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Sammendrag 
Bakgrunn: 

Denne oppgaven er skrevet med tilknytning til pilotprosjektet ”Uro i skolen/Disruptive 

Behavior in Schools”. Dette er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo 

og University of California, Berkeley. Uro er et aktuelt problem i skolen, som kan ha en rekke 

uheldige konsekvenser på flere nivåer. Det synes derfor å være av stor betydning å kartlegge 

årsaker, slik at man kan sette inn virksomme tiltak.  

Problemstilling: 

Problemstillingen ble utviklet underveis i prosessen, min endelige problemstilling er som 

følger: 

Hvilke typer uro kan observeres hos en gutt i 8. klasse, og hvordan kan man belyse denne 

uroen fra en kritisk analyse av skolekonteksten og skolens faktiske tilrettelegging for elevens 

behov? 

Problemstillingen ble belyst gjennom følgende to forskningspørsmål: 

1. Hva kan kategoriene si noe om, og hvilke begrensninger har de? 

2. Hva kan NN’s uro være uttrykk for?  

Metode: 

Denne undersøkelsen er en kvalitativ singelcase observasjonsstudie, med en hermeneutisk 

vitenskapsteoretisk tilnærming. Observasjonsdata ble registrert ved hjelp av et 

observasjonsskjema som er utviklet av forskningsprosjektet ”Uro i skolen”. Jeg gjorde fem 

observasjoner av fokuseleven (NN) i klasserommet, og jeg fant det hensiktsmessig å bruke tre 

av disse videre i undersøkelsen. Med grunnlag i observasjonsdata og tolkninger av disse 

utviklet jeg tre kategorier over elevens urolige atferd.  
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Resultater: 

Resultatene mine viste at fokuseleven viste en hovedvekt av motorisk uro. Han satt sjelden 

eller aldri i ro på stolen, men beveget seg og fiklet med alt han hadde tilgjengelig på pulten. 

Dette er atferd som i liten grad forstyrrer andre elever eller undervisningen. Observasjonene 

viste imidlertid av og til en opptrapping av denne atferden i form av støy som kunne virke 

forstyrrende på andre elever som satt i nærheten. Hva som virker forstyrrende på andre 

kommer an på subjektive toleransegrenser. 

Videre forsøkte jeg i forskningspørsmål 2 å legge frem ulike måter man kan forstå NN sin uro 

i lys av skolekonteksten og hvordan skolesituasjonen var tilrettelagt i lys av NN sine behov. 

Det var lite rom for bevegelse og utfoldelse både ute i skolegården og inne i klasserommet på 

NN sin skole. NN sin uro kan ut fra dette forstås som uttrykk for et begrenset utløp for 

bevegelse og utfoldelse i skolekonteksten. I et kroppsfenomenologisk perspektiv kan man 

videre forstå dette som at NN må temme kroppen til å sitte stille, og slik opplever kroppen 

som dys-fremtredende. Undervisningen på NN sin skole var tradisjonell, og ofte preget av 

lærerformidlende og stillesittende teori, og lite variasjon. Ut i fra teorien om mange 

intelligenser og Dunn og Dunn sin læringsstilmodell kan en slik undervisning forstås som 

tilpasset kun enkelte av elevene, mens andre har behov for en mer praktisk og aktiv 

tilnærming til læring. Dette kan være tilfelle med NN. I lys av dette kan man forstå NN sin 

uro som et gap mellom undervisningen og NN sine behov. NN kunne ofte se ut som han 

kjedet seg i timen, i tillegg til at han var motorisk urolig. Dette kan tolkes som at NN er en 

særlig evnerik elev som ikke møter nok utfordringer i undervisningen. Dette kan føre til at 

han kjeder seg og blir urolig. Endelig kan NN sin uro tolkes som kjedsomhet og motstand mot 

en skole han ikke finner seg til rette i, noe som synes å være et aktuelt problem på mange 

ungdomsskoler.  

  



VII 
 

 



VIII 
 

Forord 
 

Arbeidet med denne oppgaven har vært en prosess preget vekselsvis av frustrasjon og glede. 
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dere. 
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1 Innledning 
I innledningen vil jeg presentere bakgrunnen og formålet med denne masteroppgaven. Videre 

vil jeg presentere problemstilling og forskningsspørsmål, samt en kort oversikt over 

oppgavens form. 

1.1 Bakgrunn og formål 
Utgangspunktet for å skrive om dette temaet er en faglig og personlig interesse for de barna 

som av en eller annen grunn ikke passer helt inn i skolesystemet vårt. Dette førte videre til at 

jeg fikk muligheten til å skrive min masteroppgave med tilknytning til pilotstudien ”Uro i 

skolen/ Disruptive Behavior in Schools (DBS)”. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 

Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og University of California, Berkeley 

som ledes av professor Liv Duesund. Studien har en tverrfaglig tilnærming, og involverer 

forskere fra flere forskjellige fagfelt fra både Norge og USA. ”Uro i skolen” er en komparativ 

studie mellom norske og amerikanske skoler med fokus på uro blant elevene. Pilotstudien har 

fokus på uro som virker læringshemmende på elevene og undervisningshemmende for 

læreren. Dette kan karakteriseres som mild til medium uro. Hovedstudien som vil være i gang 

i 2013 har en bred tilnærming og som mål å supplere med ny og verdifull kunnskap om uro i 

skolen, som kan bidra til å forbedre skolesituasjonen for elever og lærere. Formålet med 

pilotprosjektet er å legge et empirisk grunnlag for videre forskning i hovedstudien, blant annet 

gjennom å identifisere ulike former for uro (Duesund, 2011). Prosjektet har engasjert en rekke 

bachelor- og masterstudenter både i Berkeley og i Oslo. Dette semesteret er vi to 

masterstudenter som skriver oppgaven med tilknytning til prosjektet, begge med base i Oslo. 

Mitt fokus i forhold til prosjektet er å observere og identifisere uro hos en elev i 

ungdomsskolen, videre vil jeg reflektere over hva denne atferden kan være uttrykk for. 

Etterhvert som tiden på Universitetet har nærmet seg slutten, har arbeidslivet og rollen som 

spesialpedagog blitt mer nær og virkelig for meg. Dette fikk meg til å tenke grundig gjennom 

hva jeg ønsket å fordype meg i. Jeg ville at arbeidet med masteroppgaven skulle være en 

prosess som kunne utfordre meg og gi meg aktuell kunnskap i møte med barn, unge og lærere 

i skolen. Uro blant elevene er et aktuelt tema som jeg med stor sikkerhet vil møte som 

spesialpedagog i skolen. Jeg ønsker derfor å tilegne meg tilstrekkelig kunnskap og 
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kompetanse innenfor dette området, slik at jeg kan være godt rustet til å møte disse elevene på 

en systematisk og allikevel åpen og undrende måte. 

Jeg forstår uro først og fremst som et uttrykk for noe det er avgjørende å forstå kontekstuelt. 

Jeg tror årsakene er mangeartet, og at en kan finne mulige innfallsporter på mange nivåer og 

fra ulike perspektiver. Uansett tror jeg at atferden kan avdekkes og forstås ut fra en grundig 

og systematisk undersøkelse av den faktiske konteksten, og at man får alle aktører i tale ut fra 

sine opplevelser og forståelser. 

Etter å ha gjennomgått en del nyere forskning og litteratur har jeg blitt stadig mer bevisst 

omfanget av det som kan kalles uro i skolen. Flere studier karakteriserer dette som det mest 

omfattende problemet i norsk skole (Ogden, 1998; Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit. 2005; 

Befring, 2004a). Elevundersøkelsen 2011 viser at om lag 1/3 av elevene opplever at det er 

forstyrrende uro i klasserommet (Wendelborg, 2011). I PISA 2009 svarer i underkant av 30 % 

av norske elevene at de ofte, svært ofte eller alltid blir forstyrret av andre elever (Throndsen & 

Turmo, 2010). Dette er atferd som kanskje ikke er alvorlig i seg selv, men omfanget fører til 

at uro eller milde former for atferdsproblemer rapporteres som det som i gjennomsnitt 

oppleves som mest problematisk for læreren til daglig (Ogden, 1998; Nordahl et al. 2005; 

Befring, 2004). Elevene i ungdomsskolen gir selv uttrykk for at de kjeder seg (Øya, 2011; 

Berger, 2000; Nordahl, 2003), og at de finner skolen som altfor teoretisk og lite meningsfull  

(Berger, 2000). Videre gir mange elever uttrykk for at de ikke finner seg til rette i 

ungdomsskolen (Nordahl, 2003). 

Uro i skolen kan føre med seg en rekke konsekvenser for alle aktører på alle nivåer. Uro i 

klasserommet kan hindre optimal læring hos elevene, noe som kan medføre en rekke alvorlige 

implikasjoner både for individ, skole og samfunn. På individnivå kan dette føre til at skolen 

blir en arena der elevene opplever å ikke strekke til, og opplever en mangel på mening og 

hensikt. Dette kan føre til et lavere kunnskapsnivå og ødelagt lærelyst blant elevene, noe som 

kan føre til at elever ikke får utviklet sitt fulle potensial. Dette kan være en medvirkende årsak 

til at elever dropper ut av videregående, noe som i dag er et aktuelt problem. Både for elevene 

selv og deres framtidige liv, og på et samfunnsøkonomisk plan da det har store økonomiske 

konsekvenser at elever ikke gjennomfører (Falch & Nyhus, 2009). Videre kan det være at 

mange av de som ikke gjennomfører videregående skole vil ende som arbeidsledige, noe som 

kan være et alvorlig samfunnsøkonomisk problem. Norge må produsere kunnskap for å kunne 

konkurrere og hevde seg internasjonalt, kunnskap utgjør også den største delen av 
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nasjonalformuen (St. meld. 31 (2007-2008)). Som det blir hevdet i stortingsmelding 22 (2010-

20111): ”Elevene skal forberede seg på en framtid som ingen kjenner, men som stiller store 

krav til faglig, sosial og kulturell kompetanse”. 

Det synes med dette avgjørende å få en dypere innsikt i omfang og alvorlighetsgrad av uro, og 

å utvikle kunnskap som gjør at vi kan forstå og forhindre unødig uro i klassen. Slik kan vi 

videre sette inn tiltak som faktisk virker, og som ikke bare skaper ro som et mål i seg selv, 

men en fornyet arena for læreglede hvor barn og unge opplever å bli sett som de 

ressurspersonene de er. 

1.2 Tema og problemstilling 
Dette er en kvalitativ singelcase observasjonsundersøkelse av en 8. klassing. Undersøkelsen 

har en hermeneutisk vitenskapsteoretisk tilnærming. I kvalitativ forskning er det vanlig at 

problemstillingen utvikler seg underveis (Vedeler, 2000). Jeg startet med å formulere en 

tentativ problemstilling som har utviklet seg og tatt form underveis. Dette er min endelige 

problemstilling: 

Hvilke typer uro kan observeres hos en gutt i 8. klasse, og hvordan kan man belyse denne 

uroen fra en kritisk analyse av skolekonteksten og skolens faktiske tilrettelegging for elevens 

behov? 

For å belyse problemstillingen har jeg utviklet to forskningsspørsmål. Disse har i likhet med 

problemstillingen blitt utviklet underveis i prosessen, med utgangspunkt i observasjonene av 

eleven og min tolkning av disse. 

1. Hva kan kategoriene si noe om, og hvilke begrensninger har de? 

2. Hva kan NN’s uro være uttrykk for?  

Det første forskningsspørsmålet ble utviklet i tråd med retningslinjer fra forskningsprosjektet 

”Uro i skolen” om å identifisere og kategorisere uro hos eleven. Etter å ha analysert data fra 

mine observasjoner utviklet jeg tre kategorier. Hva kan disse kategoriene fortelle om elevens 

atferd? Videre fant jeg det hensiktsmessig å si noe om hvilke begrensninger atferden som er 

kategorisert har i forhold til å si noe om mulige årsaker til elevens atferd. 
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I forskningsspørsmål 2 har jeg valgt å diskutere hva elevens uro kan være uttrykk for ut i fra 

skolens kontekst, og hvordan skolen har tilrettelagt i forhold til fokuselevens behov i 

opplæringssituasjonen. 

Etter å ha observert i skolen noen dager, bestemte jeg meg for at det ville være hensiktsmessig 

og kunne forstå elevens uro i lys av systemet rundt eleven. Dette var først og fremst fordi jeg 

forsto elevens uro som en naturlig konsekvens av de krav om tilpasning og delvis manglende 

tilrettelegging han møter i skolen. Dette korresponderer videre med forskning som viser at 

mange elever på ungdomsskolen sliter med og finne seg til rette (Nordahl, 2003), og at 

undervisningen på ungdomsskolen ofte kjennetegnes av lite variasjon (Bladet Forskning, 

2003). Videre er det anerkjent hensiktsmessig å begynne med systemet, da det synes å være 

mye skolen kan gjøre for å at elevene skal kjenne seg møtt og forstått ut fra sine behov og sin 

måte og lære på. Spesielt siden det ut fra mine data er snakk om mildere former for uro, som 

ikke i særlig stor grad ser ut til å slå ut på elevens læring. Damsgaard (2003 s. 14) sier fra et 

fagpersonlig ståsted at: ”Det aller sterkeste kortet vi har, er å se elevene og møte dem med 

respekt for deres egenart også når den ikke bekommer oss vel. Det forutsetter at vi utsetter 

både oss selv og skolesystemet for et kritisk blikk”. Jeg ønsker nettopp derfor å se kritisk på 

hva tilrettelegging i systemet kan ha å si for elevens uro. Jeg forstår systemperspektivet som 

en metateori som rommer mye, jeg har derfor valgt å bruke dette som et overordnet 

perspektiv. 

Da jeg observerte en stor del motorisk og kroppslig uro fant jeg det fruktbart og også se 

elevens uro i lys av et kroppsfenomenologisk perspektiv, da dette perspektivet åpner for nye 

og spennende perspektiver og forståelser. Kroppsfenomenologien er omfattende, og jeg har 

derfor valgt å særlig fokusere på Drew Leder sine tre kroppsdimensjoner, da dette synes å 

være en fruktbar innfallsvinkel i forhold til å diskutere elevens kroppslige uro.  

Når man som pedagog i skolen skal årsaksforklare en elevs problematiske atferd tar man 

gjerne utgangspunkt i det man ser. Altfor raskt tolker vi observasjonene og plasserer det i en 

forståelse som gir oss mening. Det er for eksempel fort gjort at man bevisst eller ubevisst 

plasserer problemet hos eleven (Damsgaard, 2003). Dette kan få mange negative 

konsekvenser. Eleven kan begynne å forstå seg selv som problematisk og dum, og begynne å 

leve ut dette. Ved å se atferden fra en annen innfallsvinkel, med utgangspunkt i skolens evne 

til å legge til rette for elevenes individuelle behov, blir forståelser, meninger og konsekvenser 

annerledes. I et slikt perspektiv kan elevens uro for eksempel være et tegn på skolens 
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manglende evne til å legge til rette for elevenes behov. Når en elev viser uro på skolen er det 

naturlig å tenke seg at uroen er uttrykk for noe, men hva? I denne oppgaven vil jeg ved hjelp 

av observasjon undersøke hva slags type uro som kommer til syne hos en gutt på 

ungdomsskolen. Videre vil jeg tolke og forsøke å få en forståelse av hva denne uroen kan 

være uttrykk for. Som spesialpedagog synes det å være av stor betydning og ha tilstrekkelig 

kunnskap om fenomenet uro, og styrke min evne til systematisk og faglig begrunnet 

refleksjon. Da kan man identifisere atferd og se flere mulige årsaksforklaringer slik at man 

kan tilrettelegge best mulig for eleven. 

Da denne studien bygger på observasjoner har jeg ingen tilgang på guttens egen opplevelse. 

Dette gjør det utfordrende å skulle mene noe om årsaker med et godt nok faglig grunnlag. Jeg 

har allikevel funnet det viktig og nyttig å sette guttens uro inn i et årsaksperspektiv, og forsøkt 

å reflektere over mulige årsakssammenhenger, da dette vil være nyttig i min framtidige 

profesjonelle rolle. Da uro hos en elev kan ha mange og komplekse årsaker har jeg sett meg 

nødt til å avgrense meg til forhold ved skolekonteksten. 

1.3 Oppbygning av oppgaven 
Oppgaven består av 6 kapitler. Kapittel 1 er innledningen med bakgrunn og introduksjon til 

tema og problemstilling. Kapittel 2 tar for seg oppgavens teoretiske rammeverk. Dette har 

blitt utarbeidet i lys av observasjonsdata. Jeg vil begynne med en redegjørelse av 

atferdsproblemer og si noe om tidligere forskning. Videre vil jeg legge frem systemteori som 

er et overordnet teoretisk perspektiv i denne oppgaven. Her vil jeg særlig gå nærmere inn på 

Bronfenbrenner sin sosialøkologiske modell, da denne synes å være et nyttig verktøy i forhold 

til å analysere skolekonteksten på flere nivåer. Videre vil jeg si noe om skolen som 

læringsarena. Sentrale temaer her er ungdomsskolen, tilpasset opplæring og mangfoldige 

tilnærminger til læring. Jeg vil så si noe om skolen som fysisk arena, med vekt på skolens 

uteområde, og klasserommet. Avslutningsvis vil jeg i kapittel 2 si noe om det 

kroppsfenomenologiske perspektivet, da dette er et perspektiv som kan åpne for nye og 

interessante måter å forstå elevens kroppslige uro.  

Kapittel 3 er metodekapittelet. Her vil jeg gjøre rede for mine metodiske valg, og redegjøre 

for hvordan jeg har gått frem i undersøkelsen. Her vil jeg også diskutere studiens validitet, 

reliabilitet og etiske aspekter.  
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I kapittel 4 vil jeg legge frem resultatene mine. Resultatene består både av presentasjon av 

case og kontekst, og data fra tre klasseromsobservasjoner jeg har har gjort av eleven. 

Observasjonsresultatene vil bli presentert med utgangspunkt i kategorier som er utviklet på 

bakgrunn av elevens urolige atferd.  

I kapittel 5 vil jeg diskutere resultatene som er lagt frem i kapittel 4, ut fra de to 

forskningsspørsmålene. Dette vil bli gjort i lys av mine tolkninger og forståelse av resultatene 

sett opp mot teori. 

Til slutt vil jeg i kapittel 6 forsøke å samle trådene til en avslutning. Her vil jeg også komme 

med en siste refleksjon. 
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2 Teoretisk bakteppe 
I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for oppgavens teoretiske rammeverk. For å kunne sette 

mine observasjoner inn i en faglig kontekst er det avgjørende å klargjøre hvilken teori jeg 

baserer min forståelse på. 

2.1 Atferdsproblemer 
For å få en forståelse av hva som menes med uro i denne sammenhengen synes det 

hensiktsmessig å ta utgangspunkt i begrepet atferdsproblemer da dette begrepet er sentralt 

innenfor det pedagogiske fagfeltet. Dette er et mangfoldig og uklart begrep som viser til en 

rekke ulike handlinger, utført av forskjellige personer eller grupper (Aasen, Nordtug, Ertesvåg 

og Leirvik, 2002). Det finnes videre mange forskjellige begreper som brukes om hverandre 

om mye av den samme atferden: problematferd, sosioemosjonelle vansker, disiplinproblemer 

og tilpasningsvansker for å nevne noen. Disse ulike begrepene blir videre brukt mer eller 

mindre tilfeldig blant fagfolk (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2005). Videre blir atferden 

belyst forskjellig innenfor ulike fagfelt. Eksempelvis ser man gjerne mot andre teorier 

innenfor psykologien eller sosiologien enn i pedagogikken. Duesund (2011, s. 3) understreker 

som følger hvor mangefasettert begrepet atferdsproblemer eller disruptive behavior kan være: 

”On a continuum, the literature relating to the subject includes behaviors that range from 

biting one´s nails and wiggling to committing murder”. 

Atferdsproblemer kan defineres ved hjelp av både normative og reaktive definisjoner. 

Normative definisjoner tar for seg hva som defineres som akseptabel eller uakseptabel atferd, 

og kan videre deles inn i statistiske, medisinske og moralske definisjoner. Moralske 

definisjoner er særlig sentrale i pedagogikken og handler om hvorvidt en handling er riktig 

eller gal i en gitt sosial setting. I skolen eksisterer det gitte normer i forhold til hva som blir 

sett på som akseptabel atferd. Reaktive definisjoner tar utgangspunkt i at en atferd er 

avvikende dersom den møter en form for negativ sanksjon fra omgivelsene (Aasen et al., 

2002). Forskjellige mennesker har ulik terskel i forhold til hvilken atferd man definerer som 

et problem (ibid.). Det vil altså ligge et subjektivt og kulturelt betinget element i en vurdering 

om at noen har atferdsproblemer og de elevene som blir definert som elever med 

atferdsproblemer på én skole, vil kanskje ikke bli det på en annen skole. Dette innebærer at 

begrepet alltid oppstår i en kontekst av normer holdt oppe av stedets kultur. 
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 Rørvik (1994) referert i Slåttøy (2002, s. 16) definerer atferdsproblemer på følgende måte: 

”Atferdsproblemer som er slik at samfunnet eller miljøet ikke kan akseptere den (atferden) 

fordi den skaper store vansker for miljøet”. I denne definisjonen ligger trykket på at atferden 

blir et problem først når den oppleves som problematisk for miljøet rundt barnet. Det kommer 

ikke frem av definisjonen hva slags atferd dette kan være. Ogden (2009, s. 18) definerer 

atferdsproblemer i skolen som følger: ”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”. Denne definisjonen legger også vekt på at atferden blir et problem for miljøet 

(skolen), men fremhever at dette skjer i møte med regler, normer og forventninger som den 

enkelte skolen har til elevene. Definisjonen indikerer at den enkelte skole har forskjellige 

forventninger til hva slags atferd som kan aksepteres, og at mangel på tilpasning er 

problematisk. Aasen et al. (2002) understreker at atferdsproblemer er atferd man finner hos 

alle barn, men at det hovedsakelig er atferdens frekvens, intensitet, varighet og omfang som 

avgjør om atferden blir et problem.  

Det er vanlig å skille mellom internalisert- og eksternalisert problematferd (Nordahl et al. 

2005; Befring, 2004a; Slåttøy, 2002). Det er en tilnærmet lik fordeling mellom disse to 

formene for atferdsproblemer (Nordahl et al. 2005). Internaliserte atferdsproblemer handler 

om indre forhold som angst, depresjon og sosial tilbaketrekking. Dette er problemer som ofte 

vil være større for eleven selv enn for de rundt. Disse elevene er mindre synlige i 

klasserommet, og kan derfor lett bli glemt (Ogden, 2009). Elever med eksternalisert 

problematferd har en atferd som ofte virker forstyrrende på andre. Disse elevene er ofte veldig 

synlige, og kan lett få mye negativ oppmerksomhet. De har ofte konsentrasjonsproblemer og 

vansker med å innrette seg etter regler (Befring, 2004a; Zionts, Zionts, & Simpson, 2002). 

Inndelingen mellom eksternaliserte og internaliserte atferdsproblemer kan på mange måter 

synes utilstrekkelig. Nordahl og Sørlie (1998) referert i Nordahl et al. (2005) har utarbeidet 

fire hovedtyper problematferd: lærings- og undervisningshemmende atferd, utagerende atferd, 

sosial isolasjon og antisosial atferd. Lærings- og undervisningshemmende atferd er et utbredt 

problem i den norske skolen. 

Lærings- og undervisningshemmende atferd omfatter atferd som å drømme seg bort i timene, 
bli lett distrahert, å være urolig og bråkete og å forstyrre andre elever i timene. (..) Dette er den 
klart vanligste formen for problematferd på alle klassetrinn i skolen (Nordahl et al., 2005 s. 
36).  
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Selv om denne typen problematferd ikke er særlig alvorlig i seg selv, blir atferden et problem 

når omfanget er stort. Dette er atferd som virker forstyrrende på andre elever og som kan 

tappe læreren for krefter og gjøre det vanskelig å undervise. Lærings- og 

undervisningshemmende atferd kan karakteriseres med fem kjennetegn: uoppmerksomhet, 

passivitet, bråk, å svare tilbake og avbryte/forstyrre undervisningen (Nordahl et al. 2005; 

Ogden, 1998). Rørvik (1994, s. 142) bruker begrepet disiplinvansker som han videre deler inn 

i usosial atferd og mangel på arbeidsrutiner. Mangel på arbeidsrutiner beskriver han som: 

”(…) manglande konsentrasjon, springande arbeid, snakking, motorisk uro, uhøfleg åtferd, 

dårlig orden, dårlig behandling av skolebøkene, sladring, stadige spørsmål fordi eleven ikkje 

følgjer med osb.”.   

I denne oppgaven brukes begrepet uro. Uro er et begrep som kan forstås på flere måter, og i  

denne sammenheng er det snakk om uro i skolen. I forskningsprosjektet ”Uro i skolen” er det 

fokus på atferd som: ”(..) can be defined as minor to medium disruptive behavior and involves 

a variety of off-task behaviors that cause disturbances in the classroom, which in turn, hinder 

the teachers teaching and disturb the other students” (Duesund, 2011, s. 3). Det er også denne 

typen atferd som vil være i fokus videre i oppgaven. Denne atferden er langt på vei i tråd med 

Nordahl et al. (2005) sin definisjon av begrepet lærings- og undervisningshemmende atferd, 

og Rørvik (1994) sin definisjon av begrepet mangel på arbeidsrutiner. Dette er elevatferd som 

kommer særlig til syne i skolekonteksten (Befring, 2004a; Sørlie & Nordahl, 1998). Studier 

viser at det er helt normalt med uro blant elevene i norske klasserom, og at dette er atferd som 

kan karakteriseres som vanlige læreres problemer med vanlige elever (Ogden, 2009; Befring, 

2004a; Slåttøy, 2002). Det er likevel mildere former for problematferd, slik som lærings- og 

undervisningshemmende atferd som er den mest utbredte formen for atferdsproblemer i den 

norske skolen i dag (Nordahl et al., 2005; Ogden, 1998; Sørlie & Nordahl, 1998). 

2.1.1 Tidligere forskning 

Det har i den senere tid kommet en rekke undersøkelser som dokumenterer at uro er et 

problem i den norske skolen. Elevundersøkelsen 2011 viser at om lag 1/3 av elevene opplever 

at det er forstyrrende uro i klasserommet (Wendelborg, 2011). I PISA 2009 svarer i underkant 

av 30 % av norske elevene at de ofte, svært ofte eller alltid blir forstyrret av andre elever 

(Throndsen & Turmo, 2010). I Pisa 2004 melder så mye som 40 % av elevene om bråk og uro 

i de fleste eller alle timene i norske klasserom. Til sammenligning er dette tallet 25 % i 
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Tyskland, og kun 17 % i Japan (Kjærnsli, Lie, Olsen, Roe & Turmo, 2004). I undersøkelsen 

Elevinspektørene rapporterer om lag 70 % av elevene at det ”(..) ofte eller noen ganger er 

plagsomt mye bråk og uro i timene” (Furre, Danielsen, Stiberg-Jamt & Skaalvik, 2005). I en 

forskningsrapport av Bru & Thuen (1999) oppgir 21 % av elevene at de får irettesettelser fra 

lærerne ”daglig” eller ”ukentlig” fordi de er urolige. 

Det er enkelte forskjeller når det gjelder uro blant gutter og jenter. Tall fra Elevundersøkelsen 

viser at guttene som gruppe forstyrrer, mens jentene som gruppe blir forstyrret (Wendelborg, 

2011). Flere studier bekrefter at uro er et større problem blant gutter enn blant jenter (Nordahl 

et al. 2005; Befring, 2004). Det er også forskjell på uro på de forskjellige klassetrinn. I 

ungdomsskolen oppgir omkring halvparten av elevene at de blir forstyrret av ”altfor mye bråk 

og uro i timene” (Øya, 2011). En studie av Ogden (1998) viser at læringshemmende atferd er 

mest problematisk blant elever i 8. klasse, sammenlignet med andre klassetrinn. 

Uro kan virke forstyrrende på både elever og lærere, og stjele tid og oppmerksomhet fra selve 

opplæringen. Tidsbruksundersøkelser viser at det i norske klasserom gjennomsnittlig blir 

brukt 50 minutter daglig på aktiviteter av ikke- faglig art (St. meld. 22 (2010-2011)). Lærere 

på 10. trinn bruker i snitt 18.9 minutter hver dag på å holde ro og orden. I tillegg bruker de i 

snitt 8 minutter daglig på å løse konflikter (Strøm, Borge & Haugsbakken, 2009). På spørsmål 

om hvilke situasjoner i klasserommet lærere synes det er vanskelig å håndtere svarer 58 % av 

lærerne synes det er vanskeligst å håndtere situasjoner da elevene snakker utenom tur. 47 % 

av lærerne synes det er vanskeligst å håndtere at elevene forstyrret eller hindret medelever 

(Ogden, 1998). Det er uro eller milde former for atferdsproblemer som er mest problematisk 

for læreren til daglig (Ogden, 1998; Nordahl et. al. 2005; Befring, 2004).  

Kjedsomhet kan oppfattes som et noe uklart begrep, men det synes å bli mye brukt av elevene 

selv. Hele sju av ti elever oppgir at de er ”helt” eller ”litt enig” i at de kjeder seg på skolen. 

Det er flest gutter som oppgir at de kjeder seg. Nesten 80 % av elevene oppgir at de synes 

undervisningen er for teoretisk, også her er det flest gutter (Øya, 2011). Elevene rapporterer at 

passive arbeidsmåter fører til at de kjeder seg, og at de blir urolige og bråker når de kjeder seg 

(Berger, 2000). Kjedsomhet synes derfor å være et sentralt begrep i forbindelse med uro i 

skolen, og  det vil også være et sentralt begrep videre i denne oppgaven.  

2.2 Systemperspektivet 
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Systemperspektivet er metaperspektiv over tenkemåter innenfor en rekke empiriske 

vitenskaper. ”Teorien innebærer at et problem ikke kan løsrives fra den sammenhengen den 

oppstår i” (Nordahl et al. 2005, s. 57). I et sosialt system viser de ulike objektene i systemet 

hovedsakelig til aktører, men også til for eksempel aktiviteter i systemet. Videre kan man se 

på flere systemer og relasjoner mellom de forskjellige systemene. Systemperspektivet er 

sentralt for å forstå problematferd, da også disse elevene deltar i sosiale systemer som kan 

virke inn på atferden. Dette innebærer at man ved å analysere og endre omgivelsene rundt 

elever med problematferd kan påvirke elevenes atferd (ibid.). 

2.2.1 Det sosialøkologiske perspektiv  

I denne oppgaven er det fokus på uro hos en elev i ungdomsskolen, og ulike måter å forstå 

denne uroen. Innenfor det sosialøkologiske perspektivet kan ikke elevens atferd forstås 

uavhengig av systemene rundt, men som et resultat av en interaksjon med omgivelsene 

(Aasen et al., 2002). Dette perspektivet vil derfor være sentralt i denne oppgaven. 

Den sosialøkologiske modellen ble utformet av Urie Bronfenbrenner (1979) som en reaksjon 

på en psykologi som var svært individfokusert, han mente det var av essensiell betydning og 

undersøke omgivelsene, eller de ulike systemene rundt eleven. Proksimale prosesser er et 

sentralt begrep innenfor det sosialøkologiske perspektivet, og viser til interaksjonsprosessene 

mellom person og omgivelsene. De proksimale prosessene er avgjørende for hvor vellykket 

eller effektiv utviklingen blir. Effekten av proksimale prosesser kommer på den ene siden an 

på psykologiske og biologiske karakteristika ved personen, og på den annen side konteksten 

rundt, bestående av det sosiale og fysiske miljø. Den sosialøkologiske modellen viser til et 

dynamisk system som består av ulike arenaer på forskjellige nivåer som påvirker hverandre 

gjensidig. Modellen blir gjerne illustrert som konsentriske sirkler, med mikrosystemet i 

midten, og makrosystemet ytterst. Mikrosystemet viser til de arenaer hvor personen selv er 

tilstede og deltar, for eksempel familien eller skoleklassen. Bronfenbrenner (1979, s. 22) 

definerer mikrosystemet slik: ”a microsystem is a pattern of activities, roles, and interpersonal 

relations experienced by the developing person in a given setting with particular physical and 

material characteristics”. På skolen består altså mikrosystemet av medelever og lærer, så vel 

som det fysiske miljøet rundt en elev. Mesosystemet viser til interaksjonen mellom de ulike 

delene i et mikrosystem. Dette kan eksempelvis være interaksjonen mellom hjem og skole, 

eller mellom elev og de fysiske omgivelsene. Eksosystemet viser til miljøer personen sjelden 
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eller aldri deltar i direkte, men som likevel har betydning for personen. Dette kan være 

foreldrenes arbeid eller kommunens skolebudsjett. Makrosystemet er kulturelle eller 

subkulturelle ideologier og organisering, dette har heller ikke personen direkte kontakt med, 

men det vil likevel ha innvirkning på personens liv. Dette kan for eksempel være kulturens 

kunnskapssyn, læreplaner, tradisjoner, politikk eller kristen kulturarv (Bronfenbrenner, 1979; 

Bø, 2000; Aasen et al., 2002).  

Modellen har altså et sterk fokus på interaksjonen mellom individ og miljø (Aasen, 2002). 

Bronfenbrenner forsøker i sin modell og integrere det individorienterte, det psykologiske, det 

sosiologiske og det samfunnsorientert perspektivet for å få frem et helhetlig bilde 

(Damsgaard, 2003). Perspektivet åpner opp for en rekke mulige årsaksforklaringer på 

atferdsproblemer og gir et komplekst bilde. En svakhet ved perspektivet er at det gir lite 

implikasjoner med tanke på tiltaksarbeid (Aasen et al., 2002). 

2.3 Skolen som arena for læring  
Formålet med skolen er at: “Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing 

med heimen opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og 

kulturell innsikt og forankring” (Opplæringsloven § 1-1). Skolen har altså et bredt mandat. 

2.3.1 Ungdomsskolen som arena for læring 

Den tradisjonelle skolen kjennetegnes ved tavleundervisning og elever som skulle sitte stille 

og passive og lytte til læreren. ”Én klasse der alle gjorde det samme samtidig og på samme 

måte ble bildet på den rasjonelle og effektive arbeidsformen” (Jordet, 2010 s. 108). Skolen 

var basert på abstrakt og teoretisk kunnskap, og deduktiv innlæring, altså fra teori til handling. 

Innholdet kunne synes fjernt fra virkeligheten for mange elever, og mye ble glemt så fort man 

forlot klasserommet (Jordet, 2010; Befring, 2004b). Den tradisjonelle skolen synes også å 

være preget av en dualisme mellom kropp og sinn, med et ensidig fokus på intellektuelle 

aktiviteter. Skolen synes hovedsakelig å ha vært for de elevene som lærer gjennom hodet 

(Jordet, 2010; Dale, 2008). Allerede omkring år 1900 kritiserte John Dewey den tradisjonelle 

skolen for å være erfaringsfjern, at den stimulerte til passivitet og et det var et altfor skarpt 

skille mellom kropp og tanke (Jordet, 2010). 
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Til tross for nye pedagogiske ideer og læreplaner, er det mye som tyder på at deler av den 

tradisjonelle skolen fortsatt lever i beste velgående i dagens skole. Skolen er også i dag preget 

av mye stillesitting og et relativt ensidig teoretisk fokus (Jordet, 2010; Dale, 2008; Wiestad, 

2006; Befring, 2004b), og dette ser ut til å i særlig stor grad gjelde på ungdomstrinnet (Bladet 

Forskning, 2003; Berger, 2000; Nordahl, 2003). Mye kan tyde å at undervisningen er preget 

av en implisitt material danningsteori. Dette vil si at man forstår læring som å ta til seg et på 

forhånd ferdig definert innhold som er uavhengig av subjektet (Klafki, 1996 ref. i Nordahl, 

2003). Den tradisjonelle undervisningen kan synes som en effektiv måte å undervise mange 

elever. Det er likevel mye som tyder på at denne formen å lære på passe bedre til noen elever 

enn andre (Damsgaard, 2003; Nordahl, 1998).  

Skolen er et utpreget sitte- og lyttested, og det er lite rom for utfoldelse og aktivitet (Befring, 

2004a). Dualismen har som tidligere nevnt stått sterkt i den tradisjonelle skolen hvor kroppen 

synes å ha vært et forsømt kapittel (Duesund, 1995). Duesund (1995, s.31) hevder at kroppen 

har et ”(..) skapende potensial som det nettopp er skolen sitt ansvar å vitalisere”. Særlig på 

ungdomstrinnet synes skolen å være tradisjonell og ensidig. Klette sier til Bladet Forskning 

(2003) at: “Ungdomstrinnet er et stebarn i norsk skolesystem. Elevene her har fått tildelt en 

mye mer ensidig elevrolle enn barneskoleeleven. Man skulle tro at med økende alder ble det 

mulighet for økende mestring av flere roller, men slik virker det ikke”. Hun mener videre at 

mens det er mye bevegelse på barnetrinnet, er kropp og bevegelse er fraværende på 

ungdomstrinnet. Elevene selv hevder at det er for mye teori og at de ønsker å være aktive. De 

fleste elevene sier også at de savner variasjon i opplæringen. Videre forteller elevene at når 

undervisningen oppleves som kjedelig blir de frustrerte, noe som kan føre til at de begynner å 

bråke (Berger, 2000). I meld. St. 22 (2010-2011) blir det fastslått at man bør fornye 

ungdomsskolen “(..) slik at elevene får et større utbytte av skolen og opplever den relevant og 

givende”. Dette skal gjøres ved å sette søkelyset på et mer praktisk, variert og relevant 

ungdomstrinn. Dagens ungdomstrinn preges av at mange av elevene ikke ser skolen som 

meningsfull, de mangler motivasjon og lærelyst og mange får ikke utviklet sine styrker. 

Motivasjonen i skolen synker gradvis med alderen, og er lavest på 10. trinn. De tidlige 

tenårene er en periode preget av forandringer og utfordringer. Elevene utvikler mye av sin 

identitet, og de forbereder seg på å bli voksne ved blant annet å ta viktige avgjørelser i 

forbindelse med videre skolegang (ibid.).  
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Nordahl (2003) mener mange elever på ungdomstrinnet ikke finner seg til rette på skolen, og 

at dette fører til at en del elever svarer med passiv eller aktiv motstand. Passiv motstand kan 

innebære at elevene bestemmer seg for å ikke gjøre noe, men blir sittende passive og drømme 

seg bort, eller late som de arbeider og følger med. (McClaren, 1986 ref. i Nordahl, 2003). 

Aktiv motstand kan være atferd som blir sett på som problematferd, for eksempel å si i mot 

læreren, bråke og være urolig (Nordahl, 2003). Befring (2004b) hevder at hele sivilisasjonen 

ser ut til å bygge på de samme pedagogiske ideene. Skoletradisjonen har sterke røtter, og det 

er et system som synes vanskelig å endre. 

2.3.2 Om læring og tilpasset opplæring 

I vår kultur har skolen det overordnede ansvaret for opplæring. Det synes å være et økende 

press på skolens kunnskapsformidling i dagens samfunn. Kunnskap er viktig i forhold til å ta 

vare på og utvikle landets økonomi, men også for vekst og utvikling i hvert enkelte individ 

(Imsen, 2000).  

“Med undervisning sikter vi til den aktiviteten skolen og lærerne står for, og til den 

tilretteleggingen for læring som skolen og lærerne bidrar med. Læring handler om endringer 

som skjer i det enkelte individ” (Skaalvik & Skaalvik, 2005, s.18). Begrepene undervisning 

og læring brukes mye om hverandre, men det er er altså ikke gitt at undervisning fører til 

læring. ”Undervisning i skolen er en evig kamp mellom elevens ”læringsrom” og skolens” 

(Imsen, 2000 s. 48). Elevene har sine interesser og skolen har sine, Imsen mener det ideelle 

ville være om disse falt sammen (ibid.). 

De fleste vil i dag si seg enig i at alle mennesker er forskjellige, og at vi alle er produkter av 

både arv og miljø (Tetzchner, 2001). Elevene kommer til skolen med ulike erfaringer, 

potensial og styrker. (Rørvik, 1994). “Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane 

med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst” 

(Opplæringsloven §1-1). I stortingsmelding 16 (2006-2007) blir det understreket at alle elever 

kan lære: ”Alle har potensial for læring, og vi må sørge for at dette potensialet kommer både 

det enkelte individet og samfunnet best mulig til nytte. I dag går for mange unge ut av 

grunnskolen med utilstrekkelige ferdigheter og kompetanse. Vi kan ikke godta at så mange 

faller utenfor”. Berikelsesperspektivet vektlegger at variasjon er noe berikende. I stedet for å 

spørre ”hvor god er du” bør man stille spørsmålet ”hvordan er du god”. Befring mener at 
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hvert barns potensial bør vernes, stimuleres og tas vare på. Dette skal ivaretas gjennom 

prinsippet om tilpasset opplæring (Befring, 2004b).  

Prinsippet om tilpasset opplæring er hjemlet i opplæringsloven § 1-3: «Opplæringa skal 

tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten». Når 

den tilpassede opplæringen ikke strekker til skal elever motta spesialundervisning. 

(Opplæringsloven § 5-1). Prinsippet om tilpasset opplæring er helt sentralt i Kunnskapsløftet. 

Det blir også jevnlig fremmet i stortingsmeldinger, og fremstår som et utdanningspolitisk 

satsningsområde. Fellesskolen skal ha ”rom for alle og blikk for den enkelte” (Bjørnsrud & 

Nilsen, 2008). Prinsippet innebærer at skolen skal legge til rette for at hver enkelt elev skal få 

utviklet sitt læringspotensial i størst mulig grad innenfor fellesskolen. Tilpasset opplæring kan 

gjennomføres ved variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, arbeidsmåter, læremidler, lærestoff, 

og ved å variere i organisering av og intensitet i opplæringen (St.meld.nr. 16 (2006-2007)). 

Man kan tenke seg at dette er en krevende prosess da det vanligvis kun er en lærer tilstede i et 

klasserom med opptil 30 elever, og mye av ansvaret hviler på denne læreren. Tilpasset 

opplæring skal romme mye, og prinsippet kan tilnærmes på forskjellige måter. Det er derfor 

grunn til å tro at prinsippet om tilpasset opplæring blir behandlet forskjellig på ulike skoler og 

i det enkelte klasserom. Forskning har også vist at det er mange elever som ikke har blitt 

tilstrekkelig ivaretatt gjennom den tilpassede opplæringen (Nilsen, 2008). Å legge til rette for 

en tilpasset opplæring for alle elever er en av skolens aller største utfordringer (Tangen, 2004; 

Imsen, 2003). 

Tilpasset opplæring innebærer at man må differensiere opplæringen, det vil si å gi forskjellig 

opplæring til elevene ut i fra deres læreforutsetninger (Briseid, 2006). Differensiering er 

derfor et sentralt begrep innenfor tilpasset opplæring. En læreforutsetning kan forklares som 

et individs forventede mulighet for å lære (ibid. 2006). En inkluderende og tilpasset opplæring 

bør innebære at alle barn verdsettes med sitt helt egne særpreg (Nordahl et al. 2005). Tilpasset 

opplæring vil være et sentralt tema i denne oppgaven. 

2.3.3 Mangfoldige tilnærminger til læring 

Prinsippet om tilpasset opplæring innebærer at man må differensiere opplæringen i tråd med 

elevenes forskjellige behov. Den tradisjonelle skolen vektla teoretisk og abstrakt kunnskap, 

men det finnes også andre og bredere måter å tilnærme seg læring på. 
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Howard Gardner er psykolog med en allsidig bakgrunn. Gardner kritiserte det tradisjonelle 

intelligensbegrepet og de klassiske intelligenstestene for å ha et snevert og ensidig fokus på de 

tankemessige sidene ved intelligens. Han utviklet teorien om mange intelligenser (MI-teorien) 

som legger vekt på at mennesker er enestående og har forskjellige styrker, eller intelligenser 

som Gardner kaller det (Armstrong, 2007; Ekeberg & Holmberg, 2004). Han utviklet åtte 

intelligenstyper, og med utgangspunkt i disse har Armstrong (2003) kommet frem til syv 

intelligenstyper: språklig, logisk-matematisk, spatial, kroppslig-kinestetisk, musikalsk, 

interpersonlig og intrapersonlig intelligens. Gardner mener at alle har evner innenfor alle de 

ulike intelligensene, men at man kan være spesielt sterk innenfor noen av dem. Ved å bli kjent 

med de forskjellige elevenes intelligenser kan man legge til rette for at elevene får en 

opplæring som er tilpasset evner og behov. MI- teorien kritiserer den tradisjonelle skolen for å 

være tilpasset elever med verbale og logiske styrker, og dermed kun er tilpasset et mindretall 

av elevene (ibid.). Armstrong kommer med en rekke forslag til hvordan man kan tilrettelegge 

opplæringen til den enkelte elev ved å bruke MI- teorien.  

Dunn og Dunn har utviklet en teori om læringsstiler som vektlegger at elevene har ulike 

læringspreferanser. Modellen er en helhetlig modell for læring som består av flere elementer. 

De elementene som virker inn på læringsstilen blir delt inn i fem stimuligrupper: a) 

miljømessige, b) følelsesmessige, c) sosiologiske, d) fysiologiske og e) psykologiske stimuli. 

Videre blir stimuligruppene delt inn i enkeltelementer, og til sammen består 

læringsstilmodellen av 21 elementer som har betydning for læring. Elevenes læringsstil består 

av ulike kombinasjoner av disse elementene (Dunn, 2004).  
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Figur 1: Dunn og Dunn sin læringsstilmodell 

 

Modellen er basert på et grunnsyn om at alle mennesker kan lære, men at man lærer på 

forskjellige måter. Videre har alle mennesker sterke sider, men man har ulike styrker. 

Læringsstilmodellen indikerer at den tradisjonelle undervisningen ikke passer like godt for 

alle elever, men at man ved hjelp av læringsstilmodellen kan legge til rette for bedre og mer 

tilpasset opplæring for alle elever (ibid.). Modellen inneholder kartleggingsverktøy og 

undervisningsmetoder som kan brukes for å legge til rette for elevenes læringsstil (Ekeberg & 

Holmberg, 2004). 

Dunn og Dunn sin læringsstilmodell har vært brukt i mange klasserom, men det har også vært 

gjenstand for kritikk (Overland, 2009). Blant annet fordi mye av forskningen som ligger til 

grunn ikke er tilgjengelig med mindre man kjøper lisens, noe som strider i mot prinsippet om 

etterprøvbarhet (Jordet, 2010). Den kan likevel være en inspirasjonskilde for skolen, da den 

fremhever at elevene er forskjellige, og at ikke alle lærer best ved å sitte stille og lytte. 

MI- teorien og Dunn og Dunns læringsstilmodell fremhever at elevene er forskjellige og har 

ulike behov i opplæringssituasjonen, og er derfor relevant i forhold til tilpasset opplæring. På 

ungdomstrinnet synes man i hovedsak å verdsette og praktisere en heller smal tilnærming til 

kunnskap (Jordet, 2010; Armstrong, 2003). I denne oppgaven vil det være av interesse å se 
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hvordan opplæringssituasjonen er tilpasset fokuselevens styrker, og hva dette eventuelt kan ha 

å si for elevens uro. 

2.4 Skolen som fysisk arena 
For å undersøke elevens uro i et systemperspektiv er det av interesse å se nærmere på skolens 

fysiske kontekst og hvordan denne kan ha betydning for elevens atferd. 

Det kommer av Opplæringsloven § 9a- 2 at ”Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar 

har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. Kirkeby, 

Gitz-Johansen og Kampmann (2005) benytter begrepet affordances om de egenskapene man 

avleser direkte de fysiske omgivelsene, og som sier noe om vårt forhold disse. De fysiske 

omgivelsene legger til rette for muligheter til handling og utfoldelse. En trapp muliggjør 

(affords) at vi kan gå eller sitte i den og et tre muliggjør at vi kan klatre. Uteområdet skal 

utformes for å fremme fysisk aktivitet blant elevene (Utdanningsdirektoratet, 2011a). Mangel 

på utrustning og tilrettelegging i skolegården er den viktigste årsaken til for lite fysisk 

aktivitet blant elevene på alle klassetrinn. Et lite areal og lite variert terreng synes også å være 

et hinder for fysisk aktivitet i skolegården. Det er særlig en betydelig nedgang i fysisk 

aktivitet i friminuttene fra 7. til 8. Trinn, og andelen fysisk aktive elever synker da fra 2/3 til 

1/3 (SEF, 2012). 

Grepperud (2000) hevder skolen ofte lider under en trang kommuneøkonomi. I samtale med 

barneombudet forteller elever fra ungdomsskolen om gamle skoler i forfall med dårlig 

inneklima, store temperatursvingninger, trange klasserom og ubekvemme sitteplasser. De 

forteller om en skole som er lite inspirerende for læring (ibid.). Klasserommet er bygd på den 

samme måten på de fleste skoler, og har forandret seg lite gjennom tidene. Det er vanligvis et 

kvadratisk rom som er utformet med tanke på at elevene skal sitte, lytte, skrive og lese 

(Befring, 2004b). Læreren har vanligvis sin plass foran i klasserommet bak et kateter og med 

en tavle bak seg, mens elevene sitter vendt mot læreren. Det tradisjonelle klasserommet kan 

beskrives som hard funksjonalisme, som vil si at rommet er strukturert med tanke på en 

bestemt anvendelse (Kirkeby et al., 2005). Klasserommet og organiseringen har flere ganger 

vært gjenstand for kritikk, og det har vært stilt spørsmålstegn ved om man ivaretar barns 

behov for utfoldelse. Det har  videre blitt hevdet at organiseringen er sårbar med tanke på uro 

og konsentrasjonsvansker blant elevene (ibid.). Elevene bør plasseres med tanke på at de skal 
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få best mulig arbeidsro og mulighet til å konsentrere seg. Man bør utnytte 

plasseringsmulighetene i klasserommet for å differensiere arbeidsform og innhold 

(Damsgaard, 2003). 

De senere år har det blitt åpnet for mer fleksible skoleanlegg ”Et fleksibelt skoleanlegg 

kjennetegnes ved at det har arealer og rom av ulik størrelse og utforming som uten store 

omlegginger kan benyttes til forskjellige aktiviteter”. Fleksible skoleanlegg skal gi muligheter 

for differensiering og en mer tilpasset opplæring som skal understøtte læringsmålene i 

Kunnskapsløftet (Utdanningsdirektoratet, 2011b). Dette kan beskrives som bløt 

funksjonalisme, da rommet åpner opp for flere bruksmuligheter (Kirkeby et a., 2005). Enkelte 

hevder imidlertid at slike åpne klasserom kan føre til mer uro (Aasen et al., 2002).   

Elevenes læring skal altså i hovedsak skje innenfor skolens rammer. Hvordan kan det fysiske 

miljøet ha innvirkning på elevenes ro eller uro? I lys av det sosialøkologiske perspektivet er 

det av stor betydning å se nærmere på det fysiske miljøet rundt fokuseleven i denne 

undersøkelsen.  

2.5 Kroppsfenomenologi  
Fenomenologi er studien av hvordan verden viser seg for individet (Gall et al., 2007). I 

kroppsfenomenologien har kroppen en fremtredende plass. “Den fenomenale kroppen er 

kroppen slik den viser seg for meg eller oppleves av meg og av andre” (Duesund, 1995 s. 29). 

Kroppen er ikke mekanisk, den er i levende interaksjon med verden (ibid.). Filosofen Maurice 

Merlau-Ponty er sentral innenfor kroppsfenomenologien. Merlau-Ponty kritiserte den 

kartesianske kroppen og Descartes sin dualisme mellom kropp og sinn. Denne dualismen 

synes å dominere i skolen, som har fokus på teori og abstrakt kunnskap, og som ikke har tatt 

hensyn til kroppen som erfaringsgrunnlag (Jordet, 2010; Jensen & Osnes, 2009; Wiestad, 

2006; Duesund; 1995). 

Merlau-Ponty setter de to delene, kropp og sjel sammen og snakker om “den levde kroppen”. 

Han sier ikke jeg har en kropp, men  jeg er en kropp. I kroppsfenomenologien ser man 

kroppen både som et objekt og et subjekt, både for seg selv og andre (Duesund, 2008). Videre 

er man opptatt av kroppsgrunnlaget for læring. Barn opplever, og blir kjent med verden 

gjennom kroppen. Gjennom å bruke sansene og berøre, føle, lytte og se åpnes verden mot 

barna. Et lite barn blir kjent med en stein gjennom å løfte og kjenne tyngden, gjennom å 
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berøre og kjenne kulden, gjennom å lukte og kaste. Dette skjer lenge før man lærer tale- og 

skriftspråket, og kjenner til begrepene på alt rundt seg (Jensen & Osnes, 2006). Dette viser at 

man erfarer og lærer med kroppen lenge før man kan sette ord på dette. 

2.5.1 Leders tre kroppsdimensjoner 

Drew Leder (1990) referert i Duesund (1995) snakker om tre kroppsdimensjoner som viser til 

kroppens nærvær og fravær i bevisstheten. 

1. Den eks-statiske kroppen (The Ecstatic Body) oppleves som fraværende fra bevisstheten 

fordi man er opptatt av noe annet. På denne måten kan man være fullt ut tilstede i verden, noe 

som kan beskrives som en “ute av seg selv-opplevelse”. Man er oppslukt i det man gjør, og 

man glemmer kroppen. 

2. Den tilbaketrukne kroppen (The Recessive Body) oppleves også som fraværende fra 

bevisstheten, men på en annen måte enn den eks-statiske kroppen. Den tilbaketrukne kroppen 

hviler på de indre organer. Disse har vil ikke full tilgang til, og vi kan ikke kontrollere de på 

den samme måte som de ytre organene. Når kroppen er sunn og frisk legger man ikke merke 

til den, man tar den nærmest for gitt.  

3. Den dys-fremtredende kroppen (The Dys-appearing Body) oppleves som problematisk og 

ubehagelig. Kroppen blir dys-fremtredende når den fanger vår oppmerksomhet på en 

ubehagelig måte (Duesund, 2008; Duesund, 1995). Et eksempel på dette er at man får en 

skade i armen som fører til at man ikke lenger kan skrive med hånden eller få gjort andre 

praktiske gjøremål. Man merker kroppen på et negativt vis fordi utfoldelsen blir hemmet. Slik 

oppleves kroppen som dys-fremtredende.  

I denne studien viser eleven som er observert en stor andel kroppslig uro. Det synes derfor 

fruktbart å se elevens uro i et kroppsfenomenologisk perspektiv, da dette er et perspektiv som 

tematiserer kroppen og åpner for muligheter for å forstå elevens uro. Den eks-statiske kroppen 

er optimal i læringssituasjonen. Da er man åpen, mottakelig og tilstede i verden.  
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3 Metode 
Ordet metode kommer av det greske methodos som betyr å følge en bestemt vei mot et mål 

(Store norske leksikon, 2012). I denne sammenheng er det snakk om vitenskapelig metode for 

å undersøke et bestemt fenomen. Denne masteroppgaven skrives med tilknytning til 

forskningsprosjektet ”uro i skolen”, noe som impliserer bestemte føringer. Det er bestemt fra 

prosjektets ledelse at dette skal være en kvalitativ observasjonsstudie med fokus på uro blant 

elever i skolen. 

3.1 Kvalitativ tilnærming 
Innenfor forskning er det vanlig å skille mellom kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Hvilken 

tilnærming man skal velge når man skal gjennomføre en undersøkelse, styres gjerne av 

hvordan man vil besvare et gitt forskningsspørsmål (Vedeler, 2000). Måten spørsmålet stilles 

på avgjør ofte metodevalget. 

Kvantitativ forskning blir benyttet til å beskrive eller forklare noe ut fra observerbare og 

målbare data. I kvantitativ forskning søker man å beskrive, kartlegge og analysere ved bruk av 

statistiske analyseverktøy. Man følger ferdige og regler, og man tar utgangspunkt i et større 

utvalg. (Befring, 2007). Fordelen med en kvantitativ tilnærming er muligheten til å måle 

reaksjoner og meninger hos et stort antall personer. Dette gir gode muligheter for 

generalisering. Kvalitativ forskning kjennetegnes derimot av at man kan få mye og detaljert 

informasjon om et lite antall personer, slik kan man oppnå en god forståelse av et fenomen i 

sin kontekst, men man kan ikke generalisere eller avkontekstualisere i like stor grad (Patton, 

1990). Videre er det ofte rom for å få frem informantenes subjektive meninger. Det er altså en 

hensiktsmessig tilnærming dersom man vil dykke i dybden av et fenomen eller en situasjon, 

og forsøke å fange opp kompleksiteten (Creswell, 2009). Tilnærmingen kan videre sies å være 

holistisk, da man forsøker å forstå et fenomen i sin helhet, ofte i den konteksten fenomenet 

finnes (Vedeler, 2000). Innenfor kvalitativ metode er det i følge Patton (1990) tre 

datainnsamlingsmetoder som er vanlige å bruke. Disse er intervju, observasjon og 

litteraturstudium. Kvalitativ og kvantitativ tilnærming kan ikke framstilles som en dikotomi 

da det gjerne er en flytende overgang mellom de to tilnærmingene (Richards, 2005).  
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Denne oppgaven har altså en kvalitativ tilnærming, noe som er i tråd med målet med studien 

som er å belyse og få en ytterligere forståelse av fenomenet uro hos en gutt på 

ungdomsskolen. Metoden for datainnsamling er observasjon basert på et pre-strukturert 

observasjonsskjema utviklet av forskningsgruppen.  

3.2 Det hermeneutiske perspektiv 
Det vitenskapsteoretiske perspektivet i denne oppgaven er hermeneutikk, med tyngde på 

Hans-Georg Gadamers hermeneutiske filosofi. Ordet hermeneutikk springer ut av det greske 

hermeneuein som vil si å fortolke (Fay, 1996). Hermeneutikk kan enkelt forklares som studiet 

av fortolkning, og har sitt utspring i fortolkning av tekster. Det er både en teori og en metode 

(Gall et al. 2007; Fay, 1996).  

Gadamer ser hermeneutikk hovedsakelig som en filosofisk teori om menneskelig forståelse. I 

følge Gadamers hermeneutikk er ikke mening noe som ligger i en handling eller tekst i seg 

selv, mening blir til mellom handlingen og de som forsøker å forstå den. Mening er alltid 

mening for noen. Dette innebærer at en mening aldri fullt ut vil bli forstått, den vil endres 

over tid og nye dimensjoner vil komme til for hver fortolkning. Gadamer beskriver 

fortolkning som en horisont. Han forklarer dette med at fortolkning er situert, og i likhet med 

horisonten så beveger den seg i takt med den som ser. Alle har altså sin helt egen horisont.  

Den hermeneutiske sirkel er sentral innenfor hermeneutikken. Den klassiske hermeneutiske 

sirkel viser til at man bare kan forstå delene av en helhet ved å forså helheten, og at man bare 

kan forstå helheten ved å forstå delene av den. Sirkelen kan gå rundt og rundt, og for hver 

runde vil man oppnå en ny forståelse. Innenfor Gadamers hermeneutikk består den 

hermeneutiske sirkel av objekter som kan fortolkes, mens helheten er relasjonen mellom disse 

objektene og de som fortolker. Her er den som fortolker en del av sirkelen. Innenfor 

hermeneutikken vil forforståelsen være av vesentlig betydning for hvordan man fortolker og 

forstår et fenomen (Fay, 1996). 

3.2.1 Forforståelse 

Når man skal gjøre forskning bør man reflektere og klargjøre egen forforståelse for å unngå at 

forutinntatte meninger og oppfatninger virker inn på forskningsprosessen (Vedeler, 2000). 
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Dette er i tråd med en hermeneutisk tilnærming, da egen forforståelse virker inn på hvordan 

man fortolker og videre forstår et fenomen (Gall et al., 2007).  

Ut fra min forforståelse søker jeg altså i denne oppgaven mulige måter å forstå en elevs 

urolige atferd. Dette blir gjort gjennom observasjon med beskrivelse og tolkning av det jeg 

har observert i klasserommet som kontekst. Mitt menneskesyn innebærer at alle mennesker 

kommer til verden som likeverdige og unike individer, og at alle mennesker skal behandles 

med respekt. Mitt kunnskapssyn er preget av min bakgrunn fra egen skolegang, og senere 

studier innenfor psykologi, bachelor og mastergrad i spesialpedagogikk, samt arbeid i 

barnehage og med mennesker med særlige behov. Mitt syn på læring er at dette er en 

personlig prosess, og at det derfor må legges til rette for at alle elever opplever å bli sett som 

det spesielle individet hun eller han er, og ut fra en forståelse av at alle har en form for 

ressurs. Jeg mener uro ikke kan forstås ensidig med utgangspunkt i individet, men at det må 

forstås i lys av sin kontekst. Videre mener jeg at skolesystemet har et ansvar i forhold til å 

tilpasse skoledagen slik at alle elever kan oppleve mening og utvikling. Jeg støtter videre 

Edvard Befring (2004b) sitt syn på at alle barn har et potensial som må vernes, stimuleres og 

tas vare på. Min forforståelse er også preget av at jeg ikke har mange år med yrkeserfaring 

bak meg, og det er derfor mye i skolesystemet jeg har begrenset kjennskap til. Min horisont 

har trolig preget mitt valg av teori, og min forståelse av tolkning og funn. 

3.3 Observasjon  
I denne studien er det, i tråd med prosjektets retningslinjer, valgt observasjon som 

datainnsamlingsmetode. “Observasjon er systematisk innsamling av informasjon om den 

fysiske og sosiale verden slik den viser seg for oss direkte via våre sanser (…)” (Vedeler, 

2000, s. 9). Observasjonsdata kan derfor gi en dekkende informasjon om det som skjer i en 

naturlig setting. Observasjon er en velegnet metode når man er ute etter å få et innblikk i 

menneskers daglige liv, og er derfor en god metode for å få kunnskap om hva som skjer i et 

klasserom. Kvalitativ observasjon er altså en naturalistisk metode (ibid.). En fordel med 

observasjon i forhold til andre datainnsamlingsmetoder er at data ikke vil bli farget eller 

begrenset av informantens minne eller på hvilken måte informanten gjengir noe (Gall et al., 

2007). På den andre siden er observasjon en metode som ofte er utsatt for bias, da 

observasjonene lett kan farges av observatøren, noe som kan være en trussel mot 

undersøkelsens validitet (se 3.8). Observatørens rolle kan deles inn i fire ulike roller: 
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fullstendig deltaker, deltakende observatør, observatør som deltaker og fullstendig uavhengig 

observatør (Gall et al., 2007; Vedeler, 2000). Å være en god observatør er en krevende rolle 

som krever en god porsjon konsentrasjon og energi, da man skal fange opp detaljer og 

nyanser av det som skjer. Det krever også en stor grad av sensitivitet hos observatøren, og 

man må ta alle sanser i bruk (Befring, 2007; Patton, 1990). 

I denne studien skal jeg observere i klasserommet på en ungdomsskole. Jeg skal observere uro 

hos én elev. Jeg fant det hensiktsmessig å ha en rolle som observatør som deltaker. Dette 

innebærer at jeg har en tydelig rolle som observatør i klasserommet. Jeg er ikke aktivt med på 

det som skjer, men deltar i den forstand at jeg er synlig tilstede (ibid.). Slik har jeg mulighet 

til å bruke tid og krefter på å observere det som skjer, og samtidig utvikle gode beskrivelser 

av det elever og lærere sier og gjør. Jeg hadde et mål om at elevene skulle tenke minst mulig 

over at jeg var der, slik syntes det også hensiktsmessig ikke å delta på det som skjer. Jeg har 

redegjort for min forforståelse slik at jeg lettere kan søke å sette den til side, eller være bevisst 

når den melder seg og fargelegger mine data gjennom tolkninger. 

3.4 Forskningsdesign 
Et forskningsdesign er et opplegg eller et kart over hvordan det er mest formålstjenlig å gå 

frem i en undersøkelse (Befring, 2007). Da dette skal være observasjonsstudie med fokus på 

én elev, synes casestudie å være et naturlig valg av forskningsdesign. 

3.4.1 Casestudie 

Casestudie er den mest utbredte tilnærmingen innenfor kvalitativ forskning. Ved hjelp av 

casestudie kan man grundig belyse et fenomen og komme i dybden på her-og-nå fenomener i 

det virkelige liv (Yin, 1994; Gall et al., 2007; Yin, 2011). Et case viser til ”a particular 

instance of the phenomenon (Gall et al., 2007 s. 447). De sier videre at ”A good case study 

brings av phenomenon to life for readers and helps them understand its meaning” (ibid. s. 

446). 

I denne oppgaven blir fenomenet uro i skolen søkt belyst gjennom observasjon av en elev i 

klasserommet. Designet i denne studien vil være singelcasestudie, da jeg skal ha fokus på å 

observere én elev i klasserommet. ”The more qualitative approach usually means finding 

good moments to reveal the unique complexity of the case” (Stake, 1995 s. 63). Det krever en 
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god observatør for å fange opp essensen i et case og levendegjøre det for leser. I denne 

studien forsøker jeg derfor å komme med så fyldige beskrivelser som mulig av det jeg 

observerer i klasserommet, videre vil jeg supplere noe med loggnotater og uformelle samtaler 

med lærerne. Her må jeg i hovedsak støtte meg til litteratur. 

3.5 Utvalg 
Når man skal gjennomføre en undersøkelse må man ha et utvalg. Et utvalg er det utsnittet av 

befolkningen man skal undersøke (Befring, 2007; Gall et al. 2007). Det finnes flere ulike 

fremgangsmåter for å komme frem til et utvalg, og måten man gjør dette må være i tråd med 

prosjektets formål og rammer (Vedeler, 2000). Her fulgte jeg retningslinjer fra 

observasjonsskjema jeg fikk tildelt fra forskningsgruppen, hvor oppgaven var å velge ut en 

elev som jeg opplevde som urolig i klasserommet i form av “adferd som er forstyrrende for 

eleven/barnet selv, for medelever/andre barn og/eller for lærer/pedagog” (Duesund, Nilsen & 

Opdal, 2010). I denne studien synes det derfor fruktbart å ta utgangspunkt i et hensiktsmessig 

utvalg. Det vil si at utvalget er valgt ut i fra hva som vil gi mest relevant og mangfoldig data 

for å kunne svare på problemstillingen (Yin, 2011; Gall et al. 2007; Vedeler, 2000; Patton, 

1990).  

Jeg hadde ikke så mange bestemte utvalgskriterier, men jeg ønsket å observere en gutt på 

ungdomsskolen, da det er mer eksternalisert uro blant gutter enn blant jenter, og mye tyder på 

at særlig en del gutter har vanskelig med å finne seg til rette på skolen (Befring, 2004; 

Nordahl, 2000). Videre ønsket jeg å observere på ungdomstrinnet da dette er en fase med en 

rekke utfordringer, blant annet mangel på lærelyst og læringsutbytte blant elevene (St. meld. 

22 (2010-2011)). Jeg så det derfor som særlig interessant å observere uro hos en gutt på 

ungdomstrinnet.  Å få innpass på en skole for å observere var ikke så enkelt som jeg i forkant 

hadde trodd. Jeg kom etter hvert i kontakt med en rektor via en bekjent som fungerte som en 

døråpner. I tråd med observasjonsskjema var jeg i praksis i klassen i forkant av 

observasjonene. I løpet av denne perioden fikk jeg dannet meg et bilde av elevene og klassen, 

og i samråd med lærer kom jeg frem til en elev det syntes hensiktsmessig å observere videre 

(se 4.1.1). 
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3.6 Gjennomføring av observasjon 
Å observere er en krevende prosess som innebærer at man har forberedt seg nøye, dette 

innebærer observasjonstrening (Gall et al. 2007; Vedeler, 2000; Patton, 1990). Min 

observasjonstrening besto av flere ledd. Jeg leste gjennom anbefalt litteratur om 

observasjonsforskning, og jeg var på et 6 timers kurs om observasjon som ble holdt av en 

professor i forskergruppen. Her ble jeg skolert i observasjon generelt, og i det spesifikke 

observasjonsskjema jeg fikk tildelt. Observasjonstreningen besto også i å øve meg på å notere 

deskriptivt og fortolkende gjennom å observere bekjente i naturlige settinger, samt i 

praksisperioden i klasserommet. Disse forberedelsene ga meg nyttige verktøy som observatør, 

men jeg ønsker likevel å fremheve at jeg ellers har lite trening og erfaring med denne type 

observasjon. 

Før man går i gang med datainnsamling må man forsikre seg om at man har de tillatelser man 

trenger. I forkant av datainnsamlingen utarbeidet jeg derfor en søknad til Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Da jeg ikke hadde planer om å registrere noen 

personopplysninger fikk jeg tilbakemelding om at prosjektet ikke var meldepliktig. I forkant 

av observasjonene var det meningen at jeg skulle være i praksis i to dager for å bli kjent med 

omgivelser og elever, og for at elevene skulle bli vant til min tilstedeværelse. Da lærerne jeg 

fulgte kun hadde timer med den aktuelle klassen en til to timer per dag og flere av de andre 

lærerne hadde studenter i praksis, ble min praksis på skolen fordelt utover fem dager. Den 

første timen jeg kom inn i klassen gjorde jeg meg synlig for elevene ved å introdusere meg. 

Jeg forklarte at jeg var der for å se hvordan de har det i klassen. Læreren tilføyde at min rolle 

var å observere, og at jeg hadde observert på flere skoler i byen, så dette var ingenting å bry 

seg om. Elevene så heller ikke ut til å bry seg om at jeg var der, og det viste seg at de var vant 

til å ha forskjellige personer innom klasserommet. Jeg hadde ingen stor rolle i 

praksisperioden, men jeg fikk anledningen til å gjøre meg kjent, og samtidig øve meg på å 

observere, og å notere deskriptivt og fortolkende. Jeg skrev i denne perioden notater 

fortløpende, og logg i etterkant av hvert besøk. ”Hensikten med loggskriving er å skape en 

dypere forståelse av hendelser, gjennom skriftlig refleksjon” (Bjørndal, 2011 s. 64). Loggen 

var i stor grad med på å rydde opp i tanker og inntrykk, og få alt dette ned på papiret mens 

inntrykkene ennå var ferske. At praksisen ble fordelt over lenger tid enn to dager, tror jeg ikke 

var av stor betydning for undersøkelsen. Det var imidlertid en nyttig forberedelse til 

observasjonene, da elevene ble vant til at jeg kom og gikk. 
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Hensikten med observasjonsdata er å få en beskrivelse av hva som skjer i en gitt situasjon, 

dette gjelder både kontekst og menneskene som er involvert. Beskrivelsene skal bestå både av 

deskriptiv informasjon og reflektert informasjon. Den deskriptive informasjonen skal være 

nøyaktig, detaljert, fyldig og fri for tolkninger (Gall et al., 2007; Vedeler, 2000; Patton, 1990). 

De deskriptive data skal ta med leseren inn i settingen i så stor grad at leseren forstår hva som 

skjer (Vedeler, 2000). Den reflekterte informasjonen består av observatørens egne tolkninger i 

lys av kontekst, og med grunnlag i den deskriptive informasjonen (Vedeler, 2000). Jeg fikk 

tildelt et observasjonsskjema som er utarbeidet av forskergruppen ”uro i skolen” (Duesund, 

Opdal & Nilsen, 2010: vedlegg 2). Skjemaet var pre-strukturert men likevel i stor grad åpent, 

noe som var nyttig da jeg ikke kunne vite hva slags atferd jeg kom til å observere. 

Observasjonsskjema inneholdt også en rekke retningslinjer jeg fulgte i mine observasjoner 

(vedlegg 2). 

Jeg ble tatt godt i mot av både elever og lærere på skolen, lærerne var vennlige og positivt 

innstilt til meg og prosjektet. Jeg var på min side fornøyd med å få lov til å observere på 

skolen, og var bevisst på å være lyttende og åpen overfor lærerne og hvordan de jobbet på den 

aktuelle skolen. Yin (2011) vektlegger at man bør være klar over at man også som observatør 

blir observert. Man er selv en aktiv del av konteksten. Plasseringen til observatør er av 

vesentlig betydning for hva man får med seg. Jeg brukte noe tid på å vurdere klasserommet og 

hvordan jeg skulle sitte for å få med meg mest mulig av det som skjer. I løpet av 

praksisperioden flyttet jeg meg litt rundt. Jeg bestemte meg til slutt for å sitte bakerst i 

klasserommet i midten, da dette syntes mest gunstig i forhold til å observere fokuseleven uten 

at dette ble tydelig for han eller andre elever. Dette har videre betydning med tanke på 

validitet og etikk. Elevene, inkludert fokuseleven, så ikke ut til bry seg videre om min 

tilstedeværelse. Læreren uttrykte en forbauselse over hvor lite elevene så ut til å bry seg om at 

det var en fremmed i klasserommet. De henvendte seg kun til meg et par ganger i løpet av 

tiden jeg var på skolen. 

Jeg observerte i timene naturfag, matematikk, engelsk og norsk. Da den første observasjonen i 

naturfag var av hele klassen og det var mye som skjedde, ga den lite informasjon av verdi om 

atferden til fokuseleven. Jeg valgte derfor å fokusere videre på de tre observasjonene jeg 

hadde av fokuseleven. Jeg har satt opp observasjonene i en skjematisk oversikt:  
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 Observasjon av 
klassen 

Observasjon 1 Observasjon 2 Observasjon 3 

Hvem/tid/fag Hele klassen  
60 minutter 
Naturfag 

Fokuseleven 
15 minutter 
Matematikk 

Fokuseleven 
15 minutter 
Engelsk 

Fokuseleven 
15 minutter 
Norsk 

 

Dette vil jeg beskrive nærmere i kapittel 4.2. 

3.7 Prosessering av observasjonsdata 
I lys av en hermeneutisk tilnærming vil jeg forsøke å tolke og forstå observasjonene ut fra min 

egen forforståelse. Analyse av kvalitative data kan gjøres underveis i datainnsamlingen, eller i 

etterkant (Vedeler, 2000). I kvalitativ analyse bør det gjøres en grundig redegjørelse for 

hvordan man går frem (Patton, 1990). 

3.7.1 Analyse 

Å analysere kvalitative data innebærer å forenkle, klassifisere og kartlegge mønstre (Yin, 

2011). Det er ingen absolutte regler for hvordan man skal gå frem i en kvalitativ analyse, men 

det finnes ulike retningslinjer man kan følge (Patton, 1990). I denne studien har jeg valgt å 

benytte meg av induktiv analyse, noe som innebærer at man utvikler kategoriene i etterkant av 

datainnsamlingen. Man går gjennom data og kartlegger mønster, tema og kategorier (Hatch, 

2002; Patton, 1990). Dette synes som en hensiktsmessig fremgangsmåte da jeg hadde en 

formening om at jeg så etter urolig atferd hos eleven, men jeg kunne ikke på forhånd vite 

hvilke typer urolig atferd jeg kom til å finne. I følge Hatch (2002) bør man ta alle inntrykk og 

observasjoner fra hverandre, og deretter pusle det hele sammen til en meningsfull helhet. 

Det første trinnet i kvalitativ analyse er å beskrive resultatene. Ved å komme med grundige  

og fyldige beskrivelser, har også andre mulighet for å komme med egne tolkninger. Videre 

må man fortolke resultatene (Patton, 1990). Jeg noterte fortløpende da jeg var i klasserommet 

og observerte. I etterkant av hver observasjon ble alt datamateriale skrevet inn på 

datamaskinen. Alle navn var anonymisert, og det ble kjørt back-up på datamaskinen. I tråd 

med den induktive tilnærmingen så jeg etter mønster i data. Var det spesiell atferd som gikk 

igjen og som pekte seg ut? Med disse spørsmålene i bakhodet var det tid for å kategorisere. 
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”A category is at construct that refers to a certain type of phenomenon mentioned in the 

database” (Gall et al., 2007 s. 467).  

Utvikling av kategorier er en kritisk fase i analyseprosessen. Man kan ta utgangspunkt i 

kategorier som allerede er utviklet av forskere, eller man kan utvikle egne kategorier (ibid.). 

Jeg bestemte meg for å utvikle egne kategorier som sprang ut fra datamaterialet. Kategoriene 

ble utviklet med grunnlag i observasjonsdata og teori. Jeg brukte mye tid på å bestemme meg 

for hva kategoriene skulle hete og inneholde, og kom etter hvert frem til tre kategorier jeg 

synes var fruktbare med tanke på å beskrive og fortolke elevens atferd, og som var i tråd med 

problemstilling og forskningsspørsmål. Problemstillingen og forskningsspørsmålene ble også 

justert i takt med undersøkelsens utvikling.  

Neste trinn i analysen var å kode data. Når man skal kode data må man nøye undersøke data, 

og avgjøre hvilke segmenter som passer inn i de forskjellige kategoriene. I løpet av denne 

prosessen kan det være nødvendig å endre på kategoriene (Gall et al., 2007). I løpet av 

kodingen endret jeg noe på kategoriene, samt at jeg kuttet ut en kategori. Det ble tydelig for 

meg at jeg fant tre kategorier uro, og jeg utviklet kategoriene i lys av denne måten å forstå 

dataene på. Kategoriene vil bli presentert i kapittel 4.3. Dette er første gang jeg har analysert 

et datamateriale, og dette har jeg gjort på egen hånd. Dette kan derfor være en svakhet ved 

analysen. 

3.8 Validitet og reliabilitet  
I kvalitativ observasjon vil det alltid være en utfordring å fange opp valide og reliable data 

(Befring, 2007). Man bør derfor redegjøre grundig for hvordan man går frem slik at studien 

blir så transparent som mulig (Yin, 2011). Dette har jeg gjort i kapittel 3.6, 3.7 og videre 

beskrive hvordan jeg har gått frem med hensyn til validitet og reliabilitet kapittel 3.8. 

3.8.1 Validitet 

Validitet viser i denne sammenheng til hvilken grad en undersøkelse virkelig undersøker det 

man har ment at den skal (Kvale & Brinkmann, 2009; Gall et al., 2007). Validitet omhandler 

altså undersøkelsens troverdighet. I kvalitative studier vil det subjektive og relative vil være 

til stede i stor grad, noe som betyr at man møter spesielle utfordringer med hensyn til 

validitet. Det finnes imidlertid grep man kan ta for å styrke validiteten i kvalitative studier. 
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Hvordan man registrerer data kan også være en trussel mot validiteten i en studie (Vedeler, 

2000). Jeg registrerte observasjonsdata ved hjelp av en prestrukturert observasjonsskjema som 

er utarbeidet av forskergruppen ”uro i skolen” (vedlegg 2). Observasjonsskjemaet er altså 

nøye utviklet av erfarne forskere. Mine kategorier ble utarbeidet i etterkant av 

observasjonene. Slik kunne jeg registrere det jeg observerte fritt, uten å måtte plassere 

atferden i rammer. Dette kan ha bidratt til en åpen observasjon, som er lite preget av det jeg 

ønsket å observere, men det jeg faktisk observerte. 

I kvalitativ forskning er forskeren selv et forskningsinstrument (Yin, 2011). Følgende 

understreker forskerens betydning i en kvalitativ studie: ”The writer decides not only which 

particular events are significant, which are merely worthy of inclusion, which are absolutely 

essential, and how to order these events, but also what is counted as an ”event” in the first 

place” (Emerson 2011 s. 48). I observasjonsforskning sies ofte den største trusselen mot 

validiteten å være observatøren selv (Vedeler, 2000). Kvale og Brinkmann (2009 s. 254) 

hevder at forskeren bør innta en rolle som: ”(..) djevelens advokat overfor egne funn”. Dette 

innebærer å hele tiden kontrollere og eliminere feilkilder og være kritisk til egne funn. 

Observatørbias viser til at det som blir observert nødvendigvis vil bli farget av observatørens 

selektive persepsjon. Dette kan true validiteten, og er en vanlig innvending mot observasjon 

som metode (Vedeler, 2000; Patton, 1990). Forskjellige mennesker vil aldri oppfatte en 

situasjon helt likt, da et hvert menneske har med seg forskjellige erfaringer og har en egen 

måte å oppfatte verden på. Før man skal observere bør man derfor gjøre seg bevisst egne 

holdninger rundt det fenomenet som blir undersøkt i studien (Denzin, 1989 ref. i Patton, 

1990). I forkant av min studie gjorde jeg dette ved å skrive et refleksjonsnotat om egen 

forforståelse og forventninger til hva jeg ville møte på skolen. Patton (1990) hevder at det er 

en tendens til at observatøren endrer seg i løpet av perioden han observerer, dette var noe jeg 

forsøkte å være oppmerksom på. En annen form for observatørbias gjelder kompetansen hos 

observatør (Vedeler, 2000; Patton, 1990). Jeg økte min bevissthet som observatør gjennom 

ulike former for observatørtrening, men dette er min første gang som observatør, dette kan 

derfor være en svakhet ved undersøkelsens validitet. 

Observasjon som forskningsmetode innebærer flere mulige trusler mot validiteten. 

Observatøreffekten viser til i hvilken grad de som blir observert oppfører seg annerledes enn 

normalt fordi de blir observert. Når det kommer en person utenfra for å observere i et 

klasserom vil dette påvirke både elever og lærer til en viss grad, og gjøre noe med atmosfæren 
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i klasserommet (Gall et al., 2007; Vedeler, 2000). Observatøreffekten kan føre til at elevene 

for eksempel blir mer stille og oppfører seg bedre enn de vanligvis gjør, noe som kalles 

haloeffekten (Patton, 1990). Læreren vil også trolig være litt spent, eller nervøs og være noe 

mer bevisst egen atferd (ibid.). Observatøreffekten kan reduseres ved at observatøren er 

tilstede i klasserommet over tid i forkant av de formelle observasjonene, slik at elever og 

lærer blir vant til, og langt på vei glemmer observatørens tilstedeværelse (Gall et al., 2007; 

Slåttøy, 2002). Jeg gjorde meg synlig for elevene ved at jeg presenterte meg og kort forklarte 

at jeg ville se hvordan elevene hadde det i klassen. Jeg kunne ikke gå inn på hva jeg egentlig 

skulle observere, da dette ville kunne forsterke observatøreffekten, og slik svekke 

undersøkelsens validitet (Gall et al., 2007). Jeg var tilstede i klassen i to timer daglig i fem 

dager før jeg begynte med de formelle observasjonene. Da trenet jeg meg på å observere 

gjennom å beskrive og tolke det jeg så. Dette har trolig redusert observatøreffekten i noen 

grad da elever og lærere ble vant til min tilstedeværelse i klasserommet. Det er vanskelig å si 

om, og i hvor stor grad elever og lærere var preget av min tilstedeværelse. Læreren mente at 

elevene knapt så ut til å merke at jeg var tilstede i klasserommet, de ga meg lite 

oppmerksomhet, og henvendte seg omtrent ikke til meg. Fokuseleven ga meg heller ikke noe 

oppmerksomhet. Det er sannsynlig at lærerne bevisst eller ubevisst oppførte seg noe 

annerledes fordi jeg var tilstede. Kanskje var læreren mer bevisst egen atferd? Læreren var 

klar over hvilken elev jeg observerte, noe som kan ha innvirkning på hvordan læreren forholdt 

seg til akkurat denne eleven under mine observasjoner. 

Undersøkelsens validitet kunne vært styrket ytterligere gjennom triangulering (Gall et al., 

2007; Vedeler, 2000). Det kunne det vært interessant å intervjue lærere og/eller elev i tillegg 

til observasjon. Slik kunne jeg fått kunnskap om elevens subjektive opplevelse av 

skolesituasjonen. I denne undersøkelsen valgte jeg likevel kun å observere, da 

forskningsgruppen jeg er tilknyttet har interesse av en deskriptiv identifikasjon av elevens 

urolige atferd med observasjon som datainnsamlingsmetode. Triangulering ved bruk av flere 

observatører kunne også ha styrket undersøkelsens validitet.  

3.8.2 Reliabilitet og overførbarhet 

Vedeler (2000) hevder at en undersøkelses validitet også innebærer spørsmål om reliabilitet. 

Reliabilitet viser til forskningsresultatenes pålitelighet, og i hvor stor grad de kan 

reproduseres av andre (Kvale & Brinkmann, 2009; Gall et al. 2007). Dette er en utfordring i 
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kvalitative studier da forskeren selv fungerer som forskningsinstrument, og studien i noen 

grad vil bli påvirket av forskerens subjektive persepsjon (Yin, 2011). Vedeler (2000) mener 

derfor at reliabiliteten i kvalitative studier ikke kan bruker som et kriteria på god forskning på 

samme måte som i kvantitative studier. I kvalitative studier bør fremgangsmåtene til forsker 

være transparente. Dette innebærer en nøyaktig beskrivelse og dokumentasjon av hvordan 

man går frem. Hensikten er at hvem som helst skal ha muligheten til å granske data og 

bedømme troverdighet og pålitelighet. En kvalitativ studie bør derfor være så transparent som 

mulig (Yin, 2011). Dette har jeg tilstrebet å få til ved å beskrive og redegjøre grundig for hva 

jeg har gjort hele veien. En svakhet ligger muligens i min manglende erfaring med denne type 

observasjoner. 

Overførbarhet viser til i hvilken grad resultatene kan generaliseres. Når det gjelder 

overførbarhet mener jeg at siden jeg observerte eleven over en lenger periode, er det grunn til 

å tro at resultatene sier noe om elevens faktiske atferd. Men det er vanskelig å si om 

resultatene hadde blitt de samme hvis jeg hadde reist tilbake og observert i samme setting på 

et senere tidspunkt, eller om mine observasjoner ville kunne gjelde andre 8. klassinger med 

motorisk uro. Vedeler (2000) mener at undersøkelsens overførbarhet kan økes ved å ha et 

hensiktsmessig utvalg, og fyldige, relevante og detaljerte beskrivelser. Dette mener jeg at jeg 

har tatt hensyn til i min undersøkelse. 

3.9 Etiske betraktninger 
Sokrates hevdet at et menneske ikke skal handle uten å først vurdere handlingen kritisk. 

Begrepet etikk viser nettopp til det å vurdere og reflektere i forhold til hvordan man forholder 

seg til omverdenen (Bjørndal, 2011). I forskningens verden er dette et høyst aktuelt begrep, 

og her har forskeren et etisk ansvar på flere plan. Hvorvidt forskeren utøver moralsk ansvarlig 

forskningsatferd vil være av stor betydning for hvordan forskningen vil bli gjennomført, og i 

hvilken grad de involverte blir ivaretatt (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Det heter at ”Forskeren skal arbeide ut fra en grunnleggende respekt for menneskeverdet” 

(NESH, 2006 s.11). Når man skal forske må man vise respekt for integriteten til alle 

involverte, og beskytte mot mulige skader og belastninger (Yin, 2011; NESH, 2006). I rollen 

som forsker må man overveie alt man foretar seg, og vurdere om man handler etisk forsvarlig. 

I forkant av observasjonene reflekterte jeg over noen mulige etiske problemstillinger. 
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Hvordan ville min tilstedeværelse påvirke atmosfæren i klasserommet? Hva om fokuseleven 

skulle merke at han ble observert? Ville dette kunne virke stigmatiserende og bidra til 

selvoppfyllende profeti? Med disse spørsmålene i bakhodet forsøkte jeg å være bevisst egen 

atferd. Jeg satt bakerst i klasserommet og forsøkte å gjøre minst mulig ut av meg. Sekvensene 

jeg observerte fokuseleven var på 15 minutter. Jeg lot blikket diskré vandre rundt fra tid til 

annen, mens jeg hele tiden hadde fokuseleven i øyekroken. Jeg supplerte videre med auditiv 

informasjon. Jeg noterte litt i løpet av hele timen, og ikke kun de 15 minuttene jeg observerte.  

Valg av fokuselev ble gjort i samråd med læreren, og det ble derfor naturlig å spørre seg om 

dette kan bidra til at læreren endrer sitt syn på eleven. Kan dette på noen måte få uheldige 

konsekvenser for eleven? Vil dette kunne føre til at læreren oppfatter eleven som mer 

problematisk enn tidligere? I samtaler med læreren var jeg bevisst på å unngå et negativt 

fokus på eleven. Vedeler (2000) understreker betydningen av å vise respekt og være åpen og 

ærlig ovenfor det stedet hvor man har fått tilgang til å observere, dette var også noe jeg 

forsøkte og være meg bevisst.  

Den som er gjenstand for forskning har krav om informert og fritt samtykke. Man skal få 

tilstrekkelig med informasjon til å kunne danne seg et bilde av forskningsprosjektet. Hva som 

er formålet med forskningen, og hva vil det si å være involvert (NESH, 2006). I dette tilfellet 

er eleven som blir observert under 15 år, noe som innebærer at det er nødvendig med 

samtykke fra foresatte (ibid.). Jeg utarbeidet en samtykkeerklæring som ble sendt til 

foreldrene med e-post via lærer (vedlegg 1). Skrivet inneholdt en kort og enkel presentasjon 

av meg og prosjektet. Foreldrene fikk informasjon om at alle observasjoner er konfidensielle 

og at alle involverte blir anonymisert. Jeg ønsket at foreldrene skulle føle seg trygge på at 

observasjonene skulle bli gjort på en profesjonell måte, og at all informasjon er i trygge 

hender. Jeg ville videre få frem at det var helt frivillig å samtykke, og at dette ikke skulle 

oppleves som pressende på noen måte. Samtykkeerklæringen ble underskrevet av foreldrene 

og returnert via kontaktlæreren. 

Forskning som innebærer behandling av personopplysninger skal meldes, i dette tilfellet til 

Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Dette må skje før datainnsamlingen kan 

starte (NESH, 2006). Da jeg ikke har registrert noen personopplysninger fikk jeg 

tilbakemelding om at prosjektet ikke var meldepliktig.  
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Som forsker må man ta vare på forskningens integritet, og man har et ansvar for at alle funn 

som blir offentliggjort er av vitenskapelig kvalitet (Yin, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). I 

kvalitative studier er det av særlig stor betydning å redegjøre for alt man gjør, slik at det er 

tydelig for andre hvordan man har gått frem, og at man har vist vitenskapelig redelighet (Yin, 

2011; Vedeler, 2007; NESH, 2006). Jeg har vært grundig med å redegjøre for hva jeg har 

gjort gjennom hele prosessen.  
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4 Resultater  
I dette kapittelet vil jeg presentere undersøkelsens resultater. Jeg vil begynne med en 

beskrivelse av case og kontekst. En casestudie bør ha en god og fyldig beskrivelse av case og 

kontekst slik at leser kan få en følelse av å være deltaker. Dette gjelder den fysiske 

konteksten, så vel som menneskene som er involvert (Stake, 1995). Videre vil jeg presentere 

resultatene fra observasjonene av fokuseleven, med utgangspunkt i kategorier over elevens 

atferd. 

4.1 Casebeskrivelse 

4.1.1 Fokuseleven 

Fokuseleven, som heretter vil bli kalt NN, er en gutt på 13 år som går i 8. klasse. Han er 

etnisk norsk, og læreren forteller at han kommer fra en familie hvor begge foreldrene er høyt 

utdannet og i jobb. Han har ingen diagnose, og følger vanlig undervisning i alle timer. 

Læreren karakteriserer NN som urolig og ukonsentrert, og mener at atferden hans kan virke 

forstyrrende på andre elever og på undervisningen. I etterkant av observasjonene får jeg i 

samtale med læreren vite at NN faglig presterer noe over gjennomsnittet. Etter å ha observert 

gutten ble jeg overrasket over dette, da han ikke så ut til å være engasjert eller følge med i 

timene. Fysisk er han en av de lavere guttene i klassen og i likhet med flere av de andre 

guttene har han ikke kommet inn i vekstspurten, og oppfattes mer som barn enn ungdom. Han 

går kledd i store hettegensere og sneakers, og stilmessig skiller han seg ikke ut fra de andre 

guttene i klassen. Guttens foreldre godkjente observasjon av sønnen, men stilte seg undrende 

til hvorfor gutten skulle observeres, og uttalte at «han klarer seg da bra». Foreldrenes reaksjon 

kan tyde på at NN urolige atferd er skolerelatert, og at den først blir definert som et problem i 

møte med skolens kontekst. Det kan også oppfattes som at NN sin atferd er noe som ikke har 

blitt diskutert med foreldrene. Det kan være verdt å merke seg at NN på dette tidspunktet kun 

har gått på ungdomsskolen i et halvt år, og dermed er forholdsvis ny på skolen. 

4.2 Kontekst 

4.2.1 Skolen  
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Skolen til NN kan mange måter karakteriseres som en gjennomsnittlig ungdomsskole i Oslo 

med om lag seks hundre elever. Skolen er full, og det er store klasser. Skolen har et mål om å 

være ”en trygg og aktiv læringsarena”. Skolen synes også å være opptatt av utviklingsarbeid, 

og er blant annet en Olweus- skole. Skolebygget ser ut som et typisk norsk ”kasseformet” og 

grått skolebygg. På ene siden av skolen ligge det t-bane linje bak et høyt nettinggjerdet, og på 

andre siden er det en stor parkeringsplass hvor de ansatte kan parkere. Skolens uteområdet 

består av store flater med asfalt, og svært lite gress, trær og terreng. Det er lite tilrettelagt for 

lek og aktiviteter. Det finnes ikke ballbinge eller andre apparater ute i skolegården, med 

unntak av noen enkle skateboard-ramper. Foran inngangen står det tre benker. De gangene jeg 

gikk gjennom skolegården og det var friminutt, var de fleste elevene inne i gangene, på 

butikken eller så satt de på noen benker ute og snakket. Det var lite fysisk aktivitet. 

Observasjonene ble gjort om vinteren, og det kan virke sannsynlig at det er mer aktivitet og 

flere elever ute i friminuttene og at det er mer aktivitet når det er varmere ute. 

4.2.2 Klasserommet 

Klasserommet oppfattes som lite, og det bærer preg av å romme tredve tenåringer og en lærer. 

Det er trangt og det er lite rom for bevegelse. Klasserommet er malt i lyse farger, og det 

henger en grønn tavle foran i rommet. Den ser ut som den er godt brukt. Bakerst i høyre 

hjørne står det en hylle hvor elevene kan legge fra seg bøker og materiale. Det henger 

elevarbeider på en korktavle bakerst i klasserommet. Der står det også en PC. Det skal lite til 

før det blir kaos rent fysisk, med tredve sekker, jakker, paller med bøker og annet materiale. 

Elevene har fått tildelt faste plasser, og sitter en ved hver pult. Det er bestemt at de skal sitte 

slik i alle timene de holder til i klasserommet for å hindre at det skal bli noe uro rundt dette. 

Dette gjelder derimot ikke dersom læreren flytter på elevene for en avgrenset oppgave. NN 

sitter plassert akkurat midt i klasserommet. Elevenes pulter og stoler ser ut som de er godt 

brukt, og i likhet med i de fleste klasserom så ser de ukomfortable ut. Klasserommet fremstår 

som lite hyggelig. 

4.2.3 Klassen 

Klassen jeg observerte i består av tredve elever. Det er tilnærmet lik fordeling av jenter og 

gutter i klassen. Rundt 1/3 av elevene har minoritetsbakgrunn. Elevene er i en alder som byr 

på store forskjeller i grad av modning, og jentene i klassen var generelt både mer modne og 
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rolige enn guttene. Ingen av elevene har diagnoser eller vedtak, men noen av elevene har egne 

timer med forsterket norskopplæring. I følge lærerne er dette en klasse med mye uro og støy. 

En lærer uttaler at det er en fin gjeng med elever, men at det tidvis kan være slitsomt å være 

inne i klasserommet. Læreren uttaler videre at de nærmest har gått helt bort fra arbeidsmåter 

som prosjektarbeid, da dette fører til altfor mye uro blant elevene. En annen lærer sier at: ”(..) 

i denne klassen er det nødvendig med stramme tøyler, eller så kan det gli helt ut”. Elevene har 

kroppsøving en dobbeltime per uke, og en dobbeltime kunst og håndverk per uke, mens resten 

av skoleuken består av teoretiske fag. Læringsøktene er 60 minutter lange, med 10 minutters 

vanlig friminutt, og et friminutt på en halvtime midtveis etter lunsj.  

4.2.4 Om timene hvor det ble foretatt observasjoner 

Matematikk, engelsk og norsk, med tre forskjellige faglærere, lærer 1, lærer 2 og lærer 3. Alle 

de tre lærerne kjenner klassen godt, og har hatt elevene fast i disse fagene siden de begynte på 

ungdomsskolen et halvt år tidligere. Det synes fruktbart å observere i tre forskjellige fag og 

med tre forskjellige lærere for å undersøke om NN sin atferd endrer seg i de ulike settingene, 

eller om den er mer konstant. I tillegg til disse tre lærerne har klassen noen få andre lærere i 

forskjellige fag hver uke. Jeg ønsket å observere i typisk teoretiske fag da jeg ville se NN sin 

atferd i møte med strukturen og rammene man gjerne må forholde seg til i disse fagene.  

Den første observasjonen ble gjort i en matematikktime med lærer 1, en godt voksen mann. 

Det ble observert i 15 minutter i begynnelsen av en time, med fokus på NN. Læreren ville at 

de skulle gjennomgå oppgaver de har hatt i hjemmelekse, så skulle han forklare på tavla hvis 

det var noe de ikke hadde forstått. Noen av elevene viste også oppgaver på tavla. Den andre 

observasjonen ble gjort i en engelsktime med lærer 2, en yngre kvinnelig lærer i 15 minutter. 

Elevene hadde hatt høytlesing av tekst, og fikk så beskjed om å skrive et sammendrag av det 

de hadde lest en og en, mens læreren gikk rundt for å hjelpe til. På slutten av observasjonen 

fikk elevene høre en engelsk novelle på lydbok. Den tredje observasjonen ble gjort i en 

norsktime med lærer 3, også en ung kvinnelig lærer. Observasjonen ble gjort i det siste 

kvarteret før matfri. Læreren gir elevene noen praktiske beskjeder, før hun leser en novelle for 

elevene.  

4.3 Observasjoner av eleven 
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Observasjonene av fokuseleven ble ført opp på et observasjonsskjema utformet av 

forskergruppen. Observasjonsresultatene vil bli presentert som utdrag fra observasjonsskjema 

med beskrivelse og tolkning.  

 

4.3.1 Kategori 1: motorisk uro som ikke forstyrrer andre, men som 
kan forstyrre eleven selv 

Denne kategorien skal fange opp atferd da NN viser motorisk eller kroppslig uro som 

tilsynelatende ikke virker forstyrrende for medelever eller lærer. Eksempler på slik atferd kan 

være at eleven vipper opp og ned med beina, fikler med penner eller annet på pulten, tegner, 

vrir på seg og generelt sitter urolig i stolen.  

Følgende utdrag er hentet fra observasjon 2, i begynnelsen av en matematikktime. Elevene 

har fått beskjed om å ta frem hjemmeleksene som skal gjennomgås i plenum. Læreren spør 

om noen vil vise hvordan de har løst en oppgave hjemme, og flere elever rekker opp hendene. 

Beskrivelse: 

 

10:47 En elev går frem til tavlen og viser 

hvordan hun har gjort en oppgave. NN tegner på 

pulten sin med en blyant, så klør han seg i 

nakken med en linjal, han ser ikke mot tavlen. 

 

10:48 NN snur seg mot en elev og sier høyt ”vær 

stille (navnet til elev19)!”. NN snur seg fort mot 

en annen elev, smiler og vinker til henne med en 

linjal, så klør han seg i ansiktet med linjalen. 

 

10:49 NN fortsetter å leke med linjalen. Han 

putter den i munnen. 

Tolkning: 

 

NN har vanskelig for å sitte helt rolig, og han ser 

ut til å ha mye kroppslig uro. Han ser uengasjert 

ut, og han ser ikke ut som om han følger med på 

undervisningen. 

 

NN synes elev 19 bråkte, eller var irriterende på 

en eller annen måte. Jeg la ikke merke til at elev 

19 verken bråkte eller gjorde noe spesielt på dette 

tidspunktet. Så forsøker han å få kontakt med en 

annen elev ved å vinke med linjalen. 

 

Det kan virke som om NN har behov for å holde 

på med hendene hele tiden. Dette kan virke 

selvstimulerende eller være en måte å holde 

tilbake energi.  
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I løpet av dette 3 minutter lange utdraget viser NN en god del kategori 1- uro. Han er særlig 

opptatt av linjalen sin som han bruker til å klø seg med, vinke med, putte i munnen og eller til 

å leke med. 

Det neste utdraget er hentet fra observasjon 3. Det er fredag og siste kvarter før lunsj. Elevene 

har norsk, og læreren har akkurat begynt å lese en novelle for elevene. Det er stille i 

klasserommet, og de fleste elevene hviler hodet på pulten. I denne sekvensen skiller NN seg 

ut blant elevene ved å sitte svært urolig ved pulten. 

Beskrivelse: 

11:18 Lærer: ”Nå skal jeg lese en ny novelle for 

dere, så da må dere være helt stille”. Elevene roer 

seg, og det blir stille i rommet. NN hvisker noe til 

eleven på høyre side. De ler.  

NN fikler med lua si, så fikler han med en penn. 

Han legger så hodet i hendene.  

11:20 NN løfter kladdeboka si høyt opp. Så 

tegner og fikler han med en penn. Han tar opp lua 

si og slenger litt med den. Han vender seg og ser 

mot høyre.  

11:23 NN drar litt i genseren sin. Så legger han 

seg ned på pulten og fikler med noe foran seg. 

Han klør seg i hodet.  

11:25 NN drar i fingrene sine og snur litt på 

hendene. Han legger seg så ned på pulten. 

11:26 NN gnir seg i ansiktet. Han ser seg rundt i 

rommet.  

11:28 NN hviler hodet mot pulten. Så ser han opp 

og gnir seg i ansiktet. Han vrir på seg og leker 

med en penn. 

11:30 NN snur seg mot venstre og fikler med en 

penn. To elever som har hatt spesialundervisning 

kommer brusende inn, og læreren slutter å lese. 

Det er friminutt. NN tar på seg lua, og forsvinner 

fort ut av klasserommet.  

Tolkning: 

Elevene lytter til novellen. Mange av elevene 

hviler hodet på pulten, og ser ut som de slapper 

av. NN tar kontakt med eleven ved siden av (til 

høyre), det ser ut som han sier noe morsomt, men 

han forstyrrer allikevel den andre eleven. 

Det ser ut som om han forsøker å slå seg til ro 

ved å hvile hodet i hendene. 

Han klarer ikke å komme til ro, men må stadig 

holde på med noe. 

Det kan se ut som han forsøker å få kontakt med 

eleven på høyre side igjen. 

 

NN synes det er vanskelig å sitte i ro, og han ser 

rastløs ut. 

 

Det kan være at NN lytter til novellen mens han 

er motorisk urolig. 

 

NN forsøker å slå seg til ro ved å legge hodet på 

pulten. 

Han klarer ikke å slå seg til ro mer enn noen 

sekunder. 

NN forsvinner fort ut av klasserommet. Det kan 

være fordi han har behov for å være i bevegelse 

og fysisk aktivitet, og endelig blir sluppet ”fri”.  
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NN er stille, men han ser ut som om han vanskelig for å slå seg helt til ro, da han er nærmest i 

konstant bevegelse i stolen. Her viser NN flere forskjellige former for motorisk uro, og han 

skifter fort mellom flere ”aktiviteter”. Han forsøker flere ganger å hvile hodet mot pulten, 

men det tar bare noen sekunder før han igjen er i bevegelse. Når timen er over NN rask med å 

komme seg ut av klasserommet.  

Det siste utdraget innenfor kategori 1 er hentet fra observasjon 2. Klassen har engelsk, og 

elevene skal jobbe med individuelle oppgaver. Læreren må ut på gangen noen sekunder for å 

gi en beskjed. NN stopper å jobbe med oppgaven da læreren forlater rommet.  

Beskrivelse: 

 

11:08 NN lener seg tilbake i stolen og glir ned i 

setet. Han ser fremover uten å skrive, så ser han 

opp i taket. NN drar stolen inntil pulten og løfter 

hendene bak hodet.  

11:09 Læreren kommer inn i klasserommet igjen. 

Lærer: ”Bare fortsett”. NN begynner å skrive 

igjen. 

11:11 Vipper hurtig opp og ned med beina mens 

han skriver. 

 

Tolkning: 

 

NN sitter urolig på stolen. Det ser ut som det er 

utfordrende for NN å sitte rolig på stolen. 

 

 

Da læreren kommer tilbake blir NN påminnet på 

at han må skrive, og begynner å skrive igjen. 

 

Kroppslig uro. Kanskje han er avhengig av å 

vippe med beina/være i bevegelse for å 

konsentrere seg. 

 

NN blir sittende å vri seg litt i stolen. Når læreren kommer tilbake begynner NN 

tilsynelatende å skrive på oppgaven sin igjen mens han vipper opp og ned med beina. 

4.3.2 Kategori 2: motorisk og verbal uro som ser ut til å forstyrre 
andre 

Denne kategorien har til hensikt og fange opp atferd som kan virke forstyrrende på lærer 

og/eller medelever, men som ikke er oppstår i interaksjon med andre. Eksempler på kategori 2 

kan være at NN viser motorisk uro og dunker eller skraper med noe som lager forstyrrende 

støy, at han vandrer rundt i klasserommet eller at han roper eller sier noe høyt ut i 

klasserommet uten å følge klassens normer og regler, som å rekke opp hånden.  
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De følgende tre utdrag fra observasjonsskjema er hentet fra observasjon 1 i begynnelsen av en 

matematikktime. Elevene roer seg fort ned etter friminuttet, men det tar noe tid før læreren 

kommer i gang med undervisningen. 

Beskrivelse: 

 

NN sitter omtrent midt i klasserommet. Han har 

et stort lass med bøker på pulten. NN dunker med 

blyanten i pulten flere ganger. Det lager en del 

lyd.  

 

10:42 NN leter i sekken sin. Han rusler langsomt 

bort til søppelkassen og kaster noe. Han går sakte 

tilbake til pulten og blir stående noen sekunder å 

se seg rundt.  

Tolkning: 

 

Lyden fra blyanten som dunker kan virke 

forstyrrende på andre elever og lærer. Gjør han 

dette bevisst eller ubevisst? Det kan se ut som 

NN er rastløs, og venter på å få vite hva som skal 

skje. 

Elevene har enda ikke fått beskjed om hva de 

skal gjøre den kommende timen, NN ser 

muligheten til å rusle en tur.  

 

Her viser NN kategori 2 uro først ved å dunke blyanten i pulten. Dette lager lyd som kan virke 

forstyrrende for de rundt ham. Videre bruker han noe tid på å rusle bort til søppelkassen og 

tilbake, og han blir stående å se seg litt rundt før han setter seg. Dette kan også karakteriseres 

som kategori 2 uro da noen av de andre elevene kan bli forstyrret av at NN vandrer. Dette er i 

utgangspunktet kategori 2 atferd da det kan være at NN forstyrrer denne eleven, men i denne 

sekvensen har ikke undervisningen kommet helt i gang enda, så det er ikke så mye å forstyrre. 

Neste utdrag er hentet fra samme observasjon, noen minutter senere. Læreren vil vite hvordan 

elevene har løst hjemmeleksene, og noen av elevene rekker opp hånden for å svare. 

Beskrivelse: 

10:45 NN skraper i pulten med en linjal. Lærer: 

”Hvem har valgt å gjøre oppgave 116 a? Hva har 

dere fått til svar på oppgaven?”. Noen av elevene 

rekker opp hånden. 

 

Tolkning: 

Lyden av linjalen som skraper kan virke 

forstyrrende. NN ser uengasjert ut, og det ser ut 

som han kjeder seg. Kanskje han drømmer seg 

bort. Han ser ikke mot tavlen, eller rekker opp 

hånden. NN har ikke gjort oppgaven, eller han 

har gjort dem, men ønsker ikke å rekke opp 

hånden og si noen av svarene. 
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NN lager uro ved å skrape linjalen i pulten. Han ser fortsatt ikke mot tavlen.  

Det neste utdraget er hentet fra samme observasjon, bare noen minutter senere. Klassen går 

fortsatt gjennom hjemmeleksene på tavlen.  

Beskrivelse: 

 

10:51 NN slår linjalen fort i pulten flere ganger, 

det lager lyd. 

 

Tolkning: 

NN ser uengasjert ut. Lyden av linjalen kan virke 

forstyrrende på lærer og andre elever. Det kan 

være at NN gjør dette fordi han kjeder seg. Dette 

kan tolkes som en form for motstand. 

Undervisningen synes ensformig, og engasjerer 

tilsynelatende kun i underkant av halve klassen.  

 

Her blir NN blir sittende og dunke linjalen høylytt i pulten flere ganger, noe som kan 

defineres som uro kategori 2 da lyden kan virke forstyrrende på elevene som sitter i nærheten. 

NN rekker ikke opp hånden i løpet av de totalt 15 minuttene han blir observert denne timen. 

4.3.2 Kategori 3: motorisk og verbal uro i samspill med andre som 
kan virke forstyrrende på undervisningen 

Denne kategorien fanger opp atferd når eleven er motorisk og verbalt urolig i samspill med 

andre. Dette er atferd som kan virke forstyrrende på eleven selv, på andre elever og på lærer. 

Kategori 3 viser altså til uro som kan virke forstyrrende på undervisningen. Eksempler på 

atferd i kategori 3 er skravling og fnising i samspill med andre, eller motstand og konflikt 

med lærer.  

Følgende utdrag er hentet fra observasjon 2. Klassen har engelsk og er ferdig med høytlesing. 

Deretter har elevene skrevet hvert sitt sammendrag av teksten. Læreren bestemmer at elevene 

skal sitte sammen to og to og gjennomgå det de har skrevet. Læreren fordeler hvem som skal 

sitte sammen, og NN synes ikke å være helt fornøyd. 
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Beskrivelse: 

 

11:12 Lærer: ”Det ser ut som om mange 

begynner å bli ferdige. Nå skal dere gå sammen 

to og to og gå gjennom det dere har skrevet”. 

Lærer fordeler hvilke elever som skal sitte 

sammen ved å si navnene høyt. Lærer sier at NN 

skal flytte seg bort til elev 20, en jente. NN slår 

hodet i pulten og stønner. De andre elevene 

flytter seg raskt sammen, mens NN blir sittende.  

 

11:14 Lærer: ”(NN) sett deg bort til (elev20) da, 

ikke vær kjipis!”.  NN ser på læreren og tar sakte 

med seg stolen bort til elev 20.  

 

Tolkning: 

 

NN dunker hodet i pulten og stønner som en 

protest på at han må jobbe sammen sammen med 

elev 20 (oppfattes som en pliktoppfyllende jente). 

NN blir sittende fordi han vil unngå å sette seg  

bort til elev 20. Dette kan tolkes som en stille 

sabotasje, eller en måte å dra ut tiden fordi han 

ikke vil jobbe i det hele tatt. Han gjør likevel som 

læreren sier, da læreren gjentar det, og han 

skjønner at han må. Men han flytter stolen sin 

sakte. Kan det være at NN tør å tøye grensene 

fordi dette ikke får store konsekvenser? Da 

læreren sier fra til NN for andre gang er det på en 

mild måte.  

 

NN dunker hodet i pulten og stønner da han blir fortalt at han må flytte seg bort til elev 20. Da 

resten av klassen flytter seg sammen slik de blir fortalt blir NN sittende ved sin egen pult. Da 

læreren sier at han må flytte seg, flytter han seg langsomt bort til den andre eleven. Denne 

atferden synes å være uro kategori 3, da NN sin atferd forstyrrer undervisningen ved at 

læreren må bruke tid på å få flyttet NN. Episoden kan også virke læringshemmende på andre 

elever og NN selv.  

Neste utdrag er hentet fra samme observasjon i engelsktimen, noen få minutter senere.  

Beskrivelse:  

11:17 NN drar stolen sin sakte tilbake til pulten 

sin, uten å ha fått beskjed om dette. De andre 

elevene sitter fortsatt to og to. NN snakker med 

to gutter, eleven til høyre og eleven foran. De 

snakker om snowboard. NN vipper med beina og 

setter seg vendt mot venstre, han ser ut i rommet 

Tolkning: 

NN har ikke lyst til å sitte sammen med elev 20, 

og tenker at han kanskje slipper unna med å flytte 

seg tilbake til plassen sin. Han vil heller snakke 

med to kompiser. Det blir ignorert eller ikke lagt 

merke til at NN har flyttet seg tilbake tidligere 

enn tillatt. 
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Tre minutter etter at NN omsider flyttet seg bort til elev 20 drar NN sakte med seg stolen 

tilbake til egen plass, uten å ha fått tillatelse til dette. Han blir sittende å diskutere snowboard 

med to gutter. Denne atferden kan tolkes som uro kategori 3 da han skyver stolen sin sakte 

gjennom rommet mens de andre elevene fortsatt sitter og arbeider sammen slik de har blitt 

fortalt, noe som kan virke forstyrrende på de andre elevene. Videre blir han sittende å snakke 

ikke-faglig med to medelever, noe som kan virke læringshemmende på disse to elevene, NN 

selv og andre som sitter i nærheten. 

4.3.3 Oppsummering 

NN viser høyest frekvens av kategori 1 (motorisk uro som ikke forstyrrer andre, men som kan 

forstyrre eleven selv). Han viser flere forskjellige typer uro innenfor kategori 1. I 

observasjonene ser vi at han særlig fikler og leker med forskjellige gjenstander på pulten, at 

han vrir på seg og ser rundt i rommet og gnir seg i ansiktet. Denne typen uro synes ikke å 

være forstyrrende for andre elever. Når den motoriske atferden synes å virke forstyrrende for 

andre har den blitt kodet som kategori 2, som kan forstås som en opptrapping av kategori 1. 

Innenfor uro kategori 2 (motorisk og verbal uro som ser ut til å forstyrre andre) viser NN i 

hovedsak motorisk uro som å dunke og skrape i pulten som lager en del lyd og som dermed 

kan virke forstyrrende, særlig for elevene som sitter i nærheten av NN. Han rusler også en tur 

bort til søppelkassen hvor han blir stående og se seg rundt i rommet. NN viser minst 

forekomst av uro kategori 3 (motorisk og verbal uro som kan virke forstyrrende på 

undervisningen). Det er en episode da NN viser motstand mot å flytte seg bort til en annen 

elev, og hvor han videre blir sittende og snakke ikke- faglig med to medelever.  
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5 Diskusjon  
I dette kapittelet vil jeg diskutere forskningsspørsmålene mine med utgangspunkt i 

observasjonsdata og teori som jeg har presentert tidligere.  

5.1 Forskningsspørsmål 1: Hva kan kategoriene si 
noe om, og hvilke begrensninger har de? 
Her vil jeg diskutere NN sin uro i lys av atferdskategoriene som ble presentert i kapittel 4.3 og 

teori. Hva kan kategoriene fortelle om NN’s atferd, og hva kan man ikke få svar på ved hjelp 

av kategoriene?  

5.1.1 Kategori 1: motorisk uro som ikke virker forstyrrende på 
andre, men som kan virke forstyrrende på eleven selv  

Aasen et al. (2002) hevder at det i hovedsak er frekvensen, grad av intensitet, varighet og 

omfang som fører til at enkelte barns atferd blir definert som problematisk. Kategori 1 er den 

atferden med høyest frekvens og omfang hos NN. Han beveget seg store deler av tiden jeg 

observerte ham, og det var svært sjelden jeg kunne se han sitte på stolen uten å røre på seg. 

Denne formen for uro synes derfor ikke og ha tydelig sammenhengen med lærer. Jeg 

observerte NN kun i typisk teoretiske fag, som var preget av at elevene skulle sitte stille og 

gjøre som de ble fortalt. NN viste imidlertid noe større forekomst av kategori 1 i observasjon 

3 som ble gjort fredag på slutten av en norsk time. Læreren leste en novelle og det var stille i 

klasserommet. De fleste elevene hadde lagt hodet på pulten og så ut til å slappe av. NN så 

imidlertid ut til å ha vanskelig for å falle til ro. Han la hodet ned på pulten og så ut som om 

han forsøkte og slå seg til ro flere ganger, men begynte straks å bevege seg igjen. Selv om de 

fleste av elevene så ut til å slappe av og lytte til novellen, var det også noen flere gutter i 

tillegg til NN som viste noe motorisk uro ved å vippe litt med beina eller lignende i denne 

observasjonen. Dette kan tolkes som at NN har et fysisk og kroppslig overskudd. Det kan 

likevel være at han lytter til novellen læreren leser. 

NN viser mange forskjellige typer motorisk uro, og akkurat hva han gjør varierer stadig. Han 

vrir og vender på seg, og vipper ofte med beina. Har han noe liggende på pulten fører dette 

gjerne til at han begynner å fikle eller leke med det. I det første utdraget fra matematikktimen 
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i observasjon 1, var NN særlig opptatt av en linjal som han brukte til å klø seg med, til å vinke 

mot en annen elev, og til å putte i munnen. Uro innenfor kategori 1 har høy frekvens og stort 

omfang, men lav intensitet. Aasen et al. (2002, s. 37) hevder at “Atferden vil som regel først 

oppleves som problematisk av omgivelsene når visse toleransegrenser eller “støygrenser” 

overskrides”. Sett i lys av dette vil ikke den motoriske uroen NN viser i kategori 1 være et 

problem for omgivelsene. Han satt ved pulten sin, han laget ikke støy og han henvendte seg i 

liten grad til andre. Han viser eksternalisert uro, men atferden så ikke ut til å forstyrre andre 

elever eller læreren, det var ingen som kommenterte atferden, eller så ut å bry seg med den. 

Dette var uro som ikke så ikke ut til å bryte med klasserommets normer.  

Kategoriene åpner altså opp for å si noe om ytre observerbar atferd, frekvens og intensitet. 

Det kategoriene ikke kan si noe om er individperspektivet. Altså NN sin livsverden, hans egen 

opplevelse av uroen og hva den kan være uttrykk for. Et sentralt spørsmål er hvorvidt den 

motoriske uroen virker forstyrrende på NN selv. Dette kan jeg umulig vite uten tilgang på 

guttens egen opplevelse. Læreren fortalte at NN har karakterer som ligger noe over 

gjennomsnittet i klassen. Dette kan lede til en tanke om at NN ikke blir forstyrret av egen 

motoriske uro, han klarer seg jo faglig godt. Det man imidlertid ikke vet er om NN får nådd 

sitt læringspotensial, eller om han blir forstyrret, men kompenserer for dette og derfor likevel 

klarer å produsere kunnskap i tråd med kravene. Er den motoriske uroen til NN 

læringsfremmende eller læringshemmende? Dette er spørsmål jeg vil diskutere videre under 

kapittel 5.2. 

5.1.2 Kategori 2: motorisk og verbal uro som ser ut til å forstyrre 
andre 

Innenfor denne kategorien er det høyest frekvens av episoder da NN viser motorisk uro og 

dunker og slår med gjenstander i pulten sin. Dette kan altså ses som en form for opptrapping 

av kategori 1 som gradvis går over til å bli kategori 2 da den virker forstyrrende for 

omgivelsene. Kategori 2 viser også til atferd da NN rusler seg en tur i rommet, og sier noe 

høyt som bryter med normene i klasserommet. Hva som er forstyrrende for andre vil være 

avhengig av kulturelle normer og subjektive vurderinger. Normene i et klasserom bygger for 

det første på moralske vurderinger om hva som er riktig og galt (Aasen et al., 2002). I 

klasserommet til NN, som mange andre klasserom på ungdomsskolen syntes det å herske en 

norm om at elevene skal sitte i ro og rekke opp hånden når de vil si noe, med mindre annet er 
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eksplisitt uttalt. NN sin atferd kan tolkes som normbrytende når han på forskjellige måter 

bidrar til å lage støy eller beveger seg rundt på en måte som forstyrrer andre elever eller lærer. 

For det andre kan hva som er riktig eller galt være den atferden andre mennesker definerer 

som problematisk. Howard Becker (1963, s. 9) referert i Aasen et al. (2002) hevder at: ”The 

deviant is one to whom that label has successfully been applied: deviant behavior is behavior 

that people so label.” Ut fra dette er problematferd den atferden andre mennesker definerer 

som problematisk. Hva som blir definert som forstyrrende uro vil altså avhenge av øyet som 

ser. Det jeg har kategorisert som motorisk og verbal uro som ser ut til å forstyrre andre vil i 

denne sammenheng være basert på min subjektive tolkning og forståelse av hva som synes å 

virke forstyrrende i klasserommet da jeg observerte. Jeg baserer mine kategorier på 

observasjoner av om uroen smittet eller om han mottok sanksjoner.  

Det er totalt en lavere frekvens og omfang innenfor kategori 2 enn kategori 1, og det gikk lang 

tid mellom episoder da NN viste denne typen uro. Kategori 2 har mer lyd og en høyere 

intensitet og kan derfor virke forstyrrende på omgivelsene. Denne atferden kan jeg derfor 

valgt å kategorisere som noe mer alvorlig enn kategori 1, da dette er uro som i større grad enn 

kategori 1 kan være problematisk og virke læringshemmende, spesielt dersom uroen sprer seg 

og mange elever i klassen viser denne type uro (Nordahl et al., 2005). I undersøkelsen 

”Elevinspektørene” rapporterer så mye som 70% av elevene at de synes det ofte eller noen 

ganger er plagsomt mye bråk og uro i timene (Furre et al., 2005). Dette tyder på at en del 

elever lar seg forstyrre av uro i klasserommet, selv om de ikke gir uttrykk for dette, eller 

mottar sanksjoner for normbrudd. 

Jeg kunne altså observere at elever ble påvirket av NN sin urolige atferd, men jeg kan ikke 

vite om, eller i hvor stor grad elevenes læring ble forstyrret. Hver elev har egen læringsstil og 

ulik toleranse for støy. Det er også mulig at elevene lar seg forstyrre uten at dette er 

observerbart. 

5.1.3 Kategori 3: motorisk og verbal uro i samspill med andre, som 
kan virke forstyrrende på undervisningen 

Denne formen for uro vurderte jeg som mest alvorlig da den kan virke forstyrrende på selve 

undervisningen, med dette mener jeg at også læreren blir forstyrret. Uro i kategori 3 

inneholder elementer av både kategori 1 og kategori 2. NN viser en lav frekvens av uro 

kategori 3, og det var andre elever i NN sin klasse som viste en god del mer atferd innenfor 
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denne kategorien enn hva NN gjorde. I observasjon 2 blir NN fortalt at han skal samarbeide 

med en medelev, noe han motsatte seg ved å stønne og dunke hodet i pulten. De andre 

elevene satte seg sammen, mens NN ble sittende helt til læreren etterhvert gjentok at han 

skulle sette seg bort til den andre eleven. NN gjorde da som læreren sa, men kort tid senere 

dro han med seg stolen tilbake til sin egen plass uten lov. Han ble da sittende og snakke høyt 

med to gutter i nærheten, og jeg kunne tydelig høre at de snakket om snowboard, altså ikke 

faglig relatert. I denne episoden kan NN sin atferd tolkes som forstyrrende, for det første fordi 

læreren må bruke tid på å få NN til å gjøre som han blir fortalt. For det andre ved at NN 

stønner og viser motstand, for det tredje ved at han flytter seg tilbake før han får tillatelse, og 

for det fjerde fordi han blir sittende og snakke høylytt med noen medelever. Slik atferd kan 

defineres som norm- og regelbrytende, og den kan ha negative ringvirkninger for selve 

undervisningen i klassen (Ogden, 2009). Dette er atferd med høyere intensitet enn kategori 1 

og 2, men NN viser som tidligere nevnt en lav frekvens innenfor denne kategorien. Dette 

fører til at jeg, i lys av Aasen et al. (2002), ikke vil karakterisere denne atferden som et 

alvorlig problem. I likhet med kategori 2 er dette uro som gjerne blir et større problem dersom 

det oppstår en smitteeffekt, og det er flere elever i et klasserom som viser den denne atferden. 

Da kan læreren måtte bruke mye tid som egentlig skulle gått til undervisning på å irettesette 

elever. Det kan bli et høyt støynivå i klasserommet, noe som kan virke læringshemmende på 

elever. Det er altså omfanget som fører til at milde former for atferdsproblemer som er mest 

problematisk for læreren til daglig (Ogden, 1998; Nordahl et. al. 2005).  

I en samtale jeg hadde med kontaktlæreren i forkant av observasjonene, forteller hun at NN er 

en av 3-4 gutter i klassen som er urolige og forstyrrer undervisningen. I løpet av mine 

observasjoner oppfattet jeg derimot ikke NN som en elev som virket veldig forstyrrende, det 

var heller 3-4 andre elever som laget mer støy, og som jeg oppfattet som mer forstyrrende på 

undervisningen enn NN. Det er imidlertid verdt å notere at jeg kun observerte NN i tilsammen 

45 minutter, noe som ikke er nok til å få et fullstendig bilde av NN og hans daglige atferd. I 

tillegg kan det hende at både læreren og NN viste en litt annen atferd med en fremmed 

tilstede, og da kanskje spesielt læreren (jf. validitet 3.8). 

Denne  kategorien har også noen begrensninger. Jeg har ingen data på hvordan lærerne 

opplever situasjonen. Dette kommer blant annet an på den enkelte lærers toleransegrenser for 

støy og uro. Jeg sitter heller ikke med data på om dette går utover undervisningen på den 
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måten at det forstyrrer elevenes læring. Det ville være viktig å vite for med større sikkerhet 

vurdere om denne atferden hadde en slik alvorlighetsgrad som jeg antar.   

5.1.4 Oppsummering 

Kategoriene mine kan også ses som et kontinuum med økende alvorlighetsgrad, hvor kategori 

1 er minst alvorlig og kategori 3 er mest alvorlig med tanke på å virke lærings- og 

undervisningshemmende. Som tabellen nederst tydelig viser observerte jeg klart høyest 

frekvens av uro innenfor kategori 1. Den synes ikke å overskride normale toleransegrenser, og 

den er ikke støyende. Dette er derfor den kategorien som synes å være minst alvorlig da den 

ikke synes å virke lærings- og undervisningshemmende på medelever og lærer. Den 

motoriske uroen kan likevel være selvforstyrrende for NN, dette vil bli diskutert senere i 

oppgaven. NN viser en lavere frekvens innenfor kategori 2 og kategori 3. Dette er atferd som 

kan defineres som norm- og regelbrytende, og som kan virke lærings- og 

undervisningshemmende på omgivelsene. Dette er altså atferd som i seg selv er mer alvorlig 

enn kategori 1, men som har en såpass lav frekvens hos NN at den oppfattes heller som 

normal enn unormal. Dette er atferd som likevel kan bli problematisk dersom mange elever i 

klassen viser denne typen forstyrrende atferd, noe som kan føre til et høyt støynivå og slik 

forhindre eller hemme undervisning og læring.  

For å illustrere frekvensen og alvorlighetsgraden på NN’s atferd har jeg ved hjelp av matrise 

(vedlegg 3) utarbeidet et diagram, som jeg har satt inn nedenfor (figur 2). Diagrammet 

tydeliggjør at NN viser betydelig mer uro innenfor kategori 1. Det er derfor hovedsakelig 

kategori 1 som vil være av interesse å diskutere videre i oppgaven. Kategorier kan være en 

god måte å systematisere atferden til NN på, og de kan åpne opp for å måle atferdens 

frekvens, intensitet og alvorlighetsgrad. Kategoriene kan man benytte til å angi en baseline, 

og på den måten måle og monitorere om atferden innenfor en kategori øker eller minsker. 

Kategoriene jeg har utviklet kan også bidra til å anslå en viss alvorlighetsgrad i forhold til å 

forstyrre NN sin læring, andres læring og undervisningen med de klare begrensninger jeg har 

drøftet tidligere.  

Det synes nødvendig å understreke at jeg kun har vært vitne til et utsnitt av den observerbare 

atferden til NN. Atferdskategoriene kan altså gi en del informasjon, men som jeg nå har vist 

er det mye jeg ikke vet. Kategoriene åpner i liten grad for å få innblikk i opplevelse og 

meningsdannelse i skolekonteksten. Jeg ønsker derfor i neste kapittel og trekke opp noen slike 



50 
 

perspektiver ved å diskutere noen tilnærminger som kan åpne for mulige forståelser av dette 

fenomenet i neste kapittel. 

 

 

Figur 2: Tabell over elevens observerbare uro 

 

5.2 Forskningsspørsmål 2: Hva kan NN’s uro være 
uttrykk for? 
Ut i fra mine atferdskategorier som alle er utviklet fra et utenfraperspektiv, er det ikke mulig 

for meg å komme med annet enn tolkninger basert på disse. Dette har jeg gjort for å oppøve 

evnen til å sette observasjoner inn i faglige perspektiver slik at jeg styrker mitt faglige blikk 

og vurderingsevne. Da oppgaven har en hermeneutisk tilnærming er det ønskelig å søke etter 

meningssammenhenger ut fra de data som foreligger. NN viser en særlig stor forekomst av 

uro innenfor kategori 1, diskusjonen vil derfor være særlig rettet mot den motoriske uroen. 

5.2.1 Skolekonteksten 

Sosialøkologi viser til menneskelig utvikling som et gjensidig samspill mellom mennesket og 

kontekst (Bronfenbrenner, 1979). I lys av dette perspektivet forstås atferd som et resultat av 
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samspillet mellom individ og kontekst. For å søke å forstå NN sin uro i lys av et 

sosialøkologisk perspektiv må man få innsikt i de ulike systemene rundt eleven, og forholdet 

mellom disse (Aasen et al., 2002). Etter å ha vært på NN sin skole kun noen dager, la jeg 

særlig merke til hvor lite fysisk rom det var for elevene å kunne bevege seg på i løpet av 

skoledagen, både ute i skolegården og inne i klasserommet.  

Skolens uteområde 

Begrepet affordances viser til hvordan de fysiske omgivelsenes har betydning i forhold til å 

begrense og muliggjøre handling og utfoldelse (Kirkeby et al. 2005). Uteområdet på NN sin 

skole domineres av store flater med asfalt. Utenfor inngangen står det noen benker. På den 

ene utkanten av skolegården er det satt opp noen skateboardramper, og på den andre utkanten 

er det en stor parkeringsplass. Det er lite tilrettelagt for bevegelse i skolegården, verken i form 

av variert terreng, ballbinge eller andre apparater. Skolegården har klare begrensninger for 

fysisk aktivitet og utfoldelse blant elevene. 

På tidspunktet for mine observasjoner hadde NN vært elev på ungdomsskolen i seks måneder, 

han var dermed en relativt fersk ungdomsskoleelev. Det er grunn til å tro at han kom fra en 

barneskole med et uteområde med flere muligheter for å utfolde seg enn det han nå har på 

ungdomsskolen. I følge SEF (2012) er det særlig en betydelig nedgang i fysisk aktivitet blant 

elevene i friminuttene fra 7. til 8. trinn, da andelen elever som er fysisk aktive i friminuttene 

synker fra 2/3 til 1/3. Kanskje må NN venne seg til å være i mindre bevegelse i friminuttet nå, 

enn det han har vært vant til tidligere. Sosial- og helsedirektoratet (2003) mener at det må 

satses mer på aktivitetsfremmende skolegårder på ungdomsskolene, da dette ikke har vært 

tilfredsstillende. I Kunnskapsløftet sin læreplan for kroppsøving står det skrevet: ”Rørsle er 

grunnleggjande for mennesket. (…). Kroppsleg aktivitet, som tidlegare høyrde kvardagslivet 

til, må ein no meir aktivt leggje til rette for og utvikle i allsidige rørslemiljø” 

(Utdanningsdirektoratet, 2012 b). Dette viser at dette er et tema som er tatt opp i sentrale 

styringsdokumenter, men det kan være langt mellom avgjørelser som blir tatt på makronivå 

før disse blir realisert på mikronivå, altså på NN sin skole.  

Organisering i klasserommet 

Med et stadig økende folketall i Oslo, sprenges kapasiteten til Osloskolen. Det bygges noen 

nye skoler, men ikke nok. Dette fører til at skolene fylles opp til de er smekkfulle 
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(Aftenposten, 2012). Sprengte skoler fører til at man må utnytte de skolene og den plassen 

man har maksimalt, og klassene fylles opp og det blir trangt i mange klasserom. Dette var 

tilfelle også på NN sin skole, hvor de hadde 30 elever i alle klasser. Klasserommet til NN er 

trangt, lite og strukturert, og det synes å gi få muligheter for utfoldelse. Hard funksjonalisme 

viser til at et rom er innredet med tanke på et bestemt virke (Kirkeby et al., 2005). Dette synes 

å beskrive klasserommet til NN, da dette rommet er strukturert med tanke på tradisjonell 

undervisning, i form av et kateter, en tavle og stoler på rekke og rad som fyller hele rommet. 

Dette og gir lite rom for alternative løsninger. Elevenes plassering i klasserommet kan ha mye 

å si i forhold til å skape ro og konsentrasjonsmuligheter (Kirkeby et al., 2005; Damsgaard, 

2003). NN har sin faste plass midt i klasserommet, og er dermed i sentrum for all aktivitet i 

klassen. Han får dermed med seg mye av det andre elever holder på med, kanskje til og med 

for mye i form av at han forstyrret? Han sitter omtrent midt foran kateteret, men det sitter to 

andre elever foran han. Læreren kan likevel lett ha et blikk på NN der han sitter. Jeg vet ikke 

hvorvidt plassene er tildelt av lærer eller selvvalgt. Til tross for at elevene sitter en og en, kan 

de lett snakke sammen da det er svært trangt mellom pultene. NN henvender seg ved flere 

tilfeller til en gutt som sitter til høyre for seg. Dette kan tyde på at NN sin plassering rett ved 

siden av denne gutten kan lede til uro. 

På skolen til NN praktiseres det 60 minutter lange læringsøkter, og det var forventet at 

elevene skulle sitte i ro hele timen. Dette så elevene stort sett så ut til å respektere, da det var 

lite vandring rundt i klasserommet. Timene jeg observerte besto av stillesittende og teoretisk 

undervisning med læreren ved kateteret, noe som synes å være vanlig på ungdomstrinnet: 

”Elevundersøkelsen 2007 viser at tavleundervisning og «å høre på læreren snakke» er den 

klart mest utbredte undervisningsformen på ungdomstrinnet og i Vg1.” (St. meld. 31, 2007-

2008). Kan skolens forventning om at NN skulle sitte stille og konsentrere seg over en lang 

periode bidra til at NN blir urolig? Dette kan føre til at NN ikke får utløp for et naturlig behov 

for bevegelse, noe man kan tenke kan føre til et energi- og bevegelsesoverskudd. Dette kan 

komme til syne som motorisk uro.  

I observasjon 3 som ble gjort en fredag ettermiddag, ser NN ut til å ha det travelt med å 

komme seg ut av klasserommet etter å ha sittet ved pulten store deler av dagen hele 

skoleuken. Alle mennesker har et naturlig behov for bevegelse, og noen mer enn andre. Gutter 

synes generelt å ha et større behov for bevegelse enn jenter, og skolekonteksten blir ofte en 

særlig utfordring for guttene (McClure, 2008; Befring, 2004a; Mangino, 2004; Nordahl, 
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2000). McClure (2008, s. 16) illustrerer dette på følgende måte: ”Many find it impossible to 

walk past a ball without kicking it” (McClure, 2008 s. 16). Jeg mener det kan være god grunn 

til å forstå NN sin motoriske uro som en reaksjon på et uteareal og et skolerom der bevegelse 

ikke prioriteres, eller er en del av skolens bevissthet. I et systemperspektiv kan man si at det 

er et gap mellom NN sitt behov og skolens fysiske miljø og rammer. En viktig innfallsport til 

å forstå NN’s tendens til motorisk uro kan nettopp være med bakgrunn i dette gapet. 

I et kroppsfenomenologisk perspektiv 

Den tradisjonelle teoretisk dominerende skolen passer for en del elever, men det er også 

mange elever som har behov for å berøre, sanse og bevege seg, og som ikke føler seg hjemme 

i denne skolen (Wiestad, 2006). Innenfor kroppsfenomenologien er man opptatt av elevens 

opplevelse av å være hjemme i verden som et subjekt og et objekt, mye tyder på at elevene 

ikke har mulighet til dette i skolen. Duesund (1995, s. 36) sier det slik ”Til skolen kommer 

eleven med sin levende, fenomenale kropp, og det er skolens oppgave å henvende seg seg til 

denne, ikke bare til fornuftskroppen eller delkroppen” (Duesund, 1995 s. 36).  

I ungdomsskolen synes man i stor grad å henvende seg relativt ensidig til fornuftskroppen. I 

skolekonteksten må elevene, som tidligere vist, forholde seg til en del rammer, både i det 

fysiske miljøet, og i form av normer og regler. På NN sin skole var det blant annet forventet at 

elevene skulle sitte i ro ved egen pult store deler av skoledagen. Mye tid gikk med til at 

elevene skulle gjøre oppgaver eller lytte til læreren formidle kunnskap. I observasjon 3 leste 

læreren en novelle for elevene, og det var stille i klasserommet. De fleste elevene hadde lagt 

hodet på pulten og så ut til å slappe av, og trives med å være passive lyttere. NN så imidlertid 

ut til å ha vanskelig for å falle til ro. Han la hodet ned på pulten og så ut som om han forsøkte 

og finne roen flere ganger, men begynte straks å bevege seg igjen. Det kunne se ut som om 

han ønsket å være i ro, men at han ikke klarte det. Det var også noen flere gutter, i tillegg til 

NN, som viste noe motorisk uro ved å vippe litt med beina eller lignende i løpet av denne 

observasjonen. Motorisk uro kan tolkes som en naturlig reaksjon på en undervisningssituasjon 

som krever at elevene skal sitte stille uten å gjøre noe annet enn å lytte over en lenger periode. 

Jordet (2010) mener at måten klasseromsundervisningen er organisert, hvor elevene må sitte 

stille ved pulten, fører til at de kroppslige behovene må disiplineres. Dette er ikke like lett for 

alle, og NN kan være en av dem. 
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Ut fra dette resonnementet kan man forstå at NN har et behov for bevegelse og utfoldelse som 

han ikke får utløp for i skolekonteksten. Inne i klasserommet må han temme kroppen og 

forsøke å beherske seg til å sitte rolig i stolen. Leder (1990) referert i Duesund (1995) skriver 

om kroppens nærvær og fravær i vår oppmerksomhet, og beskriver tre kroppsdimensjoner: 

den dys-fremtredende kroppen, den tilbaketrukne kroppen og den eks-statiske kroppen. Når 

den fysiske utfoldelsen blir begrenset, merkes kroppen på en negativ måte, den oppleves som 

dys-fremtredende. Gitt at NN opplever å måtte temme kroppen, vil han konstant bli minnet på 

sin kropp. Slik får den dys-fremtredende kroppen et negativt nærvær i bevisstheten. Den 

oppleves som problematisk og upassende.  

Læreren karakteriserer NN som en urolig elev som kan virke forstyrrende i klassen. Dette kan 

man tolke som at læreren ser på eleven sin uro som noe negativt. Dette kan føre til at læreren 

og/eller andre i omgivelsene mer eller mindre tydelig formidler til NN at den motoriske uroen 

er problematisk. Det at han får mye oppmerksomhet på dette, kan føre til at omgivelsene 

forsterker NN sin opplevelse av kroppen som dys-fremtredende. Han blir stadig påminnet sin 

kropp både gjennom seg selv og andre, og kroppen oppleves også sosialt dys-fremtredende 

(ibid.). Kanskje kan dette føre til at NN opplever en fremmedgjøring av kroppen, og at 

kroppen oppleves som et objekt. 

Den eks-statiske kroppen viser til en opplevelse av å være ute av seg selv. Kroppen trer 

tilbake fra oppmerksomheten, slik at man kan være fullstendig tilstede i verden. Den eks-

statiske kroppen er derfor den optimale kroppslige tilstanden i en læringssituasjon (Leder, 

1990 ref. i Duesund, 1995). Dersom NN erfarer kroppen som dys-fremtredende hindres han i 

å komme i kontakt med den eks-statiske kroppen, man kan si at kroppen ”(..) lukker seg om 

seg selv” (Duesund, 1995 s. 53). I et kroppsfenomenologisk perspektiv kan man forstå at han 

ikke er fullstendig åpnet mot verden og slik ikke kan nå sitt optimale læringspotensial.  

Sagt med andre ord kan man tolke det som at kroppen kommer i veien og oppleves dys-

fremtredende når NN er urolig. Dette er i tråd med Klette som sier til Bladet Forskning (2003) 

at det er liten plass til kroppen på ungdomsskolen. ”På barnetrinnet er det mye bevegelse og 

skifte av aktiviteter. Kroppen er en del av undervisningen. På ungdomstrinnet skjer all 

undervisning på samme sted. Kroppen er fraværende, og hvis den er tilstedeværende, er den 

kun et problem (..) ”. I et slik perspektiv kan NN’s motoriske uro være en naturlig måte å 

takle en unaturlig situasjon på. Avvikene er ut fra en slik tenkning uttrykk for en uheldig 

skolekontekst. NN’s atferd er bare uttrykk for å forsøke å mestre situasjonen. 
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5.2.2 Manglende tilpasning til NN’s styrker og læringsstil 

Howard Gardner sin teori om mange intelligenser (MI-teorien) fremhever at alle mennesker er 

forskjellige med ulike styrker eller intelligenser. Dette impliserer at elevene har ulike 

inngangsporter til læring. NN’s motoriske uro kan altså også forstås som et uttrykk for at han 

har et stort behov for å være i bevegelse når han lærer. 

Innenfor MI- teorien kjennetegnes elever med kroppslig-kinestetisk intelligens mellom annet 

ved at de ”beveger seg, rykker, klapper takten eller sitter urolig under langvarig stillesitting på 

et sted” (Armstrong, 2003 s. 45). Dette er elever som har behov for praktisk opplæring, fysisk 

aktivitet og bevegelse i opplæringssituasjonen, da dette forsterker læringen (Armstrong, 2003; 

Ekeberg & Holmberg, 2004). Dette er en beskrivelse som kan passe på NN, som stadig rører 

på seg i stolen. Den motoriske uroen til NN kan altså tolkes som at han har en kroppslig-

kinestetisk intelligens. Dersom dette er tilfelle vil NN ha behov for å bevege seg i løpet av 

timen for å lære optimalt. 

Det er også mulig at NN har en sterk romlig intelligens. Elever som har denne 

intelligensstyrken beskrives blant annet som elever som ”dagdrømmer mye” og ”tegner 

kruseduller på arbeidsbøkene, ark og annet materiale” (Armstrong, 2003 s. 45). Det kan også 

være at han har kombinasjoner av disse. Innenfor MI- teorien mener man at alle har flere 

intelligenser, og noen kan være ekstra godt utviklet. 

NN sin skole syntes, i likhet med mange andre skoler, i stor grad å henvende seg til elevene 

med logisk-matematisk og språklig intelligens. Når det ikke legges til rette for eller 

oppfordres til bevegelse og aktivitet på NN sin skole, vil dette måtte medføre motorisk uro da 

han ikke får utløp for dette behovet. Det blir en mistilpasning mellom NN sine talenter og 

inngangsport til læring, og skolens undervisning. NN sine styrker blir et problem heller enn en 

ressurs i møte med skolen. Det må likevel tas høyde for at det er begrenset hvor mye elevene 

vil kunne få mulighet til å bevege seg i en klasse på 30 elever, spesielt innenfor 

klasserommets rammer. I observasjon 2 sitter NN og skriver og jobber med en oppgave, mens 

han vipper hurtig opp og ned med beina. Det kan være at må bevege seg for å klare og 

konsentrere seg med oppgaven. Til en viss grad synes det å kunne være en støtte for elever 

som NN at det er aksept for å vippe med beina, eller holde på med en liten stressball, figur 

eller lignende mens han konsentrerer seg, så lenge dette ikke virker veldig forstyrrende på 

omgivelsene. 
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Dunn og Dunn sin sin læringsstilmodell innebærer et grunnleggende syn om at alle 

mennesker lærer på forskjellige måter og under forskjellige forhold (Dunn, 2004). Den har 

derfor noen likhetstrekk med MI- teorien. Innenfor læringsstilmodellen mener man at den 

tradisjonelle undervisningen kun er tilpasset noen av elevenes læringsstil. Ved å kartlegge 

elevenes læringsstil kan man tilpasse opplæringen til den enkelte elev, slik at flere får utnyttet 

sitt læringspotensial og klarer og konsentrere seg bedre (ibid.). Ut fra dette synet kan man 

forstå NN sin motoriske uro som et uttrykk for at han har behov for bevegelse og en mer 

praktisk tilnærming til læring. Skoledagen til NN er som vi har sett preget av mye 

lærerformidlet undervisning, stillesittende teori og lite variasjon. Slik undervisning synes å 

heller hemme enn fremme lærelyst og læring hos elever som har en annen form for 

læringsstil, men som likevel blir eksponert for samme type undervisning dag etter dag. Dette 

kan støttes av Befring (2004b, s. 245) “Begrepet “learning style” peikar (..) på den 

variasjonen som syner at vi tilnærmar oss ei læringsoppgave på ulike måtar. Det inneber at det 

vil oppstå diskriminerande tilhøve når skolen gir teori forrang framfor praksis (..)”.  

Ut fra dette perspektivet kan man forstå NN sin uro som at han har en kinestetisk læringsstil. 

Disse elevene vil gjerne ha vanskelig for å sitte stille og konsentrere seg over lenger tid, og 

konsentrasjonen kan bli forstyrret av et behov for utfoldelse og bevegelse. Elever med en 

kinestetisk læringsstil lærer best gjennom å bruke hele kroppen (Bunting & Lund, 2006; 

Mangino, 2004; Fine, Lovelace & Griggs, 2004). Man kan også forstå NN sin uro som tegn 

på en taktil læringsstil, noe som innebærer at man lærer best ved å ha konkreter man kan ta og 

røre på. Gitt at dette er tilfelle med NN kan den motoriske uroen være nødvendig for at NN 

skal lære optimalt, at han har  behov for å vippe med beina eller fikle med noe for å klare å 

konsentrere seg (Bunting & Lund, 2006). 

For at alle elevene skal lære optimalt må man, i følge Dunn og Dunn sin læringsstilmodell, 

legge til rette for elevenes læringsstil ved å for eksempel la en elev med sterk preferanse for 

bevegelse løpe en runde i gangen (Mangino, 2004). Det er spesielt viktig å legge til rette for 

læringsstilen hos elever som viser en form for problematferd. For disse elevene kan skolen bli 

en stor utfordring da det kreves at de skal sitte stille time etter time, noe som kan føre til 

frustrasjon og vanskeligheter med å konsentrere seg (Overland, 2009; Dunn & Dunn, 1999 

ref. i Mangino, 2004). I tillegg til hvilke sanser elevene lærer best gjennom, vektlegger 

læringsstilmodellen en rekke andre faktorer som er sentrale for optimal læring hos eleven. 

Dette gjelder både fysiologiske- og miljømessige stimuli, blant annet om eleven lærer best 
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ved å sitte formelt ved en pult, eller om eleven heller lærer ved å sitte uformelt, for eksempel 

ved å sitte på gulvet med beina i kors (Bunting & Lund, 2006). Dunn og Dunn sin 

læringsstilmodell kan bidra med en bredere forståelse av elevatferd som tradisjonelt har blitt 

sett på som negativ (Dunn, 2004). Kanskje kan den også bidra til å utvide synet på læring? 

I lys av MI- teorien og læringsstilmodellen er det mye som kan underbygge at NN’s uro kan 

være et uttrykk for kroppslig frustrasjon fordi undervisningen ikke er tilpasset hans særlige 

evner og læringsstil. Dersom kroppen tar stor plass i NN’s bevissthet kan man i et 

kroppsfenomenologisk perspektiv si at dette kan føre til at han opplever kroppen som dys-

fremtredende. Dette kan videre gå utover NN sin konsentrasjon og læring  

I stortingsmelding 22 (2010-2011) fremheves betydningen av et bredt kunnskapssyn på 

ungdomstrinnet, og at man i større grad må ta hensyn til at elevene er forskjellige. Videre 

vektlegges det at “Opplæringen kan blir mer variert og ta i bruk et større spekter av 

læringsstrategier, slik at flere elever får større utbytte av skoletiden”. Det ligger altså mange 

gode ideologier på makronivå, men det kan være vanskelig å gjennomføre alle disse innenfor 

skolens rammer. Opplæringsloven § 1-3 er tydelig i sitt krav om tilpasset opplæring: 

«Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og 

lærekandidaten». I observasjonene av NN og klassen var det en del som tydet på at dette 

prinsippet ikke ble etterfulgt i tilstrekkelig grad, da læreren ofte underviste alle elevene fra 

kateteret. Å tilpasse undervisningen til 30 elever innenfor lærerens gitte rammer er en stor 

utfordring for læreren (Nilsen, 2008). Det kan være vanskelig og ha blikket på den enkelte 

elev. I et sosialøkologisk perspektiv kan man si at kan være flere grunner til dette. 

Klasserommets arkitektur og struktur, som vist til tidligere, kan virke begrensende i forhold til 

lærerens mulighet til å legge til rette for den enkelte elevs behov, da det er lite rom for 

variasjon innenfor klasserommets arkitektform og fysiske utforming. Det er også en 

begrensning i materialet læreren har til rådighet. Kommunens økonomi vil på mesonivå ha 

betydning for ressursene på den enkelte skole (Bø, 2000). Læreren har også press på seg fra 

makronivå i forhold til å komme gjennom alt læreplanen sier elevene skal kunne i det enkelte 

fag før året er omme. I tillegg vil undervisningen vil være preget av lærerens eget 

kunnskapssyn og forståelse av styringsdokumentene, samt personlige ønsker og behov. Det 

synes ofte å være et gap mellom de sentrale styringsdokumentenes intensjoner og den faktiske 

opplæringen som finner sted på den enkelte skole. Her kan man snakke om den ikke-
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iverksatte læreplanen (Nordahl, 2003). Gode intensjoner synes ikke alltid å være tilpasset 

strukturen i skolen. 

I stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) hevdes det at “Gode faglige resultater avhenger av at 

tiden i skolen i størst mulig grad brukes til læring, og at det er ro og orden i klasserommet”. 

Er ro nødvendigvis det beste for læring? Ikke dersom man ser ro som fravær av kroppslig 

bevegelse, og man velger å tro at elevene er forskjellige med ulike styrker og inngangsporter 

til læring. Kanskje man bør utvide forståelsen av arbeidsro med tilrettelagt læringsmiljø så 

langt det er mulig. Dagens fysiske utforming er slik at bare visse læringstiler og preferanser 

blir imøtekommet. Dette kan føre til at enkelte elever svarer med å framtre som rastløse, vise 

motorisk uro, og kanskje oppleve kjedsomhet. Dette synes det å være viktig å være klar over 

slik at ikke motorisk uro forstås snevert. Motorisk uro trenger ikke være synonymt med 

atferdsvansker. 

5.2.3 Gutten er særlig evnerik 

I lys av mine observasjoner og teori kan den motoriske uroen og tilsynelatende manglende 

engasjementet NN viser i timen også tolkes som at han er en særlig evnerik eller begavet elev 

som kjeder seg fordi nivået det undervises på ganske enkelt ikke representerer noen 

utfordringer for NN. Dette er i tråd med Ruf (2005) som hevder at enkelte evnerike barn viser 

uro på skolen på fordi de ikke møter nok utfordringer, noe som fører til at de kjeder og mister 

engasjement og interesse. Dette kan illustreres gjennom flytsonen. Flytsonen er den naturlige 

balansen mellom utfordringer og ferdigheter. Når man er i flytsonen har man en optimal 

mulighet for læring. Dersom utfordringene er for lave kan dette føre til kjedsomhet, noe som 

ofte fører til at elevene begynner å dagdrømme eller bli urolige. På samme måte kan også for 

høye utfordringer føre til uro (Csikzentmihalyi, 1990 ref. i Overland, 2009).  

I matematikktimen i observasjon 2 går klassen gjennom oppgaver elevene har hatt i 

hjemmelekse. Flere av elevene rekker opp hendene og svarer på oppgavene. NN virker 

uengasjert og ser ut som han kjeder seg, han ser ikke mot tavlen og han rekker ikke opp 

hendene i løpet av observasjonen. I stedet sitter han og tegner, leker med linjalen sin, dunker 

blyanten i pulten og forsøker å få kontakt med andre elever. Da vi vet at NN oppnår gode 

karakterer, kan denne atferden tolkes som at han kjeder seg fordi dette er noe han allerede 

kan, og har gjort seg ferdig med. 
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Mange elever som er særlig evnerike erfarer daglig at det er lite nytt og spennende og lære i 

undervisningen. Det er lite de ikke allerede vet og kan. Uro blant disse elevene kan også 

forstås som en protest på at de må jobbe med ting de allerede kan, eller for å vise andre elever 

at de ikke er så smarte (Ruf, 2005). Altså en måte å mestre den sosiale arenaen. Begrepet 

skjult læring viser til at elevene lærer mye i tillegg til det som det er ment at de skal lære (Bø, 

2000). Mangelen på utfordringer i timen kan føre til en skjult læring som innebærer at hver 

gang undervisningen består av stoff eleven allerede kan, lærer han i virkeligheten at 

undervisningen er uinteressant og kjedelig, og kanskje etter hvert at skole generelt er kjedelig. 

Slik lærere han seg kanskje å mestre denne utfordringen på en annen måte, i form av motorisk 

uro eller at han drømmer seg bort. Dette kan videre føre til underyting hos eleven, noe som 

viser til et misforhold mellom elevens evner og forutsetninger, og det eleven faktisk presterer 

(Imsen, 2000). Gitt at NN er særlig evnerik kan han i lys av dette være en underyter som 

kunne ha fått enda bedre faglige resultater dersom han hadde mottatt tilpasset opplæring. Uro 

og atferdsproblemer forekommer i større grad hos de begavede guttene enn jentene. 

Hverdagen i klasserommet krever allerede mye stillesitting særlig for gutter, hvis de da i 

tillegg blir undervist i ting som er langt under deres evnenivå kan man forstå uro og 

atferdsproblemer som en naturlig reaksjon hos disse elevene (Ruf, 2005). Dersom skolen ikke 

kartlegger og tilrettelegger for de begavede elevene kan det tenkes at dette kan få uheldige 

konsekvenser, som å ødelegge elevenes potensial og naturlige lærelyst. 

Befring (2004b) mener variasjon kan ses på problematisk dersom alle elevene skal gå i takt, 

men mener at man like gjerne kan forstå variasjon blant elevene som et berikende trekk. Han 

sier videre at man bør stimulere og støtte opp under det enkelte barns styrker. Dette innebærer 

også og ta vare på de særlig talentfulle elevene, noe han mener det har vært lite fokus på i den 

norske skolen. Prinsippet om tilpasset opplæring innebærer at opplæringen skal tilpasses 

evnene og forutsetningene til hver enkelt elev (§1-3). Dette inkluderer også de faglig sterke 

elevene. I st.meld. 22 (2010-2011) understrekes betydningen av at skolen tar vare på elevenes 

talenter, og sørger for at alle elevene møter utfordringer. Videre står det skrevet at dette er noe 

skolen kan bli bedre på. Her synes spesielt den enkelte skole og lærer på mikronivå og ha et 

ansvar for undervisningen dekker enkelte elevs behov. 
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5.2.4 Kjedsomhet og motstand 

Kan NN’s motoriske uro være et uttrykk for en stille protest eller motstand mot en skole han 

ikke finner seg til rette i? Ungdomstrinnet kan domineres av en formidlende, erfaringsfjern og 

lærerstyrt undervisning, hvor elevene selv er lite aktive (Nordahl, 2003; Bladet Forskning, 

2003). Dette synes også i stor grad å være tilfelle på NN sin skole. Jeg observerte i fagene 

engelsk, norsk og matematikk, noe som kan regnes som tunge teoretiske fag. Timene jeg 

observerte i var preget av en tradisjonell undervisning hvor lærerne formidlet fra tavlen, mens 

elevene skulle lytte til læreren, eller løse oppgaver. Det var også denne typen undervisning 

som dominerte da jeg var på skolen i praksis i forkant. I matematikktimen i observasjon 2 

gjennomgikk læreren matteoppgaver på tavlen. NN satt generelt urolig, og kunne se ut som 

han kjedet seg. I løpet av det kvarteret jeg observerte satt han først å dunket med blyanten i 

pulten, før han senere begynte å skrape med linjalen i pulten. Noe senere begynte han igjen å 

slå blyanten i pulten, noe som laget en del lyd. Kan NNs uro være et uttrykk for motstand mot 

en undervisning som oppleves som lite meningsfull og kjedelig? I en undersøkelse om 

ungdomsskoleelevers holdninger til matematikk kom det frem at elevene ikke vurderte det 

som et fag de ville få bruk for senere i livet (Imsen, 2000). Dersom faget ikke oppleves som 

noe som er av verdi for elevene, kan dette bidra til kjedsomhet og motstand. Motstanden kan 

være både passiv og aktiv (Nordahl, 2003). I eksempelet fra observasjon 2, som vist til 

ovenfor, kan NN sin atferd tolkes NN som aktiv motstand, men det kan også være at han viser 

passiv motstand ved å drømme seg bort og ikke følge med på undervisningen.  

Forskning viser at hele sju av ti elever i ungdomsskolen oppgir at de er helt eller litt enig i at 

de kjeder seg på skolen, videre synes hele 80 % av elevene at de synes undervisningen er for 

teoretisk (Øya, 2011). Ungdomsskoleelevene forteller selv at den teoretiske undervisningen 

fører til at de kjeder seg og blir urolige (Berger, 2000). Kjedsomhet er et noe uklart og 

omfattende begrep. I følge Berger er dette et belastet ord for mange voksne. Det er et 

samlebegrep elevene bruker mye, og hun mener videre at elevenes beskrivelse av kjedelig 

nærmest kan oversettes med frustrerende. Mange elever kan også være vant til at all 

informasjon er underholdende. Det er ikke skolen, noe man kan tenke seg kan føre til 

kjedsomhet og motstand mot undervisning og lærer. Den synes umulig å forestille seg en 

skole hvor ingen elever kjeder seg. Dette er vel heller ikke et mål i seg selv. Men det å lære 

om seg selv og verden burde ideelt sett være preget av engasjement og utforskerglede. 

Kanskje kunne dette også føre til mindre uro i skolen?  
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Regjeringen fremhever stadig betydningen av å utvikle kreative evner hos elevene (St.meld. 

30 (2003-2004)) men hvordan får man gjort dette tilstrekkelig innenfor en tradisjon der 

kunnskap forstås som noe faktisk og bestandig, og den reproduksjonen av kunnskap og fakta 

premieres. Sir Ken Robinson hevder at ”skolen marginaliserer det du synes er interessant”. 

Han mener videre at rammene i skolen bidrar til å legge lokk på kreativiteten til elevene og 

dreper engasjement (Forskning.no, 2012).  

Skolen er kjennetegnet av en rekke rammer og reguleringer (jf. 5.2.1). Dette blir gjerne 

begrunnet med “(..) den praktiske nødvendighetens logikk”. Det er nødvendig med 

reguleringer i skolen fordi det er såpass mange elever i et lite rom, med svært få voksne 

tilstede (Imsen, 2000 s. 373). Skolesystemet krever altså en relativt stor grad av konformitet 

og tilpasning fra elevenes side, og det er ikke alle elever som er like villige til dette og som 

dermed viser en form for motstand. I observasjon 2 bestemmer læreren at NN skal sette seg 

og jobbe med en annen elev. NN reagerer med å stønne og dunke hodet i pulten, og han blir 

sittende uten å flytte seg. Læreren gjentar etterhvert at NN skal flytte seg, og NN drar stolen 

sin sakte bort til den andre eleven. Kort tid etterpå flytter han seg tilbake til egen plass uten 

lov. Her kan NN sin atferd tolkes  som et uttrykk for aktiv motstand mot lærerens avgjørelse 

og autoritet.  

Nordahl (2003) hevder at en del lærere ønsker å opprettholde sin autoritet og hegemoni i 

klasserommet. Dette kan bidra til at undervisningen blir lærerstyrt og formidlende, og at 

elevene blir passive. Følgende sitat er hentet fra beskrivelse av kontekst, lærerne til NN 

beskriver klassen: ”Læreren uttaler videre at de nærmest har gått helt bort fra arbeidsmåter 

som prosjektarbeid, da dette fører til altfor mye uro blant elevene”. En annen lærer sier at: 

”(..) i denne klassen er det nødvendig med stramme tøyler, eller så kan det gli helt ut”. Mange 

elever ønsker seg en undervisning hvor de kan være mer aktive (Jordet, 2010). Berger (2000) 

sier at mange elever ønsker mer prosjektarbeid som del av undervisningen. Dette er imidlertid 

en arbeidsmåte som innebærer at læreren må gi fra seg noe av kontrollen i klasserommet. 

Lærernes utsagn kan med dette tolkes som en måte å beskytte egen autoritet og trygghet i 

klasserommet, noe som igjen kan medvirke til passivitet og kjedsomhet hos elevene. 

5.2.5 Oppsummering 

Jeg har her lagt frem en vifte av mulige forklaringer basert på mine observasjoner av NN og 

tolkninger av disse. Det finnes flere mulige forklaringer, men jeg har sett meg nødt til å 
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avgrense meg. I lys av de observasjonene jeg gjorde av NN, teoretiske perspektiver og egen 

forforståelse kom jeg frem til flere mulige måter å forstå NN sin uro. Da det særlig var 

motorisk uro som utmerket seg hos NN, er det denne formen for uro som også har vært 

fokuset i diskusjonen.  

Da jeg observerte slo det meg at det fysiske miljøet synes å begrense elevenes bevegelse og 

utfoldelse. Uteområdet var preget av store flater med asfalt, og det var lite tilrettelagt for at 

elevene kunne være fysisk aktive. Uteområdet var også lite innbydende, og det var ikke lagt 

til rette for at elevene skulle kunne ”rase fra seg”. NN har gått et halvt år på ungdomsskolen, 

og det viser seg at det er mindre bevegelse i friminuttet på ungdomsskolen. Forskning viser at 

det er en betydelig nedgang i fysisk aktivitet i friminuttet fra 7. klasse til 8. klasse (SEF, 

2012). I lys av dette kan man forstå NN sin uro uttrykk for at han ikke får utløp for energi og 

bevegelse i friminuttene. Inne i klasserommet var det også begrenset rom for utfoldelse. Jeg 

opplevde klasserommet som trangt til å skulle romme 30 elever. Læringsøktene varte i 60 

minutter, noe jeg mener kan være et langt tidsspenn å konsentrere seg for noen av elevene, 

spesielt med lite variasjon. Det syntes å herske noen klare regler og normer i klasserommet. 

Elevene skulle sitte ved pulten sin, de skulle rekke opp hånden når de ville si noe, og ellers 

være stille. Gitt at det er slik at NN ikke får utløp for utfoldelse og bevegelse kan dette føre til 

at han må temme kroppen til å sitte i ro. Dette kan videre føre til at kroppen tar mye plass i 

NNs bevissthet og at han opplever kroppen som dys-fremtredende. Slik kommer ikke NN i 

kontakt med den eks-statiske kroppen, noe som kan komme i veien for læring. Faren er at NN 

opplever å ikke passe inn og å ikke mestre, derfor kan skoletiden bidra til å legge opp til en 

diffus negativ selvfølelse og manglende kontakt med kroppen og de ressursene han har. 

NN sin uro kan også være uttrykk for at NN har en en annen tilnærming til læring enn det 

som blir blir verdsatt og lagt til rette for på skolen. Dersom NN har en sterk kroppslig-

kinestetisk intelligens kan dette føre til at han har har et behov for bevegelse og at han lærer 

gjennom bevegelse. Dersom det ikke blir lagt til rette for bevegelse i skolekonteksten kan 

dette føre til kroppslig frustrasjon, og at hans styrke blir et problem heller enn en ressurs. 

Dersom NN har en kinestetisk læringsstil vil en stillesittende og teoretisk skole kunne føre til 

konsentrasjonsvansker og kroppslig uro. Det blir et gap mellom NN sine styrker og 

inngangsport til læring, og skolens undervisning.  

En annen måte og forstå NN’s motoriske uro er at han kan være en særlig evnerik elev som 

møter for lite utfordringer i undervisningen. Dette kan føre til at han begynner å kjede seg, 
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noe som videre kan gi utslag i kroppslig uro. Dette er i tråd med at han har gode karakterer, 

men er motorisk urolig og ser ut som om han kjeder seg i timen.  

Den uroen NN viser i klasserommet kan også tolkes som utrykk for kjedsomhet og motstand 

mot en formidlende og erfaringsfjern skole han ikke finner seg til rette i. Eller motstand mot 

reguleringer og krav om konformitet i skolen. Dette kan resultere i at NN viser passiv eller 

aktiv motstand mot undervisningen, læreren og skolen.  
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6 Avslutning  
Denne masteroppgaven er skrevet med tilknytning til pilotstudien ”Uro i skolen/ Disruptive 

Behavior in Schools”. Det var i prosjektets  interesse at jeg skulle observere og identifisere 

uro hos en elev i klasserommet, da disse data skal kunne brukes til videre forskning. 

Problemstillingen min var: 

Hvilke typer uro kan observeres hos en gutt i 8. klasse, og hvordan kan man belyse denne 

uroen fra en kritisk analyse av skolekonteksten og skolens faktiske tilrettelegging for elevens 

behov? 

Dette har jeg belyst gjennom følgende forskningsspørsmål:  

1. Hva kan kategoriene si noe om, og hvilke begrensninger har de? 

2. Hva kan NN’s uro være uttrykk for? 

Observasjonene av eleven viste at eleven som ble observert i hovedsak viste motorisk eller 

kroppslig uro. Da dette er en observasjonstudie hadde jeg ikke tilgang på elevens egen 

opplevelse. Dette gjorde at jeg i lys av en hermeneutisk tilnærming måtte tolke og forsøke å 

forstå hva elevens uro kunne være uttrykk for i lys av kontekst.  

Jeg la særlig merke til at elevens skolehverdag var preget av svært mye stillesitting. Timene 

var preget av såkalt tradisjonell undervisning i form av at elevene skulle sitte ved pulten og 

løse skriftlige oppgaver eller lytte til læreren. Mye av stoffet var teoretisk og abstrakt, og 

timene var preget av lite variasjon, noe som synes å være relativt vanlig på ungdomstrinnet 

(Bladet Forskning, 2003; Nordahl, 2003). Denne typen undervisning passer for en del av 

elevene, men ikke alle. Det syntes altså å eksistere krav om tilpasning i skolen som særlig 

fungerte for noen av elevene. Jeg tolket derfor elevens motoriske uro som uttrykk for en skole 

med lite muligheter for bevegelse og utfoldelse, og som ikke synes å være tilpasset NN sine 

behov. Det var tilsynelatende mistilpasning mellom elevens behov og skolens tilrettelegging. 

Det kan være mange årsaker til at det kan være vanskelig å tilrettelegge skolekonteksten og 

opplæringen i tråd med elevenes behov. I lys av et sosialøkologisk perspektiv vil jeg legge 

frem følgende resonnement: på makronivå ligger det en rekke kulturelle ideologier og syn på 

hva som er kunnskap og skole. Her utvikles sentrale styringsdokumenter som 
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opplæringsloven og skolens læreplaner. Her ligger intensjoner om blant annet en tilpasset 

opplæring for alle elever. På eksonivået vil kommunens økonomi og lokale skolepolitikk 

virke inn på den enkelte skoles mulighet på mikronivå til å realisere intensjonene fra 

makronivå. Blant annet skolens fysiske rammer i klasserommet og ressurser med tanke på 

lærertetthet og materiale. Her vil også den enkelte lærer ha betydning for hvordan læreplanen 

blir forstått, og hvordan læreren med sitt personlige kunnskapssyn og erfaringer vil 

gjennomføre undervisningen. I tillegg vil læreren ofte, som i NN sin klasse, ha 30 elever i 

klassen som alle har behov for å bli sett på som unike individer med helt egne styrker og 

potensial for læring. Mye tyder på at det er flere gap mellom de ulike nivåene. Det kan ligge 

mange gode intensjoner på makronivå, men disse skal gjennom flere filtre for å kunne 

realiseres i klasserommet. Den store faren er jo at skoleplanleggerne ikke makter å påvirke 

kvaliteten i det enkelte klasserom, og for den enkelte elev. Eleven på sin side kan jo erfare å 

komme til kort og mislykkes på en arena som tar store deler av oppveksten. Dersom verken 

lærer eller skolen er bevisst nok til å kunne reflektere og undre seg over hvor sammensatte og 

komplekse årsaker en kan ha for å forstå elevens fysiske uro, så kan de svare med sanksjoner 

og konsekvenser. Dette kan videre forsterke en negativ spiral og føre til mer lærings- og 

undervisningshemmende atferd. Det kan altså ut fra min vurdering antydes et visst gap 

mellom de ulike nivåene, makro, meso, ekso og mikro, som i siste instans kan gi både eleven, 

familien og læreren en opplevelse av å mislykkes.  

Jeg ønsker å fremheve at jeg kun har diskutert et lite utvalg av mulige forklaringer, og at det 

kan finnes en rekke andre mulige måter å forstå NN’s atferd. Jeg mener det er viktig at man 

som som pedagog ikke setter merkelapper på elevene som ”urolig” eller ”vanskelig”, da dette 

kan ha mange negative konsekvenser for eleven. Jeg mener heller man skal gå bredt ut, og 

forsøke kartlegge og forstå hva denne atferden faktisk kan være uttrykk for i et nært og 

forpliktende samarbeid med de det faktisk gjelder. De fleste elever forsøker å mestre sin 

hverdag som best de kan (Imsen, 2000). Her synes observasjon å være et nyttig verktøy da 

man kan danne seg et deskriptivt bilde av hva eleven faktisk sier og gjør, som ikke er farget 

av pedagogens holdninger og oppfatninger av eleven. Ofte er det mye skolen kan gjøre for å 

tilrettelegge bedre for at eleven skal mestre sin skolehverdag og ha optimale muligheter for 

læring. Det synes å være av vesentlig betydning og ha et konstruktivt blikk på ungdomsskolen 

slik at man kan utvikle en skole der elevene trives og opplever mening og mestring innenfor 

sin egen læringssone. 
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Dette er ikke ment som en ren kritikk av skolen og skolesystemet, det er klart det er mye 

positivt der ute. Dette gjelder også skolen hvor jeg observerte, hvor jeg møtte mange dyktige 

folk. Jeg mener likevel at det er av større betydning å fokusere på alt som kan bli bedre, enn 

det som allerede er bra nok. Kanskje er den perfekte skolen en utopi vi stadig må strekke oss 

mot? 

”Sluttmålet for opplæringa er å eggje den einskilde til å realisere seg sjølv på måtar som 

kjem fellesskapet til gode - å fostre til menneskelegdom for eit samfunn i utvikling” 

(Utdanningsdirektoratet, 2012). 
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Samtykkeskjema 

Til Foresatte, 

Jeg er student ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og skriver 

masteroppgave om elevers atferd i klasserommet. Oppgaven er del av et større 

forskningsprosjekt som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og University of 

California, Berkeley. Målet med prosjektet er å sammenligne norske og amerikanske elevers 

atferd i klasserommet. Forskningen skal bidra til å forbedre elevers skolehverdag. 

Jeg ønsker å observere elevene i ditt barns klasse. Observasjonene vil være fordelt over fem 

dager. Alle navn og opplysninger behandles konfidensielt.  

Hvis du/dere har noen spørsmål, ta kontakt på telefon: 41 54 91 85 eller e-post: 

ksflatoy@student.uio.no. 

 

Takk for din samarbeidsvilje. 

Med vennlig hilsen, 

Sunniva Bø Flatøy 

 

_____ JA, jeg tillater Sunniva Bø Flatøy å observere mitt barn i klasserommet 

 

______NEI, jeg tillater ikke at mitt barn observeres i klasserommet 

 

_____________________________________       ______________ 

      Signatur fra foresatte                              Dato 
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Vedlegg 2: 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 
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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 

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/aldersgr
uppe: 

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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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/aldersgr
uppe: 

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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3.gangs observasjon   av enkelt elev / enkelt barn  

i klasse / Samlingsstund  

OBSERVASJON AV UROLIG ADFERD 

 

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) 

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/aldersgr
uppe: 

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: 

 

 

 

4.gangs observasjon:   av enkelt elev / enkelt barn  
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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/aldersgr
uppe: 

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: 

 

 

5.gangs observasjon:   av enkelt elev / enkelt barn  

i friminutt /lek  
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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/aldersgr
uppe: 

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: 

 

 

Hovedresultater 

Fortell hva som du oppfatter som hovedresultatene av observasjonene du har gjort om 
uro, når du ser observasjonene i sammenheng: 
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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 3: Matrise 

 

 Kategori 1: 
Motorisk uro som 
ikke forstyrrer andre 
 

Kategori 2: 
Motorisk og verbal 
uro som ser ut til å 
forstyrre andre 
 

Kategori3: 
Motorisk og verbal 
uro i samspill med 
andre, som kan 
forstyrre for 
undervisningen 

Observasjon 1 
15 minutter 
 

   

Sammenfatning 
observasjon 1  
(antall ganger) 

   

 

 

 Kategori 1: 
 

Kategori 2: Kategori 3: 

Observasjon 2 
15 minutter 

   

Sammenfatning 
observasjon 2 

   

 

 

 Kategori 1: Kategori 2: Kategori 3: 
 

Observasjon 3  
 

  

Sammenfatning 
Observasjon 3 

 
 

  

 

 

 

 

 


