
!! I!

 

 

Uro i skolen 
Uro og symbolsk interaksjonisme 

 

 Maria Valseth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave ved Institutt for spesialpedagogikk/ Det 

utdanningsvitenskapelige fakultet 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
 

Vår 2014 

 



!II!

 



!! III!

Uro i skolen og symbolsk interaksjonisme 



!IV!



!! V!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Forfatter 

 

År 

 

Tittel 

 

Forfatter 

 

http://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 



!VI!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!! VII!



!VIII!

 



!! IX!

Sammendrag 
Bakgrunn 

Denne masteroppgaven er tilknyttet forskningsprosjektet ”Uro i skolen: A Comparative 

Study Between Schools in Norway and the United States”, ledet av professor Liv Duesund. 

Forskningsgruppen driver komparative studier av skoler i  USA og Norge, med fokus på uro. 

Uro anses å være en av skolens største utfordringer (Kunnskapsdepartementet, 2008). Lærere 

bruker mye tid på å dempe uro og flere oppgir uro som en av årsakene til at de slutter i yrket 

etter få år (Greene, 2011). Uønsket atferd brukes ofte synonymt med uro (Kauffman, Mostert, 

Trent & Pullen, 2006; Apter, 1982; Cooper, Smith & Upton, 1994; Ogden, 2009). Fordi 

uønsket atferd ikke kan forstås uten å se den i sammenheng med omgivelsene vil uro i denne 

undersøkelsen bli studert i lys av interaksjonen mellom elevens uønskede atferd og 

omgivelsene. Da interaksjon er i fokus brukes elementer fra symbolsk interaksjonisme som 

forståelsesramme. Disse elementene er interaksjon, nået og mennesket som aktivt vesen.  

 

Problemstilling 

I undersøkelsen var et av formålene å beskrive elevens uønskede atferd. Dette var en 

forutsetning for å kunne belyse interaksjonen mellom atferden og omgivelsene. Omgivelsene 

bestod av andre elever og lærere. Lærernes måte å reagere på den uønskede atferden fanget 

min oppmerksomhet da reaksjonene var ulike fra lærer til lærer og dette påvirket elevens 

atferd. Derfor har omgivelser i dette tilfellet blitt avgrenset til å dreie seg om lærerreaksjoner. 

Lærerreaksjoner blir i oppgaven sett i sammenheng med temaet aktivitet fra symbolsk 

interaksjonisme. Hovedproblemstillingen lyder dermed som følger: 

 

Hvordan kan uro forstås i et symbolsk interaksjonistisk perspektiv? 

 

Både uro og symbolsk interaksjonisme er omfattende temaer. Derfor har jeg utarbeidet fire 

forskningsspørsmål for å konkretisere og avgrense problemstillingen: 

 

1) Hva karakteriserer elevens uønskede atferd? 

2) Hvordan kan lærerens aktivitet  påvirke den uønskede elevatferden?  

3) På hvilke måter preger nået lærerens aktivitet?  

4) Hvilken betydning har aktivitet og nået for interaksjonen mellom lærer og elev i 

forbindelse med uro?  
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Metode 

Alle oppgaver som er tilknyttet prosjektet ”Uro i skolen” må bruke observasjon som metode. 

Prosjektgruppen har i samarbeid utviklet et observasjonsskjema og retningslinjer for hvordan 

dette brukes. Observasjonene var av kvalitativ art og de ble gjennomført fire ganger, hvor 

hver observasjon varte i femten minutter. Den samme eleven ble observert under alle 

observasjonene. Eleven er anonymisert og kalles Albert i oppgaven. 

 

Resultater 

Uro blir i oppgaven forstått som en kollektiv forstyrrelse. Dette innebærer at det er en 

forstyrrelse som preger klassen som helhet og at flere aktører er involvert. En enkelt elev sin 

uønskede atferd kan være en del av denne forstyrrelsen, men den kan ikke være definisjonen 

på uro slik uro forstås her. Dette har også bakgrunn i at uønsket atferd i denne oppgaven er 

avgrenset til å være den mildeste formen som å vandre i klasserommet eller prate uten 

tillatelse. Det er med andre ikke alltid at denne type atferd er forstyrrende for klassen som 

helhet. 

 

Den uønskede atferden som ble observert var at Albert pratet uten tillatelse. Pratingen 

foregikk på to ulike måter. Han kommenterte det læreren sa eller han pratet med sidemannen 

eller andre medelever. I undersøkelsen var Albert sin atferd gjennomgående lik under alle 

observasjonene. Uroen som oppstod var likevel svært varierende etter som hvilken lærer som 

underviste. De gangene det oppstod uro så det ut til at noe av årsaken var at lærerne reagerte 

på uønsket atferd med hevet stemme og negativt rettede korrigeringer. Korrigeringene 

fokuserte på den uønskede atferden og var konfronterende mot eleven det gjaldt. Slike 

korrigeringer kan gjøre at atferden eskalerer (Greene, 2011; Colvin, 2010). Da atferden 

eskalerte på grunn av denne type korrigeringer kan man si at det oppstod uro. Dette fordi 

korrigeringen med hevet stemme sammen med den eskalerende uønskede atferden, utgjorde 

en kollektiv forstyrrelse. Til sammenligning var det arbeidsro der lærerens aktivitet var preget 

av fokus på undervisning og oppmuntring av ønsket atferd. Dette til tross for at Albert i disse 

timene viste like mye uønsket atferd som i de urolige timene. I disse timene fikk ikke den 

uønskede atferden eskalere, da læreren hele tiden dempet den gjennom sin måte å reagere på. 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
Denne masteroppgaven er tilknyttet forskningsprosjektet ”Uro i skolen: A Comparative 

Study Between Schools in Norway and the United States”, ledet av professor Liv Duesund. 

Forskningsgruppen driver komparative studier av skoler i USA og Norge, med fokus på uro. 

Jeg ble introdusert for forskningsprosjektet våren 2013.  Etter samtaler med Liv Duesund ble 

det bestemt at jeg skulle skrive min masteroppgave for prosjektet.  

 

Uro i skolen er en av skolens største utfordringer og mange lærere slutter i yrket sitt etter få 

år på grunn av uro (Kunnskapsdepartementet, 2008; Greene, 2011). Min interesse for 

spesialpedagogikk og spesielt uro i skolen ble vekket i løpet av min allmennlærerutdanning i 

Trondheim. Gjennom praksis på ulike skoler fikk jeg mulighet til å se hvor mye lærere 

strevde med uro. Det som var spesielt interessant var hvordan ulike lærere håndterte elevene 

ulikt, og hvordan lærerens væremåte påvirket elevenes atferd. Denne observasjonen har 

vekket min interesse for hvordan mennesker påvirker hverandre og at atferd ikke kan forstås 

isolert fra sine omgivelser. Dette har ledet meg til å bruke symbolsk interaksjonisme som 

teori i oppgaven og grunnantakelser fra denne teorien danner utgangspunktet for perspektiver 

som presenteres i teksten.  

 

 

. 

1.2 Tema 
Kunnskapsdepartementet satte i 2008 uro på dagsorden gjennom sin stortingsmelding (nr. 31) 

”Kvalitet i skolen”. Her fremheves uro som en av de største tidstyvene i skolen. Uro kan være 

at elever forstyrrer andre elevers læring og lærerens undervisning gjennom å snakke i timen 

uten lov eller ikke gjør som de får beskjed om. Denne forståelsen definerer uro som uønsket 

elevatferd og dette er den vanligste måten å forstå uro på (Kauffman, Mostert, Trent & 

Pullen, 2006; Apter, 1982; Cooper, Smith & Upton, 1994; Ogden, 2009).  

 

Det er forsøkt ulike tiltak for å håndtere uro (Kunnskapsdepartementet, 2008). Det har blitt 

sagt at det er læreren som er den viktigste faktoren for at elever skal trives og lære på skolen 
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(Kunnskapsdepartementet, 2008). Læreren er derfor en viktig brikke når skoler skal finne 

måter å håndtere uro på som ivaretar alle elever og fremmer læring. Nordahl, Mausethagen 

og Kostøl (2009) har presentert forskning som dokumenterer at forekomsten av uro varierer 

stort mellom skoler. Disse resultatene vitner om at det er noen skoler og lærere som lykkes i å 

møte uro på en slik måte at den forsvinner og/eller dempes og frigjør mer tid til undervisning. 

Samtidig vet man også at det er store variasjoner internt på skoler angående hvor mye uro 

som oppstår (Cooper, Smith & Upton, 1994; Ogden, 2009). Hvorvidt uro oppstår eller ikke 

kan dermed påvirkes av blant annet faktorer i skolemiljøet og i hvert enkelt klasserom.  

 

Fordi det kan se ut som at uro er påvirkelig og dynamisk vil denne oppgaven dreie seg om å 

forstå uro i et interaksjonistisk perspektiv, altså som noe som oppstår i interaksjonen mellom 

eleven og omgivelsene. Denne interaksjonen kan inneholde uønsket elevatferd, men den 

uønskede atferden ses ikke alene som årsaken til at uro oppstår. Fordi læreren er den viktigste 

enkeltfaktoren som kan påvirke elevens læring og trivsel er omgivelser i dette tilfellet 

avgrenset til å dreie seg om læreren (Bergkastet, Amundsen & Skjæret, 2010; Ogden, 2009; 

Colvin, 2010; Greene, 2011). Spesielt lærerens reaksjoner på den uønskede atferden er et 

tema som ofte behandles i forbindelse med uro i skolen (Colvin, 2010; Levin & Nolan, 1996; 

Ogden, 2009). For å avgrense fokuset mest mulig og øke muligheten for fordyping vil derfor 

lærerreaksjoner bli vektlagt i behandlingen av lærerens rolle og funksjon når uro oppstår.  

 

Som teoretisk innfallsvinkel brukes symbolsk interaksjonisme. Symbolsk interaksjonisme 

egner seg som analyseverktøy og teoretisk innfallsvinkel i studier av den sosiale 

virkeligheten og den vektlegger interaksjon for å forstå menneskelig atferd (Levin & Trost, 

1996). Teorien er omfattende og i denne sammenhengen vil fokus være på tre elementer: 

interaksjon, mennesket som aktivt vesen og nået. Temaet for oppgaven har dermed blitt 

hvordan uro kan forstås ut i fra interaksjonen mellom elevens uønskede atferd og lærerens 

reaksjon på den uønskede atferden. 

 

Før problemstillingen blir presentert vil jeg understreke at denne oppgaven ikke presenterer 

universelle sannheter om hvordan uro bør forstås eller håndteres. Den er heller ikke ment som 

kritikk av andre måter å forstå uro på. Forståelsen av uro som her brukes er utelukkende 

basert på mine funn i undersøkelsen, og det er ikke meningen at den uten videre skal kunne 

generaliseres.   
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Det bør også presiseres at oppgaven heller ikke er en kritikk av lærere. Lærere har 

omfattende arbeidsoppgaver som innebærer alt fra skole- hjem- samarbeid, undervisning og 

oppfølging av enkeltelever til faglig oppdatering, samarbeid med hjelpeapparat, forberedelser 

og etterarbeid og møtevirksomhet. Den store og varierte arbeidsmengden kan bety at lærere i 

noen sammenhenger ikke har tid eller overskudd til å håndtere uønsket atferd på den måten 

de vet er best. Jeg har full forståelse for at uønsket elevatferd kan være utfordrende å håndtere 

og at alle lærere før eller siden ikke håndterer atferden på best mulig måte. Oppgavens 

intensjon er snarere å gi et bidrag til å rette fokus mot håndtering av uønsket atferd og 

hvordan dette kan gjøres på en god måte. En analyse av lærerens reaksjoner på uønsket 

elevatferd kan være et viktig bidrag for å øke kunnskapen om hvordan uro i skolen oppstår og 

hvordan vi på best mulig måte kan håndtere dette.  

 

Før problemstillingen nå blir presentert vil jeg til slutt uttrykke min ydmykhet for symbolsk 

interaksjonisme som teori. Teorien er omfattende og har ulike retninger. Litteraturen som er 

skrevet er utfordrende å lese og noen aspekter ved teorien kan være vanskelig å forstå ved 

første gjennomlesning. Jeg har ikke studert teorien lenge nok til å forstå alle sider eller 

meninger. Derfor vil jeg understreke at mange har mer kunnskap enn meg om teorien og ville 

muligens ha anvendt den annerledes enn det jeg har gjort. Blant annet er teorien mer kjent for 

andre temaer enn de som presenteres her. Disse er for eksempel utvikling av selvet, 

symbolenes betydning, den signifikante andre, betydningen av ”jeg” og ”meg” og ikke minst 

evnen til å ta andres perspektiv (Blumer, 2004; Blumer, 1969; Vaage, 1995; Vaage 1998). På 

grunn av teoriens kompleksitet og brede bruksområde har jeg begrenset meg til å behandle 

noen få elementer. Dette gjøres av praktiske årsaker med tanke på rammebestemmelser og 

mulighet til fordypning. De valgte temaene er interaksjon, aktivitet og nået.  

 

 

 

 

 

 

1.3 Problemstilling 
Problemstillingen er utformet på bakgrunn av teori om uro og symbolsk interaksjonisme, 

samt litteratur om kvalitative studier og funn i undersøkelsen. Med utgangspunkt i mine data 
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og interessen for uro i skolen og symbolsk interaksjonisme er følgende problemstilling 

utarbeidet:  

 

Hvordan kan uro forstås i et symbolsk interaksjonistisk perspektiv? 

 

Problemstillingen kan anses som omfattende da både uro og symbolsk interaksjonisme er 

komplekse felt med ulike retninger og temaer som kan være relevante. For å avgrense 

problemstillingen er det derfor utformet fire forskningsspørsmål som kan konkretisere 

problemstillingen og avgrense temaene i denne sammenhengen. 

 

1.3.1 Forskningsspørsmål 
De følgende forskningsspørsmålene brukes til å presisere hvilke temaer innenfor uro og 

symbolsk interaksjonisme som blir behandlet i oppgaven. Spørsmålene blir også brukt til å 

knytte uro og symbolsk interaksjonisme sammen. Drøftingen er disponert ut i fra disse 

forskningsspørsmålene og de har dermed vært til hjelp i forsøket på å få til en logisk og 

ryddig sammenstilling av de ulike temaene. 

  

1) Hva karakteriserer elevens uønskede atferd? 

2) Hvordan kan lærerens aktivitet påvirke den uønskede elevatferden? 

3) Hvordan preger nået lærerens aktivitet?  

4) Hvilken betydning har aktivitet og nået for interaksjonen mellom lærer og elev 

i forbindelse med uro?  

 

Før formålet med de ulike forskningsspørsmålene beskrives vil jeg begrunne spørsmålenes 

fokus som i større grad er rettet mot lærere enn elever. Spørsmål nummer to og tre retter 

fokus mot lærerens rolle i interaksjonen. Her kunne også elevens aktivitet og nåets 

påvirkning på elevens aktivitet vært et fokus. Årsaken til at det ikke er fokus i denne 

sammenhengen har to grunner. For det første var det lærerens aktivitet og nåets påvirkning på 

denne som var mest fremtredende i observasjonene. For det andre er det læreren som har 

ansvaret for at interaksjonen med elevene er god. En konsekvens av det er at det er læreren 

som må tilpasse sin aktivitet hvis interaksjonen ikke er god. Det er ikke dermed sagt at elever 

kan fratas alt ansvar for sin oppførsel. Men for at elever skal endre sin atferd er det et godt 

pedagogisk grep og i tråd med symbolsk interaksjonistiske prinsipper at læreren endrer sin 
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atferd først (Holland, 2013; Bergkastet, Amundsen & Skjæret, 2010; Blumer, 2004; Levin & 

Trost, 2005).  

 

Formålet med det første forskningsspørsmålet er å undersøke hvordan uønsket elevatferd kan 

beskrives. Å vite hvordan den uønskede atferden viser seg kan være nyttig for å kunne 

analysere interaksjonen den er en del av. I forbindelse med dette forskningsspørsmålet blir 

resultater fra observasjonene presentert. Disse inneholder identifisering og kategorisering av 

uønsket atferd.  

 

Formålet med det andre forskningsspørsmålet er å se på hva lærerens aktivitet har å si for 

interaksjonen mellom lærer og elev. Det gjøres gjennom å se på sammenhengen mellom 

lærerens aktivitet og den uønskede elevatferden. Dette omfatter mine observasjoner av 

lærernes reaksjoner og uønsket elevatferd, teori om lærerreaksjoner og teori om mennesket 

som aktivt vesen.  

 

Formålet med forskningsspørsmål tre er å undersøke hvordan nået kan påvirke interaksjonen 

mellom lærer og elev. Dette gjøres gjennom å undersøke hvordan nået kan prege lærerens 

aktivitet. Dette forskningsspørsmålet bygger dermed videre på forskningsspørsmål to.  

 

Det siste forskningsspørsmålet har et overordnet formål da det skal belyse hva interaksjonen 

mellom lærer og elev har å si for om det oppstår uro eller ikke. Her oppsummeres nåets og 

aktivitetens betydning for interaksjonen mellom lærer og elev og hvordan denne kan påvirke 

uro i skolen.  

 

Fordi fokus rettes mot interaksjonen mellom uønsket elevatferd og lærerens aktivitet vil ikke 

individuelle årsaksforklaringer for uønsket elevatferd bli behandlet. Dette er det skrevet mye 

om tidligere og anses ikke som relevant i denne oppgaven (Landrum, 2011; Nordahl et. al., 

2005; Ogden, 2009; Damsgaard, 2003). 
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1.4 Disposisjon 
For å kunne belyse problemstillingen blir det først klargjort hvordan det i denne oppgaven 

blir skilt mellom begrepene uro og uønsket elevatferd. I sammenheng med teori om uønsket 

elevatferd blir litteratur om den type uønsket elevatferd som er relevant for oppgaven 

presentert. Videre blir symbolsk interaksjonisme og de aktuelle temaene innenfor denne 

teorien presentert. Disse er interaksjon, aktivitet og nået. I denne delen blir også symbolsk 

interaksjonisme satt i sammenheng med teori om lærerreaksjoner.  

 

Deretter blir metodevalg lagt frem. Her introduseres design, gjennomføring av undersøkelsen, 

en drøfting av undersøkelsens kvalitet og forskningsetiske hensyn. Deretter blir funn fra 

undersøkelsen drøftet i lys av tidligere fremstilt litteratur om uro og symbolsk 

interaksjonisme.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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2 Uro i skolen  
Uro er noe av det lærere synes er mest utfordrende i arbeidshverdagen (Ogden, 1998; 

Nordahl et al., 2005; Greene, 2011). Det er også en av hovedårsakene til at halvparten av 

lærerne forlater yrket sitt i løpet av de fem første årene (Ogden, 1998; Greene, 2011). 

Elevundersøkelsen fra 2012 peker i samme retning og sier at en av tre elever opplever uro 

(Utdanningsdirektoratet, 2012). Dette er høye tall og et uttrykk for at skolen har en vei å gå 

med tanke på å øke lærernes kompetanse i å håndtere uro. Her har forståelse for, og 

holdninger ovenfor problemene en avgjørende betydning, da disse i stor grad bestemmer 

hvordan lærerne velger å forholde seg til uro (Damsgaard, 2003; Bergkastet, Amundsen & 

Skjæret, 2010).  

 

Uro er et utfordrende begrep å definere da det er et komplekst fenomen. I tillegg kan det som 

ulike individer opplever som uro variere da mennesker er ulike. Mange definerer uro som 

uønsket elevatferd (Apter, 1982; Cooper, Smith & Upton, 1994; Ogden, 2009; Kauffman et 

al., 2006). Uønsket elevatferd er også et begrep som er komplisert å definere fordi det kan 

være alt fra tyveri og overgrep til at en elev prater i munnen på læreren (Nordahl et al., 2005; 

Ogden, 2009).  

 

I denne oppgaven blir ikke uro definert som uønsket elevatferd. Uønsket elevatferd er likevel 

en sentral del av oppgaven fordi denne type atferd ofte ses i sammenheng med uro, selv om 

det ikke alltid trenger å være definisjonen på uro (Nordahl et al., 2005; Colvin, 2010, Greene, 

2011). I oppgaven blir uønsket elevatferd belyst som et element i interaksjonen mellom lærer 

og elev og som betydningsfull i situasjoner hvor uro oppstår. 

 

 

2.1 Uønsket elevatferd 
Synet på uro som uønsket elevatferd har lenge dominert det spesialpedagogiske feltet 

(Cooper, Smith & Upton, 1994). Vanlige betegnelser på uønsket elevatferd er 

atferdsproblemer, problematferd, sosiale og emosjonelle vansker eller disiplinproblemer 

(Landrum, 2011; Aasen, Nordtug, Ertesvåg & Leirvik, 2002; Nordahl et al., 2005; Ogden, 

2009). Formålet med disse begrepene er å begripe atferd som hemmer individet og 

omgivelsene.  
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Uønsket elevatferd er noe alle lærere må håndtere i løpet av sin yrkeskarriere. Hill (2002, 

referert i Nordahl et al., 2005, s. 47) har etter en litteraturgjennomgang funnet at: 

 

”(…) mellom fem og ti prosent av barn og unge mellom åtte og seksten år i vestlige 
land viser omfattende aggressiv, ulydig eller forstyrrende atferd”.   
 

Flere studier viser ulike tall da uønsket elevatferd defineres ulikt (Nordahl et al., 2005; 

Wheldall & Merrett, 1988; Landrum, 2011). Dette har blant annet med inkludering av 

diagnoser og alvorlighetsgrad å gjøre. Opp mot 30 prosent av alle barn og unge i den vestlige 

verden viser atferdsmessig eller sosial mistilpasning i løpet av skolealder. Dette er imidlertid 

ofte forbipasserende (Nordahl et al., 2005). Det er vanskelig å slå tydelig fast hvordan 

omfanget av uønsket elevatferd ser ut.  

 

Carl Gustav Jung (1875 - 1961) kategoriserte atferd i introvert og ekstrovert atferd og dette er 

en inndeling som har fått stor gjennomslagskraft (Befring & Duesund, 2012). Til tross for at 

denne inndelingen er hyppig brukt gir den ikke et fyldig bilde av hvordan atferden viser seg. 

Det kan høres ut som at alle barn som viser ekstrovert atferd er like, men det er langt ifra 

tilfellet da det eksisterer flere måter å vise ekstrovert atferd på. Den grove inndelingen er ikke 

tilstrekkelig og det er behov for en mer nyansert inndeling av atferd.  

 

En undersøkelse gjort av Sørlie og Nordahl (1998, referert i Nordahl et al., 2005) dannet et 

grunnlag for å foreslå fire hovedtyper atferdskategorier. Disse kategoriene har fått bred støtte 

i andre studier (Ogden, 1998, Lindberg & Ogden, 2001, Jahnsen 2000, Nordahl 2004, referert 

i Nordahl et al., 2005). Kategoriene er: lærings- og undervisningshemmende atferd, 

utagerende atferd, sosial isolasjon og antisosial atferd. I dette tilfellet vil fokus være på 

lærings- og undervisningshemmende atferd. Før denne atferdskategorien beskrives må det 

understrekes at disse kategoriene er kunstige og ikke fullstendige i forsøket på å begripe 

virkeligheten. Det vil si at mange elever vil kunne plasseres i flere kategorier, ofte har de 

både en utagerende fremtreden, og de viser lærings- og undervisningshemmende atferd. Det 

vil være glidende overganger og dette er viktig å ta hensyn til når man vurderer en elevs 

atferd. 
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Lærings- og undervisningshemmende atferd er den mildeste formen for uønsket elevatferd, 

men også den mest vanlige (Nordahl et al., 2005; Ogden, 1998; Damsgaard, 2003). Det er 

denne atferden lærere flest strever med å håndtere (Ogden, 1998). Atferden innebærer 

handlinger som å være bråkete, urolig, ukonsentrert og generelt forstyrre andre i 

undervisningen. Ogden (1998) og Wheldall og Merrett (1988) nevner prating uten tillatelse 

som den vanligste formen for lærings- og undervisningshemmende atferd. I tillegg er dette 

atferd som ofte byr på problemer i skolen, men ikke nødvendigvis i andre sammenhenger, 

altså er det skolen som kontekst som bestemmer at denne atferden er uønsket (Nordahl, 

Mausethagen & Kostøl, 2009). Når uønsket elevatferd blir brukt videre i oppgaven er det 

lærings- og undervisningshemmende atferd det refereres til.  

 

Selv om denne atferden ikke nødvendigvis er alvorlig i seg selv kan den gi alvorlige 

konsekvenser. Denne type atferd kan bidra til å forringe læringsmiljøet og elevens evne til å 

danne positive sosiale relasjoner (Ogden, 2009). Atferden kan føre til forhøyet konfliktnivå i 

klassen og vanskeliggjøre positive lærer- elev- relasjoner. Spesielt elevens relasjon til læreren 

er av avgjørende betydning for at eleven skal lykkes og ha det bra i skolen (Nordahl, 2002; 

Nordahl et al., 2005). Studier indikerer for eksempel at elever som tidlig viser uønsket atferd 

løper en stor risiko for å ha en dårlig livssituasjon senere i livet (Helgeland, 2007, referert i 

Befring & Duesund, 2012).  

 

Aasen et al. (2002) definerer uønsket elevatferd som normal atferd som er unormal i sin grad 

av intensitet, varighet, frekvens og omfang. Det er altså når atferd som for eksempel 

pratsomhet og rastløshet vises til feil tid og i upassende situasjoner at atferden kan kalles 

problematisk (Aasen et al., 2002). Med denne definisjonen kan uønsket atferd betraktes som 

et relativt begrep som vil variere i takt med omgivelsenes forventninger og krav. Med andre 

ord er det konteksten som bestemmer om atferden er uønsket eller ikke. Ogden (1998, s. 8; 

2009, s. 18) definerer uønsket elevatferd slik:  

 

”Atferdsproblemer i skolen er atferd som bryter med skolens regler, normer og 
forventninger. De hemmer undervisnings- og læringsaktiviteter og dermed også elevens 
læring og utvikling, og de vanskeliggjør positiv samhandling med andre”.   
 

Også i denne definisjonen er det atferdens møte med kontekst som gjør den uønsket. I denne 

oppgaven vil det ikke bli brukt betegnelser som atferdsvansker eller andre begreper som 

tillegger eleven negative egenskaper. En utfordring med slike begreper som beskriver at noe 
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er problematisk, er at de kan tillegge individet negative egenskaper. Dersom elever tillegges 

negative egenskaper øker risikoen for at arbeidet med å løse utfordringer preges av et 

problemfokus fremfor et løsningsorientert fokus (Holland, 2013).  

 

Begrepet som blir brukt i denne sammenhengen er uønsket elevatferd. Heller ikke dette 

begrepet er optimalt, men det kan understreke at atferden kan være uønsket i noen 

sammenhenger og ønsket i andre sammenhenger. For eksempel vil ønsket atferd på en 

fotballbane være at barnet løper og roper for å bli hørt, spesielt hvis han eller hun er utendørs. 

Denne atferden er derimot uønsket i klasserommet. Det som er endret er konteksten, ikke 

atferden. I noen tilfeller er det altså konteksten som gjør atferden uønsket. Denne 

forståelsesmåten er utgangspunktet for den videre behandlingen av temaet uønsket elevatferd 

i oppgaven.  

 

Tidligere i denne delen ble det sagt at uro ofte forstås som uønsket elevatferd. Det er ikke en 

forståelse av uro som vil bli brukt i denne oppgaven. I neste del vil det bli lagt fram 

argumenter for hvorfor uro og uønsket elevatferd ikke behøver å være det samme. 

Avslutningsvis vil definisjonen av uro som blir brukt i denne sammenhengen bli presentert.  

 

 

2.2 Når uro og uønsket elevatferd ikke er samme sak 
Når uro forstås som uønsket elevatferd kan ansvaret og skylden for uroen legges på eleven. 

Det vil si at uro ikke forstås som noe som oppstår i en situasjon, men at det kan være en 

egenskap ved en elev. Uønsket elevatferd refererer i denne oppgaven til mild atferd som å 

være ukonsentrert, prate med sidemannen eller vandre i klasserommet (Ogden, 1998; Nordahl 

et al., 2005). Det er ikke gitt at en elev som prater lavt med sidemannen forstyrrer resten av 

klassen, selv om denne type atferd defineres som uønsket. Dette kan virke merkelig med 

tanke på at uønsket atferd er uønsket blant annet fordi den forstyrrer eleven selv og andre 

(Ogden, 2009; Aasen et al., 2002). Noen former for elevatferd kan likevel være så mild at 

graden av forstyrrelse er minimal. Denne variasjonen i uønsket elevatferd gjenspeiler det 

mange fagpersoner strever med når det kommer til uønsket atferd, den er vanskelig å definere 

da ingen elever er like. Også fordi lærere er ulike vil samme type atferd oppleves ulikt fra 

lærer til lærer (Bergkastet, Amundsen & Skjæret, 2010).  
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Elevfokuset som ligger i å forstå uro som uønsket elevatferd kan også føre til at arbeidet med 

å håndtere uro får et problemfokus istedenfor et løsningsorientert fokus (Holland, 2013; 

Bergkastet, Amundsen & Skjæret, 2010). Denne forståelsen er heller ikke forenlig med 

symbolsk interaksjonisme da teorien vektlegger interaksjon som bestemmende for individets 

atferd (Blumer, 1969; Levin & Trost, 1996). 

 

 

 

2.2.1 Uro som kollektiv forstyrrelse 
Malkenes (2013) skriver at uro kan forstås som noe som er i relasjonen mellom læreren og 

eleven. I dette tilfellet vil relasjon bli avgrenset til interaksjon. Med dette perspektivet kan 

uro betraktes som noe som oppstår i en situasjon og ikke som en egenskap ved en elev. For å 

bruke Malkenes (2013) sin forståelse av uro kan for eksempel lærerens måte å være på bidra 

til at det oppstår uro. Dette kan blant annet skje ved at læreren reagerer på lavmælt prat med å 

korrigere den med hevet stemme foran resten av klassen. I dette tilfellet kan lærerens 

reaksjon føre til mer forstyrrelser og uro enn den uønskede elevatferden i seg selv (Levin & 

Nolan, 1996). Det er ikke dermed sagt at læreren ikke skal reagere på uønsket atferd, men 

graden av uro som oppstår kan avhenge av hvordan læreren reagerer (Ogden, 2009). 

Kauffman et al. (2006) og Apter (1982) skriver i tråd med denne forståelsen at når uro 

oppstår bør læreren som regel først se på seg selv og sin rolle i omgivelsene. Likedan hevder 

Cooper, Smith og Upton (1994) at i flere tilfeller er det skolene som forårsaker uro. Man kan 

da spørre seg om det er skolene som har tilpasningsvansker og ikke elevene, som flere har 

hevdet tidligere (Kauffman et al., 2006; Apter, 1982). 

 

Når uro forstås som noe som kan oppstå i interaksjonen mellom personer, for eksempel lærer 

og elev, kan det bety det at det er en form for uro som tar mye plass fordi flere er involvert. 

Uro defineres i dette tilfellet som en forstyrrelse med høyt lydnivå, støy og bråk. Denne type 

uro kan kalles kollektiv da den forstyrrer klassen og undervisningen som helhet.  

 

Denne definisjonen av uro skiller seg fra forståelsen av uro som uønsket elevatferd. For det 

første innebærer den at det er i møtet med andre at uroen oppstår, da den forutsetter flere 

aktører. For det andre legger ikke urobegrepet ansvar eller skyld på noen bestemte aktører, 
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slik som begrepet uønsket elevatferd gjør. Fokus på eleven kan være misvisende når man skal 

finne årsaken til uroen og innfallsvinkler for å håndtere den, da uro her forstås som noe som 

oppstår i interaksjonen mellom lærer og elev (Holland, 2013).  

 

 

2.3 Oppsummering 
I dette kapitlet har begrepene uro og uønsket elevatferd blitt presentert. Uønsket elevatferd 

ble avgrenset til å være mild atferd som for eksempel vandring i klasserommet og prating 

uten tillatelse. Uønsket elevatferd oppfattes ofte som synonymt med uro, men denne 

forståelsen blir ikke brukt her. Istedenfor blir uønsket elevatferd betraktet som en del av 

uroen, men den utgjør ikke uroen alene. Dette fordi uro her defineres som en kollektiv 

forstyrrelse hvor flere er involvert, blant annet læreren. Den kjennetegnes av at lydnivået er 

høyt og at det er støy og bråk i klasserommet. 

 

At skolen bestemmer hvorvidt elevatferd er uønsket eller ikke, og at uro er noe som oppstår 

mellom læreren og eleven kan ses som forenlig med symbolsk interaksjonisme. Dette fordi 

symbolsk interaksjonisme også i stor grad vektlegger kontekst i sammenheng med 

menneskelig atferd og ikke minst interaksjonen mellom disse. For å kunne undersøke 

interaksjonen mellom uønsket elevatferd og lærerreaksjoner og hvordan denne kan forstås 

som uro vil temaene interaksjon, aktivitet og nået fra symbolsk interaksjonisme nå bli 

presentert. Elevens rolle i interaksjonen, her forstått som uønsket elevatferd, er allerede 

behandlet. Derfor vil denne delen dreie seg om hvordan lærerreaksjoner kan påvirke 

elevatferd i et symbolsk interaksjonistisk perspektiv. 
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3 Symbolsk interaksjonisme 
Det har lenge vært forsøkt å forstå hva som er bestemmende for vår atferd. Det har blitt stilt 

spørsmålstegn ved om det er vår personlighet, tidligere erfaringer, gener og oppvekst. Det har 

også blitt stilt spørsmålstegn ved om det er ytre strukturer som normer, verdier og sosialt 

hierarki. Man kan si at psykologer har vært opptatt av individer og sosiologer har vært opptatt 

av systemer (Levin & Trost, 1996). Symbolsk interaksjonisme fremhever hvordan 

interaksjonen mellom individer og mellom individer og systemer er avgjørende for hvordan 

mennesket handler (Blumer, 1969; Boglind, 1982; Lauer & Handel, 1983). Symbolsk 

interaksjonisme kan brukes som en nøkkel til å forstå sosiale prosesser og samvær (Levin & 

Trost, 1996).  

!
Retningen har røtter i fagtradisjoner som sosiologi og sosialpsykologi. Menneskelig atferd 

fremheves som et godt egnet studieobjekt i forbindelse med symbolsk interaksjonisme (Levin 

& Trost, 1996). Mange har bidratt til å forme dette teoretiske perspektivet og blant disse er 

George Herbert Mead (1836- 1931) den mest anerkjente og omtalte (Levin & Trost, 1996). 

Mead publiserte lite selv og mye av det publiserte materiale stammer fra studentnotater fra 

hans forelesninger. Det meste er utgitt posthumt. Dette gjør at Mead kan fremstå som noe 

uklar da det er vanskelig å vite når han har sagt hva, ettersom at materiale ikke er nøyaktig 

tidfestet (Levin & Trost, 1996). Konsekvensen av dette er at Mead må tolkes med varsomhet. 

 

Tidligere ble det påpekt at interaksjon med andre mennesker og deres omgivelser kan ses 

som avgjørende for at uro oppstår. Av denne grunn kan symbolsk interaksjonisme anvendes 

for å forstå uro i skolen. Levin og Trost (1996) definerer symbolsk interaksjonisme som et 

perspektiv og verktøy for analyse av den sosiale virkelighet. Teorien har i økende grad fått 

status som relevant og betydningsfull i sosiale fag (Bråten, 1998). Det eksisterer flere 

retninger innenfor symbolsk interaksjonisme og det er mange tema som behandles. Teorien er 

omfattende og det vil føre for langt å gjengi den i sin helhet. For å belyse temaet uro i skolen 

vil det i dette tilfellet bli lagt fokus på hvordan symbolsk interaksjonisme forstår interaksjon, 

mennesket som aktivt vesen og betydningen av nået. Interaksjon forstås som et overordnet 

begrep og aktivitet og nået anses som to viktige elementer for å forstå noe av det som skjer i 

interaksjon med andre. 
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3.1 Interaksjon 
Begrepene sosial interaksjon og interaksjon brukes ofte om hverandre i litteraturen om 

symbolsk interaksjonisme (Levin & Trost, 1996). I dette tilfelle vil kun ”interaksjon” bli 

anvendt.  

 

”Å!interagere!er!å!samtale/!ikke!bare!ved!å!tale!med!munnen,!men!også!gjennom!
kroppens!andre!bevegelser,!slik!som!for!eksempel!minespill!og!håndbevegelser”!(Levin!&!
Trost,!1996,!s.!16).!
 

Interaksjon dreier seg om alt det en person foretar seg i samhandling med seg selv og andre, 

og noen ganger også det man ikke foretar seg.  Nettopp det at vi ikke gjør noe, for eksempel i 

en situasjon hvor vi er ventet å gjøre noe, er å interagere (Levin & Trost, 1996). For å 

tydeliggjøre hva som menes med interaksjon sammenligner Levin og Trost (1996) 

interaksjon med kommunikasjon. Her viser de til Watzlawick, Beavin og Jackson (1967, 

referert i Levin & Trost, 1996), som påpeker at mennesket ikke kan la være å kommunisere, 

utenom når det er helt alene. Kommunikasjon krever at andre er til stede, eller at det 

eksisterer en mottaker, andre enn seg selv. Derimot kan man være i interaksjon selv om man 

er alene og mottakeren er en selv (Levin & Trost, 1996).  

 

En måte å forstå interaksjon på er gjennom Thomas´ teorem. Thomas´ teorem innebærer at 

situasjoner som oppleves som virkelige, blir virkelige i sine konsekvenser (Levin & Trost, 

1996). Dette dreier seg om hvordan vi definerer situasjoner og handler på bakgrunn av vår 

definisjon. Våre definisjoner er bygget på våre tolkninger av andre aktører og hendelser i 

situasjonen (Pennachio, 1987). Det er grunnleggende i symbolsk interaksjonisme at 

mennesket handler på bakgrunn av sine tolkninger, våre tolkninger er vår virkelighet. Vi 

svarer ikke direkte på andres tilnærminger, men på våre oppfattelser og tolkninger av disse 

tilnærmingene. Våre handlinger avhenger derfor av hvordan vi definerer den situasjonen vi er 

i (Blumer 1969).  

 

Hvordan vi definerer situasjoner avhenger av hva de andre aktørene foretar seg. Med dette 

menes at hvis en person handler på én måte, så vil den andre sannsynligvis handle på en 

bestemt måte. Her er det viktig å understreke at dette ikke er en absolutt kausalitet. 

Mennesket er aktivt i interaksjonen og velger sin atferd, men vi er påvirkelige. Dette er 

kjernen i symbolsk interaksjonisme, interaksjonen påvirker vår atferd (Blumer, 1969).  For å 
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knytte dette til uro i skolen kan man si at både eleven og læreren blir påvirket av den 

interaksjonen de er en del av.  

 

 

3.1.1 Mennesket er aktivt 
For å forstå mer av hvordan læreren påvirker interaksjonen med elevene blir det i dette 

kapitlet fokusert på temaet aktivitet og hvordan dette kan knyttes til læreres påvirkning på 

uønsket elevatferd. ”Mennesket som aktivt vesen” er et hovedtema i symbolsk 

interaksjonisme og i denne sammenhengen forstås det som lærerreaksjoner. Dette fordi det 

var lærerreaksjoner som ble fokusert på under observasjonene og i analysen.  Det er 

innforstått at aktivitet kan innebære mer enn reaksjoner, men på grunn av funn i 

observasjonene og vektlegging av lærerreaksjoner i litteraturen om uro er lærerreaksjoner 

avgrensningen i dette tilfellet.   

 

I forbindelse med aktivitet og symbolsk interaksjonisme skriver Charon (2001) om hvordan 

mennesket aktivt bruker og påvirker sine omgivelser istedenfor kun å respondere til dem. 

Dette gjør vi ved å definere situasjonen, oppfatte, tenke og tolke, bruke erfaringer fra fortiden 

og ta beslutninger basert på faktorer i den nåværende situasjonen (Charon, 2001). At 

mennesket er aktivt innebærer at vi er foranderlige og alltid i en prosess fordi vi interagerer 

med oss selv. Dette gjør vi blant annet når vi tolker våre omgivelser (Blumer, 2004). Fordi 

mennesket er aktivt kan man velge sin atferd. Lærerens aktivitet påvirker interaksjonen og 

påvirker dermed elevens atferd. Derfor kan læreren sin aktivitet ha mye å si for om det 

oppstår uro eller ikke.  

 

Fordi mennesket er aktivt kan læreren velge hvordan han eller hun opptrer i interaksjon med 

sine elever. Eleven kan også velge sin atferd, men det er læreren som har hovedansvaret for 

at interaksjonen foregår på en positiv og konstruktiv måte. Denne skjevfordelingen av makt 

og ansvar som eksisterer i skolen er et tema som symbolsk interaksjonisme ikke berører, men 

som må tas hensyn til. Læreren har et ansvar for sine elever og også makt over dem. Han 

eller hun bærer derfor et ansvar for at sin aktivitet bidrar til å dempe uønsket elevatferd og 

fremmer læring.  
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Læreren sin atferd påvirker elevene sin atferd (Colvin; 2010, Levin & Nolan, 1996; Greene, 

2011; Ogden 2009). Lærerne glemmer ofte sin egen rolle når uro oppstår og har en tendens til 

å korrigere og gi oppmerksomhet til negativ atferd (Colvin, 2010). Det er ofte som respons på 

korrigering at elever stiller seg i opposisjon og den forstyrrende atferden kan eskalere 

(Greene, 2011). Læreren fortsetter ofte å korrigere, og eleven fortsetter å protestere. Dette er 

et vanlig interaksjonsmønster i mange klasserom (Colvin, 2010).  

 

Det kan være i slike situasjoner at det oppstår uro slik som uro defineres i denne oppgaven. 

Den begynnende uønskede atferden oppfattes ikke nødvendigvis som en kollektiv 

forstyrrelse, men hvis atferden eskalerer på grunn av lærerens reaksjon kan det oppfattes som 

uro. I slike situasjoner kan det være lærerreaksjonen i interaksjon med den eskalerende 

uønskede atferden som utgjør uro.  

 

Colvin (2010) har spurt flere lærere om de ikke er enige i at alle elever har behov for 

oppmerksomhet fra læreren, hvor alle svarer bekreftende. Deretter spør han om rolig og 

pliktoppfyllende oppførsel er en garanti for oppmerksomhet fra læreren. Her svarer lærerne 

avkreftende. Poenget er at det kun er uønsket elevatferd som automatisk påkaller lærerens 

oppmerksomhet (Colvin, 2010). Atferden forsterkes av lærerens oppmerksomhet og blir et 

tilbakevendende problem. Hovedpoenget til Colvin (2010) er at læreren må se på sin egen 

aktivitet som en sentral brikke når han eller hun vil endre en elev sin atferd. Dette fordi 

læreren sin egen atferd påvirker eleven i interaksjonen imellom dem. Denne måten å forstå 

elevatferd på har etter hvert fått gjennomslag i norske skoler og anses som en faglig og god 

måte å påvirke elevatferd på (Holland, 2013; Bergkastet, Amundsen & Skjæret, 2010).  

 

Nordahl, Mausethagen og Kostøl (2009) har funnet tydelige variasjoner mellom skoler med 

hensyn til uro. Noen av kjennetegnene på skoler med lite uro er at atferd ses i sammenheng 

med kontekst, lærerens fokus sentreres mot relasjonsorientert og autoritativ klasseledelse og 

relevant bruk av ros og oppmuntring. Kjennetegn på skoler med mye uro er blant annet at 

årsaker til atferd knyttes til eleven, utydelig klasseledelse, mye korreksjon og lite positiv 

tilbakemelding (Nordahl, Mausethagen & Kostøl, 2009).  

 

Av de ulike forholdene vil det her bli sett nærmere på hvordan lærernes reaksjoner i form av 

korrigering og oppmuntring påvirker uro. Årsaken til denne avgrensningen er at det var dette 

som ble observert mest under datainnsamlingen.  
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Læreren sin aktivitet og dens påvirkning på uønsket elevatferd 

Levin og Nolan (1996) beskriver den suksessfulle læreren som en som håndterer uønsket 

elevatferd på en måte som i minst mulig grad forstyrrer undervisningen. Måten å gjøre dette 

på, er til en hver tid å reagere på en måte som forstyrrer undervisningen i minst mulig grad, 

men som har god effekt. Også Cooper, Smith og Upton (1994) skisserer et kontinuum av 

lærerreaksjoner fra minst til mest forstyrrende og anser de minst forstyrrende som positiv og 

effektiv atferdshåndtering. Colvin (2010) fremhever lærerreaksjoner som helt sentralt å 

studere når man skal finne årsaken til hvorfor noen klasserom preges av mye uro og andre 

ikke.  

 

Ogden (2009) beskriver også lærerreaksjoner som i minst mulig grad forstyrrer 

undervisningen som den mest effektive måten å forebygge uro på, samt forhindre 

opptrapping av uro. Håndteringen kjennetegnes ved at fokus skal være på det som fremmer 

læring, ikke enkeltelevens atferd. Det vil si at reaksjoner bør rette fokus mot undervisningen, 

ikke det en elev gjør galt. Dette fokuset fremmer også Colvin (2010) som sentralt i arbeid 

med uønsket elevatferd. I tillegg har det kollektive prioritet fremfor det individuelle. Dette 

har bakgrunn i at det som regel er få elever som er innblandet i uroen. Ved hele tiden å 

avbryte undervisning for å korrigere noen få vil man miste mye læringstid.  

 

Levin og Nolan (1996) beskriver en trapp av reaksjoner i møte med uønsket elevatferd i 

klasserommet. Trappen har tre trinn: nonverbale reaksjoner, verbale reaksjoner og reaksjoner 

som innebærer konsekvenser. Nonverbale reaksjoner er de som forstyrrer minst og dermed er 

foretrukne å bruke. Hvis disse ikke fungerer, eller lærer vurderer at atferden er såpass alvorlig 

at den krever direkte reaksjoner kan verbale reaksjoner brukes. Til slutt kan man bruke 

reaksjoner som innebærer logiske konsekvenser. Dette kan for eksempel være å tørke opp 

noe man har sølet ut. Det er viktig at konsekvensen er så tett og logisk knyttet til den 

uønskede atferden som mulig. 

 

I beskrivelsen av nonverbale reaksjoner beskriver Levin og Nolan (1996) blant annet  

planlagt ignorering og interfererende signal. Å ignorere en elev som forstyrrer 

undervisningen er krevende. De fleste lærere retter automatisk oppmerksomheten sin mot 

elever som forstyrrer, så ignorering krever trening (Colvin, 2010). En annen ting som gjør 

ignorering utfordrende er at atferden ofte øker i intensitet som en følge av ignoreringen før 
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den avtar (Levin & Nolan, 1996). Det er heller ikke all atferd som kan ignoreres, det 

avhenger av hvor forstyrrende den er og om den er skadelig for eleven selv eller andre. I 

tillegg hjelper det lite at læreren ignorerer atferden hvis andre elever oppmuntrer den. Typisk 

atferd som kan ignoreres er at eleven ikke har tatt fram arbeidsmateriale i tide, hvisker lavt til 

sidemannen og svarer uten å rekke opp hånden (Levin & Nolan, 1996). Å bruke 

interfererende signaler vil si å signalisere til eleven at den atferden som vises ikke er ønsket. 

Her gjelder det at læreren er tydelig, det skal ikke være rom for å misforstå slike signaler. Det 

kan for eksempel være blikk eller håndbevegelser. Disse gjøres samtidig som at læreren 

fortsetter å undervise. 

 

Av verbale reaksjoner nevner Levin og Nolan (1996) ros av medelever som minst direkte og 

derfor best av de verbale reaksjonene. Ros av medelever innebærer at læreren straks en elev 

viser tegn til uønsket atferd, finner en elev som viser ønsket atferd og oppmuntrer dette. 

Colvin (2010) foreslår at læreren bør øve seg på å automatisere sin reaksjon på uønsket atferd 

til å rette seg mot de elevene som viser ønsket atferd. I praksis betyr dette at når elever prater 

eller vandrer uten tillatelse roser man de som er stille, rekker opp hånden eller sitter i ro. På 

denne måten ivaretar man et positivt fokus, fremhever medelever og unngår direkte 

korrigering av de elevene som viser uønsket atferd. Dette gir eleven en mulighet til å 

kontrollere seg selv. At eleven kan kontrollere seg selv er mer ønskelig enn at han 

kontrolleres av ytre regler og konstante påminnelser (Levin & Nolan, 1996). En annen 

reaksjon er positive formuleringer. Positive formuleringer vil si at man beskriver den ønskede 

atferden. På denne måten gjør man det hele tiden tydelig hva man forventer, istedenfor å 

kommentere hva som ikke er lov. Dette er en gylden regel i håndtering av elevatferd 

(Damsgaard, 2003; Bergkastet, Amundsen & Skjæret, 2010). En mer direkte reaksjon er å 

minne om regler. Dette forutsetter at reglene er gjort kjent for alle og har vært et tema i 

klassen.  

 

Det er viktig at verbale reaksjoner blir gjort så private og korte som mulig. Det er ikke 

meningen at eleven skal henges ut foran klassen, dette kan medføre at eleven eskalerer i 

atferden sin. Det bør være kort for å unngå å forstyrre undervisningen mer enn nødvendig 

(Levin & Nolan, 1996). I tillegg bør læreren tiltale atferden, ikke eleven. Et eksempel kan 

være at læreren bør si ”å avbryte andre når de prater er frekt” istedenfor å si ”du er frekk som 

avbryter andre”. Læreren bør også unngå å snakke nedsettende til eleven. Verbale 
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reprimander kan få elevene til å føle seg mindre verdt og bryte ned selvtilliten deres (Levin & 

Nolan, 1996).  

 

Til slutt beskriver Levin og Nolan (1996) hvordan logiske konsekvenser kan brukes hvis ikke 

nonverbale og verbale reaksjoner strekker til. De anbefaler at læreren gir eleven et valg: ”hvis 

du ikke stopper den atferden med en gang så må du ta konsekvensen”. Konsekvensen bør 

være logisk og så tett knyttet opp til atferden som mulig.  

 

Denne måten å håndtere uønsket elevatferd på innebærer å hele tiden vurdere hvilken 

reaksjon som kan brukes til en hver tid og hvilke ringvirkninger reaksjonen har. Hvorvidt 

lærere faktisk gjør disse vurderingene kan variere i takt med deres bevissthet rundt hvordan 

deres reaksjoner påvirker uønsket elevatferd.  

 

Å være aktiv er å være i en prosess, vi er foranderlige (Charon, 2001; Levin & Trost, 1996). 

Innenfor symbolsk interaksjonisme ser man derfor på egenskaper som foranderlige og 

avhengige av situasjonen. Det er for eksempel ingen som er sutrete hele tiden, men man kan 

oppføre seg som sutrete i noen situasjoner. Det er dermed situasjonen som påvirker hvilke 

egenskaper vi viser (Levin & Trost, 2005). Læreren har gjennom sin rolle mer makt enn 

elevene og legger gjennom sin aktivitet grunnpremissene i interaksjonen med elevene. Denne 

makten gir læreren muligheten til, og ansvaret for å tilrettelegge for at eleven viser sine beste 

egenskaper.  

 

Selv om mennesket er aktivt og læreren har et ansvar for hvordan hans eller hennes 

interaksjon med elevene skal foregå, er det ikke alltid så enkelt. Som det ble skrevet tidligere 

er det mange lærere som bruker tid og krefter på å korrigere elever på måter som ikke har 

effekt (Colvin, 2010). I neste kapittel vil nåets påvirkning på interaksjonen bli undersøkt og 

hvordan det i noen tilfeller kan hindre en positiv og konstruktiv interaksjon mellom lærer og 

elev.  
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3.1.2 Nået 
Nået kan av noen oppleves som uklart i sin betydning. Nået er det begrepet som brukes i 

litteraturen om symbolsk interaksjonisme, men det kunne også blitt kalt for øyeblikket. I 

denne oppgaven blir nået brukt da det er dette begrepet som brukes i den norske litteraturen 

om symbolsk interaksjonisme.  

 

Nået er der vi definerer situasjonen, tolker og interagerer (Levin & Trost, 1996; Charon, 

2001). Nået kan forklares slik som Herakleitos (540-480 f.v.t, referert i Levin & Trost, 2005) 

gjør det, man kan ikke stige ned i samme elv to ganger. Elven renner videre og nået går over i 

et nytt nå. Tidligere erfaringer kan hentes fram i nået, i vår definisjon av situasjonen, men 

våre handlinger i nået er ikke forutbestemt av tidligere erfaringer. Vi velger våre handlinger i 

nået på bakgrunn av relevante erfaringer og interaksjonen med andre aktører i nået. Nået er 

dermed utgangspunktet for å forstå hvorfor vi handler som vi gjør (Charon, 2001).   

 

Til tross for at individet kan velge sin aktivitet, kan nået gjennom interaksjonen som foregår 

påvirke våre handlingsvalg. Dette fordi at mennesket handler på bakgrunn av sine tolkninger 

av andres handlinger (Charon, 2001; Blumer, 2004; Blumer, 1969). Fordi man aldri kan være 

sikker på hvordan andre vil handle ligger det en grad av uforutsigbarhet i nået. Vaner og 

rutinepregede handlinger som å spise med kniv og gaffel eller å sitte på en stol når man spiser 

er vanligvis forutsigbare og man kan anta at andre vil oppføre seg i henhold til slike generelle 

normer (Levin & Trost, 1996). Det er imidlertid verre å forutsi hvordan en kjæreste vil handle 

i en eventuell krangel, og ikke minst hvordan man selv vil handle på bakgrunn av kjærestens 

handling. Likedan kan ikke en lærer være sikker på hvordan en elev vil reagere på 

korrigering, eller hvordan han eller hun selv vil reagere på elevens reaksjon. Den 

interaksjonen som oppstår blir på mange måter et produkt av nået og den stemningen som 

skapes av aktørene.  

 

Av flere faktorer som kan prege nået er følelser en av dem.  Følelser er et tema som i lang tid 

ikke ble behandlet i symbolsk interaksjonisme, men som etter hvert har blitt innlemmet i 

teoriutviklingen (Charon, 2001). Følelser blir gjerne betraktet som en årsak til hvordan vi 

handler, vi kan styres av våre følelser. Innenfor symbolsk interaksjonisme betraktes følelser i 

større grad som noe som mennesket identifiserer og bruker (Charon, 2001). Individet lærer 

seg å identifisere ulike følelser og bestemmer om de kan vises eller bør hemmes, avhengig av 
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situasjonen de oppstår i. Charon (2001) anerkjenner likevel at individet i noen tilfeller ikke 

kan kontrollere sine følelser og at handlingen dermed blir ufrivillig påvirket av dem.  

 

Colvin (2010) skriver om hvordan lærerens følelsesmessige reaksjoner kan ta overhånd i 

noen tilfeller og føre til at læreren ikke handler på en faglig forsvarlig måte. En lærer kan ha 

mye kunnskap om hvordan han eller hun bør takle uønsket elevatferd, men hvis en elev i 

situasjonen sier eller gjør noe som får læreren til å reagere følelsesmessig, er denne 

kunnskapen mer utilgjengelig (Greene; 2011; Skårderud, 2008; Skårderud, Haugsgjerd & 

Stänicke, 2010). Typiske tegn på at følelsene tar overhånd er for eksempel at læreren snakker 

med hevet stemme og bruker pekefingeren til å understreke korrigeringer (Colvin, 2010). 

Følelsesmessige reaksjoner bidrar ofte til at den uønskede atferden eskalerer og dermed kan 

de være ødeleggende for undervisningen (Colvin, 2010).  

 

Skårderud (2008) skriver om hvordan følelser styrer oss i mer eller mindre grad når vi 

interagerer med hverandre. Hvis vi er gode til å regulere våre følelser tolker vi omgivelsene 

mer presist og det blir enklere å interagere. Lar vi oss derimot overrumple av våre følelser 

blir tolkningen vanskeligere og det kan påvirke vår interaksjon med andre på en negativ måte 

(Skårderud, 2008; Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010). Evnen til å regulerer og bruke 

følelser adekvat er viktig for læreren for å unngå at man mister besinnelsen i nået og lar seg 

styre av sine følelsesmessige reaksjoner. Hvis læreren lar seg irritere, bli sint eller såret er det 

vanskeligere å reagere på en måte som effektivt demper uønsket atferd (Greene, 2011; 

Colvin, 2010).  

!
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3.2 Oppsummering 
I dette kapitlet har symbolsk interaksjonisme blitt presentert med fokus på temaene 

interaksjon, aktivitet og nået. Interaksjon ble knyttet til hvordan menneskets handlinger kan 

forstås. Aktivitet ble sett i sammenheng med læreres reaksjoner på uønsket elevatferd da 

lærerreaksjoner er sentralt i arbeid med uro (Levin & Nolan, 1996; Colvin, 2010). Nået ble 

presentert som avgjørende for å forstå hvorfor vi handler som vi gjør og hvordan særlig 

følelser kan vanskeliggjøre interaksjon med andre.  
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4 Metode 
4.1 Kvalitativ metode 
For å belyse problemstillingen har jeg valgt en kvalitativ tilnærming. Sentralt for kvalitative 

forskningsmetoder er at de utdyper sosiale fenomeners meningsdimensjon, dets egenskaper 

og karakter. Datainnsamlingen har en løs form hvor ord og uttrykk vektlegges (Aase & 

Fossåskaret, 2007; Befring 2007). Videre egner kvalitative metoder seg til å blant annet 

undersøke roller, relasjoner og kommunikasjon (Aase & Fossåskaret, 2007). Dette står i 

motsetning til kvantitative metoder som vektlegger størrelser og variabler som kan telles og 

sammenliknes på en mer strukturert måte. Datainnsamlingsmetoden er mer forhåndsbestemt 

og fastlagt enn i kvalitativ forskning (Befring, 2007). I kvalitativ forskning flyter de ulike 

fasene ofte over i hverandre, da nye og interessante problemstillinger kan oppstå underveis i 

datainnsamlingen og kreve utforsking. Slik er den kvalitative forskningen dynamisk og hele 

tiden på jakt etter å belyse fenomenet mest mulig helhetlig og dyptgripende.  

 

Aase og Fossåskaret (2007) skriver om forskjellen på kvalitative og kvantitative data. I 

kvantitativt orientert forskning kan man si at man samler inn data, da det dreier seg om 

tallmessige størrelser som eksisterer uavhengig av undersøkelsen som blir gjort. Når det 

kommer til kvalitative data forholder det seg annerledes, da det ofte er verbale utsagn og 

observasjoner som er datagrunnlaget. Verbale utsagn og observasjoner er tolkbare og kan 

dermed ikke sies å ha kun én mening. Dermed eksisterer ikke datagrunnlaget uavhengig av 

undersøkelsen på samme måte som i kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning former og 

tolker forskeren dataene i større grad. Aase og Fossåskaret (2007) foreslår å formulere det 

slik at i kvalitativ forskningssammenheng så produserer forskeren data. Dette begrunnes med 

at forskeren som intervjuer eller observerer alltid tolker. Svarene og observasjonene som 

hentes inn er ikke noe som ligger der ute og venter på å bli innsamlet. Det er noe som 

produseres i en fortolkningsprosess. Likedan kan ikke forskeren observere eller forstå alle 

sider ved et fenomen, han eller hun må velge. Dette avgrensede fokuset bidrar også til at det i 

kvalitativ forskningssammenheng er fornuftig å snakke om produserte data, ikke innsamlede 

data. Patton (1990, referert i Vedeler, 2000) argumenterer i samme retning når han foreslår å 

se kvalitativ forskning som perspektiver på et fenomen, heller enn en absolutt sann 

fremstilling av et fenomen. Det er i aller høyeste grad slik denne undersøkelsen må bli 
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forstått. Den er ikke omfattende nok til å generaliseres. Den kan heller bidra med et 

perspektiv på uro i skolen som kan undersøkes videre.  

 

Fordi forskeren i kvalitativ metode bruker seg selv som instrument, er det viktig at 

forskningen er så transparent som mulig (Tjora, 2012). Dette innebærer å klarlegge 

forskerens egne standpunkt og posisjon innenfor det fagmiljøet undersøkelsen skal 

gjennomføres i. Jo mer åpenhet det er rundt forskerens grunnleggende holdninger og 

interesser, jo enklere blir det for mottaker å vurdere om undersøkelsens funn baseres på 

faktiske rådata eller i for stor grad er farget av forskerens meninger og ønskede resultater 

(Tjora, 2012).  

 

For å gjøre analysen mest mulig gjennomsiktig vil jeg klarlegge mitt synspunkt på oppgavens 

tema og mitt utgangspunkt for å ha gjennomført denne undersøkelsen. Som allmennlærer og 

nå mastergradsstudent i psykososiale vansker har jeg i flere år vært opptatt av elevers atferd. 

Jeg har hatt som utgangspunkt at eleven har en grunn for å handle som han eller hun gjør og 

at dette er lærerens ansvar å forstå. Likedan har jeg i økende grad blitt opptatt av hvordan 

ulike lærere håndterer utfordrende atferd. Det har blitt argumentert for at læreren er den 

viktigste enkeltfaktoren for at elever skal trives og utvikle seg (Colvin, 2010; Ogden, 2009). 

Med andre ord så står og faller mye på læreren. I masteroppgaven er jeg nysgjerrig på 

hvordan elevens atferd påvirker og blir påvirket av konteksten, og da spesielt læreren.  

 

Dette er noe av min bakgrunn som jeg tok med meg i datainnsamlingen og den videre 

analysen. Min utfordring var at dette ikke skulle påvirke meg i så stor grad at observasjonene 

ble upålitelige. Likedan at det ikke uten grunn skulle farge min forståelse når datamateriale 

ble analysert og tolket. Dette kunne vært en utfordring da jeg har begrenset med erfaring fra 

slike undersøkelser. Likevel har jeg gjennom flere års studier trent på å skille mellom 

deskriptive og fortolkende observasjoner og dette var til god hjelp under gjennomføringen av 

undersøkelsen og bearbeidelsen av materialet.  

 

4.1.1 Hermeneutikk 
Det meste som gjøres av kvalitativ forskning har et fenomenologisk eller hermeneutisk 

utgangspunkt (Vedeler, 2000). Jeg velger å bruke en hermeneutisk tilnærming når 

observasjonene skal analyseres og tolkes. Hermeneutikk kan best oversettes til tolkningslære 
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(Gustavsson, 2004). Hermeneutikk som begrep ble opprinnelig brukt om tolkning av hellige 

tekster (Gall, Gall & Borg, 2007). I moderne filosofi og sosiale vitenskaper brukes nå 

hermeneutikk om tolkning av tekster i vid forstand. Med dette menes at tekstbegrepet 

omfatter alle situasjoner som er meningsbærende. Gall, Gall og Borg (2007) trekker frem den 

hermeneutiske tradisjonen i filosofi som en betydelig del av det teoretiske grunnlaget for 

fortolkningsperspektivet som brukes i mye av kvalitativ forskning. 

 

Den hermeneutiske metode er en velbrukt og nyttig metode i samfunnsvitenskapelig 

forskning. Den hjelper forskeren til å være seg bevisst egen førforståelse som preger ens 

verdier og vanskeliggjør objektivitet i forskningen. Ved hjelp av hermeneutikken kan 

forskeren reflektere over egen førforståelse og til tross for subjektivitet nærme seg en 

velbegrunnet vurdering av et fenomen (Dybvig & Dybvig, 2003).  

 

4.1.2 Betydningen av førforståelse i analyse og tolkning av datamateriale 
I følge Hans Georg Gadamer (1900- 2002) er det umulig å ikke tolke det man forsker på. Vi 

har alle med oss en førforståelse når vi tolker oss selv og andre.  Sagt på en forenklet måte så 

skjer dette ved at med en gang man finner noe meningsbærende i en situasjon danner man seg 

en helhetlig mening av situasjonen. Dette skjer til tross for at situasjonen ikke har rukket å 

utfolde seg ferdig. Dette skjer fordi mennesket hele tiden leter etter mening.  Med en gang vi 

finner mening relaterer vi til tidligere erfaringer som igjen påvirker vår tolkning og 

forventing om hva som vil skje (Gadamer, 2012). Denne første meningen blir ofte erstattet av 

ny mening ettersom situasjonen utspinner seg og den tidligere tolkningen ikke strekker til. 

Slik fortsetter det til vi har skaffet oss en helhetlig og dyp forståelse for situasjonen. Denne 

vekslingen mellom meningsforståelser er også en gjensidig prosess mellom helhet og deler i 

situasjonen. Denne prosessen betegnes som den hermeneutiske sirkel eller spiral (Gall, Gall 

& Borg, 2007).  

 

Det hermeneutiske perspektivet på forskning og objektivitet gjør at grensen mellom 

deskriptive og fortolkende observasjoner blir uklar. En observasjon skal i utgangspunktet 

være fri for tolkning, men dette er utfordrende når det er et menneske og ikke en maskin som 

innhenter data. Dette fordi vi alltid, bevisst eller ubevisst tolker det vi observerer (Gall, Gall 

& Borg, 2007). Jeg finner dette perspektivet nyttig å ta med seg inn i analyse- og 
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tolkningsarbeidet. Det kan bidra til en økt bevissthet rundt min førforståelse og hvordan 

denne preger arbeidet med datamaterialet.  

 

4.2 Kasusstudie 
Når det gjelder forskningsdesignet har jeg gjennomført et delvis kasusstudium. Kasusstudium 

er en forskningsstrategi som belyser et tydelig avgrenset objekt. Dette kan være en gruppe, 

institusjon eller en enkeltperson (Befring, 2007). I skoleforskning er kasusstudie et hyppig 

brukt design (Gall, Gall & Borg, 2007).! I min oppgave var dette én elev som læreren ofte 

opplevde som medvirkende når uro oppstod. Å foreta et helhetlig kasusstudium krever bruk 

av flere datakilder, noe jeg ikke hadde anledning til i denne oppgaven. Dette får 

konsekvenser for analysen, da jeg ikke har mulighet til å undersøke flere sider ved 

fenomenet. Likevel vil et delvis kasusstudium kunne gi verdifull innsikt og kunnskap.  

 

Kasusstudie innebærer ofte et hensiktsmessig utvalg, det vil si at man finner et fenomen som 

representerer det man vil studere.  Analysen skjer gjennom fortolkning og formålet er å 

frembringe dybde og helhet. Dette skal gjøres gjennom beskrivelser og en intensjon om å 

forstå fenomenet så godt som mulig (Befring, 2007). Kasusstudie som forskningsdesign er 

fleksibelt og undersøkelsen kan endres underveis. Nye spørsmål og kilder kan bli aktuelle 

etter hvert som de oppdages (Ramian, 2007). 

 

4.2.1 Utvalg 
Kasusstudier er ikke utvalgsbaserte. Det vil si at forskeren bør finne et tilfelle som er typisk 

for det fenomenet man vil undersøke (Befring, 2007). Dette løste jeg ved å ta kontakt med en 

bekjent som jobber i skoleverket. Jeg ba om hjelp til å finne en elev som ofte var innblandet i 

uro, men hvor man ikke mistenkte alvorlige bakenforliggende årsaker. Jeg ville ikke legge for 

mange føringer for akkurat hvilken type atferd det skulle være, da jeg ville utarbeide 

atferdskategoriene induktivt, det vil si på bakgrunn av det jeg så under observasjonene. 

Gjennom bekjentskapet kom jeg i kontakt med en lærer som sa ja til å delta i undersøkelsen. 

Læreren hadde en klasse som av mange på skolen ble oppfattet som urolig. Hun plukket ut en 

elev på bakgrunn av den informasjon jeg hadde gitt om at det skulle dreie seg om relativt 

normal atferd, men som ofte kunne bidra til uro. Denne eleven blir i oppgaven bli kalt Albert. 
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4.3 Observasjon 
Det er allerede lagt noen føringer for valg av datainnsamlingsmetode da oppgaven  er 

tilknyttet prosjektet Uro i skolen. Alle oppgaver som er tilknyttet prosjektet må bruke 

observasjon som metode. Observasjon vil i denne oppgaven bli brukt som en kvalitativ 

metode. Observasjon er  

”(…)!systematisk!innsamling!av!informasjon!om!den!fysiske!og!sosiale!verden!slik!
den!viser!seg!for!oss!direkte!via!våre!sanser,!i!stede!for!indirekte!gjennom!beretninger!fra!
andre”!(Vedeler,!2000,!s.!9).!!

!
Den mest åpenbare fordelen med observasjon er at det er en direkte metode. Med dette menes 

at gjennom observasjon kan vi studere det mennesket gjør, fremfor hva de sier at de gjør, som 

er tilfelle i intervjuundersøkelser (Tjora, 2012). Som observatør har forskeren mulighet til å 

se sider ved personer, situasjoner og ulike forhold som er usynlige for aktørene som lever og 

arbeider i miljøet til daglig (Gall, Gall & Borg, 2007; Vedeler, 2000; Tjora, 2012). Dette kan 

for eksempel være holdninger og atferd som aktørene selv ikke er bevisst eller ikke vil vise. 

Denne type informasjon og kunnskap er ofte vanskelig å få fatt i ved bruk av for eksempel 

intervju (Vedeler, 2000).  Dette gjør at observasjonsdata er overlegen intervjudata i mange 

type studier (Gall, Gall & Borg, 2007). Ulempen med observasjon er at det ofte er omfattende 

å gjennomføre, da observasjonene bør gjøres over tid for at de skal være reliable. I tillegg 

kreves det nøyaktighet og kunnskap hos den som observerer (Gall, Gall & Borg, 2007; 

Vedeler, 2000). Dette kommer jeg tilbake til når validitet og reliabilitet skal drøftes  

 

Observasjon egner seg spesielt godt for å få presis kunnskap om situasjoner og dialoger, for 

eksempel i klasseromssituasjoner (Vedeler, 2000). En av årsakene til det er nettopp den 

direkte tilgangen til situasjonen istedenfor eleven og lærerens beretninger om den i ettertid. 

Slike beretninger er ofte farget av informantenes egne selektive persepsjon og fortolkning. 

Som observatør kan man innta ulike roller. I denne undersøkelsen gikk jeg inn i rollen som 

”observatør som deltar”. Å være observatør som deltar innebærer at klassen visste at jeg var 

der for å observere (Vedeler, 2000). Videre innebærer denne rollen at jeg ikke deltok i noen 

aktiviteter. Likevel tar rollen hensyn til at jeg var deltakende fordi jeg er i rommet og i 

nærheten av elevene. På denne måten er jeg deltakende i miljøet, til tross for at jeg ikke deltar 

i diskusjoner eller gjør meg synlig på noen annen måte. Tjora (2012) kaller dette for en passiv 

interaktiv observatørrolle, som innebærer at observatøren i stor grad er utenfor situasjonen. 
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Ved å kalle den interaktiv anerkjennes likevel den påvirkningen man har ved å være i 

nærheten. 

 

 

4.3.1 Gjennomføring av observasjoner 
Datamaterialet er samlet inn gjennom fire observasjoner á 15 minutter. Før den første 

observasjonen begynte var jeg sammen med klassen i 60 minutter for at de skulle bli vant til 

at jeg var der. Den første observasjonen ble gjennomført de påfølgende 15 minutter samme 

dag (mandag). Observasjon nummer to ble gjennomført neste dag, 10 minutter inn i andre 

økt. Observasjon nummer tre ble gjort på torsdag, 15 minutter inn i første økt. Den siste 

observasjonen ble gjort på fredag, 30 minutter inn i første økt, altså de siste 15 minuttene av 

timen. I alle observasjonene har jeg holdt meg så mye som mulig i bakgrunnen, men nært 

Albert for å kunne registrere de interaksjonene han var en del av. Jeg har hver gang gått inn i 

klasserommet ca 10 minutter før observasjonsstart. Dette gjorde jeg for at den eventuelle 

forstyrrelsen det medførte at jeg kom inn skulle legge seg før jeg begynte observasjonen.  

 

 

4.4 Analyse 
Å analysere kvalitative data dreier seg i stor grad om å benytte seg av ulike teknikker og 

strategier for å finne mening i råmateriale (Corbin & Strauss, 2008). Dette er i hovedsak 

tenkestrategier som for eksempel å stille spørsmål til materialet eller sammenlikne ulike deler 

av det. Disse analytiske verktøyene hjelper forskeren blant annet til å finne mønster og 

ulikheter, identifisere egenskaper og utarbeide kategorier. Å gjøre en analyse innebærer også 

å stole på sin logiske sans og ta beslutninger rundt hvilken del av datamateriale det bør stilles 

spørsmål til. Da det er få krav til nøyaktig hvordan en analyse skal gjennomføres, eksisterer 

det heller ingen rett eller gal måte å gjennomføre en analyse på. Denne i utgangspunktet 

ustrukturerte måten å arbeide på har vært ny for meg som student og derfor krevende å skulle 

gå inn i. Jeg har derfor søkt etter en systematisk måte å gjøre en analyse på for å sikre at den 

skal være transparent og logisk for leseren, samt for å øke validiteten på oppgaven som 

helhet. På bakgrunn av dette har jeg valgt å bruke Corbin og Strauss (2008) sine 

spørsmålskategorier som et utgangspunkt for analysen. De har utarbeidet to kategorier med 

ulike type spørsmål: sensitiverende spørsmål og teoretiske spørsmål. De har også en tredje og 

en fjerde kategori, henholdsvis praktiske spørsmål og ledende spørsmål, men disse er ikke 
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aktuelle her da de dreier seg om spørsmål for videre datainnsamling og utvikling av teori. 

Forut for spørsmålene lå et arbeid med å renskrive observasjonsnotatene og redusere 

fortolkningene til et foreløpig minimum. 

 

Sensitiverende spørsmål dreier seg om å utforske hva dataene indikerer (Corbin & Strauss, 

2008). Dette kan være spørsmål som ”Hva er det egentlig som skjer her?” eller ”Hva er 

problemene, temaene her?”. Det kan også være spørsmål som ”Hva betyr dette for de 

involverte?” eller ”Hva gjør de ulike aktørene?”. ”Er deres definisjoner og tolkning av 

situasjonen den samme eller er de ulike?”. Dette omhandlet i mitt tilfelle i stor grad hvilket 

inntrykk jeg fikk under innsamlingen av data og ved de første gjennomlesningene av 

observasjonsnotatene. Som nevnt tidligere er kvalitativ metode dynamisk i sin natur, slik at 

analyse og tolkningsdel ikke vil foregå trinnvis, men gli over i hverandre. Den hermeneutiske 

sirkel er et godt bilde på dette da den forklarer hvordan vi hele tiden beveger oss mellom 

deler og helhet for å gradvis opparbeide oss en dypere forståelse (Gadamer, 2012). Den andre 

kategorien dreier seg om å teoretisere, finne konsepter og sammenhenger (Corbin & Strauss, 

2008). Spørsmål kan være ”Hva er sammenhengen mellom disse to konseptene?” eller 

”Hvordan forholder disse konseptene seg til hverandre?”. Man kan også spørre seg om hva 

som er de større strukturelle utfordringene, og hvordan disse preger det jeg som forsker 

observerer. Til sammen har disse spørsmålene bidratt til å finne hovedtendenser i 

datamaterialet og temaer å fokusere på. 

 

Etter at jeg hadde gått gjennom det innsamlede datamateriale med disse spørsmålene, søkte 

jeg i materialet etter indikasjoner på atferdskategorier. Dette gjorde jeg  for å kunne beskrive 

hvordan atferden som viste seg i forbindelse med uro kunne karakteriseres, jamfør 

problemstillingen. For å kunne gjøre dette skrev jeg ut observasjonsnotatene fra datamaskin 

og markerte ulik type atferd i ulike farger. Etter å ha utarbeidet atferdskategorier prøvde jeg å 

se disse i sammenheng med hverandre. På denne måten har jeg undersøkt hvilken atferd som 

oppstår når, og hva som skjer i konteksten rundt eleven når ulike typer atferd oppstår. 
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4.5 Kvaliteten på undersøkelsen 
I gjennomlesningen av litteratur om kvalitativ metode og spesielt observasjonsforskning blir 

fyldige og konkrete beskrivelser gjennomgående trukket frem som en måte å bidra til økt 

kvalitet (Vedeler, 2000; Befring, 2007; Corbin & Strauss, 2008; Gall, Gall & Borg, 2007; 

Næss, 2006; Aase & Fossåskaret, 2007).  Fyldige, tykke og konkrete beskrivelser kan forstås 

som deskripsjoner som fanger så mange detaljer som mulig, sitater og dialoger. De skal gi lite 

rom for spørsmål og uklarhet. Gjennom å ha fyldige beskrivelser av observasjonene vil 

leseren kunne følge argumentasjonen og slutninger som tas på bakgrunn av beskrivelsene. 

Korte og generelle beskrivelser hadde gitt mindre rom for å se og forstå hvorfor jeg drar de 

konklusjonene jeg gjør, da de i mye større grad inneholder tolkninger. Konkrete og nøytrale 

beskrivelser har derfor vært et mål slik at leseren skal kunne forstå hvorfor jeg etter hvert gjør 

de tolkningene som jeg gjør. Som vi skal se av den videre presentasjonen og drøftingen av 

undersøkelsens kvalitet vil fyldige og konkrete beskrivelser være et argument for både økt 

validitet, reliabilitet og generaliserbarhet. 

 

4.5.1 Validitet  
Validitet omhandler hvorvidt metoden måler det den er ment å måle, altså om det er en logisk 

sammenheng mellom oppgavens problemstilling og valg av metode og funn (Befring, 2007; 

Tjora, 2012; Maxwell, 1992). Som i all annen forskning er det også i observasjonsforskning 

viktig å redusere trusler mot validiteten. I observasjonsforskning er det forskeren selv som er 

måleinstrumentet, derfor vil spørsmålet om validitet i stor grad dreie seg om forskerens 

kompetanse og troverdighet (Vedeler, 2000). Hammersley (1990, referert i Vedeler, 2000) 

presenterer seks kriterier for vurdering av validitet i observasjonsforskning: ikke bestemt 

fokus, ikke representativt utvalg, informantene endrer atferd underveis, observatøren 

misforstår eller feiltolker, dårlig registreringssystem og uryddig analyse.  Jeg vil la disse 

kriteriene danne utgangspunkt for min presentasjon og drøfting av oppgavens 

validitetsspørsmål.  

 

 

 

Forskningsfokus 

Et forskningsfokus som ikke er nøye avgrenset og definert kan representere en trussel mot 

validiteten. Dette er blant annet fordi et løst definert fokus kan gjøre at observatøren ikke 
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registrerer sentrale elementer ved fenomenet (Vedeler, 2000). Fokuset i denne oppgaven er å 

beskrive den atferden som viser seg, og beskrive de ulike interaksjonene som eleven inngår i. 

Selv om man har et definert fokus på forhånd er observasjonene vi gjør selektive (Næss, 

2006). Det er mye som skjer på en gang i et klasserom, og menneskets oppmerksomhet har 

ikke kapasitet til å få med seg alt. Dette aspektet ved observasjon er viktig å forholde seg 

ydmykt til i analysen, da man aldri kan være sikker på at man har fått med seg alt som er 

sentralt for hvordan utfallet ser ut. Under den første observasjonen merket jeg at jeg mistet 

noen setninger her og der fordi jeg noterte underveis. Dette resulterte i at jeg i de neste 

observasjonene skjerpet fokuset med tanke på å notere og observere samtidig. Fokuset kan 

altså ha blitt bedre utover i uken og dette er også tydelig i beskrivelsene av observasjonene da 

de siste beskrivelsene i større grad inneholder sitater.  

 

Representativt utvalg 

Med tanke på representativt utvalg kan det skje at man bruker et kasus som viser seg å ikke 

representere det man i utgangspunktet vil undersøke. Dette har jeg forsøkt å unngå. Gjennom 

en bekjent opprettet jeg kontakt med en lærer på småskoletrinnet. Jeg forklarte den aktuelle 

læreren at jeg gjerne ville observere en elev som bidro til uro, men som hun ikke var direkte 

bekymret for. Det vil si at jeg var på utkikk etter den type atferd som i følge Ogden (1998) 

sin undersøkelse er mest problematisk for lærerne: høyfrekvent, men ikke alvorlig atferd. Det 

kan også sammenlignes med Nordahl og Sørlie (1998, referert i Nordahl et al., 2005) sin 

kategori, lærings – og undervisningshemmende atferd.  

 

Informanten kan endre atferd 

Det er viktig å være seg bevisst at tilstedeværelsen min kan vekke både engstelse og 

nysgjerrighet hos eleven.  Dette kan medføre at elevens atferd er annerledes når observatør er 

tilstede enn hva tilfellet er ellers (Vedeler, 2000) Dette kan også gjelde lærerne. 

Observatøreffekten kan reduseres ved at observatøren gjør seg kjent i miljøet før 

observasjonene begynner og dermed blir en naturlig del av omgivelsene. Jeg var sammen 

med elevene i 60 minutter før jeg begynte å observere første gang, og jeg presenterte meg slik 

at de ikke skulle bruke tid og krefter på å undre seg over hvem jeg var og hvorfor jeg var der. 

Likedan kom jeg inn i klassen ti minutter før jeg begynte hver observasjon for å normalisere 

min tilstedeværelse. Elevene henvendte seg ikke til meg under observasjonene, hvilket kan 

tyde på at dette fungerte tilfredsstillende. En ulempe med å være i klasserommet utenom 

selve observasjonene var at det inntrykket jeg fikk da kunne prege selve observasjonen og 
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mine beskrivelser fra den. Dette var jeg bevisst fra starten av og forsøkte å minimere denne 

trusselen ved å gjengi mest mulig dialoger og konkrete beskrivelser. 

 

Vedeler (2000) tilføyer at observatøren kan risikere å endre sine oppfatninger og holdninger 

til det han eller hun observerer underveis i datainnsamlingen. Dette kan være en trussel mot 

forskningens validitet. Spesielt gjelder dette hvis forskeren begynner å identifisere seg med 

dem hun observerer og ikke blir like oppmerksom med tanke på hva som faktisk skjer 

(Vedeler, 2000). Dette kan det være vanskelig å si noe om selv som observatør, men fordi 

observasjonene har vært så korte, og perioden ikke har strukket seg over mer enn en uke, så 

har jeg ikke hatt mulighet til å bli godt kjent med gruppa og den aktuelle eleven. I tillegg så 

har jeg notert så konkret som mulig under alle observasjonene, noe som er med på å forhindre 

denne type ufølsomhet (Vedeler, 2000). Jeg forsøkte også å skille beskrivelse og tolkning ved 

å benytte meg av et observasjonsskjema. Beskrivelser ble gjort underveis i observasjonene, 

mens tolkningen ble gjort i etterkant og i en egen kolonne (se vedlegg nr. ).  

 

Som observatør opplevde jeg å sympatisere noe mer med den ene læreren enn de to andre. 

Dette hadde med ulike verdier og meninger angående opplæring og håndtering av uro å gjøre. 

Fordi lærerne i dette tilfellet var så ulike kan det være normalt at man finner den enes 

tilnærming mer lik sine egne metoder og dermed sympatiserer mer med han eller henne. For 

å unngå å la dette farge observasjonene i for stor grad ble det viktig å notere og beskrive så 

konkret som mulig. Jo mer konkrete beskrivelsene ble, jo mindre rom ble det for tolkninger.  

 

Misforståelser og feiltolkninger 

Det kan skje at observatøren misforstår eller feiltolker det hun hører og ser. Dette kan  

forhindres ved at observatøren fysisk befinner seg i nær avstand til informanten. Jeg plasserte 

meg ca to meter fra eleven under alle observasjonene. Jeg posisjonerte meg slik at jeg hadde 

oversikt over hva han sa og hvor han så. Dette gjorde at jeg observerte ansiktsuttrykk og 

blikk som var en del av hans interaksjoner med medelever og lærerne. Nærheten gjorde det 

dermed enklere å tolke. Jeg har også notert fortløpende, noe som øker muligheten for at 

observasjonene huskes og tolkes så konsistente med de faktiske hendelsene som mulig 

(Vedeler, 2000). 

 

Misforståelser og feiltokninger kan også ha utgangspunkt i observatørens førforståelse, som 

nevnt i oppgavens del om hermeneutikk. Jeg har forsøkt å være bevisst min førforståelse. 
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Dette dreier seg om mine tidligere erfaringer, mitt elevsyn og mine meninger om hvordan 

god opplæring skal drives. Det omhandler også det at jeg hadde valgt meg ut en teoretisk 

innfallsvinkel på forhånd og lest og skrevet en del om denne før observasjonene begynte. Jeg 

hadde også noen forventninger til hva jeg kom til se med tanke på interaksjon mellom elev og 

lærer. Dette måtte jeg forsøke i størst mulig grad å glemme da jeg skulle utarbeide 

atferdskategorier på bakgrunn av observasjonene jeg gjorde. Jeg forsøkte å redusere for 

tidlige og ubevisste tolkninger og gjøre beskrivelsene så tykke og konkrete som mulig.    

 

Vedeler (2000) kaller denne tendensen til å bli farget av egen forforståelse for observatørbias. 

Observatørbias er ikke til å unngå i kvalitativ forskning hvor forskeren bruker seg selv i stor 

grad når data skal samles, analyseres og tolkes. Mennesket er ikke et instrument som 

objektivt vurderer det vi observerer. Vi kan heller ikke forklare observasjoner  uten at det 

preges av hvem vi er i form av meninger, fordommer og erfaringer. Derfor argumenterer 

Patton (1990, referert i Vedeler, 2000) for at kvalitative data må betraktes som perspektiver 

på en problemstilling, fremfor en absolutt sannhet.  

 

 

Observasjonsskjemaet 

Observasjonsskjemaet som har blitt anvendt er utarbeidet og revidert av forskningsgruppen. I 

tillegg er skjemaet relativt åpent. Observasjonene skal ikke kodes eller plasseres i 

atferdskategorier under selve observasjonen, slik at det er få muligheter til å registrere feil. 

Skjemaet gir rom for omfattende beskrivelser, så utfordringen har primært vært å skille 

mellom beskrivelser og tolkninger. Til tross for min begrensede erfaring innenfor feltet har 

jeg i min allmennlærerutdannelse og mitt masterstudium blitt skolert innenfor denne 

problematikken. Jeg kunne likevel se når jeg gikk gjennom notatene etter endt observasjon at 

jeg hadde brukt ord som ”protesterer” i beskrivelsen. Fordi jeg oppdaget disse fortolkningene 

så raskt etter observasjonen kunne jeg huske hva som var hendelsen helt konkret og forandre 

dette. Disse gjennomgangene av notatene rett etter hver observasjon kan ha bidratt til å heve 

kvaliteten på beskrivelsene og validiteten generelt. I tillegg gikk jeg gjennom 

observasjonsskjemaet med prosjektgruppen før observasjonene begynte og trente på hvordan 

man beskriver så lite fortolkende som mulig. Denne type forberedelser er viktige og bidrar i 

stor grad til å øke validiteten på observasjonene (Gall, Gall & Borg, 2007; Vedeler, 2000; 

Næss, 2006).  

 



!34!

Det observasjonsskjemaet som ble brukt og som ligger vedlagt i oppgaven (se vedlegg 2) 

gjenspeiler ikke observasjonsprosessen nøyaktig slik den foregikk. Dette fordi skjemaet 

inneholder en femte observasjon som prosjektgruppen nå har valgt å gå bort i fra og som jeg 

dermed ikke har gjort. Skjemaet har ikke blitt oppdatert etter denne siste endringen.  

 

En ryddig analyse 

Til slutt nevner Hammersley (1990, referert i Vedeler, 2000) at en uryddig analyse kan 

representere en validitetstrussel mot forskningen. Dette gjelder i stor grad undersøkelser med 

store datamengder, og er dermed ikke særlig gjeldende for min undersøkelse. Analysen har 

likevel vært en utfordring da det er vanskelig å vite om man har vært nøye nok, tolket noe 

feil, eller mistet noe sentralt i beskrivelsene sine. Gjennom bruk av atferdskategorier har de 

ulike observasjonene blitt forsøkt presentert på en ryddig og oversiktlig måte i oppgavens 

analyse. 

 

 

4.5.2 Reliabilitet  
Reliabilitet dreier seg om hvorvidt resultatene fra undersøkelsen er pålitelige, altså om en 

annen forsker kan få de samme, eller tilsvarende resultater dersom han eller hun utfører 

samme undersøkelse (Tjora, 2012). I kvantitativ forskning er reliabilitet sentralt fordi målet 

ofte er å generalisere resultater til populasjonen (Gall, Gall & Borg, 2007; Befring, 2007). 

Når det kommer til kvalitativ forskning er motivet ofte å øke forståelsen for det fenomenet 

som undersøkes. Fordi kvalitativ forskning ofte gjøres på en mindre systematisk måte hvor 

forskeren bruker seg selv i datainnsamlingen og analysearbeidet, hersker det uenighet rundt 

hvorvidt resultater fra kvalitativ forskning er mulig å replikere og generalisere (Gall, Gall & 

Borg, 2007). I observasjonsforskning er forskeren selv instrumentet som tolker data og 

utvikler forståelse og perspektiver. Å kunne oppnå like resultater som en annen observatør vil 

være vanskelig. Dette er blant annet på grunn av den førforståelsen som preger oss som 

observatører, denne er unik for hver person. I reliabilitetssammenheng kan det bety at to 

personer ikke nødvendigvis kommer frem til nøyaktig samme forståelse av et fenomen.   

 

Tjora (2012) diskuterer særlig reliabilitet i kvalitativ forskning som et spørsmål om 

forskerens posisjon i feltet. Fordi forskeren ikke har mulighet til å være objektiv er det viktig 

at hans eller hennes meninger kommer tydelig frem. På denne måten kan forskerens 
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kunnskap om feltet og posisjonering i fagfeltet brukes som en ressurs, så lenge dette forklares 

åpent. Åpenheten må komme tydelig fram i analysen, slik at arbeidet er transparent med 

tanke på hva som er rådata og hva som er forskerens analyse (Tjora, 2012). Her spiller de 

konkrete beskrivelsene fra observasjonene en viktig rolle når det skal skilles mellom faktiske 

hendelser og tolkning, i den grad det er mulig. 

 

4.5.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handler i følge Andenæs (2000) om hvorvidt undersøkelsens resultater har 

overføringsverdi til liknende forhold. Andenæs (2000) ser på resultater fra kvalitativ 

forskning som et forslag til forståelsesmåte av det studerte fenomenet. For at forslaget skal 

være godt må forskeren lage så tykke og rike beskrivelser som mulig. Deretter er det 

mottaker av informasjonen som i stor grad avgjør om resultatene kan gjelde for liknende 

sammenhenger. Tykke beskrivelser øker muligheten for generalisering da mottaker i større 

grad kan ta en velinformert avgjørelse i forhold til om resultatene kan gjelde utover den 

aktuelle studien. Tjora (2012) kaller denne formen for generalisering for naturalistisk 

generalisering og er til dels uenig i at dette er en god måte å generalisere på. Han 

argumenterer blant annet med at det sjelden er plass til lange beskrivelser av den gitte 

undersøkelsen i publisering av forskning. Da forsvinner også grunnlaget mottaker har for å 

kunne avgjøre om forskningen er relevant for det man selv driver med.  

 

Tjora (2012) argumenterer for å bruke en konseptuell generalisering, som i større grad dreier 

seg om å utarbeide konsepter, modeller og typologier fra det aktuelle kasuset man studerer. 

Dette innebærer mer bruk av teori og tidligere forskning som kan støtte ens egen analyse og 

relevansen av denne, noe som også vil øke gyldigheten av resultatene. Målet er da, mer i 

likhet med kvantitativ forskning at andre forskere skal kunne bruke de begrepene man har 

utviklet i likende tilfeller. 

 

Mitt fokus i undersøkelsen har vært å beskrive så konkret og lite tolkende som mulig. Jeg 

støtter meg til Andenæs (2000) sin forståelse av generaliserbarhet som vektlegger fyldige 

beskrivelser som sentralt for å øke generaliserbarheten. Likevel er det slik at 

generaliserbarhet er komplisert i kvalitative studier fordi forskeren er instrumentet i 

dataproduseringen. Fortolkninger er ikke til å komme unna. Til tross for dette anser jeg tykke 
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og rike beskrivelser som en av de beste måtene å kvalitetssikre kvalitative studier på for å øke 

den generelle kvaliteten. 

 

4.6 Forskningsetiske hensyn 
Forskningsetikk dreier seg om bevissthet rundt spørsmål vi stiller, hvilke metoder vi bruker 

og vår relasjon til de som deltar i, og blir berørt av undersøkelsen (Vedeler, 2000). Sentrale 

etiske hensyn i denne undersøkelsen var å sørge for at eleven som ble observert var informert 

og hadde samtykket. Eleven gikk i grunnskolen, slik at samtykke fra foresatte var nødvendig 

(Befring, 2007). Dette ble innhentet skriftlig før observasjonene startet (se informasjonsskriv 

og samtykke, vedlegg 1). Når man bruker mindreårige i forskning er det særlig viktig at 

forskningen ikke er til betydelig belastning for barnet og at forskningen er relevant for den 

gruppen undersøkelsen gjelder (Befring, 2007; Gall, Gall & Borg, 2007). Med tanke på 

belastning var den i min undersøkelse minimal for eleven. Jeg inntok en rolle som 

”observatør som deltar”, og var ikke i direkte interaksjon med noen av elevene, med unntak 

av da jeg presenterte meg selv. Undersøkelsen kan derfor i liten grad ha belastet eleven (og 

de andre elevene i klassen) direkte. Forskningen jeg har gjort er sentral for målgruppen da 

den kan bidra til å belyse forhold mellom elev og kontekst som fremmer arbeidsro og demper 

uro og motsatt. Prinsippet om anonymisering er også viktig i forskningsøyemed. Dette 

innebærer at all informasjon om personlige forhold som angår eleven må behandles 

konfidensielt (Befring, 2007). Anonymisering har jeg løst på den måten at ingen 

personopplysninger er lagret skriftlig noe sted, det er brukt et annet navn på eleven i alle 

notater. Prosjektet ble meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste før observasjonene 

startet, og ble godkjent som ikke meldepliktig (se vedlegg 3). 
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5 Presentasjon og drøfting av funn 
 

5.1 Beskrivelse av kasus 
Datamaterialet er funnet gjennom fire observasjoner på 15 minutter hver. Observasjonene ble 

gjort på en skole i en by på Østlandet. Flertallet av elevene på skolen hadde 

minoritetsspråklig bakgrunn. Eleven jeg observerte gikk på 3. trinn, i en gruppe med 14 

elever til sammen. Flere lærere på skolen karakteriserte klassen som svært urolig. 

Kontaktlærer for klassen beskrev min elev, heretter kalt Albert, som en av de elevene med 

mest uønsket atferd. Albert hadde minoritetsspråklig bakgrunn, men hadde ikke problemer 

med å gjøre seg forstått på norsk. Klassen var organisert likt i tre av de fire observasjonene. 

De satt i en hestesko med fire elever i midten, inne i hesteskoen. Alle hadde faste plasser, 

også når de ble delt i to, som de ble i den ene økten. Observasjonene ble gjort i uke 9, uken 

etter vinterferien.  

 

Når jeg i presentasjonen av funnene og i drøftingen beskriver en økt som urolig, menes det 

her graden av støynivå og bråk. En rolig time forstås som en time hvor lydnivået er behagelig 

og det er uanstrengende å være i klasserommet.  
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5.2 Hva karakteriserer den uønskede elevatferden? 
For å belyse dette spørsmålet vil først atferdskategoriene bli presentert. Deretter blir 

resultatene fra hver observasjon beskrevet for å sette kategoriene inn i en kontekst. 

Avslutningsvis blir funnene drøftet i lys av tidligere presentert teori om uønsket elevatferd.  

 

5.2.1 Atferdskategorier 
Det har gjentatte ganger vært forsøkt å kategorisere uønsket elevatferd (Wheldall & Merrett, 

1988; Befring & Duesund, 2012; Ogden, 2009; Nordahl et al., 2005).  Å kategorisere all 

atferd vil være umulig og en kunstig måte å fremstille virkeligheten på. Menneskelig atferd 

vil ikke kunne kategoriseres fullstendig da atferden hele tiden vil forandre seg, forstås ulikt 

og fylle kriterier for flere kategorier samtidig. Atferd vil også befinne seg mellom kategorier. 

Kategorier er kun ment som et verktøy for å kunne forstå bedre. Mennesker er ulike og vil 

dermed forstå atferd ulikt. Det er derfor vanskelig å utarbeide en definisjon eller kategorier på 

atferd som alle kan være enige i. I denne oppgaven er det utarbeidet kategorier på bakgrunn 

av observasjonene som er gjort. Andre forskere eller studenter ville kanskje funnet andre 

kategorier eller observert andre elementer. Det er derfor ikke meningen at disse kategoriene 

skal dekke all atferd som kan knyttes til uro eller at de skal generaliseres på noen som helst 

måte. Formålet er at det skal være tydelig hvilken atferd som i denne oppgaven menes med 

uønsket elevatferd.  

 

I arbeidet med analysen ble det funnet to atferdskategorier som beskrev store deler av Albert 

sin skolerelaterte atferd:  

 

Han prater uten tillatelse 

Denne atferden var den jeg så mest av. Den innebar at han pratet med medelever og at han 

snakket i munnen på læreren. Han pratet mest i munnen på læreren. Når han pratet med 

medelever var dette som regel sidemannen og det var med vanlig stemme. Innholdet var både 

skolerelatert og av mer privat karakter. Når han snakket i munnen på læreren var det 

kommentering av det læreren sa, både kommentarer som skulle være morsomme og 

fagrelaterte kommentarer. Dette var både med hevet stemme og vanlig stemme. I de fleste 

situasjonene hvor han snakket uten tillatelse var det også andre elever som gjorde det. Albert 

brukte også mye blikk og smil rettet mot de andre elevene når han pratet uten tillatelse. 
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Albert viste denne atferden under alle observasjonene. Han pratet uten tillatelse i litt større 

grad under de to siste observasjonene.  

 

Han er på plassen sin/ gjør som han har fått beskjed om 

Etter prater uten tillatelse var det denne atferden jeg observerte mest av. Den viste seg ved at 

han satt ved pulten sin, skrev eller diskuterte fag med sidemannen eller rakk opp hånden for å 

få ordet. Denne atferden viste han noe mer i de to siste øktene enn de to første. 

 

 

5.2.2 Resultater fra observasjon nummer én 
Den første observasjonen ble gjort første dag etter vinterferien. Klassen hadde hatt en 

halvtime fellessamling hvor jeg var med. Observasjonen startet da klassen kom tilbake til 

klasserommet. I denne økten var det 12 elever i gruppen. Mitt fokus var på Albert sin atferd. 

Kontaktlæreren som egentlig skulle ha gruppen var syk, så timen ble ledet av assistenten. 

Han var kjent med gruppen da han var i klassen fire dager i uken. Assistenten brukte 

begynnelsen av timen til å korrigere atferd. Observasjonsøkten var preget av mye uro. 

Lydnivået var høyt, både fra assistenten og elevene.  

 

Timen begynner med at noen elever prater om cola. Assistenten forklarer hvorfor cola er 

skadelig for tennene. Samtidig som at assistenten forklarer prater flere elever i munnen på 

han. Han korrigerer elevene gjennom å spørre om hvorfor de prater uten tillatelse. Etter hvert 

får de i oppgave å  skrive om vinterferien. Det er fortsatt flere elever som prater med 

hverandre.  

 

Et eksempel fra begynnelsen på økten: 

 

Albert!lytter,!men!kommenterer!en!gang!uten!å!rekke!opp!hånda.!Han!ser!på!andre!
elever!og!smiler!etter!kommentaren.!Ved!en!anledning!gjentar!han!dette.!Andre!elever!
prater!også!uten!å!ha!fått!ordet.!Assistenten!ber!Albert!rekke!opp!hånda,!noe!han!gjør.!
Assistenten konfronterer elever fordi de prater uten å rekke opp hånden. ”Hvorfor prater 
dere i munnen på meg?” Bruker pekefinger rettet mot elevene. !
 

 

Her viser Albert den atferden jeg har observert mest: han prater uten tillatelse. Dette gjør han 

i store deler av den første observasjonsøkten. Han er samtidig en av de elevene som er 
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flinkest til å rekke opp hånden. Han kommenterer ofte samtidig som han rekker opp hånden. 

Her er et eksempel fra da elevene fikk i oppgave å skrive om vinterferien: 

 

Albert!skriver!og!smiler.!Han!skriver!uten!å!prate!i!ca!30!sek.!Deretter!
kommenterer!han!sidemannens!prat.!Assistenten!spør!de!ulike!elevene!om!hvorfor!de!
fortsetter!å!prate,!han!har!gitt!gjentatte!advarsler,!samt!forklart!at!de!får!drive!frilek!de!
siste!15!minuttene!hvis!de!er!stille!nå.!Albert!reiser!seg,!kryper!under!pulten,!det!ser!ut!som!
at!han!skal!hente!noe!han!har!mistet,!går!rundt!pulten!og!setter!seg!igjen.!Han!snakker!
høyt!om!hva!han!har!gjort!i!ferien.!Albert!skriver!stille!i!noen!sekunder!før!han!igjen!
kommenterer!de!andre!elevenes!småprat.!
 

Dette eksempelet illustrerer hvordan Albert ikke jobber konsentrert lenge av gangen. Han 

småprater med de andre elevene med jevne mellomrom. Albert viser også ønsket atferd når 

han rekker opp hånden og skriver om vinterferien. Dette er likevel i svært korte perioder av 

gangen. Økten var preget av at flere elever snakket uten tillatelse. Assistenten brukte 

mesteparten av tiden på å prøve å få elevene til å være stille.  

 

5.2.3 Resultater fra observasjon nummer to 
Observasjon nummer to ble gjort neste dag. Gruppen ble delt i to, gutter og jenter. Jeg 

observerte guttene, de var syv stykker. Guttene ble igjen i klasserommet med en mannlig 

lærer og en spesialpedagog. Faget var matematikk. Gruppa var tydelig opprørte for noe som 

hadde hendt i forrige time. Guttene følte seg urettferdig behandlet i forrige time, og også i 

denne timen da jentene fikk gå på datarommet. 

 

Denne observasjonsøkten var preget av et høyt støynivå. Læreren pratet gjennomgående med 

hevet stemme. Elevene pratet i munnen på hverandre og læreren, og en elev gråt. I løpet av 

observasjonen kom de ikke i gang med undervisningen. Her er et eksempel fra begynnelsen 

av observasjonen: 

 

Læreren!forklarer!med!hevet!stemme!hvorfor!jentene!får!gå!på!datarommet!og!
ikke!guttene.!Dette!er!i!følge!læreren!en!avtale!som!guttene!vet!om,!hvor!det!byttes!på.!
Albert!snakker!i!munnen!på!læreren.!Får!10!minutter!gjensitting!i!friminuttet!som!straff.!
Reiser!seg,!får!tårer!i!øynene,!legger!armene!i!kors.!Læreren!ber!han!sette!seg,!noe!han!
gjør.!!
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Her viser Albert den atferden som ble observert mest, han prater uten tillatelse. I denne økten 

prater han i hovedsak i munnen på læreren. Til tross for at denne økten opplevdes som svært 

urolig viste han også ønsket atferd: 

 

Albert!rekker!opp!hånden!imens!andre!elever!som!ikke!har!fått!ordet!prater!i!
munnen!på!hverandre.!En!annen!elev!sitter!og!vipper!hardt!på!stolen!slik!at!den!dunker!
mot!gulvet.!En!annen!elev!gråter,!han!har!gjort!det!helt!siden!timen!startet.!Albert!rekker!
fortsatt!opp!hånden,!smiler!og!småprater!samtidig!lavt!med!sidemannen.!Lærer sier med 
hevet stemme at guttene sutrer og er misfornøyde. Læreren står fremoverlent og støtter 
armene på en pult foran elevene.!
 

Han prater lavt med sidemannen samtidig som han rekker opp hånden. Han rekker også opp 

hånden uten å prate samtidig. Dette har vært typisk atferd for Albert under alle 

observasjonene. 

 
 

5.2.4 Resultater fra observasjon nummer tre 
Observasjonen starter 20 minutter inn i første time. Elevene har norsk og er ni elever i 

gruppen. Det er kontaktlæreren som har dem. Denne økten var i stor grad preget av arbeidsro 

og undervisning. Lydnivået var behagelig og de fleste elevene gjorde som de skulle 

mesteparten av tiden. Da jeg kom inn forklarte lærer substantiv og artikler på tavlen. Etter 

hvert blir de delt inn i par som sammen skal skrive fem substantiv. Etter hvert får parene lese 

opp det de har skrevet. Her er et eksempel fra når elevene har blitt delt inn i par. Inndelingen 

ble gjort  på bakgrunn av hvem de satt sammen med. 

 

Elevene!får!beskjed!om!å!skrive!fem!ting!man!finner!på!en!skole.!Albert:!”Jeg!skal!
skrive!”.!Kontaktlærer!går!rundt.!Albert!skriver!og!diskuterer!med!sidemannen.!!De!hvisker!
som!de!har!fått!beskjed!om.!Lærer!velger!hvem!som!får!lese!opp.!En!elev!som!blir!valgt!sier:!
”Å,!yes,!vi”.!Kontaktlærer!minner!om!fokusregel!når!andre!elever!begynner!å!prate!uten!
tillatelse,!dette!gjelder!også!Albert!i!dette!tilfelle.!Hun!påpeker!hva!de!skal!gjøre!i!større!
grad!enn!hva!de!ikke!skal!gjøre.!Hun!må!minne!om!dette!to!ganger!før!hun!velger!nytt!par!
som!skal!få!lese!opp!hva!de!har!skrevet.!!Etter!at!et!nytt!par!har!lest!opp!sier!kontaktlærer:!
”Da!skal!dere!hviske!ut”.!Albert:!”Å,!hvorfor!fikk!ikke!vi,!liksom?”!med!høy!stemme.!
 

Her viser Albert både ønsket og uønsket atferd. Han prater uten tillatelse, både med de andre 

elevene og også ved å rope høyt ut i klasserommet. Det ser ut som at han ikke tenker over at 

han forstyrrer når han kommenterer det læreren sier. De gangene det er fagrelatert, som i 

dette eksempelet, virker det som at han snakker før han kommer på at han burde rekke opp 
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hånden. Han viser ønsket atferd når han diskuterer oppgaven og skriver ned substantiv 

sammen med sidemannen. Lydnivået er gjennomgående behagelig og selv om Albert prater 

uten tillatelse gjentatte ganger utvikler det seg ikke til å bli uro. Her er et annet typisk 

eksempel fra denne økten: 

 

Kontaktlæreren!forklarer!en!ny!oppgave:!”Du!skal!skrive!et!substantiv!som!det!ikke!
går!an!å!ta!på.!Et!eksempel!er!en!”idé”.!Albert!snakker!i!munnen!på!!kontaktlærer.!
Kontaktlærer!ser!på!han!imens!hun!fortsetter!å!prate,!han!blir!stille.!
 

Albert prater igjen uten tillatelse. Heller ikke her ser det ut som at han tenker over at han kan 

forstyrre. Det kan se ut til at han har en stor trang til å snakke og at han ikke forstår at dette 

kan forstyrre andre, eventuelt at han ønsker oppmerksomhet. 

 

5.2.5 Resultater fra observasjon nummer fire 
Jeg kommer inn i klassen ti minutter før observasjonens start. Det er 25 minutter igjen av 

dagens første økt. De har tematime hvor tema er bondegård og de skal gjøre en diktat. Det er 

kontaktlærer som har dem og det er 12 elever i gruppa. En spesialpedagog og assistenten er 

også tilstede. Også denne timen preges av arbeidsro. Her er et eksempel hentet fra diktaten: 

 

Kontaktlærer:!”Hva!het!hesten?”.!Albert!skriver!og!er!stille.!Lærer!gjentar!
setningen.!Albert!spør:!”Igjen?”!Kontaktlærer:!”Nei,!bare!hvis!noen!trengte!å!høre!den!en!
gang!til.!Nå!kommer!siste!setning:!Hesten!het!Hans”.!Albert:!”Het?”.!Kontaktlærer!ser!på!
Albert,!men!sier!til!hele!klassen:!”Hesten!het!Hans”.!!
 

I dette eksempelet ser vi den atferden han viste mest av, kommentering når læreren prater. 

Han viser også ønsket atferd da han skriver setningen og er stille. Dette eksempelet 

oppsummerer atferden hans i løpet av denne diktaten. Han jobber konsentrert og skriver hele 

diktaten. Kommenteringen ser ut til å oppstå når det er ting han ikke forstår eller ikke hører 

hva kontaktlærer sier. 

 

Senere i økten er det flere elever som småprater, blant annet Albert. Dette skjer når diktaten 

er ferdig og kontaktlæreren skal forklare et spill hun har funnet fram:  

 

Kontaktlærer!sier!til!Albert!som!rekker!opp!hånda:!”Men!du,!husker!du!også!at!jeg!
sa!at!det!ikke!var!vits!i!å!rekke!opp!hånda!nå,!for!nå!skal!bare!jeg!prate?”.!Albert:!”Ja,!men!
jeg!skal!bare!si!en!ting!”.!Kontaktlærer:!”Ja,!men!det!er!det!kanskje!flere!som!vil,!så!nei”.!
Albert!kommenterer!litt!videre,!i!munnen!på!kontaktlærer!som!fortsetter!forklaringen!om!



! 43!

spillet.!Kontaktlærer:!”Albert,!nå!synes!jeg!at!du!skal!jobbe!hardere!med!å!ikke!prate”.!!Hun!
fortsetter!å!forklare!spillet.!!
 

Dette er enda et eksempel som viser Albert som prater uten tillatelse. Han snakker i munnen 

på læreren og kommenterer det hun sier. Han blir stille når kontaktlæreren ber han om å 

jobbe hardere med å ikke prate. Han viser også ønsket atferd når han rekker opp hånden for å 

få ordet. Dette gjør han gjentatte ganger i løpet av observasjonen. Mot slutten av timen 

leverer elevene leksene hos kontaktlæreren som nå står ved døren. Hun småprater med dem 

og blir i klasserommet til alle har gått ut i gangen. Når det ringer ut er det to elever igjen i 

klasserommet. Jeg opplevde avslutningen av timen som rolig og kontrollert. Lydnivået var 

behagelig til tross for at de fleste elevene vandret rundt for å hente leksene sine og leverte 

dem hos kontaktlærer. 

 

For å oppsummere ble det funnet at den atferden Albert viser som er uønsket er at han prater 

uten tillatelse. Denne atferden viser seg enten som prat med medelever eller at han 

kommenterer det læreren sier. Han viser nesten like mye ønsket atferd. Eksempler på dette er 

at han gjentatte ganger rekker opp hånden for å få ordet og jobber konsentrert med oppgaver. 

For å svare på forskningsspørsmålet om hva som karakteriserer den uønskede elevatferden vil 

funnene nå bli drøftet i lys av tidligere presentert teori om uønsket elevatferd. 

 

 

5.2.6 Diskusjon 
Det ble funnet at ”prating uten tillatelse” er den atferden Albert viser mest og som kan 

karakteriseres som uønsket atferd. Også Wheldall og Merrett (1988) fant at den hyppigst 

forekomne uønskede atferden er at elever prater uten tillatelse. Dette stemmer med Nordahl 

og Sørlie (1998, referert i Nordahl et al., 2005) sin atferdskategori lærings- og 

undervisningshemmende atferd. Den er riktignok bredere, men innholder prating uten 

tillatelse. Ogden (1998, s. 8; 2009, s. 18) definerer uønsket atferd slik: 

 

Atferdsproblemer!i!skolen!er!atferd!som!bryter!med!skolens!regler,!normer!og!
forventninger.!De!hemmer!undervisnings/!og!læringsaktiviteter!og!dermed!også!elevens!
læring!og!utvikling,!og!de!vanskeliggjør!positiv!samhandling!med!andre.!!!
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”Prating uten tillatelse” kan sies å dekkes av denne definisjonen. Når Albert prater, enten 

med sidemannen eller i munnen på læreren så kan han forstyrre både seg selv og andre. Når 

han ofte forstyrrer læreren, andre og seg selv kan dette bidra til gjentatte negative 

interaksjoner som vanskeliggjør positiv samhandling med andre. Å prate uten tillatelse vil 

også si å bryte reglene. Det er en vanlig regel i skolen at elevene skal rekke opp hånden når 

de vil si noe. Denne formen for forstyrrende atferd er det lærere flest strever med og møter 

mest i sitt arbeid (Wheldall & Merrett, 1998; Colvin, 2010; Ogden 1998; Ogden, 2009). Den 

er også en av hovedgrunnene til at halvparten av lærerne slutter i jobben sin i løpet av de fem 

første årene (Greene, 2011). 

 

Aasen et al. (2002) definerer uønsket atferd som normal atferd som er unormal i sin grad av 

intensitet, varighet, frekvens og omfang. I denne sammenhengen er atferden å prate uten 

tillatelse. Dette gjør Albert rimelig ofte, nærmere bestemt 24 ganger i løpet av de fire 

observasjonene. Til sammenligning viser han ønsket atferd 22 ganger. Atferden har som vi 

ser høy frekvens. Aasen et al. (2002) påpeker imidlertid at det er normal atferd, og det 

stemmer med observasjonene. Å prate er en atferd som mennesket bruker mye. Aasen et al. 

(2002) poengterer også, i likhet med flere andre, at det som gjør atferden utfordrende er at 

den ikke passer inn i den gitte konteksten (Cooper, Smith & Upton, 1994; Kauffman et al. 

2006; Levin & Nolan, 1996; Ogden, 2009; Nordahl et al., 2005). I skolen er det brudd på 

regler å prate uten å ha fått ordet, og dermed kan den i utgangspunktet normale atferden et 

problem.  

 

Til tross for at Albert sin uønskede atferd kunne forstyrre medelever og læreren, var det ikke 

alltid at den ble opplevd som en kollektiv forstyrrelse med høyt støynivå og bråk. Pratingen 

var ofte med vanlig eller lav stemme. Dermed var ikke atferden i seg selv uro slik som uro 

forstås her.  
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5.2.7 Oppsummering  
Det ble funnet at uønsket elevatferd kan karakteriseres som at eleven prater uten tillatelse. 

Disse funnene stemmer langt på vei med funn gjort av Wheldall og Merrett (1988), Ogden 

(1998; 2009) og Nordahl og Sørlie (1998, referert i Nordahl et al., 2005). Atferden tar form 

både som småprat med medelever og kommentering av det læreren sier. Denne atferden kan 

anses som uønsket da den kan være forstyrrende for eleven selv og omgivelsene. Atferden 

var imidlertid ofte lav så det var kun i noen situasjoner at den forstyrret klassen som helhet.  

 

Ut i fra definisjonen av uro som kollektiv forstyrrelse hvor flere er involvert kan ikke alltid 

eleven alene være årsaken til at uro oppstår. Denne forståelsen er forenlig med funn fra 

observasjonene. Albert viste mer uønsket atferd under de rolige øktene enn de urolige. 

Dermed er det noe annet enn kun Albert sin atferd som lager uro. I gjennomgangen av 

observasjonene ble min oppmerksomhet fanget av lærernes ulike måter å reagere på Albert 

sin atferd. Lærerreaksjonene i de to første øktene skilte seg markant fra lærerreaksjonene i de 

to siste øktene. De to første øktene opplevdes som urolige og de to siste  øktene opplevdes 

som rolige. Det så dermed ut til at lærernes reaksjoner påvirket Albert sin uønskede atferd og 

videre graden av uro som oppstod. Dette stemmer med teori om lærerreaksjoner og temaet vil 

bli behandlet i neste forskningsspørsmål.  
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5.3 Hvordan kan lærerens aktivitet påvirke den 

uønskede elevatferden? 
 

At elever prater uten tillatelse er krevende for medelever og lærere. Det kan forstyrre 

undervisningen og forringe elevens relasjoner til omgivelsene (Ogden, 2009). Derfor må 

lærere vite hvordan de skal håndtere denne atferden slik at den ikke eskalerer til å bli uro og 

stjeler undervisningstid. Nordahl, Mausethagen og Kostøl (2009) har sett på hva som skiller 

skoler med høy og lav grad av uro. De fant blant annet at lærers fokus hadde en avgjørende 

betydning. Hvis fokus var rettet mot oppmuntring og ros var sannsynligheten mindre for at 

det var mye uro på skolen. Hvis fokus var rettet mot korrigering av atferd var 

sannsynligheten større for at det var mye uro på skolen. Cooper, Smith og Upton (1994)  

fremhever at variasjonene ikke kun eksisterer mellom skoler, men i like stor grad mellom 

klasserom.  

 

Aktivitet forstås som tidligere nevnt som lærernes reaksjoner på uønsket elevatferd. Dette 

fordi det var lærerreaksjoner som fanget min oppmerksomhet under datainnsamlingen og 

reaksjoner må kunne anses å være en av mange former for aktivitet.  

 

Lærerreaksjonene som er funnet er kategorisert og fokuset har da vært på deres form fremfor 

innhold. Det vil si at reaksjonene er systematisert på bakgrunn av hvordan de viste seg, ikke 

hva som var det semantiske innholdet i dem. Årsaken til at det er gjort slik er at det var de 

ulike formene, både nonverbalt og verbalt som fanget min oppmerksomhet og som jeg 

opplevde som ulik fra lærer til lærer. Innholdet kommer likevel frem når reaksjonene 

presenteres. Deretter blir lærernes aktivitet og dens påvirkning på den uønskede elevatferden 

diskutert. 
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5.3.1 Lærerens aktivitet: lærerreaksjoner 
I likhet med funnene av kategorier for elevatferd kan ikke kategoriene for lærerreaksjoner 

generaliseres eller betraktes som noen absolutt sannhet. Kategoriene som er funnet er farget 

av meg som observatør og min forforståelse. Andre observatører hadde muligens funnet 

andre kategorier. Kategoriene kan heller ikke betraktes som svar på hvordan alle lærere 

reagerer. De lærerne som ble observert hadde med stor sannsynlighet også reaksjoner som 

ikke ble fanget i kategorier. De kategoriene som er funnet må betraktes som forslag og som 

en direkte forlengelse av de observasjonene som er gjort. De er ikke ment å brukes utenfor 

denne oppgaven. Jeg vil nå først presentere og forklare hver kategori. Kategoriene vil i 

motsetning til kategoriene for elevatferd ikke bli drøftet gjennom presentasjon av hver 

observasjon. Dette fordi observasjonene allerede er gjengitt. Eksempler på kategoriene for 

lærerreaksjoner vil bli eksemplifisert under hver kategori. Deretter blir lærerreaksjonene 

drøftet i lys av teori om symbolsk interaksjonisme og da særlig mennesket som aktivt vesen.  

 

Her er kategoriene for lærerreaksjoner som har blitt utarbeidet: 

 

 

Nonverbal oppmuntring 

Nonverbal oppmuntring ble kun observert én gang. Det var kun kontaktlærer som viste denne 

reaksjonen. Eksempel på at hun oppmuntret nonverbalt er at hun smilte til elevene. 

 

Nonverbal korrigering 

Reaksjonen nonverbal korrigering ble brukt seks ganger og kun av kontaktlærer. Denne 

reaksjonene ble vist ved at hun så på Albert imens hun fortsatte å undervise. Hun kunne også 

overse han når han viste uønsket atferd. 

 

Verbal oppmuntring 

Reaksjonen verbal oppmuntring ble observert fem ganger. Det var kun kontaktlærer som 

brukte denne reaksjonen. Eksempel på verbal oppmuntring er ”Bra jobba, gutter”, ”Fint” og 

generell skryt til enkeltelev eller klassen.  
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Verbal korrigering med vanlig stemme 

Denne reaksjonen ble observert mest. Det var kun kontaktlærer som brukte denne. 

Reaksjonene viste seg for eksempel ved at hun sa ”Hysj….” og minnet elevene på hva de 

skulle gjøre. Disse påminnelsene var positivt formulerte, som for eksempel ”Da setter vi oss 

tilbake på plassene”.  

 

Verbal korrigering med hevet stemme 

Denne reaksjonen ble observert tre ganger. Reaksjonen ble brukt i de to første øktene, av 

assistent og lærer. Eksempel på verbal korrigering med hevet stemme er når assistenten ber 

Albert om å rekke opp hånden. Også gjentatte spørsmål om hvorfor elevene prater i munnen 

på han hvor assistenten er tydelig lei og irritert.  

 

Samtidig nonverbal korrigering og verbal korrigering med hevet stemme 

Denne reaksjonen ble observert to ganger, begge i de to første øktene ledet av henholdsvis 

assistent og lærer. Eksempel på samtidig nonverbal korrigering og verbal korrigering med 

hevet stemme er når assistenten spør ”Hvorfor prater dere i munnen på meg” samtidig som 

han står fremoverlent og retter pekefingeren mot elevene.  

 

 

 

5.3.2 Diskusjon 
Innenfor symbolsk interaksjonisme ses mennesket på som et aktivt vesen som påvirker sine 

omgivelser og som er i stadig forandring (Levin & Trost, 1996; Charon, 2001). Dette 

forskningsspørsmålet søker å belyse hvordan lærernes aktivitet påvirker den uønskede 

elevatferden.  

 

Å studere interaksjoner mellom lærerreaksjoner og uønsket elevatferd innebærer et element 

som symbolsk interaksjonisme ikke behandler i utstrakt grad, nemlig en skjevfordeling av 

makt og ansvar. I skolen har læreren mer makt og mer ansvar enn elevene. Derfor er det også 

læreren sitt ansvar at interaksjonen med elevene er positive og læringsfremmende. Fordi 

mennesket er aktivt kan læreren velge sin atferd i interaksjon med elevene. Det er ofte 

endring av atferd som må til for at et negativt interaksjonsmønster skal snu (Holland, 2013).  
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I undersøkelsen var de to første øktene preget av mer uro enn de to siste, blant annet på grunn 

av høyt støynivå. Derfor vil drøftingen konsentreres mot å se på hvordan læreraktiviteten 

påvirket den uønskede atferden i de to første øktene. Dette fordi oppgavens tema er uro og 

det er derfor lærerens aktivitet når uro oppstår som er mest relevant. Lærerreaksjonene i de to 

siste øktene vil bli brukt som et sammenligningsgrunnlag og utgangspunkt for drøfting.  

 

I teoridelen ble det presentert tre hovedtyper av lærerreaksjoner som kan brukes for å 

håndtere uønsket elevatferd. Disse var nonverbale reaksjoner, verbale reaksjoner og 

reaksjoner som innebar logiske konsekvenser. Formålet er hele tiden å bruke den reaksjonen 

som forstyrrer undervisningen minst og som samtidig demper den uønskede atferden (Levin 

& Nolan, 1996; Ogden, 2009). De kategoriserte lærerreaksjonene som ble funnet kan i likhet 

med de tre kategoriene som er presentert i teoridelen ses langs et kontinuum av reaksjoner fra 

mest effektive til minst effektive med tanke på å håndtere uønsket elevatferd. I hovedsak kan 

nonverbal oppmuntring betraktes som den mest effektive reaksjonen, da den er lite 

forstyrrende og har et positivt fokus. Samtidig nonverbal korrigering og verbal korrigering 

med hevet stemme anses som den mest forstyrrende og uroskapende reaksjonen. Hvilke 

reaksjoner som til en hver tid har mest effekt vil variere med alvorlighetsgraden og omfanget 

av den uønskede atferden. Dette er vurderinger som læreren må gjøre underveis, men 

hovedregelen er at jo mer positiv og lite forstyrrende reaksjonen er, jo bedre (Levin & Nolan, 

1996; Ogden, 2009). 

 

Som tidligere nevnt opplevdes de to første øktene som mer urolige enn de to siste. I løpet av 

disse øktene ble kun verbal korrigering med hevet stemme og samtidig nonverbal korrigering  

og verbal korrigering med hevet stemme brukt. Dette er de reaksjonene som anses som mest 

forstyrrende og er direkte rettet mot elevens atferd. Slike reaksjoner anses ikke som effektive 

med tanke på å dempe uønsket atferd (Levin & Nolan, 1996; Ogden, 2009; Colvin, 2010). 

Den omfattende bruken av korrigering medførte at de i løpet av observasjonstiden ikke kom i 

gang med undervisningen, da de gjentatte ganger avbrøt undervisningen for å korrigere 

enkeltelever. Elevene fikk ikke mulighet til å regulere seg selv og risikoen for at elevene 

opplevde dette som urettferdig kan ha økt. At elever opplever lærers korrigering av deres 

atferd som urettferdig kan øke muligheten for at de viser ytterligere forstyrrende atferd 

(Greene, 2011). Nordahl, Mausethagen og Kostøl (2009) trekker frem mye korrigering av 



!50!

enkeltelever som et kjennetegn på skoler med mye uro. I tillegg kan hyppig korrigering 

ødelegge elevers selvbilde og selvtillit (Levin & Nolan, 1996).  

  

Kontaktlæreren brukte i større grad reaksjoner som var positivt rettet og mindre forstyrrende 

for undervisningen. Hun brukte de fire første reaksjonene som anses som de minst 

forstyrrende. Disse er nonverbal oppmuntring, nonverbal korrigering, verbal oppmuntring og 

verbal korrigering med vanlig stemme. Hun brukte gjentatte ganger blikket for å korrigere 

Albert, dette ble i teoridelen omtalt som interfererende signaler. Dette er en nonverbal 

reaksjon som ikke forstyrrer undervisningen, men som korrigerer eleven på en subtil måte 

(Levin & Nolan, 1996). Kontaktlæreren ga også positive tilbakemeldinger så fort Albert 

gjorde som han fikk beskjed om. Verbal oppmuntring anses som den beste verbale 

reaksjonen mot uønsket atferd, da det er viktig at elever som ofte viser uønsket atferd får ros 

med en gang de oppfører seg bra (Levin & Nolan, 1996; Damsgaard, 2003). Kontaktlæreren 

anerkjente også at Albert prøvde å etterfølge reglene:  

!
Men!dere,!ros!til!dere!nå!selv!om!dere!prata!litt,!fordi!dere!henta!dere!inn!fort!inn!

igjen,!bra.!!
 

Hun snur noe som i utgangspunktet var negativt (Albert pratet uten tillatelse) til å bli noe  

positivt, da hun rettet fokus mot at han hentet seg inn igjen.  

 

Fokus på det som er positivt 

Grunnleggende i arbeidet med å håndtere uønsket elevatferd er å fokusere på det som er 

positivt (Levin & Nolan, 1996; Colvin, 2010; Damsgaard, 2003; Ogden, 2009; Bergkastet, 

Amundsen & Skjæret, 2010). Også her er det variasjon mellom de to første øktene 

sammenliknet med de to siste. I de to første observasjonene brukes tiden til å korrigere elever 

med reaksjoner som forstyrrer undervisningen og som har et negativt fokus. Reaksjonene har 

liten effekt da uroen vedvarer. Det ble ikke registrert noen positiv oppmerksomhet mot noen 

av elevene. Dette er tankevekkende, spesielt da Albert rakk opp hånden i en lengre periode 

uten å få ordet i andre økt. Det er spesielt viktig at elever som Albert som ofte bryter reglene, 

får positiv oppmerksomhet fra læreren så fort de gjør noe bra (Levin & Nolan, 1996).  

 

Colvin (2010) skriver at mange lærere automatisk gir mer oppmerksomhet til de som 

forstyrrer enn til de som viser ønsket oppførsel. Dette gjorde både assistenten og læreren i de 

to første øktene. Dette kan bidra til at atferden eskalerer (Colvin, 2010). I de to første øktene 
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var det flere av elevene som ikke fulgte korrigeringene og fortsatte å forstyrre.  Colvin (2010) 

foreslår at lærere gjør det motsatte, gir oppmerksomhet til de elevene som oppfører seg bra. 

Dette gjør kontaktlærer i mye større grad. Hun bruker kommentarer som ”Bra, gutter”, 

”Takk” og ” Bra jobba”. Hun fremhever også andre elever sin positive atferd: Hun forklarer 

hvorfor en jente i klassen tidligere på dagen fikk hente et spill som kontaktlæreren hadde 

fortalt om:  

 

Jo,!fordi,!hun!klarte!å!sitte!i!ro!på!rumpa!si!når!jeg!sa!at!vi!skulle!spille!spill!!
 

Levin og Nolan (1996) rangerer ros av medelever som en av de beste verbale reaksjonene.  

 

Både assistenten og læreren i de to urolige øktene hopper over de fire første reaksjonene og 

bruker kun forstyrrende reaksjoner som verbal korrigering med høy stemme, og noen ganger 

dette sammen med korrigerende kroppsspråk. Det kan se ut som at de ikke vurderer hvilken 

effekt deres reaksjoner har på elevgruppen og graden av uro som oppstår. Dette kan føre til at 

de i kraft av sin aktivitet gjør seg selv til uromomenter. I dette tilfellet er derfor lærerens 

aktivitet, i større grad enn elevens uønskede atferd avgjørende for om det oppstår uro eller 

ikke. 

 

Synet på mennesket som aktivt kan forklare hvordan assistenten og læreren i de to første 

øktene bidro til å skape og opprettholde uroen. Med sin konfronterende måte å møte uønsket 

elevatferd på påvirket de situasjonen negativt. Denne konfronterende holdningen 

fremprovoserer ofte protester hos elevene (Colvin, 2010; Levin & Nolan, 1996). De fikk mer 

uønsket elevatferd å håndtere og kom ikke ordentlig i gang med undervisningen. 

Kontaktlæreren sin aktivitet påvirket elevatferden i en positiv retning da hun brukte sin 

aktivitet til å dempe den uønskede atferden. Dette gjorde hun ved å hele tiden bruke lite 

forstyrrende reaksjoner for å håndtere småpratingen. Hun vurderte kontinuerlig hvilke 

reaksjoner som ville fungere best, etter som hvilken elev det gjaldt og hva situasjonen var. 

Hun svarte ikke instinktivt på omgivelsene, men foretok fortløpende vurderinger. Hun 

påvirket sine omgivelser positivt gjennom sin ro.  
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5.3.3 Oppsummering 
I et symbolsk interaksjonistisk perspektiv vil lærerens reaksjoner på elevens atferd påvirke 

hvordan eleven handler. I drøftingen av spørsmålet om hvordan lærerens aktivitet kan påvirke 

den uønskede atferden har fokus vært rettet mot å se på hvordan lærerens aktivitet enten 

demper den uønskede atferden eller gjør at atferden eskalerer.  

 

Det er stor forskjell på hvordan henholdsvis assistenten og læreren i de to første øktene 

opptrer sammenlignet med kontaktlærer i de to siste øktene. Øktene med kontaktlærer 

opplevdes som rolige, til tross for at Albert viste mer uønsket atferd her enn i de urolige 

øktene. Kontaktlærer brukte de fire lærerreaksjonene som har blitt ansett som minst 

forstyrrende og dermed best å bruke for å håndtere uønsket elevatferd. Dette var nonverbal 

oppmuntring, nonverbal korrigering, verbal oppmuntring og verbal korrigering med vanlig 

stemme. Det kan dermed se ut til at disse formene for lærerreaksjoner demper uønsket atferd 

slik at det ikke oppstår uro. Med dette menes at selv om Albert viser mer uønsket atferd i de 

rolige øktene får ikke atferden eskalere til å skape uro, på grunn av kontaktlærerens 

dempende reaksjoner. 

 

Under de to øktene som opplevdes som urolige brukte læreren og assistenten mye av tiden på 

korrigering. Deres reaksjoner mot elevene kjennetegnes av irettesettelser og fremheving av 

det elevene gjør galt. De brukte kun kategoriene verbal korrigering med hevet stemme og 

samtidig nonverbal korrigering og verbal korrigering med hevet stemme. Korrigeringen var 

direkte rettet mot eleven/elevene som forstyrrer. Denne type læreraktivitet ser dermed ut til å 

påvirke den uønskede elevatferden på en måte som gjør at atferden eskalerer og det oppstår 

uro. 
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5.4 Hvordan preger nået lærerens aktivitet?  
Det kan se ut til at lærerens aktivitet kan påvirke den uønskede elevatferden. Noen former for 

læreraktivitet kan dempe atferden og andre former for læreraktivitet kan gjøre at atferden 

eskalerer. Den type læreraktivitet som har blitt drøftet i sammenheng med situasjoner der det 

oppstår uro er aktivitet som kjennetegnes av direkte korrigeringer med fokus på den uønskede 

atferden. Det er denne formen for læreraktivitet som undersøkes nærmere med tanke på 

hvordan nået påvirker aktiviteten. 

 

Nået er der vi definerer situasjonen, tolker og interagerer (Levin & Trost, 1996). I nået preges 

vi av våre tidligere erfaringer og de vi interagerer med. Fordi mennesker er aktive og 

foranderlige kan man ikke forutsi hva som vil hende i nået. Nået er derfor uforutsigbart fordi 

vi ikke kan vite hvordan andre vil påvirke oss.  

 

Hvordan vi takler nåets uforutsigbarhet og påvirkningskraft kommer blant annet an på vår 

evne til å regulere følelser (Skårderud, 2008). Interaksjoner i nået kan vekke følelser som 

man ikke alltid har kontroll på. Alle lærere kan synes at uønsket elevatferd er utfordrende. 

Atferden kan hos mange vekke ubehagelige følelser som for eksempel følelsen av å miste 

kontroll, bli motarbeidet eller ikke bli respektert. Nøkkelen er som Skårderud (2008) sier 

hvordan vi regulerer disse følelsene når de oppstår.  

 

Det som kjennetegner den formen for læreraktivitet som i denne undersøkelsen har 

opprettholdt eller ført til eskalering av uønsket atferd er at korrigeringen har vært fokusert på 

den uønskede atferden og vært direkte rettet mot eleven. Eksempel på dette er når assistenten 

spør elevene om hvorfor de prater i munnen på han. Disse reaksjonene har blitt frembragt 

med hevet stemme og noen ganger også med forsterkende kroppsspråk. Dette er tegn på at 

aktiviteten preges av følelser (Colvin, 2010).  

 

I likhet med funnene i undersøkelsen sier Colvin (2010) og Greene (2011) at følelsesstyrte 

reaksjoner ikke er effektive med hensyn til å håndtere uønsket elevatferd, de kan tvert i mot 

bidra til at atferden eskalerer. Dette fordi følelsene kan gjøre det vanskelig å beherske sine 

reaksjoner og velge de mest fornuftige reaksjonene for å dempe den uønskede atferden 

(Skårderud, 2008).  
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Nået slik det forklares i symbolsk interaksjonisme kan brukes til å analysere hvorfor læreren 

og assistenten reagerer med følelser til tross for at begge kan vite at det ikke er den mest 

pedagogiske måten å håndtere uønsket elevatferd på. Det er dermed ikke en reaksjon de 

planlegger å bruke. Det skjer noe i nået som gjør at vi noen ganger avviker fra vår 

opprinnelige plan. Enten det er i krangel med en kjæreste eller om det er i en 

undervisningstime så kan nået virke ødeleggende. Det kan vekke følelser og påvirke vår 

aktivitet på måter vi ikke liker. For eksempel ved å agere på følelser som oppstår, som 

assistenten gjør når han med hevet stemme spør elevene om hvorfor de prater i munnen på 

han. Eller når læreren i andre økt med hevet stemme stempler elevene som sutrete og 

misfornøyde. Colvin (2010) og Levin og Nolan (1996) tematiserer lærernes følelsesmessige 

reaksjoner som en trussel mot faglig forsvarlig arbeid. Når følelsene overtar i nået kan vi for 

et øyeblikk miste evnen til å tenke rasjonelt og evnen til å forstå den vi interagerer med 

(Skårderud, 2008; Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010; Greene, 2011). Nået kan dermed 

prege lærerens aktivitet på en måte som gjør at aktiviteten får den uønskede atferden til å 

eskalere.  

 

For å sammenligne kan vi se på de to siste øktene, disse var rolige og det ble arbeidet med 

skolefaglige temaer. Albert pratet mer uten tillatelse i de rolige timene enn i de urolige 

timene. Med andre ord så opplevde kontaktlæreren like mye uønsket atferd fra Albert som det 

assistenten og den andre læreren gjorde. Forskjellen var at hun ikke lot den uønskede atferden 

vekke ubehagelige følelser. Og hvis hun opplevde noen ubehagelige følelser så hemmet hun 

disse følelsene, slik Charon (2001) hevder mennesket som oftest gjør. Hun pratet konsekvent 

med rolig stemme, i motsetning til både assistenten og den andre læreren som pratet 

gjennomgående med hevet stemme. Man kan si at det uforutsigbare nået ikke hadde den 

samme påvirkningskraften på kontaktlæreren som det hadde på assistenten og den andre 

læreren. Det kan også tenkes at noe av årsaken til at hun bevarte roen var at de andre elevene 

var roligere enn i de to første øktene. Det kan ha gjort det enklere for kontaktlæreren å 

fokusere sin oppmerksomhet mot Albert. Her er det vanskelig å si hva som kommer først av 

lærerens ro og elevenes ro da man hele tiden påvirker hverandre (Levin & Trost, 1996). 

 

Fordi hun bevarte roen kunne hun også velge sine reaksjoner på en mer rasjonell måte 

(Skårderud, 2008). Da valgte hun en form for aktivitet som var mindre konfronterende og 

positivt rettet. Denne type aktivitet er effektive reaksjoner på uønsket elevatferd (Levin & 

Nolan, 1996; Ogden, 2009). Dette kan synes forenlig med denne studiens funn. 
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5.4.1 Oppsummering 
Elever som ikke gjør som de skal kan være utfordrende og vekke negative følelser hos 

læreren. Nået, som er hvor disse følelsene oppstår, kan vanskeliggjøre læreren sin jobb med å 

håndtere uønsket elevatferd på en faglig forsvarlig måte. Når følelser overtar mister vi ofte 

evnen til å handle rasjonelt og dermed fornuften til å velge effektive reaksjoner på uønsket 

elevatferd (Skårderud, 2008; Colvin, 2010; Levin & Nolan, 1996; Greene, 2011). Assistenten 

og læreren ser ut til å glemme de effektive reaksjonene og lar følelsene få utløp gjennom å 

korrigere den uønskede atferden på måter som får atferden til å eskalere. De følelsesstyrte 

reaksjonene var kjennetegnet av at de var konfronterende og negativt fokusert. Disse funnene 

er konsistente med det Colvin (2010), Levin og Nolan (1996) og Greene (2011) skriver, 

konfronterende og atferdsfokuserte reaksjoner kan få uønsket elevatferd til å eskalere.  

 

 

 

 

5.5 Hvilken betydning har aktivitet og nået for 

interaksjonen mellom lærer og elev i forbindelse med 

uro? 
 

Interaksjon blir som tidligere nevnt forstått som et mer overordnet begrep enn aktivitet og 

nået. Derfor vil dette siste forskningsspørsmålet bli brukt til å samle løse tråder og drøfte 

hvilken betydning aktivitet og nået har for interaksjon mellom lærer og elev i forbindelse 

med uro.  

 

Et sentralt moment ved interaksjon er hvordan vi definerer de situasjonene vi er i (Blumer, 

1969; Charon, 2001; Levin & Trost, 1996). Våre definisjoner dannes på bakgrunn av hvordan 

vi tolker våre omgivelser. Hvis vi opplever situasjoner som virkelige, så blir de virkelige i 

sine konsekvenser. Dette er Thomas´ teorem og dreier seg om at vi oppfører oss på bakgrunn 

av hvordan vi definerer situasjoner (Levin og Trost, 1996). Hvordan en interaksjon foregår 

vil derfor påvirkes av hvordan aktørene definerer sine situasjoner. 
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5.5.1 Aktivitet og interaksjon 
Hvordan vi definerer situasjoner avhenger av atferden til andre aktører i situasjonen. Thomas´ 

teorem handler derfor om hvordan vi påvirker hverandre i en interaksjon. Dette kan overføres 

til klasseromssituasjonen og interaksjonen mellom lærer og elev. Colvin (2010) påpeker at 

lærerens reaksjon på elevens handling i stor grad bestemmer hvordan eleven handler videre. 

Med andre ord så påvirker lærerens aktivitet eleven sin definisjon av situasjonen. Eleven er 

samtidig aktiv og kan velge sin atferd, men lærerens aktivitet vil også påvirke eleven 

(Blumer, 1969; Levin & Trost, 1996).  

 

En automatisk og vanlig reaksjon på elever som forstyrrer er at læreren gir de 

oppmerksomhet enten med nonverbal eller verbal korrigering (Colvin, 2010). Mange lærere 

glemmer sin egen rolle i interaksjonen med elevene og tillegger eleven skyld for uroen som 

oppstår (Colvin, 2010). Assistenten som gjentatte ganger spør med høy stemme: 

 

hvorfor!prater!dere!i!munnen!på!meg?!!
 

er et eksempel på dette. Han viser tydelig frustrasjon over at elevene prater uten tillatelse, 

men det ser ikke ut til at han ser sin egen rolle i uroen som oppstår i hans undervisningsøkter.  

 

Colvin (2010) hevder at denne type læreraktivitet kan forsterke den uønskede atferden. Hvis 

læreren reagerer konfronterende vil eleven sannsynligvis svare med å protestere. Hvis 

læreren reagerer ved å fokusere positivt, er det enklere for eleven å vise positiv og ønsket 

atferd (Colvin, 2010; Levin & Nolan, 1996). Dette er sammenfallende med tendenser funnet i 

denne undersøkelsen da kontaktlærerens positive fokus ser ut til å ha påvirket Albert  til å snu 

sin uønskede atferd til ønsket atferd. I et symbolsk interaksjonistisk perspektiv kan man 

dermed si at hvis lærerens aktivitet preges av konfrontasjon kan eleven påvirkes til å definere 

situasjonen negativt. Dette får konsekvenser for elevens handling som da også kan bli 

negativ, for eksempel gjennom at eleven eskalerer den uønskede atferden.  

 

At mennesket er aktivt innebærer at våre egenskaper er flyktige. Vi er ikke konstant late eller 

sinte. Vår atferd avhenger av våre omgivelser og hvordan vi interagerer med dem (Charon, 

2001). Det er derfor viktig at lærere forstår at deres aktivitet påvirker situasjoner med elever 

og at den har stor betydning for hvilken atferd og egenskaper eleven viser. I et tilfelle sier 

læreren i andre økt med hevet stemme til elevene at de er sutrete og misfornøyde. Ser man 
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dette i et symbolsk interaksjonistisk perspektiv blir det galt å si at noen er en egenskap. Man 

kan vise en egenskap i bestemte situasjoner, men man kan ikke være den. Læreren er i dette 

tilfellet gjennom sin aktivitet med på å virke situasjonen hvor han mener elevene viser disse 

egenskapene. Hans ansvar ligger i å snu den negative interaksjonen og hjelpe elevene til å 

definere situasjonen positivt for at de skal kunne vise ønsket atferd. Dette kan for eksempel 

gjøres ved å oppmuntre elever og å rette oppmerksomheten mot undervisning fremfor 

uønsket atferd (Levin & Nolan, 1996; Damsgaard, 2003; Ogden, 2009; Colvin, 2010). 

 

 

5.5.2 Nået og interaksjon 
Assistenten og læreren i den andre økten reagerer på måter som vitner om at følelsene har tatt 

overhånd. Dette ses for eksempel ved at de bruker hevet stemme og kroppsspråk for å 

underbygge sine korrigeringer (Colvin, 2010). Det ser ut til at det er den uønskede 

elevatferden som utløser disse følelsespregede korrigeringene, blant annet når assistenten 

spør om hvorfor de prater i munnen på han. Det kan dermed være den uønskede elevatferdens 

påvirkning på nået og interaksjonen som foregår i nået som vanskeliggjør lærerens 

opprinnelige plan om undervisning. Fordi læreren sine følelser blir påvirket av den uønskede 

elevatferden blir lærerens aktivitet preget av følelser. Følelsesstyrte reaksjoner anses ikke 

som en effektiv måte å håndtere uønsket elevatferd på (Colvin, 2010). Dette kan utvikle seg 

til å bli en ond sirkel av korrigering og eskalering av uønsket atferd. Dette ble observert både 

i første og andre observasjon, hvor verken assistenten eller læreren kom ordentlig i gang med 

undervisningen fordi de brukte mye tid på korrigere uønsket atferd. 

 

Colvin (2010) anbefaler som nevnt tidligere at lærere øver seg på å automatisk søke de 

elevene som gjør som de skal og fremheve disse hver gang noen elever forstyrrer. Dette 

sender en beskjed til elevene som forstyrrer om at dette er den ønskede atferden. Det er en 

lite konfronterende reaksjon og har i tillegg et positivt fokus fordi læreren roser ønsket atferd. 

Å være så lite konfronterende som mulig samtidig som man er positiv anses som en effektiv 

måte å håndtere uønsket atferd på (Levin & Nolan, 1996; Ogden, 2009; Damsgaard, 2003). 

Dermed kan denne positive aktiviteten fra lærerens sin side påvirke elevens definisjon av 

situasjonen positivt. En positiv definisjon av situasjonen gjør at den blir positiv i sine 

konsekvenser. Positive konsekvenser i denne sammenhengen vil være ønsket atferd. 
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Kontaktlæreren varierer mer i sine reaksjoner for å håndtere den uønskede atferden og hun 

holder også sin aktivitet på et mindre konfronterende nivå. Hun fremhever ved en anledning 

en elevs atferd når noen andre forstyrrer: Hun forklarer hvorfor en jente i klassen tidligere 

samme dag fikk hente et spill:  

 

Jo,!fordi,!hun!klarte!å!sitte!i!ro!på!rumpa!si!når!jeg!sa!at!vi!skulle!spille!spill!
 

Kontaktlæreren viser at hun bevisst fremhever de elevene som viser ønsket atferd. Dette er en 

av de mest hensiktsmessige måtene å håndtere uønsket atferd på (Colvin, 2010; Levin & 

Nolan, 1996). 

 

Assistenten og læreren var konfronterende i møte med elevene og påvirket situasjonen i en 

negativ retning. Da fikk de tilsvarende elevatferd tilbake. Kontaktlæreren fokuserte derimot 

på å skape positive situasjoner hvor elevene fikk mulighet til å vise sine beste egenskaper. På 

mange måter er det dette som er lærerens jobb. Å tilpasse sin aktivitet til elevene slik at de 

har best mulig forutsetninger for å fungere godt.  

 

Som jeg har vist har lærerens aktivitet og nået en stor betydning for hvordan interaksjonen 

mellom lærer og elev utarter seg. Eleven påvirker også interaksjonen, blant annet ved å vise 

ønsket eller uønsket atferd. Fordi læreren har ansvaret og mer makt kan man likevel si at 

læreren har større påvirkningsmuligheter enn det eleven har.  

 

5.5.3 Interaksjon og uro i skolen 
I et symbolsk interaksjonistisk perspektiv kan man ikke forstå atferd uten å se interaksjonen 

den er en del av. Dette er fordi mennesket ikke kan handle uten å ta hensyn til andre. Her 

menes hensyn som at man bevisst eller ubevisst forholder seg til omgivelsene. Menneskets 

tilstedeværelse og handlinger påvirker andre mennesker som er tilstede, det vil si at andre 

personer i situasjonen påvirker og bestemmer til en viss grad hvordan man oppfatter 

situasjonen og handler i den (Charon, 2001). Sagt på en enklere måte: min atferd påvirker din 

atferd, og motsatt. Det er viktig å påpeke at det ikke er andre personer isolert som påvirker 

oss, men vår interaksjon med de andre personene.  

 

Derfor gir det ikke alltid mening å snakke om uro som en egenskap hos en elev. I denne 

undersøkelsen har det blitt observert at selv om Albert viser uønsket oppførsel er ikke det en 
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garanti for at det oppstår uro. Det kommer an på lærerens aktivitet og hvordan aktiviteten 

preges av nået. Det er interaksjonen mellom Albert sin uønskede atferd og lærerens aktivitet 

som bestemmer om uro oppstår eller ikke. Derfor kan man si at uro kan forstås som noe som 

oppstår i interaksjon. Gjennom interaksjonen mellom Albert og assistenten og læreren i første 

og andre økt oppstod det uro. De forvillet seg inn i en sirkel av korrigering og eskalering av 

uønsket atferd. Denne formen for interaksjon ble til en kollektiv forstyrrelse da assistenten og 

læreren pratet med hevet stemme. Det samme gjorde også Albert og de andre elevene. Denne 

kollektive forstyrrelsen gjorde at verken assistenten eller læreren kom ordentlig i gang med 

undervisningen og det var anstrengende å være i rommet på grunn av lydnivået og den 

negative stemningen.  

 

Gjennom interaksjonen mellom Albert og kontaktlæreren oppstod det ikke uro. Han viste 

uønsket atferd, men hun kan ha påvirket han gjennom sin aktivitet i interaksjonen til å 

definere situasjonen positivt og dermed bytte ut den uønskede atferden med ønsket atferd. 

Argumentene for denne forståelsen dreier seg om at uro i min undersøkelse oppstod i 

forlengelse av læreren sin reaksjon på uønsket elevatferd, ikke som en direkte konsekvens av 

den uønskede elevatferden.  

 

Det er viktig å understreke at ikke all uro kan forstås som noe som oppstår i interaksjon med 

andre. Noen elever har alvorlige tilfeller med uønsket atferd og dette kan føre til uro uansett 

hvor flink læreren i utgangspunktet er. I disse tilfellene kan man muligens snakke om at 

eleven har uro i seg, og samtidig bevare forståelsen av at uro oppstår i interaksjon. Dette fordi 

mennesket kan være i interaksjon også med seg selv (Levin & Trost, 2005; Charon, 2001).  

 

 

5.5.4 Oppsummering 
For å svare på det siste forskningsspørsmålet har jeg drøftet aktivitet og nåets påvirkning på 

interaksjonen mellom lærer og elev og hvordan interaksjon kan ses i forbindelse med uro. Jeg 

har argumentert for at lærerens aktivitet kan påvirke elevens definisjon av situasjonen. Eleven 

sin definisjon av situasjonen er avgjørende for hvilken atferd eleven viser (Blumer, 1969; 

Levin & Trost, 1996). Nået kan føre til at lærerens aktivitet styres av følelser og følelsesstyrt 

korrigering kan ofte være en uheldig håndtering av uønsket elevatferd (Colvin, 2010). Dette 

fordi lærere da har en tendens til å fokusere på den uønskede atferden og dette kan påvirke 
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eleven til å definere situasjonen negativt, noe som igjen gjør at eleven kan eskalere atferden 

(Colvin, 2010; Greene, 2011). Dermed kan nået vanskeliggjøre lærerens mulighet til å 

påvirke elevens definisjon av situasjonen på en positiv måte. Til slutt har jeg diskutert 

hvordan uro kan forstås som noe som oppstår i interaksjon. Her har jeg argumentert med at i 

denne undersøkelsen så det ut som at det var lærerens reaksjoner på den uønskede atferden 

som førte til uro og ikke den uønskede atferden i seg selv.  

 

5.6 Oppsummering av de viktigste funnene 
Hovedproblemstillingen i denne oppgaven er hvordan kan uro forstås i et symbolsk 

interaksjonistisk perspektiv? For å raffinere og avgrense spørsmålet har jeg utarbeidet fire 

forskningsspørsmål. Det første forskningsspørsmålet har dreid seg om hvilken type uønsket 

atferd som har blitt observert. I det andre forskningsspørsmålet ble det stilt spørsmål ved 

hvordan lærerens aktivitet kan påvirke elevens uønskede atferd. I det tredje spørsmålet ble 

det sett på hvordan nået kan prege lærerens aktivitet. Til slutt ble aktivitet og nåets betydning 

for interaksjon mellom lærer og elev drøftet, samt hvilken betydning interaksjonen mellom 

lærer og elev har for om det oppstår uro eller ikke.  

 

For å svare på forskningsspørsmål nummer én ble én elev observerte i fire ganger 15 

minutter. Fokuset var rettet mot elevens uønskede atferd for å kunne beskrive og kategorisere 

denne. Spørsmålet ble behandlet ved at de ulike kategoriene for atferd først ble beskrevet. 

Disse var at Albert pratet uten tillatelse og at han var på plassen sin og/eller gjorde som han 

hadde fått beskjed om. Under observasjonene var det atferden ”prate uten tillatelse” han viste 

mest. Atferden bestod av at han pratet i munnen på læreren eller med andre elever. Det var i 

hovedsak kommentering av det læreren sa, både faglige relevante kommentarer og mer 

private og irrelevante kommentarer. Den atferden han viste nest mest var ønsket atferd. 

Denne atferden var ofte kjennetegnet av at han var stille og/ eller jobbet konsentrert med en 

oppgave.  

 

Deretter ble det presentert funn fra hver observasjon og drøftet eksempler på 

atferdskategoriene. Til slutt ble den uønskede atferden diskutert i lys av tidligere presentert 

teori om uønsket atferd. I diskusjonen ble det argumentert for at funnene angående 

atferdskategorier er forenlige med eksisterende forskning på feltet. Både Wheldall og Merrett 

(1988), Ogden (2009) og Nordahl et al. (2005) beskriver prating uten tillatelse som den mest 
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vanlige uønskede elevatferden. Atferd som prating uten tillatelse kan karakteriseres som 

uønsket atferd fordi atferden kan forstyrre eleven selv og omgivelsene (Ogden, 2009; 

Nordahl et al., 2005).  

 

Forskningsspørsmål to har dreid seg om hvordan lærerens aktivitet kan påvirke den uønskede 

elevatferden. I denne oppgaven ble aktivitet avgrenset til å omfatte lærerens reaksjoner på 

uønsket atferd. Dette fordi det var lærerens reaksjoner som fanget min oppmerksomhet under 

datainnsamlingen og reaksjoner kan sies å være en form for aktivitet. For å belyse dette 

forskningsspørsmålet ble det utarbeidet kategorier for lærerreaksjoner. Det ble funnet seks 

kategorier: Nonverbal oppmuntring, nonverbal korrigering, verbal oppmuntring, verbal 

korrigering med vanlig stemme, verbal korrigering med hevet stemme, samtidig nonverbal 

korrigering og verbal korrigering med hevet stemme. Etter å ha presentert kategoriene og 

eksempel på hver reaksjon ble de drøftet i lys av tidligere presentert teori om lærerreaksjoner 

og aktivitet i sammenheng med symbolsk interaksjonisme. I denne diskusjonen ble det 

argumentert for at lærerens aktivitet påvirker eleven til enten å dempe sin uønskede atferd 

eller eskalere den. Hvilken retning læreren påvirker kan bestemmes av måten læreren 

reagerer på. Hvis reaksjonen fokuserer på undervisning og oppmuntring av ønsket atferd øker 

sannsynligheten for at den uønskede atferden dempes. Hvis reaksjonen preges av 

korrigeringer som fokuserer på den uønskede atferden øker sannsynligheten for at den 

uønskede atferden eskalerer og at det oppstår uro.  

 

Forskningsspørsmål nummer tre behandlet temaet nået og hvordan nået preget lærerens 

aktivitet. Dette spørsmålet ble drøftet gjennom å undersøke hvordan nået preget lærerens 

aktivitet de gangene aktiviteten førte til at den uønskede atferden eskalerte. Det ble 

argumentert for at alle interaksjoner foregår i nået og at nået er uforutsigbart. Man kan ikke 

vite hva andre aktører vil foreta seg. Det vil si at det for eksempel kan vekkes følelser i nået 

som preger lærerens aktivitet. Det viste seg at de lærerreaksjonene som førte til at den 

uønskede atferden eskalerte ble styrt av følelser. Følelsesstyrte korrigeringer er ikke en god 

måte å håndtere uønsket elevatferd på (Colvin, 2010; Greene, 2011). Dermed ble svaret på 

dette forskningsspørsmålet at nået kan prege lærerens aktivitet på en negativ måte hvis 

læreren lar seg styre av følelsene sine.  

 

Det siste forskningsspørsmålet hadde et mer overordnet fokus og dreide seg om hvilken 

betydning aktivitet og nået har for interaksjonen mellom lærer og elev og hvordan interaksjon 
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kan forstås i forbindelse med uro. Dette ble diskutert med utgangspunkt undersøkelsens funn 

og symbolsk interaksjonismes forståelse av interaksjon og hvordan menneskets definisjon av 

situasjonen bestemmer vår atferd. Her ble aktivitet og nået tillagt stor betydning for hvordan 

interaksjonen mellom lærer og elev foregår. Dette fordi lærerens aktivitet kan påvirke 

hvordan eleven definerer situasjonen han eller hun er i. Denne definisjonen vil påvirke 

elevens måte å handle på. Her ble det funnet at læreraktivitet som kjennetegnes av 

oppmuntring og faglig fokus kan dempe den uønskede atferden. Læreraktivitet som 

kjennetegnes av fokus på uønsket atferd kan gjøre at atferden eskalerer.  

 

Nået vil påvirke interaksjonen fordi interaksjonen foregår i nået (Levin & Trost, 2005). 

Spørsmålet er hvordan lærerens aktivitet påvirkes av eventuelle følelser som oppstår i nået. I 

undersøkelsen så det ut til at de følelsesstyrke lærerreaksjonene bidro til at den uønskede 

atferden eskalerte. De følelsesstyrte reaksjonene var de som var direkte rettet mot den 

uønskede atferden og utført med hevet stemme og forsterkende kroppsspråk. Denne type 

reaksjoner anses ikke som effektive da det negative fokuset kan gjøre at eleven føler seg 

urettferdig behandlet og eskalerer sin atferd (Greene, 2011). Grunnen til at man noen ganger 

likevel reagerer på denne måten kan forklares med at følelser begrenser vår evne til å tenke 

klart og dermed påvirker oss til å velge reaksjoner basert på følelser i stedet for faglig fornuft 

(Skårderud, 2008).  

 

Helt avslutningsvis ble uro og interaksjon drøftet. Her ble det argumentert for at innenfor 

symbolsk interaksjonisme kan ikke atferd skilles fra interaksjonen den er en del av. Likedan 

insinuerer funn fra denne undersøkelsen at lærerens reaksjoner spilte en like stor rolle som 

elevens atferd med tanke på om det oppstod uro eller ikke. Dermed kan uro i denne 

undersøkelsen forstås ut ifra interaksjonen som oppstår mellom lærer og elev. 
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6 Konklusjon 
 

Før jeg kommer med noen endelige betraktninger vil jeg kort oppsummere oppgavens 

innhold og fremgangsmåte. Første kapittel består av en innledning hvor bakgrunn, tema, 

problemstilling, forskningsspørsmål og disposisjon blir gjort rede for. Kapittel to utgjør den 

første teoridelen i oppgaven. Her ble temaene uønsket elevatferd og uro behandlet. Kapittel 

tre utgjør oppgavens andre og siste teoridel og her ble symbolsk interaksjonisme med fokus 

på interaksjon, aktivitet og nået presentert. Det var også i forbindelse med symbolsk 

interaksjonisme at teori om lærerreaksjoner ble presentert. I kapittel fire ble metodevalg gjort 

rede for og oppgavens kvalitet ble diskutert. Kapittel fem utgjør oppgavens drøfting hvor 

forskningsspørsmålene brukes til å systematisere temaene. Hovedtemaer her var uønsket 

elevatferd, aktivitet, nået, interaksjon og uro.  

 

Dette er en liten undersøkelse gjennomført av en student. Resultater fra kasusstudier som 

dette kan i liten grad generaliseres da utvalget er for lite. Funnene fra min undersøkelse kan 

derfor i beste fall betraktes som et bidrag i en større diskusjon om hvordan uro i skolen kan 

forstås. Bidraget kan imidlertid være et nyttig debattinnlegg da uro i skolen er et komplekst 

felt og behovet for mer kunnskap er stort (Kunnskapsdepartementet, 2008; Ogden, 2009; 

Slåttøy, 2002; Nordahl et al., 2005).  

 

Som jeg har funnet i undersøkelsen kan uønsket atferd som å prate uten tillatelse påvirkes til 

å dempes eller eskaleres ut ifra hvordan læreren reagerer. Atferden kan med andre ord 

påvirkes i interaksjonen og graden av uro som oppstår avhenger dermed av hvordan denne 

interaksjonen er. Dette kan sies å være et forslag til hvordan uro kan forstås i et symbolsk 

interaksjonistisk perspektiv. 

 

Hensikten med å undersøke uro slik det er gjort i denne oppgaven er å flytte fokus fra eleven 

til det som foregår mellom eleven og omgivelsene. Som denne undersøkelsen har funnet 

tendenser til så kan elementer i omgivelsene ha like stor betydning for om uro oppstår som 

eleven i seg selv. Dermed kan forståelsen av uro som uønsket elevatferd i noen tilfeller være 

misvisende når man skal finne årsaker til uroen og måter å håndtere den på. Ved å bruke 

symbolsk interaksjonisme som innfallsvinkel har menneskers påvirkning på hverandre blitt 

understreket. Dette perspektivet kan være nyttig å bruke i skolesammenheng for å flytte fokus 
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fra individ til det som skjer mellom individer. Endring av fokus kan gjøre det enklere å finne 

hensiktsmessige og effektive måter å forstå og håndtere uro i skolen på (Holland, 2013; 

Bergkastet, Amundsen & Skjæret, 2010).  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv og samtykke 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

!
!”Uro!i!skolen”!

Bakgrunn og formål 
Denne!studien!er!en!del!av!en!masteroppgave!som!er!tilknyttet!forskningsprosjektet!
”Uro!i!skolen”,!ledet!av!professor!Liv!Duesund!ved!Institutt!for!Spesialpedagogikk,!
Universitetet!i!Oslo.!Formålet!med!studien!er!å!bli!nærmere!kjent!med!hvordan!uro!i!
skolen!viser!seg.!Problemstillingen!er!foreløpig:!Hva!karakteriserer!uro!hos!en!elev?!Uro!
i!denne!sammenhengen!kan!være!alt!fra!forstyrrelser!i!undervisningen!som!å!snakke!i!
munnen!på!andre!elever!og!lærere,!vandring,!forstyrre!andre,!til!å!bli!fort!sint.!
!
Studien!vil!være!et!kasusstudie,!hvor!én!bestemt!elev!observeres.!
!

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltakelse!i!denne!studien!innebærer!for!eleven!å!bli!observert!fem!ganger,!15!minutter!
hver!gang.!Observatør!vil!ikke!være!deltakende!i!miljøet.!Observatøren!skal!ikke!samle!
inn!og!lagre!personopplysninger.!Personopplysninger!som!navn,!alder,!skole!og!
kommune!blir!anonymisert!med!en!gang.!Observatøren!vil!notere!under!
observasjonene,!video!og/eller!båndopptaker!vil!ikke!bli!brukt.!>
!
Foreldre!og!lærere!kan!ved!forespørsel!få!se!observasjonsguiden!som!vil!bli!brukt.!
!
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle!personopplysninger!vil!gjøres!anonyme!fra!begynnelsen!av!prosjektet.!
Opplysningene!skal!ikke!lagres!noe!sted.!Deltakeren!vil!ikke!kunne!bli!gjenkjent!i!et!
eventuelt!publikasjonsskriv.!
!
Prosjektet!skal!etter!planen!avsluttes!innen!30.!Mai!2014.!Alt!datamaterialet!skal!
anonymiseres.!!
>
Frivillig>deltakelse>
Det!er!frivillig!å!delta!i!studien,!og!du!kan!når!som!helst!trekke!ditt!samtykke!uten!å!
oppgi!noen!grunn.!!
!
Dersom!du!ønsker!å!delta!eller!har!spørsmål!til!studien,!ta!kontakt!med!Maria!Valseth!
på!tlf!41760520!eller!mail:!mariavalseth@hotmail.com!
!
Studien!er!meldt!til!Personvernombudet!for!forskning,!Norsk!samfunnsvitenskapelig!
datatjeneste!AS!og!blitt!kjent!som!ikke!meldepliktig!da!ingen!personopplysninger!lagres.!
!
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Samtykke>til>deltakelse>i>studien>
!
!
!
Jeg!har!mottatt!informasjon!om!studien,!og!er!villig!til!å!delta!!
! !
!
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````!
(Signert!av!foreldre!til!mindreårig!prosjektdeltaker,!dato)!
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Vedlegg 2: Observasjonsskjema 

!
This%internship%report%is%related%to%the%students’%internship%their%2nd%year%of%bachelors’%
degree%in%special%needs%education.%The%internship%assignment%involves%observation%of%
pupil/child%behavior%in%school/preschool.%%
%
Focusarea%%is:%students’%experience%of%disruptive%behavior%in%school/%preschool,%i.e.%%behavior%
that%appear%disturbing%to%the%pupil/child%him/herself,%to%fellow%pupils%/other%children%and/%
or%to%teacher%/educator.%!

This!report!is!to!be!submitted!to!supervisor!at!the!end!of!the!internship,!for!approval!
and!signing.!The!signed!report!is!to!be!submitted!to!Professor!Liv!Duesund!at!UCB!after!
completed!internship.!!
!
Key$elements$in$observation:$!

@ The%student%must%have%attended%two%days%of%the%internship%PRIOR%to%observing.%The%first%
two%days%are%used%by%the%student%to%familiarize%her/himself%with%the%class/group.%!

@ %The%class/group%as%a%whole%is%to%be%the%focus%of%the%1st%observation.%2nd,%3rd,%4th%and%5th%
observations%are%individual%observations%where,%in%cooperation%with%the%teacher/educator,%
the%student%chooses%which%pupil%/what%child%that%is%to%be%the%focus%of%the%observations.%The%
pupil/child%who%is%selected%is%one%that%from%the%teachers%experience%shows%disruptive%
behavior%to%a%greater%or%lesser%extent.%%!

@ Every%student%in%each%group%chooses%one%pupil/child%each%to%focus%their%observations%on.%
(different%pupil/child%for%each%student)%Student%observes%the%same%pupil/child%throughout%
the%series%of%observation,%starting%at%the%2nd%observation.%%%
The%2nd,%3rd%and%4th%observations%are%made%either%in%the%beginning,%during%or%at%the%end%of%
class/%group%session.%(See%guidelines%for%observation)%The%5th%observation%is%made%during%
recess/playtime.%!

@ %Student%has%to%provide%the%correct%time%for%when%observation%starts%and%ends.!
@ During%individual%observation%the%student%is%to%describe%what%the%pupil/child%does/says%etc.%

and%any%interaction%with%others%during%the%observation%period.!Key%questions%are:%What%is%
happening?%Who%is%doing%what?!

@ The%student%must%try%to%distinguish%between%descriptions%and%interpretations.%In%the%
interpretation%the%student%must%try%to%assess%whether%the%behavior%described%can%be%
understood%as%disruptive%behavior.%!

@ Observations%are%presented%in%an%anonymous%form,%in%which%neither%single%pupils%or%
location%can%be%recognized.!

%
1st!observation:!in!class!/!group!session!
Observe!what!happens!in!class/group!session!during!the!course!of!one!hour.!%
%

INTERNSHIP>REPORT:>2ND>YEAR>OF>BACHELORS’DEGREE>2013:>
OBSERVATION:>DISRUPTIVE>BEHAVIOR>IN>SCHOOL/PRESCHOOL>
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Observation%is%to%be%made%on%the%3rd%day%of%the%internship.%Choose%which%class%hour%during%
the%day%to%focus%on.%
%
Task:%(use%the%form%below)%
a)%Describe%what%happens%during%class/%group%session%(cf.%handout)%
b)%Try%to%interpret%your%observations.%%(cf.%handout)%
c)%Write%down%any%questions/comments%you%might%have%to%your%observations%and%
interpretations.%%
%
Date:% Type%of%institution:%

(school/preschool)%
Grade/age%group:% Subject/activity:%

Number%of%
pupils/children%in%
class/group:%

Observation%starts%at:%
%

Observation%ends%at:% Total%time%
elapsed:%

%
Description:% Interpretation:%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

%
Questions%you%may%have%to%what%is%described%and%interpreted:%%
%
%
%
%
%
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%
2nd!observation:!Individual!observation!of!disruptive!behavior.!!
One!single!pupil!in!the!class!/one!single!child!!
in!the!group!session.!
First!15!minutes!of!class/group!session.!
%
OBSERVATION%IS%TO%BE%MADE%ON%THE%4THDAY%OF%THE%INTERNSHIP.%%
%
%%%%%%%%%%%%%15%minutes%(continuous)%observation%IN%THE%BEGINNING%OF%class/%group%session.%
%%%%Selection%of%pupil/child%is%made%in%cooperation%with%teacher/educator.%%
%
Task:%(use%the%form%below)%
a)%Describe%what%happens%during%class/%group%session%(cf.%handout)%
b)%Try%to%interpret%your%observations.%%(cf.%handout)%
c)%Write%down%any%questions/comments%you%might%have%to%your%observations%and%
interpretations.%%
Date:% Type%of%institution:%

(school/preschool)%
Grade/age%group:% Subject/activity:%

Number%of%
pupils/children%in%
class/group.%

Observation%starts%at:%
%

Observation%ends%at:% Total%time%
elapsed:%

%
Description:% Interpretation:%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

%
Questions%you%may%have%to%what%is%described%and%interpreted:%%
%
%
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%
3rd!observation:!Individual!observation!of!disruptive!behavior.!!
One!single!child!in!the!class/!one!single!child!in!the!group!session.!
15!minutes!halfway!through!class/group!session.!

%
OBSERVATION%IS%TO%BE%MADE%ON%THE%5TH%DAY%OF%THE%INTERNSHIP.%
%

@ 15%minutes%(continuous)%observation%HALFWAY%THROUGH%class%/group%session.%%
Observe%the%same%pupil/child%as%you%did%previously.%
%
Task:%(use%the%form%below)%
a)%Describe%what%the%pupil/%child%does/says%etc.%and%any%interaction%with%others%during%the%
15%minutes.%%(cf.%handout)%
b)%Try%to%interpret%your%observations.%%(cf.%handout)%
c)%Write%down%any%questions/comments%you%might%have%to%your%observations%and%
interpretations.%%
%
Date:% Type%of%institution:%

(school/preschool)%
Grade/age%group:% Subject/activity:%

Number%of%
pupils/children%in%
class/group:%

Observation%starts%at:%
%

Observation%ends%at:% Total%time%
elapsed:%

%
Description:% Interpretation:%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
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%

%
4th!observation:!Individual!observation!of!disruptive!behavior.!!
!One!single!pupil!in!the!class!/!one!single!child!in!the!group!session.!!
15!minutes!at!the!end!of!class/group!session.!
%

OBSERVATION%IS%TO%BE%MADE%ON%THE%6TH%DAY%OF%THE%INTERNSHIP.%%
15%minutes%(continuous)%observation%AT%THE%END%of%class/%group%session.%

Observe%the%same%pupil/child%as%you%did%previously.%%
%
Task:%(use%the%form%below)%
a)%Describe%what%the%pupil/child%does/says%etc.%and%any%interaction%with%others%during%the%
15%minutes.(cf.%handout)%
b)%Try%to%interpret%your%observations.%%(cf.%handout)%
c)%Write%down%any%questions/comments%you%might%have%to%your%observations%and%
interpretations.%%
%
Date:% Type%of%institution:%

(school/preschool)%
Grade/age%group:% Subject/activity:%

Number%of%
pupils/children%in%
class/group:%%

Observation%starts%at:%
%

Observation%ends%at:% Total%time%
elapsed:%

%
Description:% Interpretation:%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

Questions%you%may%have%to%what%is%described%and%interpreted:%%
%
%
%
%
%
%
%
%
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%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
5th!observation:!Individual!observation!of!disruptive!behavior.!
!!One!single!pupil!during!recess/!one!single!child!during!playtime.!!!
10!minutes!during!recess/playtime.!!!
%
%
OBSERVATION%IS%TO%BE%MADE%ON%THE%7TH%DAY%OF%INTERNSHIP.%%

10%minutes%(continuous)%observation%during%recess%/%playtime%
Observe%the%same%pupil/child%as%you%did%previously%
%
Task:%(use%the%form%below)%
a)%Describe%what%the%pupil/child%does/says%etc.%and%any%interaction%with%others%during%
recess/playtime.%(cf.%handout)%
b)%Try%to%interpret%your%observations.%%(cf.%handout)%
c)%Write%down%any%questions/comments%you%might%have%to%your%observations%and%
interpretations.%%
%
Date:% Type%of%institution:%

(school/preschool)%
%

Grade/age%group:% Subject/activity:%

Number%of%
pupils/children%in%
class/group:%

Observation%starts%at:%
%

Observation%ends%at:% Total%time%
elapsed:%

%
Description:% Interpretation:%

% %

%Questions%you%may%have%to%what%is%described%and%interpreted:%
%
%
%
%
%
%
%
%
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%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
Main!results!

%
Describe%what%you%consider%to%be%the%main%results%of%the%observations%you%have%made,%
seeing%the%observations%in%relation%to%each%other.%Emphasize%the%results%concerning%
disruptive%behavior:%%
% %
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

Questions%you%may%have%to%what%is%described%and%interpreted:%
%
%
%
%
%
%
%
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%
Learning!profit!

!
Describe%what%you%consider%you%have%learned%from%doing%observational%fieldwork%during%
the%internship:%%
%
%
%
%
%

Submission!

%
Completed%by%the%student:%
Internship%report%is%submitted%(in%stapled%paper%edition)%to%supervisor%%on%
………………/…………….%2010%
Students%name/signature:%…………………………………………………………….%

%
Approval!

%
Completed%by%the%supervisor:%%
Internship%report%is:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%approved%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%not%approved.%%
Date:%…………%2010%%%%
Supervisors%signature:%…………………………………………%

%
!
Responsible%for%the%composition%of%observation%guide:%Professor%Liv%Duesund,%Professor%
Sven%Nilsen%and%Professor%Liv%Randi%Opdal.%%

!
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Vedlegg 3: Kvittering fra NSD 
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