befring, 2008; Ogden, 2009; Sørlie & Nordahl, 

1998). Det synes som begrepene bråk og uro henger sammen, samtidig som det er en forskjell 

mellom dem. Uro er atferd som forstyrrer eleven, medelever og/eller læreren (Duesund et al., 

2010, s. 1). Bråk derimot, synes i større grad å handle om atferdens lydnivå. Dersom en atferd 

er høylytt sier vi at det er bråk. Det betyr at bråk kan sies å være uro, fordi bråk er 

forstyrrende for eleven, medelever og/eller læreren. Uro er imidlertid mer enn bare bråk, fordi 

atferd med lavt lydnivå også kan være uro. Med andre ord er all bråk uro, men all uro er ikke 

bråk. 
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Alle tre kategoriene av uro kan i prinsippet være bråk. Et eksempel på ikke-oppgaverelaterte 

verbale utsagn som kan karakteriseres som bråk er at Kari kommenterte saker og ting høyt i 

klassen. Et eksempel på ikke-oppgaverelaterte kroppslige bevegelser som kan sies å være 

bråk er at Kari skjøv fram pulten og satte seg på gulvet. At Kari dabber en klinkekule på 

pulten er uro av kategorien ikke-oppgaverelatert bruk av objekter, og kan karakteriseres som 

bråk.  Jeg observerte imidlertid også mye uro som ikke var bråk, deriblant at Kari fiklet med 

skjerfet. Det synes derfor å være nødvendig å skille mellom uro og bråk.  

4.3.5 Uro i klasserommet 

Resultatene viser at Kari og medelevene viste flere eksempler på uro i klasserommet. I 

friminuttet observerte jeg ingen atferd som kan kategoriseres som uro. Uro er en form for 

problematferd. Problematferd forstås i denne oppgaven som elevatferd som bryter med 

skolens regler, normer og forventninger (Ogden, 2009). Det kan tenkes at skolen har andre 

regler, normer og forventninger til elevenes oppførsel i klasserommet, enn til elevenes 

oppførsel i friminuttet. I klasserommet er det ofte krav om at elevene skal være stille og 

oppholde seg på et bestemt sted. Slike krav finnes ikke i friminuttet (Damsgaard, 2003; 

Nielsen, 2009). Friminuttet er i tillegg lite lærerstyrt, og det er i større grad opp til elevene å 

bestemme hva de vil si og gjøre (Fabes, Martin & Hanish, 2009). Observasjonene viser at 

snakking med medelever ble karakterisert som uro i klasserommet. Da Kari snakket med Else 

og Marte i friminuttet var det imidlertid ikke tale om uro, men snarere om ønsket atferd. 

Problematferd må således ses i lys av den konteksten det forekommer i.  

Det kan ses i sammenheng med oppfatningen om at lærings- og undervisningshemmende 

atferd, deriblant uro, først og fremst foregår i klasserommet (Sørlie & Nordahl, 1998). Det 

tyder på at uro er en lite aktuell problemstilling i friminuttet. Kanskje er andre former for 

problematferd mer sentrale utfordringer ute i skolegården, eksempelvis utagerende atferd, 

antisosial atferd og sosial isolasjon (Sørlie & Nordahl, 1998). Det kan ses i sammenheng med 

det bioøkologiske perspektivets forståelse av mikrosystemet (Bronfenbrenner, 1979). Skolen 

er et mikrosystem bestående av aktiviteter, relasjoner og roller (ibid.). Det synes imidlertid å 

være store forskjeller mellom klasserommet og friminuttet, og kanskje er det tale om to 

forskjellige mikrosystemer. Inge Bø (2000) hevder at det foregår en daglig og triviell 

økologisk overgang når elever går fra klasserommet til skolegården. Det betyr at det som 

regnes for å være problematferd i klasserommet, ikke nødvendigvis er det i friminuttet.  
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Ved observasjonsstart hadde Kari gått i første klasse i omtrent seks måneder. Før det hadde 

hun vært hjemme med familien, og muligens hadde hun gått i barnehage
1
. Uro er et 

skolekontekstuelt betinget problem (Sørlie & Nordahl, 1998), og det er lite sannsynlig at 

atferden var et problem i mikrosystemet hjem og mikrosystemet barnehage. Da Kari begynte 

på skolen møtte hun et nytt mikrosystem, og det skjedde en økologisk overgang 

(Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Morris, 1998). Skolen har andre forventninger til 

atferd enn hjemmet og barnehagen (Fabes et al., 2009). Det betyr at Kari må lære nye regler 

for hvordan man oppfører seg på skolen. Disse reglene er blant annet å vente på tur, rekke opp 

hånda før man sier noe, konsentrere seg om arbeidet, holde kroppen i ro, tøyle impulsiviteten, 

være del av en gruppe, og holde orden i sakene sine (Nielsen, 2009). Disse reglene kan sies å 

stå i motsetning til uro. Det var kort tid siden elevene i første klasse begynte på skolen, og 

kanskje var den økologiske overgangen utfordrende for Kari. Kanskje vil Kari vise mindre 

uro når hun blir bedre kjent med skolesystemet.  

4.3.6 En stor utfordring i skolen 

Uro er en stor utfordring i den norske skolen (Throndsen & Turmo, 2010; Wendelborg et al., 

2011). Kari viste uro under alle observasjonene i klasserommet, og uroen var omfattende i 

første, andre og tredje observasjonsperiode. Også medelevene viste flere eksempler på uro, 

særlig i første og tredje observasjonsperiode. Mange av elevene i klassen viste uro én eller 

flere ganger i løpet av observasjonene. Det er i overensstemmelse med Terje Ogdens (2009) 

oppfatning av uro som et normalt fenomen som forekommer i nesten alle skoleklasser (s. 18). 

Ogden (2009) poengterer at uro handler om «[…]vanlige læreres problemer med vanlige 

elever[…]» (s. 18), samtidig som det er en del av problembildet hos de vanskeligste elevene 

(ibid.). 

Isolert sett er uro lite alvorlig problematferd, men det at mange elever viser uro ødelegger 

læringsmiljøet i skolen (Ogden, 1998; Ogden, 2009). Det synes som læringsmiljøet var 

vesentlig dårligere i tredje observasjonsperiode enn i andre observasjonsperiode. Under tredje 

observasjon hadde elevene vikar, og de fleste elevene i klassen viste uro. Det var mye 

snakking i klasserommet, og lydnivået var høyt. I andre observasjonsperiode derimot, var 

Kari den eneste eleven som viste uro. Karis uro skapte mye støy i klasserommet, men siden 

medelevene var rolige, syntes læringsmiljøet å være relativt bra.  

                                                 
1
 Læreren visste ikke om Kari hadde gått i barnehage. 
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Resultatene viser at det er mange eksempler på uro i klasserommet, både hos Kari og hos 

medelevene. Det reiser spørsmål om hvorvidt dagens skolesystem passer til dagens elever. 

Når uro er et så stort problem i skolen, er det da elevene det er noe galt med? Eller et det i 

stedet skolen som har tilpasningsvansker (Damsgaard, 2003, s. 22). I samfunnet eksisterer det 

oppfatninger av hva en skole er og hvordan skolen skal være. Oppfatningen gjennomsyrer 

også skolen og får konsekvenser for elevens situasjon i skolen. Det kan ses i sammenheng 

med det bioøkologiske perspektivets oppfatning av makrosystemet, og hvordan det får 

betydning for det som skjer i mikrosystemet skole (Bronfenbrenner, 1979). Dagens barn og 

unge er kritiske til voksnes meninger, de krever underholdning og spenning, og de er langt 

mer aktive enn det mange skoler gir dem muligheter for å være (Damsgaard, 2003). 

Damsgaard (2003) skriver følgende om dette:  

Det er vel lite sannsynlig at den rollen som er naturlig for mange av dagens elever, fremstår som idealet 

i de fleste skoler. Muligens planlegger og gjennomfører vi undervisning som om elevene fortsatt har og 

skal ha en rolle som gjør dem langt mer passive og mottakende enn dagens barn og unge i realiteten er. 

Til tross for den nye læreplanens vekt på det aktive og undersøkende mennesket drives det mange steder 

undervisning som i stor grad består av at læreren snakker, mens elevene lytter eller jobber med 

oppgaver læreren har gitt dem. Selvfølgelig skal læreren fortsatt fortelle og formidle fagstoff, men 

elevenes aktivitet kan ikke begrenses til å høre, skrive av tavla eller løse mange nokså like oppgaver. (s. 

26). 

Kanskje kan uroen i klassen være en konsekvens av at skolen ikke passer til dagens elever. I 

så måte kan kanskje uroen ses på som motstand mot et system som har problemer med å 

tilpasse seg (Aasen et al., 2002).  

4.4 Interaksjon mellom en urolig elev og medelever 

I dette delkapittelet presenterer jeg resultatene til oppgavens andre forskningsspørsmål: Hva 

kjennetegner interaksjonen mellom en urolig elev og medelevene i skolen? Først skiller jeg 

mellom sosial og ikke-sosial uro. Deretter viser jeg ulike kjennetegn ved interaksjonen 

mellom Kari og medelevene.  

4.4.1 Sosial og ikke-sosial uro 

Observasjonene viser at Kari viste mange eksempler på atferd som kan karakteriseres som 

uro. Kari viste atferd innenfor tre kategorier av uro, nemlig ikke-oppgaverelaterte verbale 
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utsagn, ikke-oppgaverelaterte kroppslige bevegelser, og ikke-oppgaverelatert bruk av objekter 

(jf. Kapittel 4.2 Ulike typer uro hos eleven). I tillegg viste hun et par eksempler på 

oppgaverelatert atferd som kan karakteriseres som uro (jf. Kapittel 4.3.3 Oppgaverelatert 

atferd som uro). Store deler av Karis uro kan betegnes som sosial uro. Her betyr sosial uro at 

uroen er rettet mot andre mennesker, i dette tilfellet mot andre elever i klassen. Det sosiale 

aspektet ved uroen kom hovedsakelig til uttrykk ved at Kari kikket på en eller flere medelever 

da hun viste uro. Det var imidlertid noen tilfeller hvor uroen synes å være sosial, men hvor 

Kari ikke kikket på medelevene da hun viste uro. I disse tilfellene var uroen synlig og høylytt.  

Noen ganger var den sosiale uroen rettet mot Per, Ole, og/eller Nils, andre ganger var uroen 

rettet mot klassen som helhet. Jeg observerte tilfeller hvor ikke-oppgaverelaterte verbale 

utsagn, ikke-oppgaverelaterte kroppslige bevegelser, og ikke-oppgaverelatert bruk av 

objekter, var sosial uro. Å snakke til medelever er eksempel på den første kategorien, å gjøre 

dansebevegelser foran klassen er eksempel på den andre kategorien, mens å kikke på Per 

gjennom en linjal er eksempel på den siste kategorien. Nedenfor presenterer jeg to eksempler 

på sosial uro. Første utdrag viser en situasjon hvor Kari retter uroen mot Ole og Nils, mens 

andre utdrag viser en situasjon hvor hun retter uroen mot hele klassen:  

2 observasjon, 9.02: Kari snur seg mot Ole og Nils. Hun kikker i leseboka til en av 

dem. Kari snur seg framover igjen, og sier lavt: «Åh!». Deretter snur hun seg igjen mot Ole 

og Nils, og sier høyt: «Ah, ah, ah!». De to elevene ser ikke på henne.  

1 observasjon, 9.28: […]Kari går fram i klasserommet. Hun kikker utover klassen, 

vrikker gjentatte ganger på rumpa og armene, og smiler.  

Kari viste også mange eksempler på uro som tilsynelatende ikke var rettet mot andre 

mennesker, i dette tilfellet medelever. Jeg bruker betegnelsen ikke-sosial uro om slik uro. 

Ikke-sosial uro er uro som eleven holder på med på egen hånd. Da Kari viste slik uro var hun 

opptatt av det hun gjorde, og hun kikket ikke på medelevene. Den ikke-sosiale uroen var 

hovedsakelig av kategorien ikke-oppgaverelatert bruk av objekter, for eksempel fiklet Kari 

med leppepomaden, og bladde i leseboka. Følgende utdrag viser to situasjoner hvor Kari viser 

ikke-sosial uro:   

1 observasjon, 8.45: Kari tar av seg skjerfet. Hun strekker i det, og snurrer det 

gjentatte ganger i lufta. Hun drar skjerfet over ansiktet og hodet, og drar det fram og tilbake 

over halsen. Læreren går bort til henne og sier at hun må ta det rundt halsen, eller legge det 

bort. Kari henger det rundt halsen.       
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2 observasjon, 8.53: […]Kari tar opp leseboka som læreren legger på pulten. Hun 

åpner den, finner riktig side, og kikker på denne siden. Deretter blar hun i boka, lukker den, 

og legger den på pulten.  

Kari viste ikke-sosial uro store deler av første observasjonsperiode. I slutten av observasjonen 

viste hun noen eksempler på sosial uro. Uroen endret karakter da læreren roste Kari for 

arbeidet hun hadde gjort i timen. I begynnelsen av andre observasjonsperiode viste Kari stort 

sett ikke-sosial uro, men etter hvert viste hun flere eksempler på sosial uro. Uroen endret 

karakter da Kari svarte feil på et av lærerens spørsmål. I tredje observasjonsperiode viste Kari 

hovedsakelig sosial uro, og det var kun få tilfeller av ikke-sosial uro. I fjerde 

observasjonsperiode viste Kari ett eksempel på ikke-sosial uro. Følgende utdrag beskriver 

foranledningene til sosial uro i første og andre observasjonsperiode:  

1 observasjon, 9.24: Læreren går bort til Kari og sier at det ser fint ut det hun har 

skrevet.[…]Kari snur seg til Ole og Nils og kikker på dem. Hun begynner å tegne på buksa. 

De kikker ikke på henne, men fortsetter å skrive. 9.26: […] Kari viser Ole og Nils hva hun har 

gjort. De kikker på arket hennes, og viser sine egne ark. 

2 observasjon, 8.57: Læreren spør hvor mange klovner det er på bildet. Kari sier: 

«Eh.», og rekker opp hånda. Læreren spør en annen elev først, deretter får Kari svare. Hun 

svarer: «11». Læreren sier at det er litt flere, og at klassen skal telle sammen. Kari teller ikke 

sammen med de andre, men kikker rundt seg.[…]8.59: Kari snur seg mot Ole og Nils og 

kikker på dem. De kikker ikke på henne. Kari sier et eller annet høyt i klassen.[…]  

4.4.2 Bruk av uro i interaksjon  

Et kjennetegn ved interaksjonen mellom en urolig elev (Kari) og medelevene er at Kari brukte 

uro i interaksjon med medelever i klasserommet. Med det mener jeg at Kari brukte uro for å 

få oppmerksomhet fra og kontakt med de andre elevene i klassen. Kari er med andre ord 

opphav til en del av uroen i klasserommet. Karis sosiale uro var ofte uro av kategorien ikke-

oppgaverelaterte verbale utsagn, det vil si snakking høyt i klassen eller snakking med 

medelever. Nedenfor følger to eksempler på slik uro:  

3 observasjon, 8.38: Kari kikker på tavla og smiler. Hun snur seg mot klassen og sier: 

«Se så heldige vi er! Det står ikke noen fag på tavla.».      

3 observasjon, 8.51: Kari åpner pennalet og tar fram fire blyanter. Hun sier: «Jeg har 

fire sånne». Kari roper på Per, og de prater sammen.  
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Observasjonene viser at Kari også brukte sosial uro av kategoriene ikke-oppgaverelaterte 

kroppslige bevegelser og ikke-oppgaverelatert bruk av objekter i interaksjon med medelevene. 

Følgende utdrag viser to slike situasjoner: 

2 observasjon, 9.00: […]Kari skyver pulten framover og setter seg på kne på gulvet. 

Læreren går bort til henne og sier: «Enten setter du deg opp, eller så går du ut på gangen.». 

Kari reiser seg og setter seg på stolen. Hun legger hodet på pulten og sukker høyt.   

3 observasjon, 8.46: Kari åpner pennalet og ser på tingene hun har der. Hun tar opp 

en linjal, holder den framfor øynene, og kikker gjennom dem. Hun ler høyt. Kari roper på 

Per, og gjør det samme på ny. Han ler. Vikaren går bort til dem og sier: «Vær stille!». Hun 

tar linjalen og legger den på kateteret. Kari sier: «Hæ?», og smiler.  

Observasjonene viser at Kari brukte morsomheter i interaksjon med medelevene. Det betyr at 

hun sa og gjorde morsomme ting i møte med de andre elevene. Kari sa og gjorde flere 

morsomme ting i tredje observasjonsperiode, og det var et par tilfeller av morsomheter i første 

og andre observasjonsperiode. Kari rettet vanligvis morsomhetene mot Per, eller mot hele 

klassen. Per og noen andre elever i klassen gav positiv respons på Karis morsomheter under 

tredje observasjon. Ellers ignorerte de morsomhetene hennes. Følgende utdrag viser en 

situasjon hvor Kari viser morsomheter, men hvor medelevene ignorerer denne uroen:         

2 observasjon, 8.59: Kari sier noe høyt i klassen. Hun kikker utover klasserommet, 

gjør grimaser, og beveger munnen uten at det lager lyd. Etterpå smiler og fniser hun. De 

andre elevene kikker ikke på henne, men ser fram mot læreren.  

Jeg observerte to situasjoner hvor Kari brukte henvisninger til faglig mestring i interaksjon 

med Ole og Nils.  I første observasjonsperiode snudde Kari seg til Ole og Nils og viste det 

hun hadde gjort i løpet av timen. Elevene gav henne positiv respons på denne uroen. I tredje 

observasjonsperiode svarte Kari riktig på lærerens spørsmål, men uten å bli spurt om å svare. 

Ole og Nils ignorerte denne uroen. Følgende utdrag viser de to situasjonene:  

1 observasjon, 9.26: Kari viser Ole og Nils hun har jobbet med i timen. De kikker på 

arket hennes, og viser sine egne ark.  

3 observasjon, 8.46: Vikaren skriver regnestykket 5+2 på tavla. Hun sier: «Kan alle 

regne ut 5+2?». Kari sier høyt: «7». Vikaren ber en annen elev svare, og han sier «7». Kari 

sier: «Det var enkelt!». Hun smiler til Ole og Nils. De kikker på henne, men sier ingenting. 

Observasjonene viser at Kari brukte utrop og lyder for å få i gang interaksjon med Ole og 

Nils. Elevene ignorerte denne type uro fra Kari. Følgende eksempler viser to slike forsøk:  
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2 observasjon, 9.02: Kari snur seg til Ole og Nils. Hun kikker lesebøkene deres. Kari 

snur seg framover og sier: «Åh!». Hun snur seg deretter mot Ole og Nils og sier: «Ah, ah, 

ah.». De kikker ikke på henne.  

3 observasjon, 8.52: Kari snur seg til Ole og Nils. De skriver i arbeidsbøkene sine. 

Kari kikker på dem, sier «Au!», og tar seg til høyre øye. Ole og Nils kikker raskt opp før de 

begynner å skrive igjen.  

4.4.3 Initiativ til interaksjon 

Et kjennetegn ved interaksjonen mellom Kari og medelevene er at Kari selv tar initiativ til 

interaksjon med medelevene. Jeg observerte dette mønsteret i klasserommet og i friminuttet. I 

mange tilfeller var det Kari som startet uroen i klasserommet. I friminuttet derimot, var det 

ikke tale om uro (jf. Kapittel 4.3.6 Resultater fra femte observasjon). De gangene Kari 

interagerte med de andre elevene i klassen var det på grunn av at hun selv hadde tatt initiativ 

til interaksjon. Ingen av medelevene henvendte seg til Kari under observasjonene. Følgende 

utdrag viser at Kari tar initiativ til interaksjon i klasserommet og i friminuttet:    

3 observasjon, 8.51: Kari åpner pennalet og tar fram fire blyanter. Hun sier høyt: 

«Jeg har fire sånne!». Kari roper navnet til Per, sier noe til han, og de prater sammen.  

5 observasjon, 9.41: Kari står og kikker på Else og Marte som leker med spann og 

spade i snøen. Kari sier noe til dem, og de svarer. 9.42: Kari går raskt bort til 

trappeavsatsen, og tar en spade som ligger i en plastkasse. Hun går bort igjen til Else og 

Marte. Kari sier noe til dem, setter seg på knærne, og begynner å grave. Kari, Else og Marte 

snakker sammen og smiler til hverandre.  

I klasserommet er interaksjonen kjennetegnet av at Kari retter uroen mot elever som sitter i 

nærheten av henne, eller mot hele klassen. Kari rettet ofte uroen mot Per, Ole og/eller Nils. 

Disse elevene satt på pultene som stod nærmest hennes pult. Kari kontaktet Per gjentatte 

ganger i tredje observasjonsperiode, og hun henvendte seg til Ole og Nils i første, andre og 

tredje observasjonsperiode. De gangene hun rettet uroen mot hele klassen var det ingen klar 

mottaker. I første observasjonsperiode tok hun en runde i klasserommet og snakket med noen 

elever, men det var kun denne ene gangen. I friminuttet kontaktet hun Else og Marte. Disse 

elevene satt lenger borte fra henne i klasserommet. Resten av elevene samhandlet som regel 

med sidemannen, i noen tilfeller med elever som satt andre steder i klasserommet.  

Observasjonene viser at det foregikk en del interaksjon mellom elevene i klasserommet. Det 

var mye snakking blant elevene i første og tredje observasjonsperiode. I andre og fjerde 
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observasjonsperiode derimot, jobbet elevene stort sett med faglige aktiviteter. Det var noe uro 

i slutten av fjerde observasjonsperiode hvor elevene viste hverandre hva de hadde gjort i løpet 

av timen. Ellers var det lite interaksjon mellom elevene i disse observasjonsperiodene. 

Observasjonene viser at Kari ofte var utelatt fra det sosiale samspillet i klasserommet. Noen 

ganger var hun én av de få som ikke deltok i interaksjonen, og det kom særlig tydelig fram i 

første observasjonsperiode. Kari ble utelatt dersom hun ikke selv tok initiativ til interaksjon. 

Følgende utdrag viser to situasjoner hvor Kari ikke deltar i interaksjonen i klasserommet: 

1 observasjon, 8.56: Mange elever i klassen snakker sammen og kikker i hverandres 

bøker. Læreren sier «Det er stillelesing!». Noen elever hvisker til hverandre, og flere snakker 

sammen. En elev roper navnet til en annen elev, og de snakker høyt sammen. 

4 observasjon, 9.26: Mange i klassen snakker sammen og viser hverandre hva de har 

skrevet. Kari snur seg og kikker bakover i klasserommet i et par sekunder. Hun snur seg 

igjen, og farger hardt i skriveboka. Det meste av tegningen er nå blå.  

4.4.4 Ignorering 

Et kjennetegn ved interaksjonen mellom Kari og medelevene er at medelevene ofte ignorerer 

Karis uro. Med ignorering menes her at medelevene later som de ikke ser og hører elevens 

uro (Taule, 1999). Ignoreringen kom vanligvis til uttrykk ved at medelevene lot være å kikke 

på Kari når hun viste uro. Andre ganger kikket de på Kari uten å gi positiv eller negativ 

respons på uroen hun viste. Medelevene ignorerte det meste av Karis uro i første og andre 

observasjonsperiode. Kontaktlæreren var i klasserommet i disse timene. Andre observasjon 

gav, i følge kontaktlæreren, et godt bilde av hvordan elevene i klassen vanligvis oppførte seg, 

og hvordan de vanligvis responderte på Karis uro. Ole og Nils ignorerte henne stort sett alltid, 

også i tredje observasjonsperiode. Følgende utdrag viser to situasjoner hvor Karis uro blir 

ignorert av medelevene: 

2 observasjon, 8.59: Kari sier noe høyt i klassen. Hun kikker utover klasserommet, 

gjør grimaser, og beveger munnen uten at det lager lyd. Etterpå smiler og fniser hun. De 

andre elevene kikker ikke på henne, men ser fram mot læreren.  

3 observasjon, 8.46: Vikaren skriver regnestykket 5+2 på tavla. Hun sier: «Kan alle 

regne ut 5+2?». Kari sier høyt: «7». Vikaren ber en annen elev svare, og han sier «7». Kari 

sier: «Det var enkelt!». Hun smiler til Ole og Nils. De kikker på henne, men sier ingenting. 

I andre observasjonsperiode viste Kari mange eksempler på uro. Hun viste atferd innenfor alle 

kategorier av uro, og det var mye forskjellig uro som kom til uttrykk. I tillegg ble Karis uro 
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mer synlig og høylytt utover timen. Hun rettet uroen vekselvis mot Ole og Nils, og mot hele 

klassen. Medelevene ignorerte alt av Karis uro i denne timen. Nedenfor følger to utdrag som 

viser hvordan uroen utviklet seg i andre observasjonsperiode: 

2 observasjon, 8.52: Kari putter hånda i bukselommen og tar fram en leppepomade. 

Hun holder den i hånda, fikler med den, og legger den tilbake.  

2 observasjon, 9.00: Kari bøyer boka fram og tilbake og slenger den på pulten med et 

smell. Kari skyver pulten framover og setter seg på kne på gulvet. Læreren går bort til henne 

og sier: «Enten setter du deg opp, eller så går du ut på gangen.». Kari reiser seg og setter seg 

på stolen. Hun legger hodet på pulten og sukker høyt.   

4.4.5 Positiv respons 

Et annet kjennetegn ved interaksjonen mellom en urolig elev (Kari) og medelevene er at noen 

ganger gav medelevene positiv respons på Karis uro. Den positive responsen kom til uttrykk 

gjennom smil, latter og verbale utsagn. I tredje observasjonsperiode fikk Kari stort sett positiv 

respons på uro fra medelevene. Observasjonene viser at hun noen ganger fikk positiv respons 

fra flere medelever, og andre ganger var det Per som gav henne positiv respons. Ole og Nils 

gav uroen positiv respons ved en anledning, og ignorerte ellers Karis uro. I tredje 

observasjonsperiode var kontaktlæreren borte, og klassen hadde vikar. Kari var ikke den 

eneste som viste uro i denne timen. Mange elever snakket med hverandre store deler av 

observasjonsperioden. I tillegg observerte jeg et par tilfeller hvor Kari fikk positiv respons på 

uro i første observasjonsperiode. Følgende utdrag viser tre situasjoner hvor Kari fikk positiv 

respons på uroen hun viste:  

3 observasjon, 8.41: Vikaren sier at de skal ha matte i første time. Kari, Ole og Nils 

sier: «Yes!». Kari sier: «Jeg elsker matte!». Hun kikker på Ole og Nils og smiler. De smiler 

tilbake.  

3 observasjon, 8.46: Kari åpner pennalet og ser på tingene hun har der. Hun tar opp 

en linjal, holder den framfor øynene, og kikker gjennom dem. Hun ler høyt. Kari roper på 

Per, og gjør det samme på ny. Han ler.  

3 observasjon, 8.44:[…] Kari sier noe til gutten til venstre for seg, han svarer.  

I tredje observasjonsperiode viste Kari mest uro av kategorien ikke-oppgaverelaterte verbale 

utsagn. Hun kom med flere kommentarer høyt i klassen og snakket med medelever. Denne 

type uro var synlig hele observasjonsperioden. Kari henvendte seg enten til hele klassen, til 
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Per, eller til Ole og Nils. Følgende utdrag viser to eksempler på uro i begynnelsen og slutten 

av observasjonsperioden: 

3 observasjon, 8.38: Kari kommer inn i klasserommet.[…]Kari kikker på tavla og 

smiler. Hun snur seg mot klassen og sier: «Se så heldige vi er! Det står ikke noen fag på 

tavla.». Noen medelever smiler.   

3 observasjon, 8.51: Kari åpner pennalet og tar fram fire blyanter. Hun sier høyt: 

«Jeg har fire sånne!». Kari roper på Per, sier noe til han, og de prater sammen.  

4.4.6 Oppsummering 

Jeg skal nå kort oppsummere hva som kjennetegner interaksjonen mellom en urolig elev 

(Kari) og medelevene i skolen. Et kjennetegn ved denne interaksjonen er at Kari brukte uro i 

interaksjon med medelevene i klasserommet. Uroen ble brukt for å få i gang en interaksjon 

med andre elever i klassen. Det betyr at Kari startet mye av uroen i klasserommet. Et annet 

kjennetegn er at Kari selv tok initiativ til interaksjon med andre elever. Medelevene kontaktet 

ikke Kari en eneste gang i løpet av observasjonen. I tillegg foregikk mye interaksjon i 

klasserommet som Kari ikke var del av. I klasserommet henvendte Kari seg som regel til Per, 

til Ole og Nils, eller til hele klassen. I friminuttet tok hun kontakt med Else og Marte fra 

klassen.  

Interaksjonen mellom Kari og medelevene kjennetegnes stort sett av at medelevene ignorerte 

Karis uro. Det kom til uttrykk ved at medelevene lot være å kikke på henne, eller kikket på 

henne uten å gi positiv eller negativ respons. I andre observasjonsperiode ignorerte 

medelevene all uroen Kari viste. Ole og Nils ignorerte i tillegg mesteparten av Karis uro i 

tredje observasjonsperiode. Noen ganger kjennetegnes interaksjonen mellom elevene av at 

Kari fikk positiv respons på uroen. Medelevene gav positiv respons i form av smil, latter og 

verbale utsagn. Per og flere andre medelever gav mye positiv respons på uroen i tredje 

observasjonsperiode.   

4.5 Drøfting 

I det følgende drøfter jeg kjennetegn ved interaksjonen mellom en urolig elev (Kari) og 

medelevene i skolen. Resultatene ses i sammenheng med det bioøkologiske perspektivet og 

annen relevant teori.  
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4.5.1 Elevene påvirker hverandre gjensidig 

Da jeg gjennomførte observasjonene hadde elevene gått i samme klasse i over et halvt år. Det 

foregår regelmessig interaksjon mellom elevene i en klasse, og jeg antar derfor at elevene har 

utviklet relasjoner til hverandre. Påstanden kan ses i sammenheng med det bioøkologiske 

perspektivets oppfatning om at relasjoner oppstår i det to personer blir oppmerksomme på 

hverandre, og/eller deltar i hverandres aktivitet (Bronfenbrenner, 1979). Resultatene fra andre 

observasjonsperiode viser at Kari skrev bokstaven k på tavla, og svarte på noen av lærerens 

spørsmål høyt i klassen. Medelevene ble trolig oppmerksomme på Kari, fordi de hadde fokus 

på de faglige læringsaktivitetene som foregikk i klassen. I løpet av observasjonene viste Kari 

mange eksempler på uro i klasserommet (jf. Kapittel 4.2 Ulike typer uro hos eleven). I tredje 

observasjonsperiode synes det som om medelevene la merke til henne, fordi flere av dem 

kikket på henne, smilte, lo, eller gav verbal respons på det hun sa og gjorde. I den 

sammenheng understreker jeg at uro defineres som atferd som er forstyrrende for elevenes 

læring og lærerens undervisning (Duesund et al., 2010; Sørlie & Nordahl, 1998), og det ligger 

derfor i selve forståelsen av uro at den blir lagt merke til. Under observasjonene var det flere 

situasjoner hvor Kari interagerte med andre elever i klassen. Blant annet snakket eleven med 

Per i fjerde observasjonsperiode, og hun lekte med Marte og Else i friminuttet. Det synes 

derfor å eksistere relasjoner mellom Kari og medelevene i klassen, og det er interaksjonen 

mellom dem som legger grunnlaget for relasjonens karakter (Nordahl et al., 2005). 

Under andre observasjon viste Kari mange tilfeller av uro i klasserommet. I begynnelsen av 

observasjonsperioden viste hun uro av kategorien ikke-oppgaverelatert bruk av objekter, blant 

annet fiklet hun med leppepomaden, og bladde og bøyde i leseboka. Hun kikket ikke på andre 

elever eller læreren når hun viste denne uroen, men var opptatt av objektene, noe som kan 

tyde på at uroen var ikke-sosial av natur (jf. Kapittel 4.4.1 Sosial og ikke-sosial uro). 

Medelevene ignorerte denne uroen. Etter en stund synes det som uroen endret karakter. Kari 

viste da andre former for uro, og uroen var mer synlig og høylytt. Hun viste flere eksempler 

på ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn og ikke-oppgaverelaterte kroppslige bevegelser. For 

eksempel kom hun med kommentarer høyt i klassen, og hun satte seg ned på kne på gulvet. 

Det synes som om denne uroen er rettet mot medelevene, fordi hun kikket på dem når hun 

viste uroen (Ladd, 2005). Det kan tyde på at uroen er sosial uro (jf. Kapittel 4.4.1 Sosial og 

ikke-sosial uro). Noen ganger var uroen rettet mot hele klassen, andre ganger mot Ole og Nils 

som satt på pulten bak. Medelevene ignorerte også denne uroen.  
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Resultatene kan ses i sammenheng med det bioøkologiske perspektivets antagelse om at 

personer i en relasjon påvirker hverandre gjensidig (Bronfenbrenner, 1979). Det betyr at det 

foregår en gjensidig påvirkning mellom Kari og medelevene, og at de påvirker hverandres 

atferd. Først viste Kari ikke-sosial uro, og medelevene ignorerte denne. Deretter viste hun 

flere eksempler på sosial uro, og medelevene ignorerte også denne uroen. Videre viste hun 

mange ulike former for sosial uro, samtidig som hun henvendte seg til ulike elever i klassen. 

Resultatene kan tolkes som at Kari bruker uro for å få oppmerksomhet fra og kontakt med 

medelevene.  

Det synes imidlertid som om uro fungerer dårlig i interaksjon med medelevene, fordi uroen 

blir ignorert. Det virker ikke som om Kari gir opp, men i stedet forsøker stadig nye typer uro 

når hun henvender seg til andre elever. Muligens forsøker hun andre former for uro fordi hun 

ser at de hun allerede bruker ikke fungerer. Uroen ble mer synlig og høylytt etter hvert, og det 

kan tolkes som at eleven blir stadig mer frustrert og desperat i interaksjon med medelevene. 

Resultatene viser også at Kari henvender seg vekselvis til hele klassen og til Ole og Nils, noe 

som kan være uttrykk for at hun forsøker å inngå i interaksjon med ulike elever i klassen. Det 

synes i hvert fall som den gjensidige påvirkningen mellom Kari og medelevene endret uroens 

karakter i løpet av observasjonen. 

I andre observasjonsperiode ignorerte medelevene uroen Kari viste. Medelevene kikket ikke 

på henne når hun viste uro, og det synes derfor ikke som Kari fikk verken oppmerksomhet fra 

eller kontakt med medelevene. Likevel fortsatte hun å vise uro resten av observasjonen. Det 

kan tenkes at det tar tid før interaksjonen mellom Kari og medelevene fører til en endring i 

hennes urolige atferd. Det kan ses i sammenheng med det bioøkologiske perspektivets tanke 

om at utvikling er et resultat av proksimale prosesser som foregår regelmessig og over tid 

(Bronfenbrenner & Morris, 1998). Kanskje håpet Kari fortsatt på at medelevene skulle gi 

positiv respons på uroen.  

Resultatene tyder på at Kari fikk forsterkning på uroen. Det kan igjen ha påvirket uroens 

utvikling, selv om det ikke er noen automatisk forbindelse mellom forsterkning og atferd. 

Andre observasjonen viser at eleven fikk oppmerksomhet fra læreren da hun viste uro i 

klasserommet. Jeg observerte flere tilfeller hvor kontaktlæreren henvendte seg til Kari for å 

korrigere problematferden. Oppmerksomhet fra læreren kan tolkes som en form for positiv 

forsterkning av uro (Skinner, 1953). 
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 En annen mulighet er at Kari får negativ forsterkning på uroen (Skinner, 1953), fordi uroen 

kan bidra til å fjerne elevens kjedsomhet og rastløshet. Resultatene kan tyde på at Kari kjeder 

seg i timen. Eleven bladde opp på riktig side i leseboka, kikket på den, og bladde videre. Det 

kan tolkes som at Kari syntes oppgaven var kjedelig. I tillegg virket det som om hun var lite 

engasjert i det skolefaglige arbeidet i denne timen, fordi hun i liten grad jobbet med det hun 

skulle og hun viste hovedsakelig uro. Alternativt kan det tenkes at Kari brukte uro for å få 

utløp for en indre uro og rastløshet. Resultatene viser at eleven viste mange eksempler på 

ikke-sosial uro, eksempelvis fikling med leppepomade og skjerf (jf. Kapittel 4.4.1 Sosial og 

ikke-sosial uro). Det synes som den ikke-sosiale uroen er noe eleven gjør på egen hånd, og 

den har ingen åpenbar funksjon i forhold til medelevene. Det kan tolkes som at uroen er en 

uttrykk for en indre uro som må få utløp. I så måte kan uro sies å være en form for negativ 

forsterkning, hvor eleven blir kvitt kjedsomheten og rastløsheten. Det kan bidra til å forstå at 

uroen vedvarte hele observasjonen, til tross for at medelevene gav lite positiv respons på 

denne.  

Det kan tenkes at Kari fortsatte å vise uro fordi hun var vant med å bruke denne type atferd i 

interaksjon med andre mennesker. Det er mulig at denne atferden fungerte bra i hjemmet og i 

barnehagen, og at hun derfor overførte denne strategien til skolearenaen. Atferd forbundet 

med uro i skolen gav muligens positiv respons fra andre mennesker i mikrosystemet hjem og 

barnehage. I så måte kan mesosystemet bidra til å forstå elevens bruk av uro i klasserommet. 

Kanskje er uroen et uttrykk for en vanskelig økologisk overgang (Bronfenbrenner, 1979; 

Klefbeck & Ogden, 2003), og muligens tar det litt tid før eleven tilpasser seg mikrosystemet 

skole. Uro er først og fremst et problem i skolen (Nordahl et al., 2005), og tilsvarende atferd 

kan tenkes å være en velfungerende strategi i andre mikrosystemer.  

I tredje observasjonsperiode viste Kari mange eksempler på uro. Uroen var stort sett av 

kategorien ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn, og da som kommentarer høyt i klassen og 

snakking med medelever. Kari kom blant annet med flere morsomheter, henvisninger til 

faglig mestring, og noen utrop og lyder. I de fleste tilfellene smilte og lo medelevene av det 

hun sa og gjorde, og de snakket med henne. Det tyder på at medelevene gav positiv respons 

på uro av denne kategorien i tredje observasjonsperiode. Kari viste imidlertid også noen 

eksempler på ikke-oppgaverelatert bruk av objekter. Denne uroen var i liten grad rettet mot 

medelevene (jf. Kapittel 4.4.1 Sosial og ikke-sosial uro), og medelevene gav også lite respons 

på denne uroen.  
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Resultatene viser at uroen vedvarte hele observasjonsperioden, og det var hovedsakelig 

samme type uro som gjentok seg. Det kan ses i sammenheng med det bioøkologiske 

perspektivets antagelse om gjensidig påvirkning (Bronfenbrenner, 1979). Under tredje 

observasjon viste Kari uro av kategorien ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn, og medelevene 

gav positiv respons på denne uroen. Hun fortsatte å vise urolig atferd, og det var i hovedsak 

samme type uro som gjentok seg. Medelevene responderte positivt hele perioden. Det synes 

som medelevene gav Kari positiv forsterkning på uroen hun viste når de smilte, lo og snakket 

med henne (Skinner, 1953), og det kan tenkes at det bidro til å opprettholde uroen i 

klasserommet. I tillegg gjentok hun uro av kategorien ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn. 

Kanskje var det fordi hun så at denne uroen fungerte i møte med elevene i denne timen. Det 

synes i hvert fall som uro av denne kategorien fikk positiv forsterkning fra klassen (Skinner, 

1953).  

I klasserommet henvendte Kari seg vanligvis til Per som satt på pulten til venstre, eller til Ole 

og Nils som satt på pulten bak henne. Det synes om de tre elevene er signifikante andre for 

Kari, siden hun ofte kontaktet dem. Hvis det er tilfelle har deres reaksjoner stor innflytelse på 

Karis uro (Mead, ref. i Skaalvik & Skaalvik, 2005). Det er imidlertid en mulighet for at Kari 

henvender seg til disse elevene fordi de sitter i nærheten av henne i klasserommet. Eleven satt 

ytterst på rekken fremst i klasserommet, og det var følgelig ingen elever som satt foran eller 

til høyre for henne. Per, Ole og Nils synes derfor å være de elevene det var lettest å interagere 

med. I så måte var ikke disse elevene nødvendigvis signifikante andre.  

I friminuttet var Kari sammen med Else og Marte fra klassen. Disse jentene satt en stykke 

unna henne i klasserommet. Det er vanskelig å vurdere hvorvidt de to jentene er signifikante 

andre basert på en timinutters observasjonssekvens. Det kan virke som Kari kikket etter Else 

og Marte når hun kom ut i skolegården, og det synes som hun ønsket og likte å være sammen 

med dem. I så måte kan det tenkes at jentene er viktige personer for eleven. Jeg har imidlertid 

kun observert ett friminutt, og det er mulig at Kari ellers aldri kontakter dem. Det er med 

andre ord vanskelig å si hvem som er signifikante andre med utgangspunkt i fem 

observasjoner, og jeg lar spørsmålet stå åpent. Interaksjonen med medelevene vil uansett ha 

stor innflytelse på Karis atferd og utvikling. Antagelsen kan ses i sammenheng med det 

bioøkologiske perspektivets vektlegging av proksimale prosesser. Interaksjon som foregår 

regelmessig og over tid har stor innflytelse på menneskets utvikling, og interaksjon med 

jevnaldrende er eksempel på en slik proksimal prosess (Bronfenbrenner & Morris, 1998).  
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I tredje observasjonsperiode rettet Kari mye uro mot Per, som satt på pulten til venstre. I 

interaksjon med Per viste Kari hovedsakelig uro av kategorien ikke-oppgaverelaterte verbale 

utsagn. Hun kommenterte det vikaren sa og gjorde og snakket med Per. Det meste av uroen 

var morsomheter fra Kari. Per gav positiv respons på uroen når han smilte, lo og snakket med 

henne. At Per gav positiv respons på uroen kan sies å være en form for positiv forsterkning 

(Skinner, 1953). Kanskje kan det være noe av grunnen til at Kari fortsatte å henvende seg til 

han, og at hun i hovedsak brukte samme type uro i møte med denne eleven. Det synes som 

eleven vet hvilke strategier hun skal bruke for å få positiv respons av Per. Det kan imidlertid 

stilles spørsmål til hvorvidt han ville respondert positiv på uroen i andre situasjoner. Under 

resten av observasjonene ignorerte han henne når hun rettet uroen mot hele klassen. 

Observasjonene viser at Kari kun henvendte seg til Per i tredje observasjonsperiode. Kanskje 

betyr det at hun vanligvis har liten interesse for å interagere med Per. Det kan tenkes at hun 

kun samhandlet med Per fordi han satt i nærheten, og siden Ole og Nils i stor grad ignorerte 

henne.  

Kari henvendte seg til Ole og Nils i første, andre og tredje observasjonsperiode. I tillegg 

snudde hun seg flere ganger til dem i fjerde observasjonsperiode. Vanligvis ignorerte de 

uroen. Noen ganger kikket de på henne uten å gi noen respons, og andre ganger unnlot de å 

kikke på henne. Ole og Nils gav imidlertid positiv respons på uroen ved to anledninger. Første 

gang hun fikk positiv respons var under første observasjon, når hun viste hun dem hva hun 

hadde skrevet i løpet av timen. De svarte henne, og viste sine egne ark. Andre gang var under 

tredje observasjon, hvor alle tre sa «Yes!» når vikaren sa de skulle ha matematikk. Da smilte 

de til hverandre. Det kan tyde på at Ole og Nils responderte positivt på uro som var relatert til 

faglig arbeid. Tilsvarende strategi ble imidlertid ignorert i tredje observasjonsperiode, hvor 

Kari svarte riktig på et spørsmål uten å rekke opp hånda. Kanskje handlet det da om måten 

hun gjorde det på, og ikke strategien i seg selv.  

Kari brukte ulike typer uro i interaksjon med Ole og Nils. Hun brukte hovedsakelig uro av 

kategorien ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn. Noen ganger kom hun med henvisninger til 

faglig mestring, og andre ganger brukte hun ulike utrop og lyder. Bruken av utrop og lyder 

synes å være et uttrykk for at Kari ikke visste hvilke strategier hun skulle bruke i interaksjon 

med disse elevene. Likevel virker det som hun ønsket kontakt med Ole og Nils, da hun 

gjentatte ganger snudde seg til dem og forsøkte å få i gang en interaksjon. Det kan tenkes at 

hun henvendte seg til disse elevene fordi de var signifikante andre for henne (Mead, ref. i 
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Frønes, 2006). Det er også mulig at Ole og Nils var akseptert og likt i klassen, og at eleven 

derfor ønsket kontakt med dem. Kanskje er de populære elever i klassen. En annen mulighet 

er at Kari interagerte med dem bare fordi de satt i nærheten av henne i klasserommet. Det 

synes imidlertid som det er mer enn det som ligger bak, da Kari henvendte seg oftere til Ole 

og Nils enn til Per, som også satt i nærheten i klasserommet.  

Observasjonene viser at de fleste elevene viste uro i tredje observasjonsperiode, deriblant 

Kari. Det var mest uro av kategorien ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn. Eleven 

kommenterte ting høyt i klassen og snakket med hverandre. Vikaren forsøkte å dempe uroen 

og sa gjentatte ganger «Hysj!» og «Vær stille!». Et motsatt eksempel er hentet fra fjerde 

observasjonsperiode. Under observasjonen var det et godt læringsmiljø i klassen, og Kari og 

de fleste andre elevene satt fint ved pulten og skrev i skriveboka. Resultatene kan tolkes som 

at elevene i en klasse er modeller for hverandre (Bandura, 1977). Det kan tenkes at mange av 

elevene viste uro i tredje observasjonsperiode fordi uroen ikke fikk negative konsekvenser for 

modellen. Tvert i mot, kan det synes som om uro fikk positive konsekvenser, da elevene 

hadde det morsomt sammen. På denne måten kan læringsmiljøet i klassen forringes. 

Modellene kan imidlertid også påvirke i positiv retning. Det synes å være tilfelle i fjerde 

observasjonsperiode. Resultatene viser at Kari snudde seg til Ole og Nils to ganger. Hun 

kikket i skrivebøkene deres en liten stund, og snudde seg så for å skrive videre i sin egen bok. 

Det kan tyde på at elevene på pulten bak var modeller for Kari, og påvirket atferden hennes i 

positiv retning.   

4.5.2 Avvisning fra klassen 

Et kjennetegn ved interaksjonen mellom en urolig elev og medelevene er ignorering av uro. 

Resultatene viser at i andre observasjonsperiode ignorerte medelevene all uroen som Kari 

viste. Elevene kikket ikke på henne når hun viste uro, noe som kan tyde på at de overser 

henne. I tredje observasjonsperiode var det tydelig at Ole og Nils, som satt på pulten bak, 

ignorerte Kari. Når hun viste uro kikket de enten på henne uten å gi respons, eller de lot være 

å se på henne. I tillegg var det et par eksempler på ignorering i første observasjonsperiode. 

Kontaktlæreren poengterte at andre observasjonsperiode gav et godt bilde av hvordan elevene 

vanligvis oppførte seg, og hun påpekte at medelevene vanligvis gav lite respons på Karis uro. 

Det synes som om ignorering er et uttrykk for avvisning fra medelevenes side. Ignorering og 

likegyldighet sies å være en indirekte og mild form for avvisning (Ladd, 2005). Kanskje er det 
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et uttrykk for at Kari var mislikt av mange elever i klassen, og at mange ikke ønsket å 

samhandle med henne. I så måte kan det indikere at hun har en avvist status i klassen 

(Gifford-Smith & Brownell, 2003). Det synes i hvert fall å være tilfelle for Ole og Nils, siden 

de nesten alltid ignorerte henne.  

Et annet kjennetegn ved interaksjonen mellom Kari og medelevene er at hun selv starter 

interaksjonen med medelevene. Det var med andre ord ingen elever som henvendte seg til 

henne. Jeg observerte dette mønsteret både i klasserommet og i friminuttet. Resultatene tyder 

på at Kari var lite deltakende i klassefellesskapet, og det synes noen ganger som hun står 

utenfor fellesskapet. Det kan være et uttrykk for at eleven er mislikt av mange elever i 

klassen, og at medelevene ikke ønsket å ha henne med. Kanskje er også dette et uttrykk for 

avvisning fra klassen. Det synes i hvert fall ikke som om det er mange som liker eleven, for 

da skulle man forvente at hun ble kontaktet av medelevene, og at hun i større grad deltok i 

samspillet (Gifford-Smith & Brownell, 2003). Det kan bety at Kari er ensom. Resultatene 

viser i hvert fall at hun ofte forsøker å få oppmerksomhet og kontakt med medelevene (jf. 

Kapittel 4.4.1 Sosial og ikke-sosial uro).  

Flesteparten av elevene viste oppgaverelatert atferd i andre og fjerde observasjon (jf. Kapittel 

4.2.1 Kategorier av uro). I denne sammenhengen er det ikke tale om oppgaverelatert atferd 

som er uro (jf. Kapittel 4.3.3 Oppgaverelatert atferd som uro). Elevene jobbet stort sett med 

faglige oppgaver, og det var få tilfeller av uro i klasserommet. I første og tredje 

observasjonsperiode derimot, var det mye uro i klasserommet, og et fåtall av elevene viste 

oppgaverelatert atferd. Første og tredje observasjon synes ikke å gi et godt bilde av klassens 

oppførsel. Første observasjonsperiode var preget av at elevene skulle på teater påfølgende 

time, og tredje observasjonsperiode var preget av at klassen hadde vikar. Kontaktlæreren 

beskrev andre og fjerde observasjon som gode eksempler på hvordan elevene vanligvis 

oppførte seg. Hun understreket imidlertid at i fjerde observasjon var Kari mindre urolig enn 

hun vanligvis var. Resultatene kan tolkes som at det var en tendens til at klassen jobbet med 

oppgaver og hadde fokus på læring i timene. Nedenfor følger to utdrag som viser at elevene 

jobbet med skolefaglige oppgaver og ett utdrag som viser at læring og faglige prestasjoner 

verdsettes i klassen:  

2. observasjon, 8.54: Læreren stiller spørsmål til leseboka. De fleste elevene rekker 

opp hendene. Læreren bytter på hvem som får svare.  
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4. observasjon, 9.15: Kari og de fleste andre elevene i klassen skriver om skøytedagen 

i skriveboka.  

1. observasjon, 9.24: Mange elever prater sammen og viser hverandre hva de har 

jobbet med.  

Disse resultatene kan ses i sammenheng med det bioøkologiske perspektivets oppfatning av 

makrosystemet (Bronfenbrenner, 1979). Det synes som det eksisterer en kultur i klassen som 

verdsetter læring og skolefaglige prestasjoner, og hvor normen er at i timene jobber vi. Jeg 

har valgt å omtale det som en kultur for læring. Kulturen som eksisterer i klasserommet 

påvirker interaksjon mellom elevene i mikrosystemet (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner 

& Morris, 1998). Uro synes å stå i motsetning til en kultur for læring, fordi uro forstyrrer 

elevenes læring og lærerens undervisning (Duesund et al., 2010; Sørlie & Nordahl, 1998). 

Uro kan sies å bryte med normen om at i timen jobber vi med det faglige lærestoffet. 

Resultatene fra første, andre og tredje observasjon viser at Kari viste mange eksempler på uro. 

Brudd på kulturelle normer får sanksjoner fra gruppen (Kvello, 2008b). I denne undersøkelsen 

blir Karis uro møtt med ignorering, og det kan tenkes å være en sanksjon med hensyn til 

brudd på normer i klassen. Ignorering kan sies å være en form for avvisning (Ladd, 2005), og 

det tyder på at Kari ble avvist av gruppen fordi hun ikke levde opp til gruppens normer 

(Coleman, 1961; Nordahl et al., 2005). At det finnes en kultur for læring i klassen støtter opp 

om at ignorering er et uttrykk for avvising. I fjerde observasjonsperiode brukte hun imidlertid 

store deler av tiden på skriving, og i så måte var hun konform med kulturelle normer.  

Studier dokumenterer at personer som forstyrrer gruppens sosiale aktiviteter og bryter 

gruppens regler ofte opplever avvisning fra gruppen (Coie et al., 1990; Newcomb et al., 

1993). Observasjonene viser at uro forstyrrer gruppens sosiale aktivitet. Det synes å være 

tilfelle i andre observasjonsperiode, hvor eleven viser uro mens resten av elevene virker å 

være opptatt av å svare på lærerens spørsmål. Uro kan også være brudd med gruppens regler. 

Det synes imidlertid å avhenge av normene som eksisterer i klassen. I dette tilfellet tyder 

resultatene på at det er en kultur for læring i klassen, og uro synes å bryte normene og reglene 

som gjelder for elevenes oppførsel. Det synes å være en sammenheng mellom uro og 

avvisning, men hva som fører til hva er imidlertid et åpent spørsmål. Det viktigste er at 

urolige elever risikerer å bli avvist. Studiene støtter antagelsen om at interaksjonen mellom 

Kari og medelevene kjennetegnes av avvisning.  
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Spørsmålet er om ignorering var en aktiv handling fra medelevene side. Det kan like gjerne 

være et uttrykk for at medelevene ikke var oppmerksomme på Karis uro, og ikke kikket på 

henne av denne grunn. I følge kontaktlæreren var klassen vant med at eleven viste mye uro, 

og det er mulig at uroen ikke var så forstyrrende for dem lenger. I så måte er ikke 

medelevenes reaksjon nødvendigvis et uttrykk for avvisning, men et tegn på at de ikke la 

merke til Kari og at hun ble oversett. Resultatene viser videre at Kari selv må ta initiativ til 

interaksjon med andre, og at hun blir ikke kontaktet av de andre elevene. Det kan ses i 

sammenheng med at elever som interagerer lite med medelevene gjerne har en oversett status 

(Gifford-Smith & Brownell, 2003). Det støtter antagelsen om at Kari er en oversett elev. 

Observasjonene viser imidlertid at Ole og Nils kikket på henne uten å gi verken positiv eller 

negativ respons, og det indikerer at de la merke til henne. Det synes også lite sannsynlig at en 

urolig elev blir oversett, fordi uro nettopp kjennetegnes av å være forstyrrende atferd 

(Duesund et al., 2010). Til tross for det er det en mulighet for at Kari er en oversett elev i 

klassen, og at hun verken er likt eller mislikt av medelevene (Newcomb et al., 1993).  

Det er mulig at det skjedde ting under observasjonen som jeg ikke fikk med meg, enten på 

grunn av sansemessige begrensninger eller at jeg var uoppmerksom i situasjonen (jf. Kapittel 

3.7.1 Validitet). Det betyr at jeg kan ha gått glipp av situasjoner hvor medelever henvendte 

seg til Kari, eller situasjoner hvor medelever gav positiv og negativ respons på Karis uro. Det 

er mulig at eleven blir ignorert av elevene som sitter i nærheten, men at hun blir likt av andre 

medelever som sitter andre steder i klasserommet. Kanskje har interaksjonen med elever som 

sitter lenger borte fra henne en annen karakter. Det synes ikke som hun blir avvist av de to 

jentene som hun er sammen med i friminuttet, og disse sitter et stykke fra henne i 

klasserommet. Det er en mulighet for at Kari blir akseptert og likt av mange elever i klassen, 

men at hun også blir mislikt av mange, og at hun dermed har en kontroversiell status 

(Newcomb et al., 1993).   

Interaksjonen mellom elevene har ulike kjennetegn avhengig av situasjonen. Situasjonen i 

klasserommet synes å påvirke hvorvidt elevene reagerte med ignorering eller positiv respons 

på Karis uro. Resultatene viser at i andre observasjonsperiode ignorerte medelevene Karis 

uro. I tredje observasjonsperiode derimot, gav de hovedsakelig positiv respons på uroen. Jeg 

observerte begge reaksjonsmåtene under første observasjon. Kontaktlæreren var i 

klasserommet under andre observasjon. Under tredje observasjon var læreren borte, og 

klassen hadde vikar. Det kan ses i sammenheng med det bioøkologiske perspektivets 
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vektlegging av tredjepersoner (Bronfenbrenner, 1979). Kontaktlæreren og vikaren kan sies å 

være slike tredjepersoner, og deres tilstedeværelse og fravær synes å sette preg på 

interaksjonen mellom elevene. Det synes som om kontaktlærerens tilstedeværelse førte til at 

medelevene ignorerte elevens uro. På samme måte bidro lærerens fravær og vikarens 

tilstedeværelse til at medelevene responderte positiv på elevens uro. Under første observasjon 

var kontaktlæreren i klasserommet, og elevens uro fikk begge typer responser. Det synes som 

om denne situasjonen var annerledes fordi elevene skulle på teater påfølgende time, og 

kanskje bidro det til en endring i interaksjonsmønsteret.   

Det synes som om vikaren som tredjeperson hadde negativ innflytelse på læringsmiljøet i 

klassen, fordi medelevene gav positiv respons på Karis uro, samtidig som det var mye uro 

blant de andre elevene. Det kan tenkes at elevene var usikker hvordan vikaren ville ha det i 

klasserommet og derfor testet ut grenser. Resultatene kan også ses i lys av makrosystemet 

(Bronfenbrenner, 1979). Med det mener jeg at det muligens var andre normer for hvordan 

elevene skulle oppføre seg når klassen hadde vikar. Kanskje var det en norm som sa at når 

klassen hadde vikar kunne elevene gjøre som de ville. Det å ha vikar er imidlertid en situasjon 

som avviker fra det vanlige, og det kan støtte antagelsen om at eleven vanligvis blir ignorert.  

I andre observasjonsperiode var interaksjonen kjennetegnet av at medelevene ignorerte uroen 

Kari viste. De så ikke på henne når hun viste forstyrrende atferd, men fortsatte med det de 

holdt på med. Under observasjonen kikket medelevene på læreren når Kari kommenterte 

saker og ting høyt i klassen, og Ole og Nils fortsatte å jobbe når hun snakket til dem. Det 

synes som medelevene forventet at eleven ville vise uro, og at de lot være å kikke fordi de 

antok at det var hun som var urolig. Mye tyder på at læreren hadde samme forventninger til 

eleven, fordi hun hadde pekt ut Kari som en urolig elev før jeg begynte observasjonene. Kari 

satt i tillegg alene ved en dobbelpult, og det sender et klart signal om at hun ikke kan sitte 

sammen med andre elever fordi hun forstyrrer dem. Det synes som omgivelsene har 

forventninger til at Kari skal vise uro, og muligens har hun er rolle som urokråke.  

Roller er en av byggesteinene i mikrosystemet, og det har innflytelse på interaksjonen mellom 

elevene (Bronfenbrenner, 1979). Dersom Kari har en rolle som urokråke i klasse kan det 

resultere i at hun viser uro for å leve opp til forventningene som er knyttet til denne rollen. 

Bronfenbrenner (1979) skriver følgende: «Roles have a magiclike power to alter how a 

person is treated, how she acts, and thereby what she thinks and feels.» (s. 6). Det er også 

forventninger til hvordan medelevene skal oppføre seg mot elever som har denne rollen. I 



69 

 

dette tilfellet synes det å være en forventning om at medelevene reagerer med ignorering, 

fordi det er det de fleste elevene gjør. I så måte kan det være en mulighet for at ignorering 

ikke nødvendigvis er et eksempel på avvisning, men det kan være et resultat av at medelevene 

lever opp til rolleforventninger.  

Foreldrene til Kari kommer opprinnelig fra et ikke-europeisk land, og hun har derfor en annen 

kulturell bakgrunn enn den norske kulturen. Det kan tenkes at den kulturen som gjelder i 

mikrosystemet hjem er forskjellig fra den norske, og at den er en subkultur i samfunnet 

(Klausen, 1992). I så måte har kulturen gjerne andre verdier og normer, og det kan få 

konsekvenser for elevens interaksjon med medelevene. Kanskje er kulturen så forskjellig fra 

de andre elevenes kultur at det blir et hinder for interaksjon. Dette resonnementet får støtte fra 

studier som dokumenterer en sammenheng mellom avvisning og kultur, og avvisning og 

etnisitet (Killen et al., 2009; Kvello, 2008a). Det finnes mange eksempler på at elever blir 

avvist på grunn av tilhørighet til en annen kultur (Killen et al., 2009). Det kan også tenkes at 

Kari blir avvist av medelevene fordi hun kommer fra et annet land og har en annen hudfarge 

og en annen hårtype enn andre elever. Det betyr at det ikke nødvendigvis er sammenhengen 

mellom uro som kommer til syne i datamaterialet, da det like gjerne kan være sammenhengen 

mellom gruppetilhørighet og avvisning.  

Flere undersøkelser understreker at det finnes en sammenheng mellom jevnalderrelasjoner og 

problematferd (Nordahl, 2000; 2005; Nordahl et al., 2009; Sørlie & Nordahl, 1998). Det synes 

som om dårlige relasjoner til jevnaldrende er en opprettholdende faktor i forhold til uro 

(Nordahl, 2010). Resultatene fra denne undersøkelsen synes å støtte antagelsen om en slik 

sammenheng. Kari viser mye uro, og det synes som hun har en utfordrende interaksjon og 

vanskelige relasjoner til medelevene. I så måte støtter det opp om at Kari har en avvist, 

oversett eller kontroversiell status i klassen. Det er imidlertid ikke grunnlag for å konkludere 

hvorvidt uro skaper en vanskelig interaksjon, eller om en vanskelig interaksjon fører til uro, 

utfra den informasjonen som observasjonen gir.   

4.5.3 Et sosialt spill 

Kari viste mange tilfeller av sosial uro i klasserommet (jf. Kapittel 4.4.1 Sosial og ikke-sosial 

uro). Det synes som den sosiale uroen var rettet mot medelevene, noe som kom til uttrykk ved 

at eleven kikket på enkeltelever og på klassen når hun viste uro (Ladd, 2005). Videre viser 

resultatene at Kari selv tok initiativ til interaksjon med andre elever i klassen. Det kan 
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indikere at hun ønsket oppmerksomhet fra og kontakt med medelevene. Hun virket lite opptatt 

av det faglige innholdet i timene, og det synes ikke som hun bruker særlig mye tid på faglige 

oppgaver. I andre observasjon viser hun eksempelvis få tilfeller av oppgaverelatert atferd, og 

de gangene hun gjør det er atferden av kort varighet. Resultatene kan ses i sammenheng med 

antagelsen om at skolen både er en undervisnings- og læringsarena og en sosial arena 

(Nordahl, 2000). Resultatene fra denne undersøkelsen tyder på at Kari var mer opptatt av det 

sosiale aspektet ved skolen, og at hun i stor grad forsøkte å nå sosiale mål i klasserommet 

(Wentzel, 1989).  

Det synes som om Kari har problematiske relasjoner til medelevene, og mye tyder på at hun 

har en avvist status. Det foregår hele tiden et sosial spill i skolen, og Kari deltar i dette spillet. 

I så måte kan det tenkes at uro er en sosial strategi som hun bruker for å bli akseptert og likt i 

klassen (Nordahl, 2010). Uroen kan kanskje være en måte å høyne den sosiale statusen i 

klassen. Det kan ses i sammenheng med antagelsen om at tilhørighet i gruppen er viktig for 

elever i denne alderen (Sullivan, ref. i Rubin et al., 1998). I tillegg er behovet for tilhørighet 

og kjærlighet et mer grunnleggende behov enn faglige prestasjoner (Maslow, ref. i Skaalvik & 

Skaalvik, 2005), og mye handler om å bli likt av gruppen (Skårderud, 2007). Det betyr at 

faglig læring og gode prestasjoner kan komme i skyggen av det sosiale spillet. Uro som 

strategi synes imidlertid å fungere dårlig i denne klassen, og kanskje er det et uttrykk for at 

eleven mangler sosial kompetanse (Ogden, 2009). Det er imidlertid også en mulighet for at 

bruken av uro skyldes forhold i mesosystemet (Bronfenbrenner, 1979), og at Kari overfører 

en strategi fra et mikrosystem til et annet.  

I starten av første og andre observasjonsperiode viste Kari eksempler på ikke-sosial uro. Etter 

hvert utviklet uroen seg til å bli sosial uro. I de to observasjonene synes foranledningen å 

henge sammen med faglige prestasjoner. I første observasjonsperioden viste Kari sosial uro 

etter at læreren sa at det hun hadde gjort var bra. Det kan sies å være et eksempel på faglig 

mestring. I andre observasjonsperiode viste Kari sosial uro etter at hun svarte feil på et av 

lærerens spørsmål, og det kan kanskje sies å være et eksempel på faglig problemer. 

Resultatene kan ses i sammenheng med det bioøkologiske perspektivets oppfatning av 

makrosystemet (Bronfenbrenner, 1979), og den kulturen for læring som synes å eksistere i 

klassen (jf. Kapittel 4.5.2 Avvisning fra klassen). Det er en mulighet for at Kari bruker uro for 

å understreke faglig mestring i skolen, og at hun bruker det for å bli akseptert og likt av 

klassen. Kanskje kan mestringen høyne hennes posisjon i fellesskapet. Faglige problemer 
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derimot, kan kanskje oppfattes som noe som truer Karis posisjon i klassen, og muligens 

brukte hun uro for å opprettholde sin status i klassen. Jevnalderrelasjoner må nemlig oppnås 

og vedlikeholdes (Frønes, 2006). Det synes derfor som om interaksjonen primært er et sosialt 

spill. 

4.6 Pedagogiske implikasjoner 

Resultatene fra denne undersøkelsen kan ha relevans for det pedagogiske arbeidet i skolen. 

Det er viktig at lærere og annet pedagogisk personale er klar over at skolen både er en 

undervisnings- og læringsarena, og en sosial arena (Nordahl, 2000). Elevens handlinger i 

skolen kan følgelig være motivert av et ønske om å oppnå aksept og tilhørighet i gruppen 

(Nordahl et al., 2005). Det betyr at noen elever kan bruke uro for å bli likt og akseptert i 

klassen. Det kan være nyttig å forstå hvorfor eleven viser uro. Dersom eleven viser uro for å 

oppnå aksept og tilhørighet i klassen kan kanskje skolen hjelpe eleven med å finne andre 

måter å bli akseptert og likt av medelevene. Et tiltak i den sammenheng er trening i sosiale 

ferdigheter (Kvello, 2008a).   

Flere studier dokumenterer en sammenheng mellom lite tilfredsstillende relasjoner til 

jevnaldrende og problematferd (Nordahl, 2000; Nordahl 2005; Nordahl et al., 2009; Sørlie & 

Nordahl, 1998). Resultatene tyder på at Kari ble avvist av medelevene. Kanskje henger det 

sammen med at hun viser mye uro (jf. Kapittel 4.5.2 Avvisning fra klassen). Det er derfor en 

mulighet for at urolige elever opplever å bli avvist av medelevene. Det er viktig at skolen er 

klar over at elever som viser mye uro kan ha lite tilfredsstillende relasjoner til andre elever i 

klassen. For læreren blir det viktig å jobbe for et godt klassemiljø og for at elevene skal 

utvikle gode relasjoner til hverandre. Ellers er det fare for at dårlige relasjoner til andre elever 

blir en opprettholdende faktor med hensyn til uro (Nordahl, 2010). Samtidig er det risiko for 

at avviste barn og unge utvikler seg i negativ retning (Rubin et al., 1998), og at de søker seg 

til antisosiale miljøer og får antisosiale venner (Nordahl et al., 2005). 

Elevene i en klasse får ulike roller. Roller har stor betydning for hvordan elevene oppfører seg 

i skolen, fordi de vanligvis lever opp til de forventninger som medelevene og læreren har til 

dem (Bronfenbrenner, 1979). At elever får en rolle som urokråke i klassen kan virke negativt 

på elevens utvikling. Det kan være vanskelig å komme ut av den rollen man har, og dermed 

kan det være vanskelig for urolige elever å endre atferdsmønsteret sitt. Det er viktig at lærere 
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og annet pedagogisk personale er klar over rollens påvirkning, og at de arbeider for å hindre at 

elever får en slik rolle.  

Det er viktig å kjenne til at kulturen i klassen kan ha innflytelse på elevenes atferd i 

klasserommet. I en klasse utvikler det seg en kultur og dermed normer for hvordan elevene 

forventes å oppføre seg i ulike situasjoner (Ogden, 2009). Brudd på kulturelle normer får 

sanksjoner, og i noen tilfeller kan det innebære at eleven blir avvist (Kvello, 2008b; Nordahl 

et al., 2005). Elever som lever opp til kulturelle normer kan få en god posisjon i 

klassefellesskapet (Coleman, 1961; Nordahl et al., 2005). Aksept og tilhørighet i klassen er 

viktig for barn og unge (Sullivan, ref. i Rubin et al., 1998), og elever vil kunne handle på 

måter som gjør at de blir likt og akseptert. Dersom klassen verdsetter uro, kan det tenkes at 

mange elever viser uro. Det betyr at det er viktig at skolen er bevisst på den kulturen som 

eksisterer i klassen, og forsøker å påvirke denne i ønsket retning (Ogden, 2009). Thomas 

Nordahl (2010) skriver følgende om det: «Det sosiale fellesskapet mellom jevnaldrende kan 

både ha negativ og positiv innflytelse på skolefaglig læring. Etableres det en elevkultur som 

støtter læring og der det er attraktivt å utføre skolearbeid, så vil dette bidra positivt til faglig 

læring.» (s. 173).  

4.7 Kritikk mot egen undersøkelse  

Jeg har gjort fem forholdsvis korte kvalitative observasjoner av en urolig elev. Jeg har gjort 

fire observasjoner i klasserommet og én observasjon i friminuttet. Første og tredje 

observasjon kan kanskje kritiseres for å være lite representative for elevenes oppførsel i 

klasserommet. Første observasjonsperiode var preget av at elevene skulle på teater påfølgende 

time, og i tredje observasjonsperiode hadde klassen vikar. I tillegg har jeg kun gjort en 

observasjon av eleven i friminuttet. Det kan derfor stilles spørsmål til hvorvidt det er mulig å 

komme med konklusjoner på et relativt begrenset grunnlag. Kanskje hadde jeg fått et annet 

bilde av interaksjonen mellom en urolig elev og medelevene hvis jeg hadde gjort flere 

observasjoner. Kontaktlæreren mente imidlertid at andre og fjerde observasjonsperiode viste 

hvordan elevene vanligvis oppførte seg i klasserommet. Forskergruppen Uro i skolen hadde 

klare føringer for det metodiske opplegget, og jeg gjennomførte derfor fem observasjoner.   

Under observasjonen hadde jeg fokus på den urolige eleven (Kari). Jeg observerte hva andre 

elever og læreren sa og gjorde i interaksjon med eleven, men ellers observerte jeg i liten grad 
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hva medelevene gjorde. Til tross for det uttaler jeg meg om interaksjonen mellom Kari og 

medelevene. Det er mulig at det er kjennetegn ved interaksjonen som jeg ikke har oppdaget 

fordi jeg har hatt fokus på Kari, og ikke på medelevene. Kanskje har medelevene gitt respons 

på Karis uro, eller forsøkt å kontakte henne uten at jeg har lagt merke til det. Det er ikke 

mulig å få informasjon om alt som foregår i et klasserom (jf. Kapittel 3.7.1 Validitet). Jeg 

valgte å ha fokus på den urolige eleven fordi jeg ønsket å gi et godt bilde av elevens atferd. 

Observasjonsskjemaet uttrykte også at eleven skulle være i fokus. Det kan imidlertid stilles 

spørsmål til hvorvidt jeg i større grad burde observert andre elever i klassen for å uttale meg 

om interaksjon mellom elever. En slik tilnærming fører imidlertid med seg nye etiske 

utfordringer med hensyn til informert samtykke, da det kanskje vil være nødvendig med 

informert samtykke fra flere parter (jf. Kapittel 3.8 Etiske hensyn).  

Det kan stilles spørsmål til min plassering i klasserommet under observasjonen. Jeg satt bak 

eleven, og da hun kikket framover i klasserommet var det vanskelig å se elevens ansikt og hva 

hun gjorde. Det kan tenkes at jeg hadde fått et rikere datamateriale dersom jeg hadde sittet 

helt fremst i klasserommet. Eleven satt på fremste rekke i klasserommet, og måtte snu seg for 

å se på og interagere med medelevene. Siden hun stadig snudde seg bakover i klasserommet 

observerte jeg det meste som eleven sa og gjorde. Jeg drøftet min plassering i klasserommet 

med læreren i forkant av observasjonene. Læreren ønsket at jeg skulle sitte bak eleven og 

langs den ene sideveggen, fordi hun var redd for at eleven ville ta kontakt med meg dersom 

jeg satt framme i klasserommet. I tillegg var det mulighet for at elevene ville legge mer merke 

til meg dersom jeg satt framme i klasserommet. Det ble således en overveielse mellom rikest 

mulig datamaterialet og å redusere observatøreffekten mest mulig for å styrke undersøkelsens 

validitet (jf. Kapittel 3.7.1 Validitet). I tillegg var lærerens ønsker avgjørende.  

Det kan tenkes at jeg har undervurdert betydningen av biologi og kultur. Kanskje spiller 

elevens biologiske utrustning en større rolle enn jeg tillegger det her. Jeg hadde imidlertid lite 

kunnskap om slike faktorer, og det ble følgelig vanskelig å drøfte det nærmere. Det er også en 

mulighet for at kulturens innflytelse er større enn det jeg har tatt høyde for her. Kanskje kunne 

det å navngi hjemlandet til elevens foreldre tatt drøftingen enda lenger. I denne oppgaven 

valgte jeg å ikke navngi foreldrenes hjemland for å sikre elevens anonymitet (NESH, 2006, 

punkt 14). I tillegg ville jeg unngå stigmatisering av denne gruppen, da det allerede er en 

utsatt gruppe.   
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5 Oppsummering 

I dette kapittelet oppsummerer jeg de viktigste funnene fra denne undersøkelsen. 

Det første forskningsspørsmålet i denne oppgaven er: Hvilke typer uro kan observeres hos 

eleven i skolen? Med uro menes her atferd som forstyrrer eleven, medelever og/eller læreren 

(Duesund et al., 2010, s. 1). Jeg observerte tre kategorier av uro hos Kari (eleven), 

henholdsvis ikke-oppgaverelaterte verbale utsagn, ikke-oppgaverelaterte kroppslige 

bevegelser og ikke-oppgaverelatert bruk av objekter. Observasjonene viser at uro var 

forstyrrende for eleven, fordi Kari brukte mye av tiden på uro i stedet for på faglige 

aktiviteter. Jeg observerte at Karis uro var forstyrrende for andre elever i klassen, fordi flere 

av medelevene kikket på Kari da hun viste uro, noe som kan tolkes som at elevene ble avbrutt 

i arbeidet og mistet konsentrasjonen. Observasjonene viser også at Karis uro var forstyrrende 

for læreren, fordi læreren flere ganger måtte avbryte undervisningen for å håndtere Karis 

atferd i klasserommet. 

Oppgaverelatert atferd er i utgangspunktet ikke uro. Oppgaverelatert atferd antas å føre til 

læring (Kunnskapsdepartementet, 2008), mens uro antas å hemme læring (Sørlie & Nordahl, 

1998). I noen tilfeller kan læring skape mye støy i klasserommet (Ogden, 2009), og da kan 

oppgaverelatert atferd sies å være en type uro. Det betyr at oppgaverelatert atferd kan bidra til 

elevens egen læring, samtidig som det forstyrrer andre elevers læring og lærerens 

undervisning.  

Jeg observerte flere eksempler på uro i klasserommet, og ingen tilfeller av uro i friminuttet. 

Det kan ses i sammenheng med antagelsen om at uro hovedsakelig foregår i klasserommet 

(Sørlie & Nordahl, 1998). Skolen synes å ha andre regler, normer og forventninger til 

elevenes atferd i friminuttet (Ogden, 2009). Det kan tolkes som at skolen består av to 

mikrosystemer, nærmere bestemt klasserommet og skolegården. I så måte foregår det 

økologiske overganger i løpet av skoledagen (Bronfenbrenner, 1979; Bø, 2000).  

Det andre forskningsspørsmålet i denne oppgaven er: Hva kjennetegner interaksjonen mellom 

en urolig elev og medelevene i skolen? Observasjonene viser at interaksjonen mellom Kari 

(en urolig elev) og medelevene kjennetegnes av at Kari brukte uro i interaksjon med 

medelevene, at hun selv tok initiativ til interaksjon med de andre elevene i klassen, at 



75 

 

medelevene hovedsakelig ignorerte Karis uro, og at medelevene noen ganger gav positiv 

respons på Karis uro. 

Det synes som det foregår gjensidig påvirkning mellom Kari og medelevene (Bronfenbrenner, 

1979). Medelevene antas å ha stor innflytelse på Karis atferd, fordi interaksjon med andre 

elever i klassen er eksempel på en proksimal prosess
2
 (Bronfenbrenner & Morris, 1998). I 

andre observasjonsperiode ignorerte medelevene Karis uro. Kari viste ulike typer uro, rettet 

uroen mot ulike personer, samtidig som uroen økte i intensitet. Det kan tolkes som at Kari 

forsøkte å få oppmerksomhet fra medelevene. Det kan tenkes at Kari fortsatte å vise uro fordi 

hun fikk oppmerksomhet fra læreren, ble kvitt egen kjedsomhet og rastløshet, eller var vant 

med at uro fungerte i andre mikrosystemer. I tredje observasjonsperiode derimot, gav 

medelevene i stor grad positiv respons på uroen Kari viste. Kari viste da samme type uro 

resten av observasjonsperioden. Det indikerer at medelevenes positive responser påvirket 

uroen. Disse resultatene ses i sammenheng med teorien om operant betingning (Skinner, 

1953). Observasjonene viser også situasjoner hvor elevene i klassen synes å være modeller for 

hverandre (Bandura, 1977).  

Det synes som at Kari opplever avvisning fra medelevene. I mange tilfeller ignorerte 

medelevene Karis uro, og i løpet av observasjonene var det ingen som kontaktet henne. 

Ignorering kan sies å være en indirekte og mild form for avvisning (Ladd, 2005), og dersom 

Kari var akseptert og likt i klassen, kunne man kanskje forvente at andre elever hadde 

kontaktet henne i klasserommet og/eller i friminuttet. Det synes å eksistere en kultur for 

læring i klassen. Uro bryter med normene i denne kulturen, siden uro forstyrrer undervisning 

og læring (Sørlie & Nordahl, 1998). Det kan bety at Kari blir avvist fordi hun ikke lever opp 

til de kulturelle normene i klassen (Nordahl et al., 2005; Coleman, 1961). På denne måten kan 

makrosystemet påvirke interaksjon mellom en Kari og medelevene i skolen (Bronfenbrenner, 

1979). Uro kan i tillegg forstyrre gruppens sosiale aktiviteter og bryte gruppens regler, noe 

som ofte fører til avvisning fra gruppa (Coie et al., 1990). I tredje observasjonsperiode gav 

medelevene mye positiv respons på Karis uro. Det kan ses i sammenheng med at 

tredjepersoner, som vikaren, påvirker interaksjonen mellom elevene (Bronfenbrenner, 1979). 

Det støtter antagelsen om at medelevene vanligvis ignorerte Karis uro.  

                                                 
2
 Med proksimal prosess menes regelmessig interaksjon med andre personer, objekter og/eller symboler i 

personens nære omgivelser over tid (Bronfenbrenner & Morris, 1998).  
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Det er også en mulighet for at Kari har en oversett eller kontroversiell status i klassen. Det er 

ikke sikkert at ignorering var en aktiv handling fra medelevene, men at det snarere var et 

uttrykk for at medelevene ikke la merke til henne. I så måte kan det tenkes at hun har en 

oversett status. Det kan også tenkes at Kari er mislikt av elever som sitter i nærheten av 

henne, men at hun er likt av elever som sitter andre steder i klasserommet, og at hun dermed 

har en kontroversiell status i klassen. I tillegg kan det hende at Kari opplever avvisning på 

grunn av kultur eller etnisitet (Killen et al., 2009). Avvisningen skyldes muligens tilhørighet 

til en gruppe, og ikke uroen i seg selv.  

Skolen er både en undervisnings- og læringsarena og en sosial arena (Nordahl, 2000). Det 

foregår et sosialt spill i klassen, hvor elevene kjemper om å bli akseptert og likt av de andre 

elevene (Nordahl, 2010). Observasjonene viser at Kari tok initiativ til interaksjon med 

medelevene, og hun brukte uro i interaksjon med medelevene. Resultatene kan tolkes som at 

Kari viste uro for å styrke sin sosiale posisjon i klassen. Det kan ses i sammenheng med 

antagelsen om at tilhørighet til gruppa er viktig for elever i denne aldersgruppen (Sullivan, 

ref. i Rubin et al., 1998). Observasjonene dokumenterer at Kari brukte lite tid på faglige 

aktiviteter, og det kan tolkes som at skolen først og fremst er en sosial arena for Kari.    
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Observasjonsskjema 

OBSERVASJON: URO I 

SKOLEN/BARNEHAGEN 

 

Praksisoppgaven omfatter observasjon av elevadferd i praksis.  

 

Fokusområdet er: Studentopplevd uro i skolen/barnhagen, dvs. adferd som er forstyrrende 

for eleven/barnet selv, for medelever/andre barn og/eller for lærer/pedagog. 

Praksisrapporten leveres til veileder ved slutten av praksisperioden for godkjenning og 

undertegning. Undertegnet praksisrapport leveres deretter til Liv Duesund i Berkeley i USA 

og  til  ISP på praksisseminaret etter avsluttet praksis i Oslo.  
 

Viktige huskeregler ved observasjon: 

- Studenten skal ha vært i praksis i to dager FØR observasjonen foretas. De to dagene 

benyttes til å bli kjent med klassen/elev-/barnegruppen  

- Studenten velger i samråd med lærer hvilken elev/hvilket barn som skal observeres 

(foreslår for lærer eller rådfører seg med lærer) 

- På samme studentgruppe velger hver student å observere én elev/ett barn hver (altså 

forskjellig elev for hver student). Studenten observerer samme elev/barn i hver 

observasjon f.o.m. observasjon nr. 2. 

- Observasjoner nr. 2, 3 og 4 skal foretas enten i starten av en time, underveis eller ved 

avslutningen ( se redegjørelse for de enkelte observasjonsgangene side 3-4).  

- Studenten skal oppgi klokkeslett for start og slutt på observasjonen  

- Studenten skal beskrive forekomsten av bestemt type urolig adferd 

- Viktige spørsmål er: Hva skjer? Hvem gjør hva? 

- Studenten må prøve å  skjelne mellom beskrivelse og tolkning 

 

 

Føringer for observasjonen: 

 

- Situasjonen –prøv å beskrive foranledningen for den urolige adferden hos eleven ( for 

ekesempel hvis eleven / barnet ble provosert på noen måte osv ).  

 

 

1.gangs observasjon i Klasse / Samlingsstund 
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Hva skjer i klassen / samlingsstunden i løpet av en time? 

 

Observasjonen gjøres 3. dag i praksis.  Velg selv hvilken time på dagen. 

Oppgave: 

a)Beskriv hva som skjer i en time i klassen/ samlingsstunden (Jfr. Utdelt ark) 

b)Prøv å tolke dine observasjoner (Jfr. Utdelt ark) 

c) Noter spørsmål/kommentarer du måtte ha til det som er beskrevet og tolket 

 

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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2.gangs observasjon:   av enkelt elev / enkelt barn  

i klasse / Samlingsstund  

OBSERVASJON AV UROLIG ADFERD 

 

OBSERVASJON GJØRES 4.DAG I PRAKSIS 

 

             15 minutter (sammenhengende) i starten av en time / samlingstund 

    Utvelgelse av elev / barn skjer  i samråd med lærer / pedagog 

 

Oppgave: 

a)Beskriv hva som skjer i en time i klassen/ samlingsstunden (Jfr. Utdelt ark) 

b)Prøv å tolke dine observasjoner (Jfr. Utdelt ark) 

c) Noter spørsmål/kommentarer du måtte ha til det som er beskrevet og tolket 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelle spørsmål du måtte ha til det som er beskrevet og tolket: 
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OBSERVASJON GJØRES 5.DAG I PRAKSIS 

 

- 15 minutter (sammenhengende)  midt i en time /samlingstund 

 

Oppgave: 

a)Beskriv hva som skjer i en time i klassen/ samlingsstunden (Jfr. Utdelt ark) 

Eventuelle spørsmål du måtte ha til det som er beskrevet og tolket: 

 

 

 

 

3.gangs observasjon   av enkelt elev / enkelt barn  

i klasse / Samlingsstund  

OBSERVASJON AV UROLIG ADFERD 
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b)Prøv å tolke dine observasjoner (Jfr. Utdelt ark) 

c) Noter spørsmål/kommentarer du måtte ha til det som er beskrevet og tolket 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelle spørsmål du måtte ha til det som er beskrevet og tolket: 
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4.gangs observasjon:   av enkelt elev / enkelt barn  

i klasse / Samlingsstund  

OBSERVASJON AV UROLIG ADFERD 

 

 

OBSERVASJON GJØRES 6.DAG I PRAKSIS 

 

- 15 minutter (sammenhengende)  i slutten av  en time /samlingstund 

 

Oppgave: 

a)Beskriv hva som skjer i en time i klassen/ samlingsstunden (Jfr. Utdelt ark) 

b)Prøv å tolke dine observasjoner (Jfr. Utdelt ark) 

c) Noter spørsmål/kommentarer du måtte ha til det som er beskrevet og tolket 

 

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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5.gangs observasjon:   av enkelt elev / enkelt barn  

i friminutt /lek  

OBSERVASJON AV UROLIG ADFERD 

 

 

OBSERVASJON GJØRES 7.DAG I PRAKSIS 

 

- 10 minutter (sammenhengende)  i friminutt / lek 

 

Oppgave: 

a)Beskriv hva som skjer i friminuttet / leken (Jfr. Utdelt ark) 

b)Prøv å tolke dine observasjoner (Jfr. Utdelt ark) 

c) Noter spørsmål/kommentarer du måtte ha til det som er beskrevet og tolket 

 

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: 

Eventuelle spørsmål du måtte ha til det som er beskrevet og tolket: 
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Hovedresultater 

 

Fortell hva som du oppfatter som hovedresultatene av observasjonene du har gjort om uro, 

når du ser observasjonene i sammenheng: 

 

 

 

 

Eventuelle spørsmål du måtte ha til det som er beskrevet og tolket: 
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Læringsutbytte 

 

Fortell hva du synes at du har lært av å gjøre observasjoner i studiepraksis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlevering og godkjenning 
 

 

Studentens navn: ……………………………………………………………. 

 

Praksisrapporten er levert veileder dato: ………… 2010  

 

Praksisrapporten er:  godkjent/ikke godkjent 

 

 

Dato: ………… 2010    Veileders underskrift: ………………………………………… 

 

 

 

 

© Duesund,L,Nilsen,S og Opdal,L.R. 
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring 

Til Foresatte 

 

Jeg er student ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og skriver for tiden 

masteroppgave om elevatferd i klasserommet. Denne oppgaven er en del av et større 

forskningsprosjekt som er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og University of 

California, Berkeley. Målet med prosjektet er å sammenligne elevatferd i norske og 

amerikanske skoler.  

 

Jeg ønsker å observere elevene i ditt barns klasse. Observasjonene gjøres over fem dager. Alle 

navn og opplysningen behandles konfidensielt.  

 

Hvis du/dere har spørsmål, ta kontakt på telefon: 977 75 795, eller epost: 

sigridvold@gmail.com  

 

Takk for din samarbeidsvilje.  

 

Vennlig hilsen 

 

 

Sigrid Vold 

 

 

 

____Ja, jeg tillater at Sigrid Vold observerer mitt barn i klasserommet. 

 

____Nei, jeg tillater ikke at mitt barn blir observert i klasserommet.    

 

 

 

_______________________________ ___________ 

Signatur fra foresatte    Dato 


