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Sammendrag 
Dette er en masteroppgave i spesialpedagogikk, skrevet ved Universitetet i Oslo (UIO).  

 

I dette prosjektet har jeg undersøkt hvordan elever med en sjenert atferd opplever 

kroppsøvingsfaget. Jeg har sett elevenes opplevelser av faget i lys av relevant teori, fagets 

formål og tidligere forskning. 

 

Bakgrunnen for prosjektet ligger i min interesse både for ulik type atferd og faget 

kroppsøving. Jeg er selv utdannet faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Min antagelse er at 

dette er et fag som for mange kan være utfordrende, da særlig elever med sjenert atferd.   

 

Prosjektet har en noe åpen metode, bestående av to deler. Jeg har benyttet meg av en 

kvantitativ tilnærming for å finne sjenerte informanter. 50 ungdomsskoleelever har 

gjennomført en selvvurderingsundersøkelse, hvor de har avgitt skalerte svar på utsagn og 

spørsmål om egen atferd. På bakgrunn av sumscoren til elevene plukket jeg ut syv 

informanter som scoret markant under gjennomsnittscoren. Disse syv ble mine informanter. 

Seks jenter og en gutt.   

 

For å få tak i data gjennomførte elevene en spørreundersøkelsen som omhandlet trivsel og 

opplevelse av kroppsøvingsfaget. Spørreundersøkelsen bestod av 12 spørsmål. På 

spørsmålene fikk elevene mulighet til å svare fritt formulert, og gi utdypende besvarelse på 

hvordan de opplever faget.   

 

Resultatene fra undersøkelsen diskuterer jeg i lys av teori om sjenert atferd, formålet med 

kroppsøving og tidligere forskning på trivsel i faget. Alle syv informantene utrykker at 

kroppsøving er et fag de liker. Særlig positivt er det at faget byr på variert aktivitet, og gir 

elevene mulighet til å mestre. Faget når dermed noe av sitt formål som står skrevet i 

lærerplanen. Selv om elevene liker faget skildrer de også ubehagelige opplevelser. Interessant 

er det da å se at situasjonene elevene beskriver samsvarer med det min utvalgte teori 

beskriver som vanskelig for sjenerte elever.  
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Forord 
Arbeidet med masteroppgaven har vært utfordrende og lærerikt. Jeg har fordypet meg i et 

selvvalgt interessefelt, noe som har gitt meg ytterligere innsyn og kompetanse på området. I 

tillegg til faglig kompetanse har jeg også lært mye om meg selv.  

 

Jeg vil takke rektorer, inspektører og kontaktlærere ved skolene hvor jeg har gjennomført min 

undersøkelse. Gjennomføringen ble en ryddig prosess bestående av et godt samarbeid. Videre 

vil jeg takke alle elevene som deltok i undersøkelsen, og gledelig delte sine erfaringer. Tusen 

takk for alle gode bidrag. Deres positive holdninger til gjennomføring av undersøkelsen har 

vært sentralt for sluttproduktet i mitt prosjekt.  

 

Takk til min veileder Ivar Morken. Du har vært en stødig veileder og en god sparringspartner. 

Du har lagt til rette for god veiledning og fine diskusjoner. Tusen takk for hjelpen.  

 

Oslo, mai 2018  

 

Sondre Golden Midtgarden 
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1 Innledning  
1.1 Tema  

1.2 Bakgrunn for tema  
Som utdannet faglærer i kroppsøving og idrettsfag, er faget kroppsøving et av mine største 

interessefelt i skolen. Faget var et fag jeg så på som en ”fritime” under egen skolegang. Det 

har gitt meg mange flott opplevelser i form av mestringsfølelse, bli akseptert og være 

verdifull. Slik vet jeg at det ikke er for alle. Både gjennom utdanning på idrettshøgskolen, 

egen jobberfaring i skolen og gjennom prat med venner, familie, studiekamerater og kolleger 

hører jeg at faget for mange kan være en utfordrende arena.   

 

Etter arbeid i skolen og begynte studier ved Universitet i Oslo har jeg fått økt interesse for 

elevers atferd, og ulikhetene i elevers atferd. Jeg har tidligere arbeidet mye med elever med 

en urolig og utagerende atferd, og jeg synes dette har vært spennende og givende. Gjennom 

undervisning i emnet atferdsproblemer fikk jeg øynene opp for den motsatte typen atferd, en 

sjenert, introvert og innagerende atferd. Dette er en atferd jeg tidligere ikke har vist så mye 

om, og som jeg ikke har viet den samme oppmerksomheten som den utagerende atferden. Jeg 

har gjennom arbeid i skolen erfart at det er mer fokus på de urolige elevene enn hva det er på 

de som viser en mer sjenerte og tilbakeholden atferd. Dette støttes også av ulike teori som 

belyser det at de stille elevene ofte kan bli glemt eller ikke bli lagt merke til av lærere og 

andre som arbeider i skolen (Ingrid Lund, 2012). På bakgrunn av disse to interessefeltene 

utarbeidet jeg en problemstilling som omhandlet begge emnene. Jeg ville skrive en 

masteroppgaver som omhandlet elevgruppen med sjenerte elever, og faget jeg anser som 

mest spennende og givende, nemlig kroppsøving.   

 

1.3 Problemstilling  
Kroppsøving er et fag hvor elever får utfolde seg fysisk og det gis rom for å få ut energi og 

rastløshet. En myte er at mange kan oppleve faget som voldsomt, og at det er en arena hvor 

de høye, sterke og raske kan herje. Da gjerne gutter. Faget er en arena hvor samarbeid står 

meget sentrale, og oppgaver skal gjerne løses sammen med en eller flere medelever. 
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På bakgrunn av dette mener jeg ulike interessante spørsmål dukker opp. Med bakgrunn i min 

interesse for både faget og de mer sjenerte elevene har jeg utarbeidet følgende 

problemstilling.  

 

- Hvordan opplever sjenerte elever kroppsøvingsfaget?  

 

1.3.1 Utdypelse av problemstilling   
Formålet med prosjektet vil være å få innsikt i hvordan elevgruppen med sjenerte elever 

opplever og erfarer timene med kroppsøving. På bakgrunn av fagets formål, og mitt inntrykk 

av sjenerte elevene, er min antagelse at kroppsøving kan være en utfordrende arena for 

sjenerte elever. Kan kroppsøving potensielt være en arena hvor de sjenerte elevene mistrives 

på grunn av fagets innhold av situasjoner som kan tenke seg å være vanskelig for elevene? 

Min antagelse og utgangspunkt for oppgaven vil bli ytterligere utdypet etter at teori om 

sjenanse og formålet med kroppsøving er presentert. 

For å besvare min problemstilling må jeg belyse hvordan sjenerte elever som går på 

ungdomsskolen opplever kroppsøving. I tillegg til relevant teori, anser jeg det som svært 

interessant å se elevenes opplevelse av faget i lys av lærerplanen i kroppsøving. Da særlig 

fagets formål og kompetansemål. Jeg vil i de påfølgende avsnitt gjøre rede for hva 

hovedmålene med kroppsøving er.  

 

1.4 Lærerplan i kroppsøving 
Hva er det norsk skole ønsker at elevene skal sitte igjen med etter endt undervisning i 

kroppsøving? Svaret på dette får vi gjennom å se på lærerplanen i kroppsøving. Lærerplan i 

kroppsøving ble revidert i 2015, det vil si at det ble gjort endringer i den gamle planen. 

Dagens læreplan har vært gjeldende fra 01.08.2015 (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 1).  

 

Det er viktig å ha god oversikt og forståelse for hva Utdanningsdirektoratet har som ønske og 

mål om at elevene skal oppnå i kroppsøving. Når jeg i denne oppgaven skal forske på 

hvordan en bestemt elevgruppe opplever faget, blir det også spennende å se om elevenes 

opplevelser samsvarer med hva som står skrevet i lærerplanen. I de påfølgende avsnitt vil jeg 
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bruke lærerplan i kroppsøving til å i grove trekk belyse hva utdanningsdirektoratet ønsker at 

faget skal bidra til. 

 

1.4.1 Formål  
I fagets formål er det første som står at faget er et allmenndannende fag, og at faget skal 

inspirere elevene til livs lang bevegelsesglede og en fysisk aktiv livsstil 

(Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2). Det poengteres hvor viktig det er med fysisk aktivitet for 

å ha en god helse, og at bevegelse er grunnlaget for mennesker. Videre skildres det hvordan 

ulike typer aktiviteter som friluftsliv, dans og svømming er den del av identitetsskapingen i 

samfunnet og hvordan faget skal være en bidragsyter til at elevene sanser, opplever og lærer 

gjennom å bruke kroppen. Det står videre skrevet at ”Det sosiale aspektet ved fysisk aktivitet 

gjer kroppsøvinga til ein viktig arena for å fremje fair play og respekt for kvarandre” 

(Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2).  

 

Videre i formålet beskrives fokuset faget har på at elevene skal oppleve glede gjennom 

aktivitet sammen med andre. ”Kroppsøving skal medverke til at elevane opplever glede, 

meistring og inspirasjon ved å vere med i ulike aktivitetar og i aktivitet sama med andre” 

(Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2). Det kommer også frem at faget skal bidra til at elevene 

utvikler selvfølelse og en positiv oppfatning av sin egen kropp. Faget skal også ruste elevene 

til å kunne gjøre vurderinger rundt kroppsideal.  

 

Formålet beskriver også fagets allsidige sider og målet om at elevene skal utvikle allsidighet 

gjennom ulik lek, aktivitetsformer og opphold i naturen, samt kunnskap om trening, livsstil 

og helse (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2). Faget har som mål å stimulere til kreativ 

utfoldelse og eksperimentering, samt ivareta tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter.  

Avslutningsvis i fagets formål står det skrevet at opplæringen skal gi et utgangspunkt for 

livslang bevegelsesglede og mestring ut i fra egne forutsetninger, og at innsats og 

forutsetninger skal ha betydning for vurderingen i faget (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2).  

 

I tillegg til formål består lærerplanen i kroppsøving av ulike hovedområder og 

kompetansemål. Faget er strukturert inn i hovedområder som det er formulerte 

kompetansemål for. På ungdomsskolen, som er oppgavens kontekst, er hovedområdene 

idrettsaktivitet, friluftsliv og trening og livsstil (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2). 
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Kompetansemålene innenfor disse hovedområdene vil jeg ta en nærmere titt på å i 

innledningen til oppgavens diskusjonsdel. Da vil jeg også kort gjøre rede for de 

grunnleggende ferdighetene som skal være innbakt i fagets kompetansemål 

(Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 5).   

 

1.5 Oppgavens oppbygging  
Oppgaven vil bestå av tre hoveddeler. Disse er teoridel, metodedel og resultat og 

diskusjonsdel. I teoridelen vil jeg presentere relevant teori for oppgavens besvarelse. Jeg vil 

redegjøre for begrepet sjenanse, samt beskrive kompleksiteten i begrepet ved å redegjøre for 

nærliggende begreper som innagerende atferd, sosial angst og introvert. Videre vil jeg gjøre 

rede for selvoppfatning, og  hvordan selvoppfatning påvirkes av omgivelsene rundt.  

 

I oppgavens metodedel vil jeg grundig forklarer gangen i mitt prosjektarbeid. Jeg vil beskrive 

metodevalg, fremgangsmåte og hvordan jeg analyserte min data i etterkant av undersøkelsen. 

Jeg vil begrunne valg jeg har måttet gjøre underveis. Avslutningsvis i metodedelen vil jeg ta 

for meg etiske vurderinger, samt drøfte reliabilitet og validitet.  

 

I oppgavens resultat og diskusjonsdel vil jeg presentere resultater fra spørreundersøkelsen og 

diskutere resultatene i lys av relevant teori, tidligere forskning og lærerplan i kroppsøving. 

Avslutningsvis vil jeg oppsummere oppgaven.  
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2 Teori 
 

2.1 Sjenanse og sjenerte barn  
Alle har vi opplevd å møte sjenerte mennesker. Muligens er vi selv personen som opplever å 

være sjenert. Det å være sjenerte trenger ikke alltid å anses som noe negativt, det kan i mange 

tilfeller bli sett på som en egenskap som både kan være mystisk, sjarmerende og noen ganger 

søt. Verre er det når den sjenerte atferden blir plagsom for personen det gjelder, og utvikler 

seg til å bli hemmende ved ulike situasjoner. Begrepet sjenanse brukes i teori for å beskrive 

en sjenert atferd, og i det påfølgende avsnitt vil jeg gjøre en operasjonalisering av begrepet på 

bakgrunn av relevant teori på området.   

 

2.1.1 Sjenanse  
Sjenanse beskrives av Svirsky og Thulin (2011, s. 25) som et personlighetstrekk, og 

beskrives som en følelsesmessig tilstand en kan føle i ulike situasjoner. Doey, Coplan og 

Kingsbury (2013, s. 1) underbygger dette ved å beskrive sjenanse som et personlighetstrekk 

av frykt for sosiale interaksjoner, samt frykt for sosial evaluering fra andre. Zimbardo (1981, 

s. 15) beskriver sjenanse som en mental holdning som predisponere mennesker til å bli 

ekstremt opptatt av andre sin evaluering av dem, og støtter dermed Doey, Coplan og 

Kingsbury (2013, s. 1) sin beskrivelse. Ingrid Lund (2012, s. 15) betrekater sjenanse som en 

naturlig forsiktig tilbakeholdenhet i nye situasjoner, og en atferd som fort kan utvikle seg til 

isolasjon og ensomhet (Lund 2012, s. 15). På folkemunn brukes begrepet om personer som er 

stille og tilbakeholdene i ulike sosiale sammenhenger, beskrivelser som også benyttes i 

Svirsky og Thulin sin litteratur (2011, s.25).  

 

Coplan & Rudasill (2016, s. 2) beskriver hvor vanskelig det er å gi en konkret definisjon på 

hva sjenanse er, men hvor lett det kan være å gi en beskrivelse av atferden. De fleste har nok 

opplevd personer som er stille og tilbakeholdene, og i skolesammenheng vil lærere enkelt 

kunne beskrive de sjenerte elevene med utsagn som ” han snakker ikke”, ”hun blir rød i 

ansiktet” og ”han sitter bare i hjørnet alene” (Coplan og Rudasill, 2016, s. 2). Selv om ulike 

teoretikere og forskere beskriver vanskeligheten av å gi en konkret definisjon, er de alle inne 

på de samme punktene i sin beskrivelse av atferden. Flaten (2015, s. 63) oppsummerer 

atferden som det ubehaget som kan oppstå når en er sammen med eller skal møte andre 
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mennesker, og er redd for deres vurdering av en (Flaten, 2015, s. 63). Ubehaget kan komme 

av å ikke føler seg bra nok, morsom nok eller interessant nok. En følelse av å ikke møte andre 

med den standeren de tror er forventet (Flatland, 2015, s. 63). 

 

Selv om sjenanse kan defineres på ulike måter, skriver Lund (2012, s. 16) at forskere er enig 

om at det finnes flere faktorer og ulike årsaker til hvordan en kan forstå atferden. Både Lund 

(2012, s. 16) og Coplan og Rudasill, (2016, s.15) viser til to ulike perspektiver på sjenanse.  

 

2.1.2 Hvordan forstå sjenanse  
Det ene perspektivet ser på sjenanse som medfødt. ”Anatomy is destiny”, det hevdet en gang 

Sigmund Freud (Sigmund Freud, 1924, ref. I Coplan og Rudasill, 2016, s. 15).  Er dette noe 

som også gjelder sjenanse, altså at noen mennesker rett og slett er født sjenerte? Noen 

forskere underbygger dette perspektivet av atferden. Jerome Kagan (1997, s) er en av 

forskerne som gjør nettopp det. Han mener sjenanse er å finne i barnets biologiske utrustning, 

og at sjenert atferd kan måles gjennom aktivitet i sentralnervesystemet (Lund, 2012, s. 17). 

Lund (2012, s. 16) referer til Kagan sin litteratur når hun presenterer at flere mengder ulik 

forskning bekrefter at spedbarn skiller seg fra hverandre emosjonelt allerede de første ukene 

(Lund, s. 16).  

 

Mye av kritikken som rettes mot atferd som et medfødt perspektiv, er miljøets påvirkning på 

en persons atferd, personlighetstrekk - og utvikling (Lund, 2012, s. 17). Denne måten å forstå 

sjenanse på skal jeg se nærmere på i påfølgende kapittel.  

 

2.1.3 Miljømessige faktorer 
Det andre perspektivet å forså sjenanse på, er hvordan miljømessige faktorer kan påvirke 

atferden. I dette perspektivet forstås sjenanse som en innlært respons som kan tilskrives ulike 

miljømessige faktorer. I teori beskrives det hvordan miljøet på skolen eller ulike 

oppdragelsesstiler kan påvirke barn og unge til å bli mer sjenerte (Lund, 2012, s. 17).  

 

Nærværet av andre mennesker blir i dette perspektivet sett på som en sentral faktor for om 

noen utvikler sjenanse (Lund, 2012, s. 18). Barn og unge vil gjennom samspill med andre 

bygge seg en erfaringsbase avhengig av hva som skjer i samspillsituasjoner, og hva slags 

miljø de er en del av (Flaten, 2015, s. 84). I barnehagen og på skolen vil barn og unge få 
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tilbakemeldinger og respons fra medelever og lærere. Dette vil danne ulike erfaringer, noe 

som vil være med på å danne personenes selvoppfatning (Flaten, 2015, s. 84). Lund (2012, s. 

19) beskriver hvordan sjenert atferd kan være en måte å forholde seg til verden på, med 

bakgrunn i andre individer som sosiale aktører og tolkning av deres reaksjon (Lund, 2012, s. 

19). Her blir selvoppfatning sentral, et begrep jeg redegjør nærmer for i oppgavens del 2.4.  

 

Sosial læringsteori, utviklet av Alfred Bandura på 1970 tallet, omhandler hvordan en lærer 

gjennom å observere andre sine atferd og konsekvensene av atferden (Skaalvik og Skaalvik, 

2013, s. 42). Med denne læringsteorien som bakgrunn beskriver Coplan og Rudasill (2016, s. 

29) hvordan foreldre som selv er sjenerte kan oppdra sine barn til å bli det samme (Coplan og 

Rudasill, 2016, s.29). De kan kommunisere en sjenert og tilbakeholden atferd til sine barn, en 

atferd barnene selv kan ta etter og dermed begynne å praktisere (Coplan og Rudasill, 2016, s. 

29).  Foreldre kan ha en sterk påvirkning på barns atferd, noe jeg kommer tilbake til senere i 

oppgaven. Det skal da redegjøres for selvoppfatning og påvirkning fra det som beskrives som 

signifikante andre. Dette finnes i kapittel 2.4.1. 

 

Jeg vil i denne oppgaven ta utgangspunkt i perspektivet om at sjenert atferd forstås i 

sammenheng med miljømessige faktorer. Dette gjør jeg på bakgrunn av egen interesse for 

hvordan individer påvirker hverandre, og hvordan skolen er arena som i den grad kan bidra til 

ulik atferd. Skolen er også kontekst for min oppgave. Med dette som bakgrunn vil jeg senere 

redegjøre for hvilken betydning læringsmiljøet har for elevers atferd og hvordan individer 

påvirker hverandre. I det påfølgende avsnitt vil jeg belyse viktigheten av skolekonteksten sin 

betydning når vi diskuterer sjenert atferd. Jeg vil også belyse at det kan være individuelle 

forskjeller hva gjelder atferden.  

 

2.1.4 Kontekst – og individavhengig  
Det er vanskelig å definere når noen er sjenerte. Hvilken type atferd en viser er veldig 

individuelt, og det kommer veldig an på hvilken konteksten personen befinner seg i (Coplan 

og Rudasill, 2016, s. 2). Et eksempel kan være et barn som leker alene i sandkassa. Enkelte 

barn leker best alene, det betyr ikke at barnet trekker seg vekk for å unngå interaksjon og 

samspill med andre barn. Det kan være flere årsaker til at barnet velger å leke alene, og 

grunnen trenger ikke å være usikkerhet eller redsel for sosiale samspill (Coplan & Rudasill, 

2016, s.2). Det kan være så enkelt at barnet synes det å leke alene er det de liker best.  



	 8	

 

Det er store sprik i hva personer anser som sjenerte trekk (Coplan og Rudasill, 2016, s. 36). 

Det er forskjell innad i en lærerstab, og forskjeller blant lærere og foresatte. Det er slik at 

foresatte kan ha et helt annet inntrykk av sitt eget barn sin atferd enn hva læreren har. Dette 

fordi det kan være stor forskjell i graden av sjenanse som vises fra hjem til skole, skole til 

fritid og fritid til hjem (Lund, 2012, s. 26). Konteksten er altså avgjørende (Lund, s. 26). 

Muligens kan det være noe på skolen som gjør at atferden er annerledes enn hvordan den er i 

hjemme, eller at situasjonen er motsatt. Miljøet er altså en trigger for ulik type atferd, og 

atferden behøver ikke å være den samme på alle arenaer (Lund, s. 27).   

 

I de påfølgende avsnitt vil jeg se på hvordan sjenanse kommer til uttrykk, og hva det kan føre 

til for elevene som eventuelt plages med det. Det finnes tre hovedmåter atferden kommer til 

uttrykk på. Det er kognitive-uttrykk, fysiske-uttrykk og atferdsmessige-uttrykk (Flaten, 2015, 

s. 71). 

 

2.1.5 Atferdens uttrykk  
De kognitive uttrykk handler om måten det tenkes på, og hvordan personer tolker ulike 

hendelser (Flaten, 2015, s. 71). For de sjenerte elevene handler disse tolkningene om å få 

bekreftelser på at en blir avvist eller har gjort noe dumt, samt hvordan en tenker før, under og 

etter de sosiale situasjonene (Flaten, 2015, s. 71). Flaten (2015, s.71) beskriver sjenerte barns 

tankevirksomhet som en radar som søker etter en bekreftelse på at situasjonen er vanskelig og 

skremmende, og hvor lite som skal til før elevene føler seg mislikt eller uønsket (Flaten, 

2015, s. 71).  

 

Hos de sjenerte elevene er tankene på sosiale situasjoner fylt med stress og ubehag (Flaten, 

2015, s. s.73). De bruker mye energi i forkant av situasjoner, og elevene kan se for seg 

scenarioer hvor ting går galt og hvor følelsene av å bli mislikt eller avvist oppstår. Elevene 

bruker også mye tid på å tolke hva andre gjør og hva andre sier. Kroppsspråk, blikk og hva 

som blir sagt overtolkes ofte av de sjenerte elevene, noe som fører til et negativt tankesett 

(Flaten, 2015, s. 73).  

 

Selv om de fysiske utrykkene for de sjenerte sjeldent er synlige, er de ekstremt merkbare for 

personene det gjelder (Flaten, 2015, s. 75). Det kan oppstå ulike fysiske reaksjoner når en 



	9	

sjenert elev havner i en situasjonen han/hun ikke trives i (Flaten, 2015, s. 75). Svetting, 

rødming og skjelving er reaksjoner som er vanlige. Det er også reaksjoner som påvirker pust 

og hjerteslag. Det kan bli vanskelig å trekke pusten dypt og at hjertet begynner å slå veldig 

fort. Det kan også komme reaksjoner som vondt i magen og kvalme (Flaten, 2015, s. 75).  

 

Kroppsspråk er en atferdsmessig uttrykksmåte som er tydelig hos de sjenerte (Flaten, 2015, s. 

78). Hos sjenerte personer som er engstelig i møter med andre, vil det komme reaksjoner som 

at musklene stivner, ansiktet mister mimikk og at kroppen blir stiv (s.78). Dette er ikke-

verbale signaler som nødvendigvis ikke påvirker kommunikasjonen i en negativ retning 

(Flaten, s.78).  

 

Det er tidligere blitt nevnt hvordan de sjenerte er sensitive på signaler fra andre personer. Det 

er også slik at de selv kan sende ut negative signaler. En atferdsmessig uttrykksmåte er 

dermed mangel på ikke-verbale spontane signaler. De emosjonelle signalene kan virke å være 

avskrudd, og de sjenerte elevene kan for mange virke avvisende, kalde og overlegene (Flaten, 

2015, s. 79).  

 

2.2 Sjenanse som atferdsproblem  
Som beskrevet i avsnittene ovenfor kan sjenanse skape utfordringer for personen det gjelder. 

Atferden kan også bli hemmende for personer som omgås personer med atferden. Kan 

begrepet da betraktes som et atferdsproblem, og hva skal en eventuelt kalle det? Ingrid Lund 

(2012) har i sin teori beskrevet sjenanse som atferdsproblem, noe jeg vil redegjøre for i 

oppgavens del 2.2. Først må vi definere begrepet atferdsproblem. 

 

2.2.1 Hva er et atferdsproblem?  
I Aasen, Nordtug, Ertesvåg og Leirvik (2002, s. 27) beskrives atferdsproblemer som et 

komplekst begrep. Det beskrives et begrep som har mange ulike definisjoner, og som i 

hverdagsspråket brukes for å beskrive et mangfold av ulike handlinger, virksomheter eller 

aktiviteter utført av enkeltindivider eller av grupper (Aasen et al., 2002, s. 27). Denne 

oppgaven er avgrenset til skolekontekst, og jeg vil derfor benytte meg Ogden (2010) sin 

definisjon av begrepet. Der defineres atferdsproblemer på følgende måte:  

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

forventninger. Atferden hemmer undervisnings – og læringsaktiviteter og dermed også 
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elevenes læring og utvikling og den vanskeliggjøre positiv samhandling med andre” (Ogden, 

2010, s.18). Det er fire faktorer som avgjør om noen oppfattes som atferdsproblematiske. 

Disse faktorene er problematferdens frekvens, grad av intensitet, varighet og omfang (Aasen 

et al., 2002, s. 37).  

 

Aasen et., al (2002) understreker kompleksiteten i begrepet ved å beskrive ulikheten av ulike 

former atferdsproblemer (Aasen et., al, 2002, s, ). Denne ulikheten beskriver også Gustavsen 

og Nordahl (2009, s. 23), som i ett tidsskrift presentere fire ulike atferdsproblemer. De ulike 

typene er lærings – og utviklingshemmende atferd, sosial isolasjon, utagerende atferd og 

alvorlige atferdsproblemer (Gustavsen og Nordahl, 2009, s. 23). Med tanke på oppgavens 

relevans vil jeg kun redegjøre for hvordan Gustavsen og Nordahl (2009) beskriver sosial 

isolasjon. Sosial isolasjon omhandler det å føle seg alene og ensom. I skolen er det elever 

som retter følelsene innover mot seg selv, og isolerer seg ofte fra sosiale interaksjoner 

(Gustavsen og Nordahl, 2009, s. 23). Gustavsen og Nordahl beskriver her den samme 

atferden som jeg tidligere i oppgaven har beskrevet som sjenanse, og også beskrivelse Lund 

(2012, s. 27)  bruker om atferden innagerende atferd som jeg vil presentere i det neste avsnitt.  

 

2.2.2 Innagerende atferd  
Teoretiker og forsker Ingrid Lund (2012) har valgt å anvende begrepet innagerende atferd når 

hun skal se på sjenanse som et atferdsproblem (Lund, 2012, s. 25). Dette har hun gjort for å 

rette fokus mot at det sjenerte atferdsutrykk også kan betraktes som et atferdsproblem, på lik 

linje med hva det utagerende atferd gjør (Lund, 2012, . 25). Bakgrunnen for at sjenanse kan 

bli definert som et atferdsproblem legger hun i atferdens påvirkning til relasjonsbygging og 

sosiale samspill, samt atferden sett opp mot skolens forventede kontekst (Lund, 2012, s. 25). 

Atferden er med på å hemme barn og unges utvikling på disse områdene og kan derfor anses 

som et atferdsproblem. En annen årsak til at Lund (2012) ønsker å rette fokus på innagerende 

atferd som et atferdsproblem ligger i det store fokuset bråkete og utrolig atferd ofte får i 

skolesammenheng, kontra oppmerksomheten som vies de sjenerte og tilbaketrukne (Lund 

2012, s. 14). Elevene med den stille atferden er lett og å overse og kan krever mindre 

oppmerksomhet enn hva de utrolige elevene gjør. De krever ikke de voksenes tilstedeværelse 

på samme måte som hva en elev med en mer utagerende atferd gjør, og det kan virke som de 

har det fint der sitter stille og alene i kroken (Lund, 2012, s. 14). Som tidligere beskrevet er 

dette noe som også er bakgrunn for mitt eget fokus på elever med sjenert atferd. Gjennom 
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egen arbeidserfaring i skolen har jeg selv opplevd at sjenerte elever får mindre 

oppmerksomhet en hva de mer og urolige gjør, og at det i enkelte tilfeller kan virke som de 

blir glemt i skolehverdagen. Det er nærliggende å tro at dette påvirker deres utbytte av 

undervisningen så vel som deres sosiale utvikling.  

 

Ingrid Lund (2012, s. 27) beskriver innagerende atferd som en atferd hvor følelser og tanker 

holdes og vendes innover mot en selv. Utsagnene støttes av Befring & Duesund (2012) som 

beskriver atferden som stille, sosialt isolert og engstelig (Befring og Duesund, 2012, s. 452). 

Elever med innagerende atferd kommuniserer ofte avvisende, sårbare, tilbaketrukne og usikre 

utrykk til omgivelsene rundt seg (Lund, 2012, s. 27), og elevene står i fare for å utvikle en 

sosial hjelpeløshet som kan skape store utfordringer når det kommer til samarbeid, 

kommunikasjon og deltakelse senere i livet (Befring og Duesund, 2012, s. 452). Lund (2012, 

s. 117) viser til forskning når hun beskriver det å oppleve mestring i møte med andre som noe 

av det mest utfordrende for elever med innagerende atferd (Lund, 2012, s. 117). Hun 

beskriver videre hvordan den indre dialogen hos barn med innagerende atferd ødelegger 

motet til å gå i interaksjon med medlever, samt skaper en følelses av at andre ikke vil omgås 

en (Lund, 2012, s. 27).  

 

2.2.3 Sjenert atferd og innagerende atferdsproblem – videre utvikling?  
Sjenerte barn og unge opplever som tidligere beskrevet mye stress i skolehverdagen, og kan 

utvikle en negative oppfatning av seg (Coplan og Rudasil, 2016, s. 49). Som nevnt kan de 

utvikle lav selvtillit, følelse av å ikke bli likt og ensomhet (Coplan og Rudasil, 2016). Dette 

beskrives av Coplan og Rudasil (2016) som noe av det mest bekymringsfulle for sjenerte 

barn. Om elevene utvikler et dårlig syn på seg selv og sin egen plass i det sosiale samspill er 

dette noe som i verstefall kan utvikle seg til bli angst og depresjon, noe som kan ha alvorlige 

konsekvenser for barnenes videre ungdomstid og voksenliv (Coplan og Rudasill, 2016, s. 48).   

 

Sjenerte barn kan også miste verdifulle erfaringer som barn og unge får gjennom samvær 

med jevnaldrende (Coplan og Rudasill, 2016, s. 41). De kan for miste erfaringer på hvordan 

de skal opptre i leksituasjoner, og på bakgrunn av dette opptre på en måte de andre barnene 

opplever som vanskelig å forholde seg til. De kan slite med å forstå sosiale koder, 

kroppsspråk, og kommunikasjon. Dette kan ha stor påvirkning til hvordan leksituasjonen 

utvikler seg, men også ha påvirkning til hvordan barnet opptrer i samspill situasjoner senere i 
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livet (Coplan og Rudasill, 2016, s. 42). Dette støttes av Befring og Duesund (2012, s. 452) 

som beskriver hvordan elever med en innagerende atferd står i fare for å utvikle en sosial 

hjelpeløshet som kan skape store utfordringer når det kommer til samarbeid, kommunikasjon 

og deltakelse senere i livet (Befring og Duesund, 2012, s. 452).  

 

Coplan og Rudasill (2016, s. 59) beskriver hvordan sjenerte elevers utfordringer med å delta 

aktivt i undervisning kan føre til  at elevene får et dårlig utbytte av undervisning og et 

dårligere resultat på skolen (Coplan og Rudasill, 2016, s. 59) Årsakene til at elevene sliter 

med å delta i undervisning kan ligge i reaksjonene som tidligere er beskrevet, som frykten for 

å delta, frykten for å rødme eller frykten for å få en skjelvende stemme. En annen årsak til at 

de sjenerte elevene bidrar mindre og er mindre aktive i undervisningen kan rett og slett være 

fordi at de ikke følger med, altså at de sliter med å holde fokus. Elever som sliter med en mer 

urolig og utagerende atferd er lett å legge merke til, og det skal ofte lite til før de mister fokus 

og ikke følger med (Coplan og Rudasill, 2016, s. 60). Ofte holder det med en lyd fra gangen, 

aktivitet utenfor vinduet eller at naboelevene snakker til en (Coplan og Rudasill, 2016, s. 60). 

Når det gjelder de sjenerte elevene, presenterer Coplan og Rudasill (2016, s. 60) teori som 

beskriver at deres indre tanker og følelser kan få de ukonsentrert, og dermed gjøre så de 

mister fokus på teoretisk undervisning eller arbeidsoppgaver som skal gjøres (Coplan og 

Rudasill, 2016, s. 60).   

 

Måten Lund (2012) her definere innagerende atferd samsvarer med det hun selv definerer 

som sjenanse. Det samsvarer også med beskrivelsene jeg tidligere har gjort av sjenanse på 

bakgrunn av ulik teori. Jeg har med dette beskrevet noe av kompleksiteten i begrepet, og 

beskrevet hvilke begrepet som kan benyttes som sjenansen utvikler seg til å bli et 

atferdsproblem. I de påfølgende avsnitt vil jeg kort operasjonalisere og rette fokus mot andre 

begreper en kan knytte opp mot begreper sjenanse, begreper en møter i ulik teori. Jeg vil også 

redegjøre for ulike teori sin begrunnelse på hvorfor begrepene delvis dekker hverandre, og 

også bør holder adskilt.  

 

2.3 Sjenanse og nærliggende begreper  
I litteratur og på folkemunn brukes ulike begreper om hverandre. Begreper en ofte kommer 

over er sjenanse, angst, sosial angst og introvert. I de påfølgende avsnitt vil jeg redegjøre for 
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begrepene. Jeg vil belyse hvor nært begrepene ligger til hverandre og hvor komplekst 

fagområdet kan virke.  

 

2.3.1 Angst – sosial angst  
Det finnes ulike typer angst, og sosial angst er bare en av mange (Flaten, 2013, s. 24). Det 

kan være vanskelig å definere hvilken type angst en person sliter med, men tilnærmingen bør 

variere alt etter hva som utløste angsttypen (Flaten 2015, s. 24). Sosial angst er en diagnostisk 

betegnelse, noe som betyr at et sett av kriterier må være til stede for at en person kan sies å ha 

betegnelsen (Flaten, 2015, s.24). For å kunne sette diagnosen må atferden ha en tydelig 

påvirkning på barnets hverdag, å være jevnlig tilstede i barnets atferd (Flaten, 2015, s. 39). 

Det er dog viktig å understreke at det ikke finnes noen standard utgave av barn og unge med 

angst, og heller ikke barn og unge med sosial angst (Flaten, 2015, s. 40). 

 

Coplan og Rudasill (2016, s. 13) understreker i sin litteratur hvor viktig det er å ha et klart 

skille mellom sjenanse og sosial angst, og viktigheten av ikke å bruke sjenanse synonymet 

med begrepet. Det er likevel slik at begge begrepene inneholder mange av de samme 

kjernepunktene (Flaten, 2015, s. 63). Flaten (2013, s. 62) er med på å belyse dette, og 

beskriver sjenanse som en følelse i vårt normale følelsesrepertoar, og som en midlere utgave 

av sosial angst. I teorien til Flaten beskrives (2015) et uklart skille hva gjelder sjenanse og 

sosial angst, og vises til en gråsone eller overlapping på bakgrunn av defensjoner som 

inneholder mye av den samme atferden. Som Coplan og Rudasill (2016) understreker, kan 

det sies å være et tydelig skille mellom sjenanse og sosial angst. Diagnosekriteriene som 

tidligere ble referert til lager dette skille. I ICD – 10, diagnose boken som beskriver psykiske 

lidelser og atferdsforstyrrelser gjennom kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer, 

står sosial fobi beskrevet som en fobisk angstlidelse (World Health Organization, 1999, s. 

133). Det vises til diagnostiske retningslinjer for at en sikker diagnose skal kunne stilles, noe 

som underbygger Coplan og Rudasill (2016, s. 13) utsagn om at begrepene ikke må brukes 

synonymt.  

 

2.3.2 Introvert  
Et annet begrep som ofte dukker opp når en snakker om sjenerte personer er introvert.  

I litteraturen defineres introverte som personer som vender sine handlinger, motiver og 

følelser innover mot en selv, og som får energi av å bruke tid alene (Coplan og Rudasill, 
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2016, s. 13). Begrepet anvendes på folkemunn ofte i sammenheng med sjenert atferd, og er 

en beskrivelse en ofte kan høre om stille og tilbakeholdne personer.  

 

Ved å gjøre rede for nærliggende begreper av sjenanse har jeg på en ytterligere måte 

beskrevet kompleksiteten i og rundt begrepet. Jeg vil i denne oppgaven benytte meg av 

begrepet sjenanse, og beskrive informanter som sjenerte. Jeg har ovenfor beskrevet hvordan 

sjenanse som atferdsproblem kan omtales som innagerende atferd, et begrep som defineres 

med mange av de samme kjernepunktet som også definere sjenert atferd.  

 

Jeg vil nå gå over til å redegjøre for teori som er relevant å knytte opp mot atferd og 

atferdsutrykk. Først vil jeg ta for meg selvoppfatning.  

 

2.4 Selvoppfatning  
Det presenteres ulike definisjoner på selvoppfatning. Felles for definisjonen er at begrepet 

brukes som en fellesbetegnelse på ulike oppfatninger en person har av seg selv (Skaalvik og 

Skaalvik, 2010, s. 84). Skaalvik og Skaalvik (2013, s. 79) beskriver hvor viktig 

selvoppfatning er for en personens opplevelse av seg selv, og for personens tanker, følelser, 

motiver og handlinger. Rosenberg (1979, s. 7) definere selvoppfatning som de oppfatninger 

og refleksjoner en person har om seg selv som et objekt, samt de følelsesmessige reaksjonene 

knyttet til oppfatningene og refleksjonene (Rosenberg, 1979, s. 7).  

 

I sammenheng med selvoppfatning møter en ofte begrepet selvfølelse. Begrepet går inn under 

det som beskrives som generell selvoppfatning, og omhandler en person helhetlige forståelse 

av seg selv (Skaalvik og Skaalvik, 1996, ref .I Glavin & Lindback, 2014, s. 154). Et 

nærliggende begrep er selvvurdering. Selvvurdering handler om en persons generelle 

vurdering av seg selv som person, altså personenes følelse av generelt selvverd (Harter, 1996, 

ref. I. Imsen, 2010, s. 428). I denne oppgaven vil jeg benytte meg av begrepet selvoppfatning, 

som kan anses å dekke over begrepene selvfølelse og selvvurdering.  

 

I en sammenheng som dette, hvor vi har beskrevet selvoppfatning og hvordan den påvirkes, 

blir det viktig å understreke at selvoppfatningen kan være ulik i ulike sammenhenger 

(Skaalvik og Skaalvik, 2013, s. 116). Det ble tidligere beskrevet hvordan graden av sjenert 

atferd kan være ulik avhengig av hvilken kontekst personen befinner seg i. Dette gjelder også 
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selvoppfatning (Skaalvik og Skaalvik, 2013, s. 116). Imsen (2010, s. 431) beskriver hvordan 

en kan ha en positiv selvoppfatning på ulike kompetanseområder. Om en elev er flink i 

håndball og scorer mange mål kan det tenkes at elevens selvoppfatning er høy på 

håndballbanen. Den samme personen kan ha lav selvoppfatning i naturfagstimen fordi 

personen føler seg svakere i naturfag. En person kan altså ha en god selvoppfatning på 

håndballbanen, men heller dårlig i naturfagstimen. Med dette som bakgrunn blir det vesentlig 

å nevne hvordan Imsen (2010, s. 431) beskriver  at personer danner seg en generell 

selvoppfatning på grunnlag av en spesifikk selvoppfatning på de enkelte 

kompetanseområdene. Hvor god en er i håndball, hvor god en er på skolen og hvor sosial en 

er, danner en total generell selvoppfatning for personen (Imsen, 2010, s. 431). Imsen (2010, s. 

431) beskriver hvordan det vil være opp til personen selv hvor mye en skal slippe inn på seg 

av gode og dårlige sider, og at det varierer stort i hvor flinke personer er til nettopp dette 

(Imsen, 2010, s. 431).  

 

2.4.1 Symbolsk interaksjonsime – sosial speiling  
Selvoppfatning dannes gjennom et samspill mellom de ytre reaksjoner fra individene rundt 

en, og de indre tanker individet har om seg selv (Imsen, 2010, s. 419). På en enklere måte kan 

dette beskrives som en observasjon av andre sine reaksjoner på oss selv. Vi observer andre 

individer sine reaksjoner, og ”lever oss inn i” hvordan de vurderer oss. Dette blir en form for 

sosial speiling, og er en teori presentert Georg Herbert Mead som har fått navnet symbolsk 

interaksjonisme (Imsen, 2010, s. 419). Mead oppfattet selvoppfatning som en sosial struktur 

som blir erfart og tolket av vært enkelte individ (Imsen, 2010, s. 419).  

 

Ser vi på symbolsk interaksjonisme i skolesammenhengen, noe som er vesentlig med tanke 

på oppgavens kontekst, blir det aktuelt å vurdere hvem elevene speiler seg med. Det er 

nærliggende å tenke at dette er medelever, men det er også lærere og foresatte (Skaalvik og 

Skaalvik, 2013, s. 102). Imsen (2010, s. 420) beskriver hvordan det varier stort fra person til 

person hvem og hva man lar påvirke sin egen selvoppfatning. Rosenberg (1979, s. 83) 

omtaler personene en lar seg påvirke av som ”signifikante andre”, et begrep som også 

beskrives i Imsen (2010, s. 420) og Skaalvik og Skaalvik, 2013, s. 102) sin litteratur. 

Begrepet ble introdusert i 1947 og har fått en sentral plass i symbolsk interaksjonistisk 

tenkning (Skaalvik og Skaalvik, 2013, s. 102). Begrepet beskriver personer som betyr noe for 

eleven på en eller anen måte, og er dekkende for personer som kan påvirke elevens følelser 
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med hva han/hun sier eller gjør (Imsen, 2010, s. 420). Nordahl et al. (2005, s. 211) beskriver 

den signifikante andre som en person eleven har en nær relasjon til, og som er viktig for 

læring og utvikling (Nordahl et al. 2005, s. 211). I Skaalvik og Skaalvik (2013, s. 102) 

beskrives det hvor stor betydning den ”signifikante andre” har for barns utvikling av 

selvoppfatning. Viktige signifikante andre er foreldre og andre familiemedlemmer, samt 

førskolelærere, lærere, medelever og venner (Skaalvik og Skaalvik, 2013, s. 102). I og med at 

denne oppgaven omhandler skolekontekst er det nærliggende å rette fokus mot hvordan 

læreren kan være en signifikant annen, og hvor viktig lærerens relasjons til elevene er for 

elevene.  

 

2.4.2 Lærer – elev relasjon  
Skaalvik & Skaalvik (2013, s. 223) beskriver hvordan et positivt forhold mellom lærere og 

elev har betydning for elevens motivasjon, læring og trivsel (Skaalvik og Skaalvik, 2013, s. 

223). Dette underbygges av Nordahl et al. (2005, s. 212) som i sin litteratur beskriver 

viktigheten av den gode relasjonen mellom barn og voksen. I litteraturen påpekes viktigheten 

av en voksen – barn relasjon med kvalitet i all oppdragelse og samhandling, samt hvordan en 

god relasjon mellom lærere og elev kan ha sammenheng med omfanget av problematferd 

(Nordahl et al. 2005, s. 212). Ved en dårlig lærere – elev relasjon blir det vist mer 

problematferd en i tilfeller hvor relasjonen mellom lærer og elev er god (Nordahl et al. 2005, 

s. 212). 

 

I litteraturen pekes det på ulike grep som læreren kan benytte seg av for å bygge opp en god 

relasjon til sine elever. Et overordnet begrep som dukker opp er å gi eleven annerkjennelse. 

Dette er et komplekst begrep som består av å lytte, forstå, akseptere, tolerere og bekrefte 

eleven (Lund, 2012, s. 104). I litteraturen beskrives viktigheten av at disse begrepene står i 

sammenheng med hverandre for å skape en helhetlig anerkjennende holdning (Lund, 2012, s. 

104). Det å føle seg anerkjent er et grunnleggende behov for alle mennesker (Nordahl et al. 

2005, s. 215). Oppstår det en god lærer – elev relasjon, kan læreren bli det Imsen (2010, s. 

420) kaller for en signifikant annen (Imsen, 2010, s. 420).  

 

Som tidligere nevnt kan barn ha flere signifikante andre. Det at både lærere, medelever og 

foreldre kan være den signifikante andre beskrives av Skaalvik og Skaalvik (2013, s. 102). 

Det er likevel viktig å poengtere at bare en selv kan vite og bestemme hvem som er våre 
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signifikante andre, noe også Rosenberg (1979 ,s. 84) understreker i sin litteratur. Vi kan ha 

ulike signifikante andre, ut i fra ulike situasjoner og på bakgrunn av ulike årsaker. Det kan 

skilles mellom signifikante andre vi verdsetter for deres meninger og holdninger, og 

signifikante andre vi respekterer på bakgrunn av deres kunnskap, innsikt eller makt 

(Rosenberg, 1979, s. 84). Eksemplene som her trekkes frem i litteratur er at en lærer kan være 

en signifikant annen på bakgrunn av lærerens besittelse av makt hva gjelder karakterer 

(Rosenberg 1979, s. 84).  

 

2.4.3 Mestring 
Skaalvik og Skaalvik (2010, s. 153) beskriver forventingen om mestring som en sentral 

påvirkning for selvoppfatningen. Teoretikeren bandura definerer forventing til mestring som 

en person sin bedømmelse av hvor godt hun eller han i stand til å planlegge og utføre 

bestemte handlinger og oppgaver, og kaller det for Efficacy exprectations (Skaalvik og 

Skaalvik, 2010, s. 94). Forventingen om mestring vil variere avhengig av hvilke oppgaver 

elevene står ovenfor, men er også avhengig av hvilke rammevilkår elevene har til rådighet. 

Tid og hjelpemidler er her faktorer som kan påvirke (Skaalvik og Skaalvik, 2010, s. 97). 

Skaalvik og Skaalvik (2010, s. 153) skriver hvordan Bandura mener forventning om mestring 

har påvirkning på atferd, tankemønster og motivasjon. Mennesker har en tendens til å unngå 

situasjoner aktiviteter som stiller kompetansekrav de ikke tror at de innfrir (Skaalvik og 

Skaalvik, 2010, s. 153). Oppsummerte kan en si at selvoppfatning blir påvirket av hvilken 

forventing om mestring en har. Forventer en å mestre noe en plutselig ikke mestrer, kan dette 

påvirke hvilket syn personen får på seg selv, altså egen selvoppfatning (Skaalvik og Skaalvik, 

2010, s. 95).  

 

2.5 Læringsmiljø  
Det har gjennom Imsen (2010, s. 149) og Rosenberg (1970) sin litteratur blitt beskrevet 

hvordan selvoppfatning påvirkers av ytre reaksjoner fra omgivelsene rundt. I skolekontekst 

blir læringsmiljøet da sentralt. I det påfølgende avsnitt vil jeg gjøre rede for begrepet 

læringsmiljø.   

 

Et læringsmiljø er det miljøet, den atmosfære, den sosiale interaksjonen og de vurderingene 

som elevene opplever eller erfarer i skolen (Skaalvik og Skaalvik, 2013, s. 186). Elevenes 

opplevelse av læringsmiljøet er med på å danne grunnlaget for deres læring, motivasjon, 
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selvoppfatning og atferd (Skaalvik og Skaalvik, 2013, s. 186). Et godt læringsmiljø består 

blant annet av en tydelig klasseledelse, noe som er viktig for lærere som skal lede, stimulere 

og kontrollere elevenes atferd for å fremme læring og hindre læringshemmende atferd 

(Skaalvik og Skaalvik, 2013, s. 261). Strategier for god klasseledelse kan være få, klare og 

enkle regler, samt klare forventinger, god struktur og oversikt (Skaalvik og Skaalvik, 2013, s. 

261). Et god læringsmiljø består også av et inkluderende sosialt miljø (Skaalvik og Skaalvik, 

2013, s. 221). Et kjennetegn ved den inkluderende skole er et aksepterende miljø hvor 

elevene godtar sine medelevers svake og sterke sider, og hvor det er lov å skille seg ut og 

være annerledes (Skaalvik og Skaalvik, 2013, s. 221). Skaalvik og Skaalvik (2013, s. 249 

beskriver  i hvor stor grad elevenes forhold til hverandre påvirker velvære i skolen, og 

hvordan sosial status, sosialt samspill og relasjoner kan være avgjørende for hvordan elever 

har det (Skaalvik og Skaalvik, 2013, s. 249).  

 

2.6 Tidligere forskning på temaet  
I de påfølgende avsnitt vil det presenteres tidligere forskning på emnet jeg undersøker i min 

masteroppgave. Jeg har ikke lykkes i å finne noe dirkete forskning på hvordan sjenerte elever 

opplever kroppsøving. Jeg har funnet nyere forskning som er gjort på elevers trivsel i 

kroppsøving. Den vil i de påfølgende avsnitt presenteres.  

 

2.6.1 Trivsel i kroppsøving  
Ved å se på ulik forskning som har blitt gjort gjennom 2000 tallet kan det virke som trivsel i 

og opplevelse av kroppsøving varierer. Det finnes rapporter hvor elever beskriver 

kroppsøving som det faget de liker best i skolen, og en arena hvor de trives godt (Falgstad og 

Skisland, 2009, s. 12). Det finnes også elever som ikke trives i faget, og som uttrykker at de 

misliker kroppsøving (Flagestad og Skisland, 2002, s. 22). I en artikkel fra 2000 tallet viser 

det seg at jenter har et mer anstrengt forhold til gym enn hva gutter har, og noen uttaler at 

kroppsøving er faget de hater mest (Andrew og Johansen, 2005, s. 302).  

 

Selv om det gjennom nyere forskning kan vise seg å være en økning i trivsel i 

kroppsøvingsfaget og at mange elever oppgir at de trives (Christensen, 2010, s. 8), 

presenteres det også nyere rapporter med høy mistrivsel. Borgen og Leirhaug (2012) referer 

til en undersøkelse hvor opp mot 30% av informantene krysset av at de ”mislikte sterkt” eller 

”hatet” kroppsøving. I den samme rapporten kom det også frem at mistrivselen var høyest 
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blant jenter. De som oppgir at de liker faget er elever som også driver fysisk aktivitet på 

fritiden (Borgen og Leirhaug, 2012).  

 

I en rykende fersk forskningsrapport, presenterer Moen, Westlie, Bjørke og Brattli (2018, s. 

80) resultater som viser at kroppsøving er et populært fag, og da spesielt blant gutter. Moen et 

al., (2018) sitt studie er et nasjonalt kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5. 

– 10.trinn), hvor det deltar over 3000 elever fra ulike deler av landet (Moen et al., 2018, s. 

16). I undersøkelsen kommer det frem at de fleste elever på både barnetrinnet og 

ungdomsskolen liker kroppsøving ”godt” eller ”veldig godt” (Moen et al., 2018, s. 34). Det er 

en klar tendens til at elever som driver med fysisk aktivitet på fritiden er de som liker faget 

best, og at gutter liker faget noe bedre enn hva jenter gjør (Moen et al., s. 35). I studie 

kommer det frem at jentene savner danseaktivitet, og at faget hadde truffet enda flere om 

moderne aktivitet hadde fått en større plass (Moen et al., 2018, s. 80). Samlet sett tegner 

studiet et positivt bildet av kroppsøvingsfaget (Moen et al., 2018, s. 80).  

 

Resultatene til Moen et al., (2018) står i sterk kontrast med hva Borgen og Leirhaug (2012) 

legger frem i sin artikkel. I en kronikk publisert på utdanningsforskning.no utrykker dosent 

Erlend Ellefsen Vinje (2018) sin frustrasjon rundt vrangbilde av forskningen Borgen og 

Leirhaug (2012) referer til, og tar en titt på tallene fra studiene for å se hva de egentlig 

forteller. Vinje (2018) mener tallene fremstiller noe annet, og at han ved ettergå tallmaterialet 

i undersøkelsen finner lignende resultat som Moen et al., (2018) gjør i sin undersøkelse. Altså 

at opp mot 80 % også i denne undersøkelsen utrykker at de liker faget kroppsøving. Vinje 

(2018) utrykker sin skeptisk til at det publiseres negative syn og holdninger til kroppsøving 

når det kan vise seg fersk forskning sier det motsatte (Vinje, 2018).  
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3 Metode  
3.1 Mitt metodevalg  
Mitt utgangspunkt og opprinnelige plan var å innhente data ved bruk av kvalitative intervjuer 

av elever med en sjenert atferd. Et kvalitativt intervju kan betraktes som en samtale mellom 

intervjuperson og forsker hvor hovedtemaet er bestemt i forkant (Thagaard, 2013, s. 97). Et 

forskningsintervju kan utformes på ulike måter. Vi har strukturerte intervjuer, hvor 

spørsmålene er utarbeidet på forhånd og fastsatt i en rekkefølge. Vi har også mer 

ustrukturerte intervjuer. Intervjuet har her en uformell tilnærming hvor nye temaer kan dukke 

opp underveis, og forsker har mulighet til å tilpasse spørsmålene deretter (Thagaard, 2013, s. 

97). I planleggingsprosessen til bruken av denne metodebruken dukket det fort opp flere 

spørsmål: Hvordan skulle jeg komme i kontakt med de sjenerte elevene, skulle læreren 

plukke de ut? Og, ville det la seg gjøre å gjennomføre intervjuene? Ville sjenerte elever være 

villige til å snakke åpent med en ukjent person om temaer som muligens kan være vanskelige 

å snakke om? Etter hvert som disse spørsmålene dukket opp, og gjennom god refleksjon med 

medstudenter i MOS-gruppe, forstod jeg at jeg måtte gjøre nye vurderinger. Både på hvordan 

jeg skulle finne mine informanter og hvordan jeg skulle innhente data. Det vil jeg gjøre rede 

for i de påfølgende avsnitt.  

 

3.1.1 Hvordan finne informanter – selvvurderingsskjema  
Det første jeg tok for meg var hvordan jeg skulle finne og komme i kontakt med sjenerte 

elever. Her vurderte jeg flere fremgangsmetoder. En metode jeg vurderte var å la lærere 

plukke ut elever i sin egne klasser basert på kjennetegn ved sjenert atferd. Mange lærere 

kjenner sin elevgruppe veldig godt, og kan derfor ha god oversikt over hva slags 

personlighetstrekk elevene har. På bakgrunn av dette er det nærliggende å tenke seg at de kan 

vurdere om elever viser grad av sjenert atferd. Likevel konkluderte jeg med at dette ikke var 

en etisk god måte å gjøre det på. Ovenfor elevene følte jeg det ble feil at deres lærere skulle 

stemple de som sjenert eller ikke sjenerte. Lærere kan også ha veldig ulike syn på hva de 

betrakter som sjenert atferd, noe som dermed kunne gi store sprik i atferden til elevene som 

ble plukket ut. Gjennom dialog med en bekjent som jobber i barne - og ungdomspsykiatrisk 

poliklinikk fikk jeg inspirasjon til en annen måte å finne sjenerte informanter. I barne – og 

ungdomspsykiatrien fyller barn og unge ut ulike selvvurderingsskjemaer, hvor de blant annet 

vurderer egen atferd. Barna/ungdommene får et skjema med ulike spørsmål/utsagn om atferd, 
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og krysser av på en skala fra 1-10 eller 1-5 hvor de selv føler at de befinner seg. Dette ble 

metoden jeg bestemte meg for å benytte når jeg skulle finne elever med en sjenert atferd. 

Metoden er nærliggende det Kleven (2014, s. 36) beskriver som et spørreskjema, hvor 

svaralternativene er skalert som holdningsskalaer (Kleven, 2014, s. 35). Holdningsskalaer 

brukes ikke for å få informasjon om de enkelte spørsmålene i spørreskjemaet. Resultatet en er 

ute etter er personens totale sumscore på alle spørsmålene (Kleven, 2014, s. 35). En slik 

metode kan for eksempel brukes ved måling av trivsel, motivasjon og angst. I en slik 

metodebruk benyttes faste svaralternativer, som altså er skalert. Ved å bruke faste 

svaralternativer går en glipp av nyanserte svart fra informantene (Kleven, 2014, s. 36). I mitt 

tilfelle var det vesentlig å kunne regne ut en sumscore ut i fra hva elevene svarte. Valget falt 

derfor på et spørreskjema i form av selvvurderingsskjema, med fast svaralternativer.  

 

3.1.2 Hvordan innhente data ved bruk av spørreundersøkelse  
Inspirasjon til hvordan jeg skulle samle inn data fikk jeg gjennom forelesning ved Universitet 

i Oslo. Metoden Tjora (2017, s. 191) beskriver som dagbokstudie ble beskrevet i en 

forelesning ved mitt fakultet. Dette er en metode hvor en som forsker får sine data ved at 

informantene skriver ned sine egne tanker og følelser om et bestemt emne (Tjora, 2017, s. 

192). I sammenheng med dagbokstudiet beskrev vår foreleser hvordan det er mulig å 

innhente data gjennom blant annet spørreskjemaer, loggbøker og stiler. Det var på denne 

måten ideen om å ha en spørreundersøkelse med utfyllende svar dukket opp. Gjennom 

drøfting med MOS-gruppe og veileder konkluderte jeg med at jeg kan få inn nok data rundt 

elevene sin opplevelse av kroppsøving ved å utarbeide gode spørsmål som elevene besvarer 

utfyllende. Denne formen for spørreskjema beskriver Kleven (2014, s. 36) som 

spørreskjemaer med fritt formulerte svar. Ofte har spørreskjemaer faste svaralternativer, men 

i min undersøkelse består spørreskjema av åpne spørsmål hvor det er mulig å gi nyanserte 

svar.  

 

Den endelige undersøkelsen ble da bestående av to deler. Del 1 et ”Selvvurderingsskjema”. I 

selvvurdering vil elevene vurdere egen atferd ut i fra ulike utsagn og spørsmål. Her benyttes 

holdningsskalen beskrevet i oppgavens del 3.1.1. Denne delen av undersøkelsen vil skaffe 

meg mine informanter. Del 2 av undersøkelsen ble en spørreundersøkelse bestående av ulike 

spørsmål om hvordan elevene opplever kroppsøving. Her med åpne spørsmål, og mulighet 

fritt formulerte svar. Denne delen av undersøkelsen gir meg datamaterialet jeg skal presentere 
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og diskutere. Jeg vil i oppgavens del 3.2 gjøre ytterligere rede for utarbeidingen av 

undersøkelsen. Jeg vil begrunne valg jeg tok i utarbeidingen av begge de to delen. I 

oppgavens del 3.7 vil jeg drøfte rundt kritiske spørsmål til undersøkelsen.  

 

Jeg bestemte meg for å la hele klasser gjennomføre begge de to delene av undersøkelsene. 

Planen var dermed at jeg i etterkant av gjennomføringen fant mine informanter på bakgrunn 

av sumscore på undersøkelsens del 1. Planene var altså å regne sammen svarene på del 1, og 

plukke ut elevene som lå godt under gjennomsnittet. Disse elevene ville da ha en score som 

”pekte i retning av sjenert atferd”, og jeg ville dermed gjøre en grundigere analyse av deres 

svar på spørsmålene i del 2. Ved å gjøre det på denne måten ble det ikke gjort noe forskjell 

blant elevene som deltok i undersøkelsen og de som ikke deltok. Alle gjennomført begge de 

to delene av undersøkelsen, men bare jeg fikk greie på hvem sine svar som ble benyttet 

videre i forskningen. Jeg kunne ha valgt bare å gjennomføre del 1 (selvvurderingen) først, for 

så å reise tilbake å gjennomføre en ytterligere undersøkelse etter utregningen var gjort. 

Grunnen til at jeg ikke gjorde dette var for å spare tid, men også for å skåne elevene som ble 

scoret i retning av en sjenert atferd. Det kan tenkes at elevene kunne føle det ubehagelig om 

jeg kom tilbake å gjorde del 2 av undersøkelsen med de på bakgrunn av at de hadde scoret 

lavt på del 1.   

 

Jeg hadde under hele planleggingsrossen god dialog med min veileder. Vi konkluderte med at 

fremgangsmåten kan ses på som en u-opptråkket sti, men som både spennende og lærerik å 

gjennomføre.   

 

3.2 Utarbeiding av undersøkelsen  
I de påfølgende avsnitt vil jeg gjøre rede for prosessen hvor jeg utarbeidet de to delene av 

spørreundersøkelsen. Jeg vil belyse hvordan jeg gikk frem, samt hvorfor jeg tok de valgene 

jeg gjorde.  

 

3.2.1 Del 1 av undersøkelsen – Selvvurderingsskjema  
Da jeg hadde bestemt meg for å lage et selvvurderingsskjema startet straks arbeidet med å 

komponere det. Mitt mål var å lage et skjema hvor elevene skulle rangere egen atferd på en 

skala fra 1 til 5, slik at jeg, basert på totalscore, kunne plukke ut den ”atferdstypen” jeg var på 

jakt etter. Jeg utarbeidet et skjema med 12 spørsmål, hvor alle spørsmålene/utsagnene 
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omhandlet elevens egen atferd og egen selvfølelse. I skjemaet fikk elevene mulighet til å 

krysse av på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betydde: ”ikke enig/ikke i det hele tatt” og 5: ”veldig 

enig/alltid”, eller motsatt litt avhengig av hvordan spørsmålet var komponert. Det beskrives 

nærmere i kapittelet om analyse.  

 

Når jeg utarbeidet selvvurderingsskjemaet var det viktig å lage spørsmål og utsagn som 

hadde en rød tråd med teori som beskriver sjenert atferd. Dette var noe jeg anså som veldig 

viktig for at totalscoren kunne brukes til å trekke en konklusjon rundt elevene sin atferd. Det 

ble naturlig et stort fokusområde. Da jeg utarbeider de ulike spørsmålene brukte jeg teorien 

jeg tidligere har gjort rede for i oppgaven, og komponerte spørsmål på bakgrunn av den. 

Nedenfor vil jeg presentere alle spørsmålene som elevene fikk i ”selvurderingsskjemaet”, 

samt hvorfor jeg komponerte spørsmålet slik jeg gjorde.  

 

3.2.2 Spørsmål/utsagn i selvurderingsskjema 
Lund (2012) beskriver at elever som viser sjenert atferd ofte opplever at de har få venner, og 

at andre ikke liker dem. På bakgrunn av dette utarbeidet jeg to spørsmål slik at elevene kunne 

få gi uttrykt for hvor mange venner de opplever å ha, samt hvor godt de føler seg likt. 

Spørsmålene var de to første spørsmålene i undersøkelsen.   

 

1. Hvor mange gode venner opplever du at du har i klassen?  

0 – 1 --  1 – 3  --  3 – 5  --  5 – 7  --  7 – 9  -- 9 – 11    

 

2. Hvor godt likt føler du at du er i klassen? (1=ikke godt likt). 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

Gjennom Coplan og Rudasill (2016), Lund (2012) og Flatens (2015) sin teori ble det 

beskrevet flere situasjoner hvor de sjenerte elevene ikke er komfortable. Det kan være å 

snakke høyt, lese høyt og vise seg frem foran andre. Det kan tenkes at det er situasjoner som 

kan resulterer i nervøsitet, rødming eller skjelving, noe Flatens (2015, s. 84) sin litteratur 

beskriver som fysiske reaksjoner. I Selvvurderingsskjemaet var det sentralt å la elevene få 

vurdere hvordan de selv føler seg i disse situasjonene. Derfor utarbeidet jeg fem spørsmål 

som omhandlet slike situasjoner. Dette er alle spørsmål hvor elevene må vurdere hvor godt de 
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liker å være aktive foran læreren og de andre elevene i klassen, både hva gjelder snakking 

eller det å vise oppgaver. 

 

3. Jeg liker å snakke høyt foran klassen? (1 = liker ikke) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

4. Jeg liker å gjøre oppgaver og vise øvelser foran klassen? (1=liker ikke) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

5. Jeg liker å lese høyt foran klassen? (1=liker ikke) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

9. Jeg blir nervøs når jeg skal snakke foran andre? (5=veldig nervøs) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

10. Jeg er glad i å ta ordet eller vise en øvelse når læreren spør om noe høyt? (1=liker ikke) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

Både Lund (2012), Coplan og Rudasil (2016), Coplan (2013) og Flaten (2015) skriver om 

hvordan sjenerte elever kan ha utfordringer med samspill og samarbeid. Elevene kan ofte 

grue seg og ha en negativ tankegang i forkant av slike situasjoner, noe som ofte gjør at de 

liker seg beste alene. Jeg anså det derfor som vesentlig å la elevene få vurdere seg selv i slike 

situasjoner. Derfor utarbeidet jeg følgende spørsmål:  

 

6. Jeg er liker å samarbeide med andre elever om å løse ulike oppgaver? (1=liker ikke) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

7. Jeg vil helst gjøre arbeidsoppgaver alene? (5=vil gjerne gjøre de alene)  

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

8. Jeg synes gruppearbeid er gøy? (1=jeg synes ikke) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  
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Spørsmål 11 stilte jeg for å få innsyn i hva elevene føler når de er midtpunkt i klasserommet 

eller i en gruppe. Med Flaten (2015, s. 84) sin teori om de sjenerte elevene sin tankemåte, 

følte jeg det var nærliggende å spørre elevene om de følte at andre kikket rart på dem/ga dem 

rare blikk når de selv hadde ordet. Jeg anser en lav score på dette spørsmål som nærliggende 

for elever med et negativ og pessimistisk tankesett, slik Flaten (2015, s. 73) beskriver som 

vanlig for sjenerte elever.    

 

11. De andre elevene kikker rart på meg når jeg skal løse en oppgave eller vise en øvelse? 

(5=veldig ofte)  

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

Som nevnt gjennom Coplan og Rudasill (2016) sin teori, foretrekker elever med sjenerte ofte 

å være alene når de skal slappe av. Jeg lot dermed elevene få mulighet til å si noe om hva de 

selv fortrekker når de skal slappe av. Derfor stilte jeg de følgende spørsmål:   

 

12: Jeg foretrekker helst å være alene når jeg skal slappe av? (5=Ja, alltid) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

I oppgavens analysekapittel vil jeg gjøre rede for hvordan jeg regnet ut scoren, og på 

bakgrunn av det plukket ut de informantene jeg ønsket å analysere nærmere. I de påfølgende 

avsnitt vil jeg gjøre rede for hvordan jeg utarbeidet undersøkelsens ”del 2”  - opplevelser og 

erfaringer av kroppsøving.  

 

3.2.3 Del 2 av undersøkelsen - Opplevelser og erfaringer av kroppsøving  
Hovedmålet med del 2 av ndersøkelsen var å gi elevene muligheten til å skrive om sine 

opplevelser og erfaringer av hvordan det er å ha kroppsøving. Jeg ville stille spørsmål hvor 

elevene fikk mulighet til å gi utdypende svar rundt hvordan de hadde det i timene, hvordan de 

opplevde ulike arbeidsmetoder og hvordan de anså sin egen rolle i timene når de arbeidet i 

grupper/lag. Det var viktig å gi elevene mulighet til å beskrive hvorfor de følte som de 

gjorde, noe som var vesentlig for å få inn datamateriale jeg kunne bruke til å analysere.  

Nedenfor har jeg lagt med alle spørsmålene som var å finne i undersøkelsens del 2, og i 

forkant av spørsmålene skrevet en begrunnelse på hvorfor jeg utformet akkurat de 

spørsmålene til undersøkelsen. Vi starter med spørsmål 1. 
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I en undersøkelse som dette er greit å vite elevenes forhold til aktivitet på fritiden. Det vil bli 

relevant å se resultatet i lys av tidligere forskning på området. Muligens kan elevens 

aktivitetsnivå på fritiden være med på å påvirke elevenes holdninger til kroppsøving. 

Muligens kan det vise seg at de elvene som driver fysisk aktivitet på fritiden er de som liker 

kroppsøvingsfaget, men det kan også være motsatt. Jeg hadde derfor dette som et innledende 

spørsmål i undersøkelsens del 2.  

 

1. Driver du med fysisk aktivitet på fritiden, eventuelt hva slags aktivitet?  

(eks: Turn, fotball, ski, styrketrening, dans) 

 

Vesentlig var det å stille spørsmålet om de likte timene i kroppsøving. Elevene skulle få 

mulighet til å svare ved ja/nei svar, samt få utdype gjennom å besvare spørsmål 3 eller 

spørsmål 4. Ved å besvare disse spørsmålene fikk elevene beskrevet hva som gjorde at de 

eventuelt likte kroppsøving og hva som eventuelt gjorde faget vanskelig. Målet med 

spørsmålene var å gi meg konkret datamateriale på hvorfor trivselen er som den er.  

 

2. Liker du å ha kroppsøving?   

 

3. Hvis ja, skriv litt om hvorfor?  

 

4. Hvis nei, skriv litt om hvorfor? 

 

Om en elev har en skade, sykdom eller funksjonshemming er det nærliggende å tro at dette 

kan påvirke elevens holdning, deltagelse og prestasjon i kroppsøvingsfaget. Jeg så det derfor 

som vesentlig å legge inn et spørsmål hvor jeg fikk svar på om elevene hadde en form for 

skade, sykdom eller funksjonshemming, og eventuelt bruke dette i diskusjonsdelen.  

 

5. Har du en skade, sykdom eller funksjonshemming som kan påvirke prestasjoner og gleder i 

kroppsøving?  

 

På spørsmål 6 ville jeg gi elevene muligheten til å skrive litt om hva de synes er bra, gøy og 

morsomt med faget. På spørsmål 7 ville jeg gi de mulighet til å beskrive det motsatt, nemlig 

hva de anser som vanskelig og utfordrende. Begge er spørsmål jeg anså som viktige for å få 
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et innblikk i elevenes opplevelse av timene med kroppsøving. Spørsmålene var åpne og ga 

mulighet for fritt formulerte utdypende svar.   

 

6. Hva er det aller beste med å ha kroppsøving?  

 

7. Hva synes du er det mest negative med å ha kroppsøving?  

 

Som tidligere beskrevet ved ulik teori, kan samarbeid med andre elever være en utfordring 

for de sjenerte elevene. Som fagets lærerplanen viser, har samarbeid og evnene til å jobbe 

med andre elever en meget sentral rolle i faget. Jeg følte derfor det var viktig at elevene fikk 

mulighet til å beskrive hvordan de opplever disse situasjonene i kroppsøving, enten om det er 

situasjoner man jobber i par to og to, organisert lag eller om det er grupper som sammen skal 

løse en oppgave. Ved å stille spørsmål 8 fikk elevene mulighet til å beskrive hvordan de selv 

opplever situasjonene. Jeg håpet å få inn utfyllende svar med utdypende beskrivelser av 

hvordan de opplever situasjonene:  

 

8. Skriv litt om hvordan du synes det er å jobbe i par/grupper/lag i kroppsøvingstimene? 

 

Som en oppfølging til spørsmål nummer 8, ville jeg gi elevene mulighet til å beskrive hvilke 

rolle de selv føler å ha når klassen blir delt inn i grupper eller lag. Dette er også situasjoner 

som jeg tidligere har beskrevet som utfordrende for de sjenerte elevene, og situasjoner de ofte 

kan trekke seg bort fra. Jeg utarbeidet da følgende spørsmål:  

 

9. Kan du skriv litt om hvilken rolle du føler du har i laget/gruppen når det er lagspill eller 

gruppeoppgaver?  

 

Som nevnt i teoridelen kan de sjenerte elevene ofte føle at andre elever ser ned på dem og 

overser dem, rett og slett ikke respekterer dem. På bakgrunn av dette var det vesentlig å la 

elevene utdype om de følte seg respektert i kroppsøving, og på hvilken måte de eventuelt 

ikke føler seg respektert. Interessant var det også å stille spørsmålet på bakgrunn av fagets 

store fokus på respekt og fair play.  

 

10. Føler du at du blir respektert når du sier eller gjør noe i gruppen/laget?  

 



	 28	

11. Hvis nei eller noen ganger, på hvilken måte føler du at du ikke får respekt av de andre? 

 

Som beskrevet gjennom kroppsøvingsfagets formål er det et fag som stiller stor krav til 

allsidig aktivitet sammen med de andre elevene. Kroppsøving er en arena hvor en fort kan 

føle seg synlig, og en kan føle at andre ser på deg mens du utfører aktiviteter. I aktiviteter 

som turn er min personlige erfaring at en gjennomfører aktiviteten mens andre ser på, og i 

dans blir det ofte fremvisning i grupper. Med spørsmål nummer 12 ville jeg gi elevene 

mulighet til å skrive litt om hvordan de opplever situasjonene hvor de må i aksjon mens de 

andre elevene ser på eller heier på.  

 

12. Skriv litt om hvordan du synes det er å vise øvelser foran klassen i gymtimen? For 

eksempel stupe kråke, hoppe bukk eller løpe stafett.  

 

Jeg har nå redegjort for hvorfor spørreundersøkelsens del 2 ble komponert som den gjorde. 

Jeg vil som tidligere nevnt vurdere undersøkelsen validitet i oppgavens validitetskapittel. Jeg 

vil nå gjøre rede for prosessen hvor jeg kontaktet skoler til gjennomføring av undersøkelsen.  

 

3.3 Valg av og kontakt med skoler/informanter  
Jeg var tidlig klar på å at jeg ville rette prosjektet mitt mot elever på ungdomsskolen. 

Bakgrunn for det er at ungdomskolen kan tenkes å være en tid fylt med mye endring og 

inntrykk. I skolesammenheng er det for noen ny skole og nye klasser, og elevene må 

muligens bli kjent med nye lærere og vende seg til det å få karakterer. Det hadde også vært 

interessant å undersøke hvordan elever i barneskolen opplever timene med kroppsøving, men 

jeg anså det som mer utfordrende å hente gode resultater fra elever i alderen 8 – 12 år. På 

videregående er det færre timer med kroppsøving, og elevene som er glad i kroppsøving og 

fysisk aktivitet har muligens valgt idrettsfag eller toppidrettslinjer med mer aktivitet 

(Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 3). Valget landet derfor på ungdomsskoleelever.  

 

Utvelgelsen av informanter startet ved at jeg sendte mail til rektorer og inspektører ved seks 

utvalgte ungdomsskoler i Oslo. Hvilke skoler jeg henvendte meg til anså jeg ikke som så 

nøye, i og med at alle skoler og alle klasser muligens har elever som har en grad av sjenert 

atferd. Jeg sendte dermed henvendelse til skoler i ulike deler av Oslo. I mailen til de utvalgte 

skolene lå en kort beskrivelse av prosjektet, invitasjon til å delta og kontaktinformasjon til 
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meg og min veileder. Jeg sendte mailen til skolenes rektorer og inspektører, som igjen 

videresendte mailen til sine lærere. Etter en uke fikk jeg svar fra første skole, og noen uker 

senere fra en annen skole. I begge tilfellene ble jeg satt i kontakt med en kontaktlærer som 

ville la meg gjennomføre prosjektet på sin klasse.  

 

Den videre prosessen var lik ved begge skolene. Jeg kom i mailkontakt med kontaktlæreren 

og avtalte tidspunkt for gjennomføring av undersøkelsen. Jeg informerte også kontaktlærerne 

om at elevene ville trenge hver sin pc til gjennomføringen. Videre sendte jeg et 

informasjonsskriv til kontaktlærerne, som de videresendte til alle foresatte (vedlegg nr.1). I 

informasjonsskrivet fikk de informasjon om prosjektet. De fikk kontaktinformasjon slik at de 

kunne levere samtykke på mail eller sms. Jeg var i kontakt med NSD på telefonen, og fikk 

godkjent dette som en gyldig måte å samle inn samtykke på. De foresatte fikk også mulighet 

til å reservere sitt barn fra deltagelse i undersøkelsen. På begge skolene gikk denne prosessen 

fint, og i løpet av en uke hadde jeg samtykke fra alle de foresatte.  

 

3.4 Gjennomføring av undersøkelsen  
Undersøkelsene ble gjennomført i et klasserom på skolen. Elevene fikk da gjennomføre 

undersøkelsen i kjente og trygge omgivelser. I forkant av gjennomføringen møtte jeg 

kontaktlæreren, og vi pratet litt om prosjektet og gjennomføringen av undersøkelsen. 

Undersøkelsen ble gjennomført på ca 60 minutter. De første 5-10 minuttene gikk til 

introduksjon av meg selv og prosjektet, samt eventuelle spørsmål fra elevene. Deretter fikk 

elevene utdelt et hefte med både del 1 (Selvvurderingsskjema) og del 2 (Opplevelser og 

erfaringer av kroppsøving), og hadde derfra ca 50 minutter på gjennomføre undersøkelsen. 

Dette var det jeg fikk til rådighet av kontaktlærerne. Det var variasjon blant elevene hvor lang 

tid de brukte, men ingen fikk tidspress. Alle elevene fikk hvert sitt forskningsnummer som 

stod øverst på undersøkelsens del 1. Dette slik at jeg enkelt kunne organisere dem i etterkant 

av undersøkelsen, og fordi undersøkelsen var anonym. Øverst på del 1 stod det; ”Elev 1”, 

”elev 2”, ”elev 3” osv.  

 

Som tidligere beskrevet gjennomførte elevene del 1 ved avkryssing. Når del 1 var 

gjennomført tok elevene i bruk pc for å besvare del 2. De hadde spørsmålene på ark, mens de 

svarte i et word dokument. Når elevene hadde gjennomført begge de to delene av 

undersøkelsen, gikk jeg rundt i klasserommet med en minnepenn som elevene lagret del 2 på. 
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De lagret dokumentet med navn som: ”elev 1”, ”elev 2” og ”elev 3”, slik at det samsvarte 

med hva som stod på deres del 1 av undersøkelsen. På den måten ble undersøkelsen fortsatt 

anonym, og jeg kunne enkelt ha oversikt over hvem som hadde besvart de ulike 

dokumentene(del 2) som jeg lagret på minnepinnen. Jeg fulgte nøye med på at elevene lagret 

dokumentet med samme forskningsnummer som de stod på deres del 1. Dette var ekstremt 

viktig at ble gjort riktig. Etter undersøkelsen var gjennomført startet jobben med å analysere 

datamaterialet. Denne prosessen vil jeg gjøre rede for i de påfølgende avsnitt.  

 

3.5 Analyse  
I denne delen vil jeg gjøre rede for hvordan jeg analyserte de to spørreskjemaene jeg hadde 

gjennomført med elevene. Vi starter med spørreundersøkelsen del 1, 

”selvvurderingsskjemaet”.  

 

 

3.5.1 Utregning av selvvurderingsskjema – hvordan fant jeg de sjenerte?  
For å finne elevene som hadde vurdert seg selv i retning av en sjenert atferd, måtte jeg 

analysere ”selvvurderingsskjemaet”, altså del 1 av undersøkelsen. Dette var en prosess som 

jeg diskuterte nøye med mine veileder. Jeg hadde planlagt å gjøre det gjennom å summere 

sammen svarene de ga i ”selvvurderingsskjemaet”. Bortsett fra spørsmål 1, hadde alle 

spørsmålene svaralternativer med verdi fra 1 til 5. På de aller fleste spørsmålene var 

svaralternativ 1 i retning av en sjenert atferd, mens alternativ 5 det motsatte. Dette gjaldt ikke 

spørsmål 1, hvor elevene skulle sette ring rundt ”hvor mange gode venner opplever du at du 

har i klassen?”. Svaralternativene var da:  

 

0-1 – 1-3 – 3-5 – 5-7 – 7-9 – 9-11.  

 

Disse alternativene ga jeg også verdi fra 1 til 5, slik som de andre svaralternativene. Jeg 

kunne da summere spørsmålet sammen med andre spørsmålene. Jeg slo sammen de to siste 

svaralternativene, altså 7-9 og 9-11, og ga de kategorien 5. 0-1 venner ble da alternativ 1, 1-3 

ble alternativ 2 osv.  
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Ved spørsmål 7, 9, 11 og 12 måtte jeg også gjøre justeringer. Her var svaralternativene også 

fra 1 til 5 som på de andre spørsmålene, men her var spørsmålene formulert på en slik måte at 

svaralternativ 5 var vektet mot sjenert atferd. Dette gjaldt følgende spørsmål:  

 

7. Jeg vil helst gjøre arbeidsoppgaver alene? (5 = vil gjerne gjøre de alene)  

 

9. Jeg blir nervøs når jeg skal snakke foran andre? (5 = blir veldig nervøs)”  

 

11. De andre elevene kikker rart på meg når jeg skal løse en oppgave eller vise en øvelse?  

(5 = veldig ofte)  

 

12: Jeg foretrekker helst å være alene når jeg skal slappe av? (5 = ja, alltid) 
 

Svaralternativene på disse spørsmålene måtte jeg dermed snu da jeg gjorde utregningen, slik 

at laveste svaralternativ (1) ble det som egentlig var høyeste svaralternativ (5). Om en elev 

svarte alternativ 4 på spørsmål 7, snudde jeg det dermed i utregningen om til svaralternativ 2. 

På den måte ble utregningen lik på alle de 12 spørsmålene.  

 

Totalt svarte elevene på 12 spørsmål. 11 av spørsmålene hadde som tidligere nevnt 

svaralternativer fra1 til 5, mens det første spørsmålet omhandlet antall venner eleven 

opplevde å ha. Dette spørsmål ble også kategorisert fra 1 til 5, noe som gjorde at høyeste 

score på undersøkelsen kunne bli 60. Altså 12 spørsmål ganger svaralternativ 5. Om en elev 

havnet på score 60 ville det si at vurderte seg selv til å være veldig utadvendt og sosial, samt 

veldig glad i å samarbeide med andre, vise øvelser/oppgaver og snakke foran klassen. 

Situasjoner som teorien beskriver som vanskelig og utfordrende for sjenerte barn og unge. 

Elevene som scoret i andre enden av skalaen var elevene jeg var ute etter. Lavest mulig score 

på undersøkelsens del 1 var 12.  

 

3.5.2 Gjennomsnitt  
Da jeg hadde regnet ut alle elevene sine besvarelser, regnet jeg ut hvor gjennomsnittet lå. 

Dette gjorde jeg ved å legge sammen alle scorene, og dele de på antallet elever. Totalt var det 

50 elever som deltok i undersøkelsen. Da jeg la sammen alle scorene til elevene fikk jeg en 

samlet score på 2139. Regnestykket ble da:  
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2139 / 50 = 42,76. Gjennomsnittsscoren lå altså på 42,76.  

 

Videre kunne jeg da se hvilke elever som hadde en score som lå under gjennomsnittet. Totalt 

var dette 14 elever. Det vil si at 36 elever hadde en score som lå over gjennomsnitt, altså et 

klart flertall. Av de 14 som lå under var det 7 som skilte seg ut ved å ligge med en score fra 

34 og nedover. Disse 7 elevene ble mine informanter. I denne prosessen burde jeg muligens 

ha  regnet ut standardavvik og plukket ut informanter på bakgrunn av det. Årsaken til at jeg 

ikke gjorde det var flere. For det første så hadde jeg lett håndterlig datamaterialet, og jeg 

kunne oversiktlig se hvilke elever som scoret markant lavere enn de andre. Av de 14 elevene 

som havnet under gjennomsnittet var det også slik at halvparten skilte seg ut. Flere av de lå 

tett opp under gjennomsnittet, altså med en score på 39, 40, 41 og 42. Det var derfor enkelt å 

plukke ut halvparten av de 14 som scoret markant under gjennomsnittet.  

 

Av de 7 var det seks jenter og en gutt. Jeg nevnte tidligere at alle elevene som gjennomført 

undersøkelsen hadde fått et forskningsnummer. Eksempel ”elev 42”. Når jeg nå i oppgaven 

referer til mine informanter vil jeg bruke informantens kjønn, etterfulgt av forskningsnummer 

og deretter informantens score. Eksempel:  ”Gutt 22 – score 30”. Nedenfor legger jeg ved 

informasjon om kjønn og score til mine 7 informanter.  

 

Jente 38 – score 26,  

Jente 63 – score 27 

Jente 62 – score 28  

Jente 33 – score 31  

Gutt 40 – score 33  

Jente 10 – score 34   

Jente 49 – score 34 

 

Da denne prosessen var gjennomført kunne jeg starte med å analysere del 2 av undersøkelsen. 

Hvordan jeg da gikk fram vil jeg beskrive i de påfølgende avsnitt.  

 

3.5.3 Del 2 – Opplevelser og erfaringer av kroppsøving   
Da jeg kodet og analyserte spørreundersøkelsens del 2 benyttet jeg meg av det som Thagaard 

(2013, s. 181) beskriver som en temasentrert analytisk tilnærming. I temasentrert analytisk 
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tilnærming gjør en analyser av materialet som innebærer at en studerer informasjon om hvert 

tema fra alle informantene (Thagaard, 2013, s. 181). I prosessen benyttet jeg meg av det 

samme grunnlaget som blir beskrevet som grunnlag for personsentrerte analyser, hvor man 

utarbeider ulike kategorier. På den måten kan en som forsker identifisere sentrale temaer og 

mønstre i materiale, og senere gjøre store datamengder til oversiktlig tekst (Thagaard, 2013, 

s. 160).    

 

Jeg utarbeidet ulike kategorier på bakgrunn av prosjektets hovedtema. Kategoriene laget jeg 

med utgangspunkt i spørreundersøkelsens del 2, slik at jeg på en ryddig og oversiktlig måte 

kunne sortere elevenes svar inn i de ulike kategoriene. Kategoriene jeg laget meg var:  

 

Kategori 1: Liker/trives elevene i kroppsøving  

 

Kategori 2: Hva kan påvirke forholdet til kroppsøving 

 

Kategori 3: Positive opplevelser fra kroppsøvingstimene(Positive utsagn)  

 

Kategori 4: Negative/ubehagelige opplevelser fra kroppsøving (Negative utsagn)  

 

Kategoriene gjenspeiler de ulike delene som kommer i oppgavens resultat – og diskusjonsdel, 

og er overordnende temaer som er sentrale når jeg skal belyse hvordan de sjenerte elevene 

opplever kroppsøvingsfaget. Kategoriene er utarbeidet for å få oversikt over sentrale 

resultater som besvarer oppgavens problemstilling. Kategoriene ga meg mulighet til sortere 

informantene svar på undersøkelsens del 2. Hvor mange kategorier en velger er noe som kan 

anses som viktig (Thagaard, 2013, s. 182). For få kategorier kan føre til en lite nyansert 

analyse, mens for mange kategorier kan gjøre det hele lite oversiktlige (Thagaard, 2013, s. 

182). Ved å sortere resultatene inn i fire kategorier følte jeg at jeg beholdet oversikten. 

Kategoriene kan også anses som veldig konkrete, og det er ingen tvil om hva slags funn som 

skal inn under hver kategori.  

 

I de påfølgende avsnitt vil jeg reflektere rundt etiske utfordringer jeg har møtt i mitt arbeid 

med masteroppgaven.  
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3.6 Etiske utfordringer  
Som forsker har en flere retningslinjer en må følge i sitt forskningsarbeid. I prosessen med 

min masteroppgave leste jeg meg opp på ulike retningslinjer for gitt av den nasjonale 

forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).  Jeg fikk også god 

veiledning fra min veileder ved universitetet i Oslo.   

 

I og med at jeg skulle behandle personopplysninger, var noe av det første jeg gjorde å melde 

mitt prosjekt til personvernombudet for forskning. Personopplysninger er opplysninger og 

vurderinger som enten indirekte eller direkte kan knyttes til en person (NESH, 2016, S. 8). 

Dette gjennom navn, fødselsnummer eller gjennom andre bakgrunnsopplysninger. 

Personvernombudet for forskning er tilknyttet Norsk senter for forskningsdata, og er det som 

tidligere ble kalt NSD (NESH, 2016, S. 8). Oppgaven til personvernombudet er å gi råd og 

veiledning, og de må vurdere prosjekter som skal behandle personopplysninger (NESH, 

2016, S. 8). Mitt prosjekt ble vurdert, og jeg fikk en tilbakemelding om at jeg måtte gjøre 

noen forandringer før prosjektet kunne godkjennes. Jeg gjorde forandringene i 

informasjonsskrivet, og sørget for å innhente gyldige samtykker fra de foresatte. I denne 

prosessen hadde jeg telefonkontakt med NSD, som godkjente prosjektet mitt og dermed ga 

meg grønt lys til å fortsette forskningsarbeidet. Vedlagt (vedlegg 2) ligger første 

tilbakemelding fra NSD.  

 

Når forskningen omhandler personopplysninger, må forsker både informere og innhente 

samtykke fra de som deltar  i forskningen (NESH, 2016, S. 14). Mindreårige som har fylt 15 

år, kan som hovedregel selv samtykke til at forskeren kan innhente og bruke deres 

personopplysninger. Er barnet under 15 år må forsker vanligvis innhente samtykke fra 

foresatte (NESH, 2016, S. 20). I min oppgave er mine informanter under 15 år. Jeg måtte 

derfor innhente samtykke fra foreldrene til alle mine informanter. Som beskrevet tidligere i 

metodedelen var dette en prosess som gikk fint. Jeg sendte ut et informasjonsskriv med 

informasjon om prosjektet, samt informasjon om samtykkeerklæring. I påfølgende avsnitt vil 

jeg si skrive om noen utfordringer jeg møtte hva gjelder informasjon til elevene.  

 

Forskeren skal gi forskningsdeltakerne tilstrekkelig informasjon om forskningsfeltet, formål 

med forskning, hvem som får tilgang til informasjon og hvordan resultatet skal bli brukt 

(NESH, 2016, S. 13). Med dette som bakgrunn utarbeidet jeg et informasjonsskriv som jeg 
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sendte til alle de foresatte i klassene jeg skulle gjennomføre undersøkelsen. Jeg oppfordret 

også kontaktlæreren til å lese igjennom skrivet med elevene, noe også de foresatte hadde 

mulighet til. Jeg informerte dermed både lærere, foresatte og elever godt om prosjektets 

formål, samt gangen i gjennomføringen.  

 

I denne sammenheng blir det vesentlig å reflektere rundt min informasjon til mine 

informanter om hvordan jeg skulle bruke resultatene fra undersøkelsens del 1, og hvordan 

resultatet skulle bli presentert. Gjennom informasjonsskrivet fikk elevene grundig 

informasjon om at jeg skulle undersøke elevers trivsel og opplevelse i kroppsøving. Da jeg 

presenterte undersøkelsen fikk de også informasjon om at jeg ville se på hvordan personer 

med ulike atferd opplevde faget, og at de derfor måtte gjøre selvvurderingen nøye. Elevene 

fikk ingen beskjed om at jeg kun ville plukke ut de elevene som scoret lavest, og kun ville 

analysere disse nærmere. Det kan tenkes at dette for enkelte elever kunne blitt utfordrende. 

Samtidig var undersøkelsen anonym, så det kan derfor tenkes at det ikke ville hatt stor 

betydning for hver enkelt sin gjennomføring.  

 

Opplysninger om identifiserbare enkeltpersoner skal lagres forsvarlig, og opplysningen skal 

ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen 

(NESH, 2016, s. 18). Som tidligere nevnt lagret jeg elevenes besvarelse på del 2 av 

undersøkelsen på en minnepenn, noe jeg selv anså som forsvarlig å gjøre. Dokumentene var 

på minnepinnen i et par timer før alle dokumentene ble overført til egen pc hvor bare jeg har 

passord. Dokumentene ble da slettet fra minnepinnen. Det kan også diskuteres om det var 

noen identifiserbare opplysninger på dokumentene. Dokumentene opplyser verken om navn, 

alder eller hvilken skole elevene har tilknytning til. Slik at dokumentene ikke er direkte 

identifiserbare.  

 

3.7 Validitet og Reliabilitet  
I alle studier vil det knyttes spørsmål til studiets troverdighet og kvalitet. I denne 

sammenheng møter vi begrepene reliabilitet og validitet. Validitet er knyttet til tolkning av 

data, og handler om gyldighet av de tolkninger som forskeren kommer frem til (Thagaard, 

2013, s. 204). I Thagaard (2013) sin litteratur benyttes begrepene intern og ekstern validitet. 

Intern validitet omhandler hvordan årsakssammenhenger støttes innenfor en bestemt studie 
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(Thagaard, 2013, s. 205). Ekstern validitet knyttes til hvordan en forståelse som utvikles 

innenfor et studie også kan være gyldig i andre sammenhenger (Thagaard, 2013, s. 205).   

 

Reliabilitet handler om forsknings pålitelighet. Begrepet referer i utgangspunktet til 

spørsmålet om en annen forsker som anvender de samme metodene, ville kommet frem til det 

samme resultatet (Thagaard, 2013, s. 202). Forskningens pålitelighet er sentral for at en som 

kritisk leser skal bli overbevist om at gjennomføringen av forskningen er gjort på en 

tillitsvekkende måte (Thagaard, 2013, s. 202).  

 

3.7.1 Pålitelighet og gyldighet – refleksjon rundt kritiske spørsmål  
Jeg har valgt en noe selvkomponert metode i prosessen med å finne informanter og samle inn 

data.  Jeg har utarbeidet begge delene av spørreundersøkelsene selv, og har dermed måttet 

gjøre en rekke vurdering og valg. Jeg har i forskningsprosessen forsøkt å være det som 

Thagaard (2013, s. 213) beskriver som ”gjennomsiktig”. Jeg har detaljert beskrevet min 

fremgangsmåte, både i utarbeidingen og gjennomføringen av undersøkelsen. 

Fremgangsmåten kan dermed vurderes trinn for trinn. Jeg har begrunnet hvorfor jeg valgte 

metoden med selvvurderingsskjema, og også begrunnet hvorfor de ulike spørsmålene er med 

i undersøkelsen. Jeg har i prosessen forsøkt å stille meg selv kritiske spørsmål, og gjort nøye 

vurderinger rundt hvilken vei jeg har valgt. Jeg vil i de påfølgende avsnitt drøfte noen kritiske 

spørsmål jeg stilte meg selv i forskningsprosessen.  

 

3.7.2 Kritisk vurdering rundt selvvurderingsskjema – del 1  
I mitt prosjekt blir det vesentlig å gjøre vurdering rundt spørreundersøkelsens del 1 sin 

pålitelighet. Altså å reflektere rundt reliabiliteten til hvordan jeg fant mine informanter. 

Spørsmål jeg her stilte meg selv var om spørreundersøkelsens del 1 har gitt meg gyldige svar. 

Enklere sagt: finner jeg de sjenerte elevene?  

 

Undersøkelsen er utarbeidet på bakgrunn av teoretiske beskrivelser av sjenert atferd. Noe 

som her blir sentralt å drøfte er om jeg har hatt mange nok spørsmål til at det kan trekkes en 

konklusjon om elevenes atferd. Muligens burde jeg hatt flere spørsmål i undersøkelsens del 1, 

og at det ville gitt meg et resultat som kan tolkes som mer pålitelig. Om jeg hadde hatt flere 

spørsmål ville totalscoren vært basert på et bredere grunnlag av spørsmål, noe som kunne gitt 

resultatet mer hold. På den andre siden: Mine 12 spørsmål er godt begrunnet med bakgrunn i 
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teori, og kan dermed anses som relevante for formålet med undersøkelsen. Jeg har utarbeidet 

spørsmål som har med sentrale punkter for sjenert atferd, noe jeg belyste tidligere i 

oppgaven. En annen årsak til at jeg ville ha færrest mulig spørsmål, var med tanke på 

elevenes gjennomføring. Jeg ville utarbeide en undersøkelse med færrest mulig spørsmål, slik 

at gjennomføring skulle være enkel og ikke for belastende for elevene.  

 

Noe annet som er viktig å reflektere rundt, er elevenes ærlighet og selvinnsikt. Kan det stilles 

kritiske spørsmål til undersøkelsens pålitelighet på bakgrunn av dette? Det kan være at 

elevene rapporter en annen atferd en hva som er reelt. Kleven (2014, s. 45) beskriver hvordan 

personer som gjennomfører slike selvvurderingsundersøkelser ofte dreier svaret i retning av 

det man oppfatter som sosialt akseptert atferd (Kleven, 2014, s. 45). I dette tilfelle kan det 

altså tenkes at elevene scorer seg selv mindre sjenerte enn hva de er. I forkant av 

gjennomføringen var jeg tydelig med elevene hvor viktig det var for forskningsresultatet med 

ærlige og oppriktige svar. Jeg understreket også at undersøkelsen var anonym, noe jeg tenker 

kan ha bidratt til at elevene gir ærlige svar.  Jeg hadde også god dialog rundt dette med 

kontaktlærerne i klassene, og de fortalte meg at de hadde formidlet viktigheten av å ta 

undersøkelsen seriøst til elevene. Likevel er dette noe som må legges ved og noe en må ha i 

bakhodet når en ser på resultatet av undersøkelsens del 1.     

 

I en kritisk vurdering av hvordan jeg fant mine informanter anser jeg det som sentralt å 

belyse hvordan atferd kan være avhengig av kontekst. Lund (2012, s. 29) gjør i sin litteratur 

refleksjoner rundt hvordan ingen barn og unge bare viser en type atferd. Med dette som 

bakgrunn er viktig å huske på at mine informanter kan ha en variert atferd avhengig av 

hvilken kontekst de befinner seg i. Informantene er plukket ut på bakgrunn av at deres 

totalscore på spørreundersøkelsens del 1 er lav, og dermed peker i en sjenert retning. Det kan 

likevel være slik at kroppsøving er en arena hvor denne atferden er annerledes, eller at 

atferden som kommer frem av selvvurderingsskjemaet kun gjelder enkelte kontekster.  

 

I de påfølgende avsnitt vil jeg ta for meg spørreundersøkelsens del 2.  

 

3.7.3 Kritisk vurdering rundt spørreundersøkelse – del 2  
Spørreundersøkelsens del 2 bestod av 12 spørsmål. Jeg har tidligere begrunnet hvorfor 

spørsmålene var med, og beskrevet noen vurdering og valg jeg måtte ta i utarbeidingen av 
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undersøkelsen. Noe jeg kunne gjort annerledes var å ha flere spørsmål til elevene. Dette 

kunne gitt meg en større mengde data, og muligens bidratt til mer detaljerte resultater om 

hvordan elevene opplever kroppsøvingsfaget. Noe av årsaken til antall spørsmål ligger igjen i 

gjennomføring. Jeg viste at jeg ville få begrenset tid ved de ulike skolene, og jeg ville derfor 

ikke gi elevene for mange spørsmål. Det var viktige for meg at de rakk å svare detaljert på 

spørsmålene de fikk.  Som tidligere nevnt følte jeg at jeg fikk dekket relevant spørsmål for å 

belyse oppgavens problemstilling gjennom spørsmålene jeg utarbeidet.  

 

Del 2 av undersøkelsen ble besvart med det som Kleven (2014, s. 36) beskriver som fritt 

formulerte svar. I og med at undersøkelsen ble gjennomført skiftelig hadde jeg ingen 

mulighet til å komme med oppfølgingsspørsmål til elevene. I ettertid ser jeg at det kunne vært 

svært verdifullt. På enkelte av elevene sine svar skulle jeg gjerne hatt mulighet til å be dem 

utdype, eller å be dem forklare med andre ord hva de mener. Ved mitt metodevalg ble ikke 

det mulig å gjøre.   

 

I ettertid av undersøkelsen ser jeg også mangler hva gjelder ulike spørsmål. Det kunne vært 

vesentlig å ha et spørsmål hvor elevene kunne få skildre sin generelle trivsel i skolen. Jeg 

kunne dermed sett om trivselen på skolen generelt var annerledes enn i kroppsøvingsfaget, og 

diskuterte resultatene opp mot hverandre. 	
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4 Resultater og diskusjon 
Formålet med oppgaven er å belyse hvordan sjenerte elever opplever kroppsøvingsfaget. 

Spørreundersøkelsen jeg utarbeidet har gitt meg en rekke interessante resultater. Elevene har 

uttrykt både positive og negative erfaringer som de har fått gjennom deltagelse i faget. Jeg vil 

i denne delen av oppgaven presentere resultatene, og diskutere disse i lys av teori og tidligere 

forskning. Jeg har valgt å slå sammen resultatdel og diskusjonsdel. Dette for å gjøre det mer 

oversiktlig for leseren, og for å hindre mye gjentakelse. Jeg bruker kategoriene jeg tidligere 

gjorde rede for som et skille når jeg presenterer resultat og diskusjon. Før jeg går i gang med 

å presentere resultatene vil jeg friske opp formålet med kroppsøving, og med dette som 

bakgrunn presentere min antagelse og utgangspunkt for prosjektet.   

 

4.1.1 Lærerplanen  
I innledningen presenterte jeg i grove trekk fagets formål. Det ble presentert et formål om at 

elever skal oppleve glede og mestring gjennom variert aktivitet, og at en stor del av faget 

omhandler kontakt og samarbeid med andre elever. Oppgaver skal løses i samhandling med 

andre og ferdigheter skal vises gjennom inkludering av andre. Kroppsøving er et fag hvor 

mye av aktiviteten foregår i grupper og lag, og hvor evnen til å delta aktivt kan anses som 

vesentlig både for trivsel i faget og for å oppnå en god vurdering. Som nevnt er min første 

tanke at dette kan høres ut som en utfordrende arena for elever med sjenert atferd. Dette kan 

underbygges med teorien om atferden som jeg har presentert. I henhold til denne teorien er 

det å oppleve mestring i møte med andre veldig utfordrende. Jeg vil i de påfølgende avsnitt 

belyse sentrale resultater fra undersøkelsen om hvordan elevene opplever faget. I tillegg vil 

jeg som tidligere nevnt se resultatene opp mot fagets lærerplan. Før jeg går i gang med å 

presentere og diskutere resultater vil jeg presentere et utvalgt av kompetansemålene som står 

skrevet etter endt undervisning på ungdomsskolen. Jeg vil også gi en kort presentasjon av de 

grunnleggende ferdigheter som kan bidra til hvordan faget praktiseres og bygges opp.  

 

4.1.2 Kompetansemål  
Med oppgavens kontekst, som omhandler elever på ungdomsskolen, velger jeg kun å se på 

kompetansemål som gjelder for elevene etter endt 10.klasse. Lærerplanen presenterer varierte 

kompetansemål i alle de tre hovedområdene (Utdanningsdirektoratet 2015, s. 5). Det finnes 

mål som gjelder individuelle ferdigheter i form av: 
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- Svømme ein lengre distanse basert på eiga målsetjing.  

- Trene på og bruke ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og 

alternative rørsleaktivitetar. 

- Orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng og gjere greie for andre 

måtar å orientere seg på. 

- Planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider, også med overnatting ute.  

- Bruke leik og ulike treningsformer for å utvikle eigen kropp og helse.  

- Forklare korleis ulike kroppsideal og ulik rørslekultur påverkar trening, ernæring, 

livsstil og helse.  

Dette er alle kompetansemål som omhandler individuelle ferdigheter. Kompetansemålene 

presentere også enkelte kompetansemål hvor elevene må vise ferdigheter med eller ovenfor 

medelever.  

- Praktisere fair play ved å bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar til å gjere andre 

gode.  

- Trene på og utøve dansar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med 

 medelevar skape enkle dansekomposisjonar. (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 5).  

4.1.3 Grunnleggende ferdigheter  
I skolen må elevene håndtere fem grunnleggende ferdigheter. De grunnleggende ferdighetene 

skal være integrert i fagene sine kompetansemål, hvor de skal være med på å utvikle 

fagkompetanse (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 4). De fem grunnleggende ferdighetene er: 

Muntlig ferdighet, å kunne snakke, å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne og digitale 

ferdigheter (Utdanningsdirektoratet, s. 2015, s. 4). I denne oppgavens sammenheng er det 

spesielt interessant å se på hva lærerplanen sier om muntlig ferdighet:  

 

”Munnleg ferdigheit i kroppsøving inneber å skape meining gjennom å lytte, tale og samtale. 

Dette inneber mellom anna å kunne formidle inntrykk og opplevingar frå ulike aktivitetar. 

Ein uttrykkjer seg munnleg i utforminga av reglar for leik, ulike typar spill og anna 

samhandling. Det betyr å kunne lytte til andre og gi respons og vere bevisst på mottakaren 

når ein snakkar. Evne til munnleg formidling er og er nødvendig når ein skal vere med å 

organisere aktivitetar” (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 4). 

 

Igjen viser deler av lærerplanen stort fokus på å det å snakke sammen og lytte til hverandre.  
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Jeg vil nå gå over til å presentere og diskutere resultater fra spørreundersøkelsen. 

 

4.2 Liker elevene kroppsøving?  
Det var naturlig å gi elevene mulighet til å skrive om de liker eller ikke liker timene med 

kroppsøving, samt gi en begrunnelse på hvorfor. Av mine syv informanter var det fem elever 

som skrev at de liker kroppsøvingsfaget. Det var følgende elever, med følgende sitat: 

 

Jente 33 – score 31: 

Ja jeg liker å ha kroppsøving. 

Jente 62 – score 28:  

Jeg liker godt å ha kroppsøving, det er et av favorittfagene mine. 

Jente 63 – score 27: 

Jeg liker å ha kroppsøving 

Gutt 40 – score 33  

Ja, veldig.  

 
En elev var også ganske klar på at hun likte timene med kroppsøving og begrunnet i samme 

spørsmål hvorfor.  

 
Jente 10 – score 34:  

Ja, jeg liker å ha kroppsøving fordi man får spille ulike sport som basketball og volleyball. 

Man blir mye bedre på forskjellige ting og jeg liker å bevege mye på meg. 

 

To av informantene var ikke like klare i sine svar. De beskrev at faget som oftest var gøy, 

men at det var avhengig av hvilke aktivitet timen bestod av.  

 
 
Jente 38  - score 26:  

Som oftest synes jeg kroppsøving er greit, men det det kommer helt an på hva vi gjør. Hvis 

det er en sport jeg ikke liker, eller ikke er flink til, blir det også vanskeligere å vise 

engasjement. 
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Jente 49 – score 34:  

Ja, men jeg liker ikke fotball fordi for noen år siden brakk jeg armen da jeg spilte det. Jeg 

liker heller ikke langrenn 

 

Utsagnene ovenfor viser at fem av mine syv informanter er tydelige på at de liker faget 

kroppsøving. To av informantene synes faget er greit, men utdyper at trivsel avhenger av 

hvilken aktivitet som praktiseres. Disse resultatene peker i samme retning som resultatene til 

Moen et al., (2018), hvor det gjennom en kartleggingsstudie kom frem at elever liker 

kroppsøving (Moen et al., 2018). Sammenligner vi mine resultater med resultatene som 

Borgen og Leirhaug (2012) referer til, er det store motsetninger. Dette kan anses å styrke 

Vinje (2018) sin kronikk, hvor det rettes skepsis til presentasjonen av tallene bak Borgen og 

Leirhaug (2012) sitt studie. Vinje (2018) mente studien Borgen og Leirhaug (2012) refererte 

til hadde samme resultat som Moen et al., (2018) sin forskning viste, men at resultatet ble 

fremstilt på feil måte. Mine resultater omhandler kun syv informanter, og en kan på bakgrunn 

av dette være kritisk til om resultatet er gyldig nok til å sammenlignes med de kvantitative 

forskningene Moen et al (2018) og Borgen og Leirhaug (2012) omtaler. Likevel er det 

interessant å se at mine resultater samsvarer med nyere forskning presentert ved Moen et al., 

(2018), og at mine syv informanter utrykker at de liker faget kroppsøving.  

 

Det kan anses som noe overraskende at seks av mine syv informanter er jenter som liker 

kroppsøving. Ser en dette opp mot tidligere forskning finner vi motsetninger. Moen et al 

(2018) og Andrew og Johansen (2005, s. 302) kom frem til at mistrivselen i kroppsøving er 

høyere blant jenter enn hva den er blant gutter. I mine resultater utrykker derimot alle jentene 

at det likte faget. Her blir det igjen vesentlig å nevne at mitt utvalg kun består av syv 

informanter, og at seks av disse er jenter. Resultatet kan likevel anses som positivt.  

 

4.2.1 Læringsmiljø og lærerens rolle  
Årsaken til at 7 av 7 sjenerte elever utrykker at de liker faget kan være mange. Jeg anser det 

som nærliggende å diskutere hvor avgjørende læringsmiljøet kan være. Som tidligere 

beskrevet er et læringsmiljø avgjørende for elevers motivasjon, trivsel og trygghet (Skaalvik 

og Skaalvik, 2013, s. 187). Læreren har en veldig viktig rolle når det kommer til å skape et 

trygt og godt læringsmiljø (Skaalvik og Skaalvik, 2013, s. 183).  
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Med dette som bakgrunn er det nærliggende å tenke at læringsmiljøet kan være avgjørende 

for hvor mye elevene våger å by på seg selv og delta i kroppsøvingsfaget, og dermed hvor 

godt de liker det. Det kan tenkes at lærerne som underviser i klassene til mine informanter 

evner å legge opp til undervisningstimer som byr på trygge rammer for elevene, og timer 

hvor elevene får tro på egen mestring. Føler elevene trygghet, mestring og trivsel, er det 

nærliggende å tenke at elevene opplevelser faget som positivt og i større grad uttrykker at de 

liker faget. Det kan også tenkes at et godt læringsmiljø bidrar til at elevene har positive 

holdninger til hverandre. Sjenerte elever vil la seg påvirke av hvordan de blir snakket til, samt 

hva slags kroppsspråk andre elever utrykker ovenfor dem (Flaten 2015, s. 75). Ved fokus på 

et godt læringsmiljø kan lærerne bygge en klassekultur hvor elevene har en god tone, og hvor 

de har fokus på å ha et inkluderende kroppsspråk ovenfor hverandre.  

 

Jente 38 er en av to som skriver at det er avhengig av hvilken aktivitet som praktiseres om 

hun liker timene med kroppsøving. Hun skriver at det kan være vanskelig å vise engasjement 

i aktivitet hun ikke liker, eller ikke er flink til. Det kan her tenkes at elevens forventninger 

styres av i hvor stor grad hun har tro på at hun skal lykkes i de ulike aktivitetene. Om 

undervisningstimen består av en aktivitet som eleven liker eller er flink til, kan sjansen øke 

for at elevene får positive opplevelser. Har klassen en aktivitet eleven ikke liker eller ikke 

føler seg flink i, kan det hindre eleven fra å vise engasjement på bakgrunn av frykten for ikke 

å  lykkes. Dette underbygges av Skaalvik og Skaalvik (2013, s. 94) sin teori som omhandler 

forventning til mestring, og i hvor stor grad forventning om mestring har til blant annet 

motivasjon (Skaalvik og Skaalvik, s. 153). Her anser jeg læreren sin rolle som veldig 

avgjørende. Det kan anses som sentralt at læreren legger opp til undervisning som eleven 

liker, og klarer å gi annerkjennelse i gjennomføringen. Om det skjer er det  nærliggende å 

tenke at forventningen til å lykkes øker, noe som også kan øke elevens engasjement. Det blir 

her viktig å huske at læreren har en lærerplan som må følges. Lærerne har ulike aktiviteter de 

må igjennom slik at elevene kan bli vurdert i de ulike kompetanseområdene lærerplanene 

består av. Det er likevel gode muligheter for å tilpasse timene og legge opp til variert og 

alternativ aktivitet som elevene kan vurderes i (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 5). Dersom 

en som lærer vet at enkelte elever har et positivt forhold til noen utvalgte aktiviteter, og er 

mer positive til kroppsøvingsfaget om disse blir praktisert, kan en legge opp deler av 

undervisningen på bakgrunn av det. Dialogen mellom lærer og elev om hvilke aktiviteter som 

må gjennomføres, og på hvilken måte den kan gjennomføres, fremstår da som viktig.  
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Tidligere forskning har vist en tendens til at de som liker kroppsøving er de som driver med 

fysisk aktivitet på fritiden (Moen et al., s. 35). Jeg anså det derfor som spennende å se 

hvordan dette var blant mine informanter. Det er også interessant å se hvor mange av elevene 

som bedriver fysisk aktivitet på fritiden. Dette med tanke på fagets formål om inspirasjon til 

livslang bevegelsesglede og en fysisk aktiv livsstil (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2).  

 

4.2.2 Fysisk aktivitet på fritiden – inspirasjon til livslang bevegelsesglede 
Av mine syv informanter var det to som skrev at de praktiserer organisert fysisk aktivitet på 

fritiden:  

 

Jente 10 – score 34 driver med organisert dans.  

 

Jente 62 – score 28 går på fotball.  

 

De fem andre elevene skrev ikke noe om organisert aktivitet, men skrev at de kunne drive 

med fysisk aktivitet som jogging, sykling og styrketrening hjemme av og til. To av 

informantene uttalte at de ikke hadde tid til å drive med organisert idrett, fordi det var for 

mye hjemmelekser. En av elevene som driver med organisert aktivitet på fritiden er jente 62. 

Interessant er det at hun på tidligere spørsmål i undersøkelsen, utrykker at kroppsøving er 

hennes favorittfag. Dette underbygger dermed forskning til Moen et al., s. 35), hvor det ble 

presentert en tydelig sammenheng mellom trivsel i kroppsøving og fysisk aktivitet på fritiden.  

 

4.2.3 Aktiv på fritiden – hvorfor?  
Som tidligere beskrevet er et av formålene med kroppsøving å inspirere elevene til livslang 

bevegelsesglede (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2). Faget skal bidra til at elever blir 

inspirert til å praktisere fysisk aktivitet på fritiden, og at de fortsetter med det gjennom 

ungdomsårene og voksenlivet (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2). Av mine informanter var 

det to av syv som uttalte at de bedrev organisert idrett utenfor skolen. Det kan være mange 

faktorer som kan være påvirkning til at barn og unge driver med fysisk aktivitet på fritiden. 

Fritidstilbud i nærområdet, hva venner gjør og familiens økonomi kan anses å påvirke 

deltagelsen. Ser en på årsaker til mine informanters resultater om deltagelse i organisert 

idrett, må disse faktorene tas med i diskusjonene/vurderingen. Andre årsaker til lav deltagelse 

i organisert aktivitet kan muligens være den organiserte idrettens fokus på sosialt samhold og 
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samarbeid. Det er nærliggende å tenke at det å være en del av et fotballag, håndballag eller en 

turngruppe kan være utfordrende for den sjenerte ungdommen. I et fotballag er det for 

eksempel mye fokus på samarbeid og samhold, og for å lykkes på banen må spillerne snakke 

sammen og samarbeide. En må gi av seg selv til et felleskap, noe som kan anses som 

utfordrende for elevene med sjenert atferd. Dette underbygges av Lund (2012, s. 117) sin 

litteratur, hvor mestring i møtet med andre beskrives som noe av det mest utfordrende for 

elever med sjenert atferd. Med dette som bakgrunn er det nærliggende å tenke at elever med 

sjenert atferd kan forsøke å unngå disse situasjonene, og derfor ikke ønsker å være med på 

organisert aktivitet.  

 

Det er viktig å poengtere at organisert aktivitet kan anses som en svært givende arena for de 

sjenerte elevene. Som tidligere nevnt kommer sjenert atferd til uttrykk kognitivt, og sjenerte 

elever søker ofte bekreftelse fra andre i utfordrende og vanskelig situasjoner (Flaten, 2015, s. 

71). I idretten er det ofte stort fokus på å gi tilbakemeldinger og feedback både på innsats, 

engasjement og ferdigheter. Det kan tenkes at dette kan være en arena hvor de sjenerte 

elevene kan få bekreftelser i form av positive tilbakemeldinger og feedback, og at disse 

bekreftelsene kan bidra positivt for egen selvoppfatning. I den sammenheng blir det viktig å 

poengtere at en konstruktive tilbakemelding ofte kan oppfattes feil av en sjenerte person. Det 

kan muligens føre til en negative indre dialog, hvor alt blir tolket negativt og vendt mot en 

selv. En negative indre dialog er noe som presenteres som vanlig for sjenerte elever av Lund 

(2012, s. 27). Hun beskriver også hvordan negativ indre dialog hindrer sjenerte barn og unge 

fra å gå inn i sosiale samspillsituasjoner (Lund, 2012, s. 27). Med dette som bakgrunn er det 

rom for å tro at sjenerte elever unngår å havne i slike situasjoner, og forsøker å skåne seg selv 

for ubehaget som kan oppstå. 

 

På bakgrunn av svarene til mine syv informanter kan det konkluderes med at de liker faget 

kroppsøving. Fem av syv er klare i sitt svar, mens to sier det avhenger av hvilken aktivitet 

som praktiseres. Det kommer også frem at to av informantene driver organisert aktivitet på 

fritiden, og at en av disse informantene anser kroppsøving som hennes favorittfag. Det at 

elevene liker faget betyr likevel ikke at kroppsøving ikke byr på utfordringer. Det vil senere 

presenteres gjennom resultater fra senere spørsmål i undersøkelsen. Først vil jeg i de neste 

avsnitt presentere og diskutere resultater som omhandler elevens positive opplevelser med 

kroppsøving.   
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4.3 Positive opplevelser fra kroppsøvingstimene 
For å belyse elevenes opplevelse av kroppsøving var det sentralt å innhente svar på hvorfor 

elevene liker timene, og hva de beskriver som bra med faget. I de påfølgende avsnitt vil jeg 

presentere interessante og relevante funn som kom frem i undersøkelsen, og diskutere videre 

rundt disse.  

 

4.3.1 Avbrekk fra teori  
To av mine informanter hadde interessante svar når de skulle gi begrunnelse på hvorfor de 

liker kroppsøving.  

 

Jente 33 – score 31: 

Jeg liker det fordi det blir en type pause fra å sitte ved en pult og få masse teori. 

Jente 62 – score 28:  

Jeg liker kroppsøving fordi det er fysisk, jeg liker å være i aktivitet og ikke sitte bak en pult 

lenge og pugge og lese 

I disse svarene utrykkes avbrekk fra ordinære undervisningstimer som årsaken til at 

kroppsøving er et fag elevene liker. Informantene skriver at de liker kroppsøving fordi det gir 

dem en pause fra det å sitte bak en pult. Det kan tenkes at elevene har behov for å røre på 

kroppen etter mange timer ved pulten, noe begge jentene underbygger ved sine svare. Jente 

62 skriver at hun liker kroppsøving fordi det er fysisk, og at hun liker å være i aktivitet. 

Interessant er det da å se at jente 62 er en av de to informantene som driver med fysisk 

aktivitet på fritiden gjennom å spille organisert fotball. Tidligere i oppgaven skrev jeg 

hvordan dette funnet underbygger forskningen til Borgen og Leirhaug (2012), hvor en tydelig 

sammenheng mellom trivsel i kroppsøving og fysisk aktivitet på fritiden ble presentert. I 

svaret ovenfor underbygger jente 62 sin positive holdning til fysisk aktivitet, og at 

kroppsøving gir henne noe positivt gjennom å få være aktiv. Det nærliggende å tenke at en 

elev som driver organisert aktivitet på fritiden og liker faget, kan ha positive 

mestringsopplevelser i kroppsøving. Dette er noe jeg vil diskutere ytterligere i del 4.2.2, hvor 

jeg vil presenterer et interessant funn som omhandler mestring fra jente 62 sin besvarelse.  
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Det kan diskuteres rundt årsakene til at de to sjenerte elevene ønsker et avbrekk fra 

teoriundervisningen. Det kan tenkes at elevene synes det er tungt og slitsomt å følge med i 

teoretisk undervisning, og derfor foretrekker timer med mer aktivitet. Noe som også er 

nærliggende å tenke på bakgrunn av jente 33 og jente 63 sine svar, hvor de utrykker seg 

positivt til et avbrekk fra å sitte stille ved en pult å lese og pugge. Muligens føler elevene at 

utbytte er større av å være i aktivitet, kontra det å jobbe teoretisk. Årsakene til det kan være 

ulike, og en av årsakene kan være at de strever med innlæring i teoretiske fag. På bakgrunn 

av jente 62 sitt utsagn er det tydelig at eleven ikke fortrekker ”lesing og pugging”. Coplan og 

Rudasill (2016, s. 60) sin litteratur beskriver hvordan sjenerte elever ofte kan miste fokus i 

teoritimer. Dette på grunn av at deres tanker, følelser og indre samtaler kan få dem til å miste 

konsentrasjonen. Coplan og Rudasill (2016, s. 60) skrev hvor vanskelig dette kan være å 

oppdage for lærere, kontra hvordan det er når utagerende elever mister fokus og ”spacer ” ut. 

Muligens føler mine informanter at de mister fokus i teoretiskundervisning, og at de dermed 

foretrekker timene med kroppsøving hvor det er mye aktivitet og mye bevegelse. Det kan 

tenkes at elevenes indre tanker og dialoger får mindre fokus når de er fysisk aktive, noe som 

dermed gjør at elevene foretrekker å være i aktivitet kontra det å sitte stille. Coplan og 

Rudasill (2016, s. 60) skriver i sin teori hvordan teoretisk undervisning kan være utfordrende 

for sjenerte elever. Elevenes indre tanker og følelser kan få de ukonsentrerte, noe som kan få 

de til å miste fokus på teoretisk undervisning og arbeidsoppgaver (Coplan og Rudasill, 2016, 

s. 60)  

I det på følgende avsnitt vil jeg gå over til å presentere og diskutere et annen fellestrekk i 

informantenes svar.  

 

4.3.2 Ulik aktivitet – god mulighet for mestringsfølelse   
Flere informanter var samstemte da de utrykkte at ulik aktivitet og variert undervisning var 

noe av det aller beste med kroppsøvingsfaget. Fire av syv informanter skrev følgende:  

 

Jente 10 – score 34: 

Det aller beste med å ha kroppsøving er å drive med nye ting som du ikke har gjort før og du 

beveger deg veldig mye så du blir ganske varm og blir bedre på de forskjellige tingene når du 

har drevet med det i flere uker når du har kroppsøving. 
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Jente 63 – score 27: 

Det aller beste med å ha kroppsøving er at vi gjør mye forskjellig 

 

Jente 38 – score 26 skriver:  

Det beste med kroppsøving er nok at man får mer variert undervisning, og når man føler at 

man mestrer noe. 

 

Jente 62 – score 28  

Det aller beste med å ha kroppsøving er at jeg får beveget meg og at flesteparten av 

aktivitetene er morsomme og jeg føler jeg får til mye bra. 

 

At fire av informantene beskriver variert aktivitet og undervisning som det beste med 

kroppsøving kan anses å være meget positivt for fagets formål. Jente 10 skriver at hun føler 

at hun blir bedre i aktivitetene de driver med i flere uker, og Jente 63 skriver at det er bra at 

de gjør mye forskjellig. Dette kan tolkes til at elevene får positive opplevelser i kroppsøving 

gjennom å tilegne seg ulike ferdigheter og gjennom å praktisere variert aktivitet. Dette er noe 

som får stort fokus i fagets formål. Formålet om at elever skal praktisere og tilegne seg 

kunnskap om varierte aktiviteter virker å være ivaretatt av lærerne (Utdanningsdirektoratet, s. 

2), og på bakgrunn av utsagnene ovenfor kan det virke som dette er noe elevene setter pris på.   

 

Interessant er det å se på hva Jente 38 og Jente 62 skriver, to av informantene med den 

laveste scoren i selvvurderingen. Det nevner henholdsvis ”følelsen av å mestre noe” og ”det å 

få til mye bra” som noe av det aller beste med kroppsøving. Som tidligere nevnt er jente 62 

en av to informanter som driver med organisert idrett på fritiden. Jeg anser derfor hennes svar 

ovenfor som meget interessant å diskutere. Muligens kan jente 62 sin aktive deltagelse på 

fotballaget bidra til at hun også opplever mestring i kroppsøvingstimene. Det kan tenkes at 

hun tilegner seg kompetanse på fotballtrening som kan bidra til mestringsfølelse i 

kroppsøving. Gjennom fotballen kan hun tilegne seg fysiske egenskaper som utholdenhet, 

koordinasjon, hurtighet og styrke. Hun kan også få god trening i samarbeid og samspill, alle 

sentrale elementer som kan bidra til mestring i kroppsøvingsfaget. Det er nærliggende å tro at 

hun da gleder seg til faget, noe som skaper positive holdninger og kan påvirke 

atferdsmønsteret både før og under kroppsøvingstimene. Det kan virke som jente 62 har 

utviklet en positiv selvoppfatning i kroppsøving, med bakgrunn i at hun ”føler å få til mye 
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bra”. Om kroppsøving kan være et fag som bidrar til at sjenerte elever opplever mestring er 

dette noe som må anses som meget positivt. Om elevene føler at de mestrer aktiviteter og får 

til mye bra er det nærliggende å tenke at de opplever faget positivt, og at kroppsøving er en 

arena hvor elevene kan ha utvikle en positivt oppfatning av seg selv. Skaalvik og Skaalvik 

(2013, s. 153) underbygger dette ved å beskriver hvor viktig forventning om mestring er for 

utvikling av selvoppfatning. Både atferd, tankemønster og motivasjon påvirkes av hvilken 

forventinger en har til å meste oppgaven en møter (Skaalvik og Skaalvik, 2013. S. 153).  

 

Jeg anser det her som viktig å reflektere rundt hvordan selvoppfatning kan variere fra en 

kontekst til en annen. Dette er noe Skaalvik og Skaalvik (2013, s. 116) og Imsen (2010, s. 

431) skriver om i sin litteratur. En persons selvoppfatning kan være ulik på ulike områder 

avhengig av persons kompetanse på området (Imsen, s. 431). Som tidligere nevnt er Jente 38 

og jente 62 to av informantene med lavest score på selvvurderingen. Likevel er det 

nærliggende å tro at informantenes selvoppfatning kan være god i kroppsøving, på bakgrunn 

av utsagnene om ”mestring” og ”det å få til noe”. Det kan da tenkes at kroppsøving er en 

arena hvor informantenes selvoppfatning er annerledes enn hva scoren på selvvurderingen 

viser, og at elevenes atferd også kan være annerledes i kroppsøvingstimer kontra andre 

arenaer i skolen eller på fritiden. Det kan altså tenkes at de to informantene kan ha en mindre 

sjenert atferd i kroppsøving enn hva de muligens har i norsktimen. Hvordan eleven trives i 

konteksten blir avgjørende, noe som underbygges av Coplan og Rudasill  (2016, s. 2) som 

beskriver hvordan kontekst og miljø er avgjørende for hvilken atferd som blir vist. Skaalvik 

og Skaalvik (2013, s. 116) og Imsen (2010, s. 431) har også fokus på dette i sin litteratur. De 

skriver at selvoppfatning kan variere utfra ulike kompetanseområder (Imsen, 2010, s. 431). 

En person sin selvoppfatning kan variere avhengig av personens kompetanse og interessefelt, 

og selvoppfatningen varierer derfor fra en kontekst til en annen. Muligens kan jente 62 ta 

med seg noen av de gode opplevelsene hun opplever i kroppsøving over til andre arenaer slik 

at den generelle selvoppfatningen styrkes.  

 

4.3.3 Samarbeid – lære av hverandre  
Et meget interessant funn var deler av jente 33 sin besvarelse på hvordan hun opplever det å 

jobbe i par eller gruppe:  
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Jente 33 – score 31:  

Å jobbe i par/grupper/lag er fint synes jeg, for da kan vi lære av hverandre.  

Med bakgrunn i dette utsagnet kan det virke som jente 33 har positive erfaringer med det å 

jobbe sammen med andre. Hun utrykker at hun gjennom å jobbe i par eller gruppe kan tilegne 

seg ny kompetanse og ny kunnskap. Hun skriver at elevene kan lære av hverandre, noe som 

kan anses som veldig positivt for lærerplanen i kroppsøving. I formålet i lærerplanen står det 

som tidligere nevnt at kroppsøving skal være en arena som fremmer respekt for hverandre 

(Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2). Det står også at faget skal medvirke til blant annet 

mestring og inspirasjon gjennom å delta i aktivitet sammen med andre elever 

(Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2). Interessant er det å se utsagnet ovenfor i lys av de 

grunnleggende ferdighetene for kroppsøving. Der står det blant annet at en skal bruke 

muntlig ferdighet til å skape mening gjennom å snakke sammen og lytte til hverandre, og 

dette er en sentral ferdighet innbakt i fagets kompetansemål (utdanningsdirektoratet, 2015, s. 

5). Med bakgrunn i jente 33 sitt svar kan det virke som disse formålene med faget er nådd, og 

at informanten opplever dette som positive sider med kroppsøving. Det kan også virke som 

muntlig ferdighet er sentral gjennom at elevene lærere av hverandre.  

At en elev med sjenerte atferdsutrykk utrykker så positive opplevelser fra det å samarbeide 

med andre, er noe som kan anses som overraskende. Lund (2012, s. 27) beskriver 

mestringsfølelse i møte med andre som noe av det mest utfordrende for sjenerte elever. Dette 

underbygger at funnet kan anses overraskende. Ser en resultatet ovenfor opp mot Lund (2012, 

s. 27) sin teori finner vi dermed noen motsetninger. Det kan tenkes at trygge rammer i et 

kjent læringsmiljø kan være en avgjørende faktor for elevens positive opplevelse. Det blir 

også viktig å nevne at utsagnet kommer fra en informant med score på 31. Dette er en av de 

høyeste scorene av mine syv informanter. Det kan dermed tenkes at eleven har noe mindre 

sjenert atferd, og at kontekst kan være avgjørende for hvilken atferd eleven viser.  

En annen informant uttrykket også at samarbeid kan være gøy. Hun følte dog at det var 

avhengig av hvem man jobbet sammen med: 

Jente 63 – score 27:  

Det er gøy å jobbe med andre hvis det fungerer. Noen ganger kommer man på gruppe med 

noen man ikke klarer å samarbeide med. Det ødelegger hele øvelsen. 
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4.4 Negative og ubehagelige opplevelser fra 

kroppsøvingstimene 
Etter å ha diskutert rundt informantenes positive utsagn om kroppsøving, vil jeg nå gå over til 

å presentere resultater som omhandler negative og ubehagelige opplevelser ved 

kroppsøvingsfaget. Selv om resultatene viser at informantene liker timene med kroppsøving, 

gir undersøkelsen også resultater som beskriver ubehagelige og vanskelig situasjoner. Disse 

vil jeg presentere og diskutere i de påfølgende avsnitt. Først vil jeg presentere et interessant 

funn som omhandler sammenligning med andre elever. 

 

4.4.1 Sammenligne seg med andre  
Elevene fikk i undersøkelsen mulighet til å beskrive hva de synes er det mest negative med 

kroppsøving. På denne måten ville det være mulig å fange opp hendelser og situasjoner som 

bidrar til at elevenes opplevelse av kroppsøving kan være negativ. En av informantene skrev 

følgende:  

 

Jente 62 – score 28: 

Det mest negative med kroppsøving er at man kan fort tenke å gi opp fordi man ikke klarer  

det og føler at alle rundt deg klarer det. Og hvis man skal gjøre noe en og en og hele klassen 

står og ser på kan man føle et press på å klare øvelsen.  

 

Det kan her virke som eleven legger stor vekt på det hun ser og tenker når hun sammenligner 

seg med sine medelever. At elever i ungdomskolen sammenligner seg med andre er ikke 

overraskende, men det er nærliggende å tenke at det kan påvirke sjenerte elever i større grad 

en hva det vil med en elev uten sjenerte atferdsutrykk. Når eleven sammenligner seg med 

andre, er det nærliggende å tenke at hun utvikler en indre dialog som omhandler 

sammenligningen. Teorien til Lund (2012, s. 117) beskriver hvordan indre dialog kan gi de 

sjenerte elevene store utfordringer. Informantens utsagn kan tyde på at hun har en indre 

dialog som blir negativ når hun ved å sammenligne seg med andre føler at de klarer oppgaver 

som hun ikke klarer. Det er nærliggende å tenke at en slik dialog utvikler seg negativt hos 

elever med sjenerte atferdsutrykk, noe informanten i dette tilfellet beskriver ved å utrykke 

lysten til å gi opp. I oppgavens teoridel ble utrykket signifikante andre gjort rede for. En 



	 52	

Signifikante annen er en person som betyr noe for eleven, og er en person som kan påvirke 

elevens følelse med hva som blir sagt eller hva som blir gjort (Imsen, 2010, s. 420). 

Signifikante andre er også viktig for læring og utvikling (Nordahl et al. 2005, s. 211). Ved å 

tolke jente 62 sitt svar, er det nærliggende å tenke at de andre elevene kan betraktes som 

signifikante andre. Hun skriver at ”hun fort kan tenke å gi opp” på bakgrunn av at andre 

klarer øvelser som hun ikke klarer. På bakgrunn av det kan det virke som sammenligningen 

hun gjør av seg selv med de andre elevene får stor betydning for hennes læring og utvikling i 

faget kroppsøving.  

 

Det kan også tenkes at sammenligningen informanten gjør av seg selv med andre elever kan 

bidra til at hun utvikler en negativ selvoppfatning. Skaalvik og Skaalvik (2013, s. 102) 

underbygger dette i sin teori, hvor de beskriver sammenligning med signifikant andre som 

sentral i barn og unges utvikling av selvoppfatning. I dette tilfellet kan det tenkes at 

informanten utvikler et dårligere bildet av seg selv ved at hun føler seg dårligere enn sine 

medelever. Dette kan bidra til at hun også kan få en dårligere selvoppfatning generelt, noe 

som kan hemme læring og utvikling også på andre arenaer enn kroppsøving (Skaalvik og 

Skaalvik, 2013, s. 102). Interessant blir det her at utsagnet kommer fra jente 62, informanten 

som gjennom tidligere besvarelser har utrykket at hun liker faget og at det er av 

favorittfagene hennes. Tidligere i oppgaven diskuterte jeg hvordan hennes positive holdning 

til faget muligens kan komme av at hun driver med fysisk aktivitet på fritiden, og at hun 

dermed kan oppleve mestring og utvikle en positiv holdning til faget. Likevel kan det på 

bakgrunn av utsagnet ovenfor være nærliggende å tenke at informanten kan utvikle en 

negative selvoppfatning gjennom sammenligningen hun gjør av seg selv med sine medelever.   

 

Her blir det igjen vesentlig og viktig å reflektere rundt hvordan selvoppfatning kan være ulik 

på forskjellige arenaer, og hvor mye positive opplevelser kan anses å påvirke 

selvoppfatningen. Det kan godt være slik at informanten utvikler en lav selvoppfatning i 

kroppsøving, men at selvoppfatning er god i andre skoletime som norsk og musikk. Det kan 

også tenkes at selvoppfatningen kan variere stort i løpet av en time med kroppsøving. Dette 

underbygges av Imsen (2010, s. 431) sin litteratur, som beskriver hvordan selvoppfatning kan 

varierer fra kontekst til kontekst avhengig av elevenes kompetanse på området (Imsen, 2010, 

s. 431). Det kan tenkes at jente 62 kan ha en helt annen oppfattelse av seg selv i to 

forskjellige aktiviteter i en og samme kroppsøvingstime. Det på bakgrunn av hva hun føler 

hun mestrer, og hva hun opplever gjennom å sammenligning seg med andre. Det er også 
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nærliggende å tenke at sjenerte elever i større grad tar meg seg en negativ selvoppfatning og 

negative opplevelser over på andre arenaer, og at selvoppfatningen kan variere stort. Dette 

underbygger Coplan og Rudasill (2016, s. 49) i sin teori, hvor de beskriver hvordan sjenerte 

elever fortere og oftere kan utvikle en negativ oppfatning av seg selv. Her blir det interessant 

at Jente 62 har en av de laveste scorene på selvvurdering. Det kan dermed tenkes at hennes 

selvoppfatning kan variere stort med bakgrunn i hva hun opplever, og at hun fort kan tolke 

situasjoner negativt. Det er noe som beskrives som vanlig for sjenerte barn (Flaten, 2015, s 

71).  

 

4.4.2 Kroppsøving – en arena hvor det er lett å sammenligne? 
I de foregående avsnitt har jeg diskutert et resultat hvor informanten sammenligner seg selv 

med andre elever. At kroppsøving er et fag hvor det er lett å sammenligne seg med andre er 

forståelig. Elevene bruker egen kropp til å utføre øvelser og aktiviteter sammen med andre, 

og elevene har hele tiden mulighet til å bedømme hverandres prestasjoner mens aktiviteten 

pågår. Læreren bedømmer også elevene, og setter karakterer med bakgrunn i elevenes 

innsats, deltagelse og ferdigheter (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 5).  Dette er noe elevene 

vet, og noe som muligens også kan by på utfordringer for enkelte. Lærerne har ulike 

kompetansemål som vurderes i vurderingsprosessen, og som kan være med på å øke fokuset 

rundt sammenligning. Her er eksempler på to kompetansemål: 

 

- Trene på og bruke ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og 

alternative rørsleaktivitetar (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 5).   

- Trene på og utøve dansar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med 

 medelevar skape enkle dansekomposisjonar (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 5).   

 

Dette er to av kompetansemålene hvor det er tydelig at elevene blir vurdert etter hva de 

bruker og kan av ferdigheter både i dans og andre ulike aktiviteter. Om elevene har oversikt 

og kunnskap om kompetansemålene kan det muligens tenkes at det kan bidra til at elevene i 

større grad sammenligner seg med medelever. Kanskje blir elevene mer opptatt av hvordan 

andre elever presterer, og hvordan de blir vurdert annerledes enn seg selv. Muligens kan det 

også føre til at elevene føler seg i en utsatt posisjon gjennom at andre har mulighet til å se 

hvordan du presterer. Dette er noe jeg vil diskutere i de påfølgende avsnitt. Jeg vil der 



	 54	

presentere resultater som omhandler hvordan informantene opplever det å vise øvelser og 

aktiviteter foran klassen. 

 

4.4.3 Eksponering  
Det dukket opp flere interessante resultater da elevene skulle besvare hvordan de opplever det 

å vise øvelser foran klassen. Som fagets formål tidligere har vist er dette en stor del av 

kroppsøvingsfaget, og jeg anså det som vesentlig å la elevene beskrive hvordan de opplever 

situasjonene: 

 

Jente 49 – score 34:  

Det mest negative med gym er at noen ganger skal vi framføre ting foran klassen, og det er 

jeg ikke komfortabel med. 

 

Jente 10 – score 34:  

Man kan bli veldig nervøs hvis man skal gjøre noe for klassen fordi man er redd for å gjøre 

feil og at de begynner å le av deg. 

 

Jente 62 – score 28:  

Jeg synes det ikke er så gøy og utrygt å vise en øvelse foran hele klassen. Da føler jeg et 

press på å må klare det.  

 

Ovenfor presenteres resultater fra tre informanter som alle beskriver det å gjøre 

oppgaver/aktiviteter foran klassen som utfordrende eller ubehagelig. Som tidligere nevnt er 

det å praktisere ulik aktivitet sammen med andre en stor del av kroppsøving, og elevene har 

ofte fremføringer eller viser øvelser for hverandre. Dette er noe som beskrives gjennom 

fagets formål, og gjennom ulike kompetansemål (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 5). 

Kompetansemålet som handler om å skape dansekomposisjoner sammen med andre er et av 

målene som beskriver graden av eksponering (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 5).  

 

Med bakgrunn i resultatene fra mine informanters besvarelse kan det virke som denne delen 

av faget kan være utfordrende for de sjenerte elevene. Det er nærliggende å tro at denne delen 

av kroppsøvingsfaget er noe elevene gruer seg til, og som kan skape uro og ubehag i forkant 

av timene. Jente 49 skriver at det å vise frem noe for klassen er det mest negative med gym, 
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og at hun ikke er komfortabel med å gjøre det. Det kan tenkes at det bidrar til å skape ubehag 

i forkant og underveis i timene. Sannsynlig er det at informanten ikke liker eksponeringen, og 

at hun derfor kan grue seg til kroppsøving med aktiviteter hvor hun blir synlig for sine 

medelever. Om hun i forkant av timene bruker tid på å grue seg kan det tenkes at det er med 

på å påvirke elevens forhold til kroppsøving i negativ grad. Muligens bruker hun mye energi 

på å se for seg hvordan situasjonen kan bli. Dette kan føre til at eleven trekker seg tilbake og 

er mindre aktiv enn hva de andre elevene er. Flaten (2015, s. 71) beskriver hvordan sjenert 

atferd kommer til uttrykk kognitivt, fysisk og atferdsmessig. Gjennom å beskrive kognitive 

uttrykk underbygger Flaten (2015, s. 71) hvordan jente 49 kan få en negativ tankegang, og i 

forkant av sosiale situasjoner bruke mye energi på å grue seg til situasjonene som kommer. 

Flaten (2015, s. 71). beskriver hvordan sjenerte personer i forkant av situasjoner bruker mye 

tid og energi på å se for seg at det meste går galt (Flaten , 2015, s. 71). I verste fall kan det 

føre til at hun prøver å unngå timene med kroppsøving.  

 

Jente 62 skriver at hun ”føler et press på å måtte klare det” når hun skal vise øvelser foran 

klassen. Det fører til at situasjonene ”ikke er gøy” og ”utrygt”. Jente 10 skriver at hun blir 

”veldig nervøs” når hun skal gjøre noe foran klassen. Begge informantene beskriver her 

situasjonene som ubehagelige. Når noe beskrives som ”utrygt” og at en blir ”veldig nervøs” 

er det nærliggende å tenke at situasjonene kan være vanskelig å gjennomføre for elevene. 

Muligens blir de nervøse, og merker det gjennom fysiske reaksjoner som skjelving, svetting 

eller uregelmessig pust. Det kan tenkes at elevene merker det på kroppen når de er i 

situasjoner hvor de skal vise øvelser/aktiviteter, i form av vondt i magen og stive muskler. 

Flaten (2015, s. 78) skriver at det hos sjenerte personer som er engstelig i møter ved andre vil 

komme fysiske reaksjoner som at musklene stivner og at kroppen blir stiv. Flaten (2015, s. 

78) skriver også at fysiske reaksjoner som påvirker pust og hjerteslag er vanlig.  

 

To av informantene var noe mer positive til det å vise øvelser og gjøre aktiviteter foran de 

andre elevene. For disse elevene er det avgjørende hvilken aktivitet som skulle vises frem, og 

om aktiviteten ble fremført sammen med andre:  

 

Jente 33 – score 31: 

Jeg synes det er greit å vise øvelser i f.eks. stupe kråke, hoppe bukk eller løpe stafett, fordi 

det er noe jeg kan helt greit, men øvelser jeg ikke mestrer som fotball, innebandy, dans osv. 

blir det litt skummelt.  
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Jente 38 – score 26: 

Jeg liker ikke å vise frem øvelser hvis det er bare jeg som viser det frem, men i grupper går 

det fint. 

 

I jente 33 sin besvarelse dukker igjen ordet mestring opp. Hun utrykker at hun synes det er 

greit å vise øvelser som hun kan, men at det er litt skummelt å vise øvelser som hun ikke 

mestrer. Det kan her virke som det er avgjørende for informanten om hun føler at hun kan 

øvelsen/aktiviteten som skal vises frem for de andre elevene. Skal elevene vise frem en 

aktivitet hun ikke føler at hun mestrer kan det tenkes at elevene blir nervøs og synes det er 

ubehagelig. 

 

Jente 38 skriver at hun ikke liker å vise øvelser om hun gjør det alene, men at det går fint om 

det skjer i grupper. På bakgrunn av hva eleven skriver er det nærliggende å tenke at hun føler 

seg trygger i situasjoner hvor hun kan støtte seg på medelever. Muligens føler hun er mindre 

fokus på seg selv når øvelsene og aktivitetene gjennomføres sammen med andre. Det kan 

virke som de andre elevene er med på å skape trygghet for eleven, og at det er et godt miljø 

blant elevene i klassen.  

 

Vi har nå sett at fem av informantene har gitt utrykk for at det å vise øvelser/aktiviteter foran 

klassen kan by utfordringer. Jeg anser det da som vesentlig å diskutere hvordan dette kan ha 

påvirkning på elevenes videre utvikling. Det er nærliggende å tenke at elevene som føler 

situasjonene som utfordrende trekker seg tilbake fra sosiale situasjoner, og dermed kan miste 

verdifull utvikling knyttet til sosial interaksjon. Muligens kan det føre til at de blir engstelige 

for å havne i disse situasjonene, og at der derfor gjør alt for å unngå nettopp det. Det kan føre 

til at elevene blir lite sosiale, og at de dermed kan føle seg ensomme og mindre verdt. Coplan 

og Rudasill (2016, s. 48) skriver hvordan sjenerte barn og unge står i fare for å utvikle 

depresjon og angst. Det på bakgrunn av at de ofte er mye alene, og har et dårlig syn på seg 

selv i sosiale sammenhenger. De skriver også hvordan sjenerte barn og unge kan miste 

verdifull sosial trening fordi de ikke deltar nok i leksituasjoner, eller ikke vet hvordan de skal 

opptre. Dette underbygger dermed min drøfting om hvordan fremføringssituasjonene kan 

bidra til negative utvikling for de sjenerte elevene. Avslutningsvis anser jeg det som vesentlig 

å nevne at kun en av mine syv informanter nevner det å vise øvelser/aktiviteter som det mest 

negative med kroppsøving.  
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Jeg vil nå gå over til å presentere noe som dukket opp i flere av informantenes besvarelser, 

nemlig hvordan fokuset på konkurranse kan påvirke timene. 

 

4.4.4 Konkurransefokus 
Tre av informantene beskrev gjennom sine besvarelser hvordan fokus på konkurranse 

påvirker deres opplevelse av timene med kroppsøving:  

 

Jente 10 – score 34:  

”Jeg synes at det kan noen ganger være moro å jobbe i lag/grupper, men det er mange elever 

som har konkurranseinstinkt og blir sure hvis noen gjør noe feil og hvis laget til den 

personen taper”.  

 

Jente 63 – score 27: 

”Det mest negative med kroppsøving er at det er så konkurransepreget, at alle vil være best. 

De som ikke får til det vi driver med får en dårlig følelse”. 

 

Jente 38 – score 26:  

”Det varierer om hva vi gjør når vi har lag. Noen har mer konkurranseinstinkt enn andre, og 

kan da bli litt uhyggelig hvis de oppfører seg dårlig. Andre er veldig greie å være på lag med 

og støtter deg uansett hvordan du presterer”. 

 

Ser en på disse besvarelsene utrykkes det ubehag ved å være på lag med personer som har 

konkurranseinstinkt. Jeg anser det her som relevant å diskutere rundt signalene elever med 

konkurranseinstinkt kan sende, og hvordan sjenerte elever kan tolke signalene. Det kan 

tenkes at elevene med konkurranseinstinkt kan sende signaler som kan være vanskelige å 

tolke for sjenerte elever. Det kan være at elevene med konkurranseinstinkt viser stort 

engasjement og sender signaler til sine lagkamerater både verbalt og ved bruk av 

kroppsspråk. Muligens kan dette være signaler de sjenerte elevene tolker negativt, og som 

dermed bidrar til at de ikke trives i situasjonene, synes det er ubehagelig eller trekker seg 

tilbake. At sjenerte elever tolker signaler fra andre på en annerledes måte enn hva de mindre 

sjenerte elevene ville gjort er noe som underbygges av blant andre Coplan og Rudasill (2016, 

s. 42). De beskriver hvordan sjenerte elever kan slite med å forstå sosiale koder, og at de ofte 

kan mistolke både kroppsspråk og kommunikasjon. I deres litteratur beskrives det hvordan 
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dette kan ha stor påvirkning på hvordan samspill og leksituasjoner med andre barn og unge 

utvikler seg, og hvordan de opplever disse situasjonene. Det kan tenkes at det er nettopp dette 

som skjer med informantene som utrykker skepsis og ubehag rundt elever med 

konkurranseinnsikt. Det er nærliggende å tro at elevene er vare for hva som blir sagt og gjort, 

og at de dermed ønsker å trekke seg tilbake fra aktiviteten. Dette kan underbygges av Flaten 

(2015, s. 71) sin teori. Hun beskriver hvordan de sjenerte sine tanker opererer som en radar i 

søken etter at situasjoner er skremmende og vanskelig, og at ingen andre liker en (Flaten, 

2015, s. 71).  

 

En annen årsak til at informantene nevner konkurranse som det mest negative med 

kroppsøving, kan skyldes at dette er situasjoner elevene gruer seg til. Muligens har 

informantene dårlige erfaringer med tidligere konkurransesituasjoner, og dårlige erfaringer 

med hvordan medelever reagerer i disse situasjonene. Det er da nærliggende å tenke at dette 

påvirker hvordan elevene tenker. Det kan tenkes at de gruer seg i forkant av timene, og at de 

bruker mye unødvendig energi på å se for seg hvordan timene skal bli. Har elevene fått vite at 

de for eksempel skal ha volleyball-turnering eller at de skal løpe stafetter i neste time, er det 

nærliggende å tro at de sjenerte elevene bruker mye tid i forkant av undervisning på å 

simulere scenarioer hvor ting går galt og de ødelegger for andre. Det kan føre til at de 

utvikler en frykt for timene, og at de gruer seg til timene kommer. Det er vanlig at sjenerte 

elever bruker mye tid og energi på å se for seg hvordan situasjoner kan bli (Flaten, 2015, s. 

73). Litteraturen til Flaten (2015, s. 73) beskriver hvordan sjenert atferd kan komme til 

uttrykk kognitivt. Sjenerte elever kan tenke på sosiale situasjoner som stress og ubehag, og 

kan i forkant av situasjoner se for seg hvordan situasjoner/hendelser ender på verst tenkelige 

måte (Flaten 2015, s. 73). Om dette er tilfelle blir det sentralt hvordan læreren forbereder og 

organiserer sine kroppsøvingstimer.  

 

Det er viktig å nevne at jente 38 skriver at det også er medelever som støtter opp og sprer 

positiv energi i konkurransesituasjon. Dette er noe en må anse som veldig positivt, og som 

sentralt for et godt læringsmiljø. Gjennom å få ”backing” av medelever kan det tenkes at 

jente 38 tørr å delta mer i kroppsøvingstimene, og gi mer av seg selv. Det er nærliggende å 

tro at dette kan bidra til at eleven føler seg tryggere i timene, og kan bidra til at elevene ser 

mer positivt på faget.  
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Noe annet jeg anser som vesentlig å nevne, er hvordan ulike aktivitetsformer kan slå 

forskjellig ut på elevens opplevelser. Jente 63 nevnte ved flere anledninger 

konkurranseinstinkt i sin besvarelse, og skrev følgende på spørsmålet om hvordan hun 

opplever det å gjøre øvelser/aktiviteter foran klassen: 

 

Jente 63 – score 27:  

”Det går fint når vi har turn, for det får jeg til, men jeg synes det å ha stafett er ubehagelig. 

Nettopp på grunn av at så mange har et stort konkurranseinstinkt”. 

 

Informanten utrykker her et ubehag rundt timene hvor det praktiseres stafetter. Hun synes det 

å vise øvelser i individuelle aktiviteter som turn går fint, men det kan virke som det fort kan 

bli ubehagelig når det er aktiviteter hvor det handler om å komme først i mål eller vinne. 

Dette utrykker jente 63 gjennom å beskrive at mange har et stort konkurranseinstinkt. 

Interessant anser jeg det da å diskutere hvor stor påvirkning læreren har til at 

konkurransepreget aktivitet kan unngås. Det blir her vesentlig å se til lærerplanen. Verken i 

fagets formål eller kompetansemål står det skrevet at elevene skal gjennomføre stafetter, eller 

andre aktiviteter som krever innhold av konkurranse (Utdanningsdirektoratet, 2015). I lys av 

dette står altså lærerne fritt til å legge opp til undervisning uten konkurransepreget aktivitet, 

noe som kan tenkes å bidra til mindre ubehagelige og utfordrende situasjoner for de sjenerte 

elevene. Det er likevel nærliggende å tro at konkurransepreget aktivitet anses som positivt for 

mange elever, og kan bidra til at mange synes kroppsøving er gøy. Om så er tilfelle blir det 

det viktig for læreren å legge opp undervisning også etter disse elevenes behov.  

 Det kan likevel tenkes at det for de sjenerte elevene kan by på utfordrende og ubehagelige 

situasjoner.  

 

4.4.5 Ulik mestring – ulikt kompetanseområde  
Jente 38 var en av elevene som tidligere skrev at ”følelse av å mestre noe” var det aller beste 

med kroppsøving. Interessant blir det da å se deler av informanten sitt svar på hva som kan 

være vanskelig i timene:  

 

Jente 38 – score 26:  

”Det er veldig mange ting der jeg ikke tør å gi alt eller er dårlig til i aktivitetene som vi 

gjør”. 
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Her utrykker informanten at aktiviteter hun ”ikke tør eller ikke får til” er utfordrende. På 

bakgrunn av hva informanten skriver kan det virke som hun utvikler negative tanker om det 

praktiseres aktiviteter hun ikke mestrer eller er trygg på. Det er noe som kan bidra til at hun 

blir passiv og tilbakeholden i timene, og noe hun opplever som negativt med faget. Vi har 

tidligere diskutert rundt informantens svar som omhandlet ”følelsen av å mestre”. 

Informanten beskrev det som noe av beste med kroppsøvingstimene. Med disse to svarene 

som bakgrunn kan mye tyde på at tankemønstret til informanten kan snu fort. Det kan tenkes 

at det er kort vei mellom positive og negative opplevelser av faget, det på bakgrunn av 

hvilken kompetanse elevene føler å ha i aktivitetene som praktiseres. Føler eleven at 

aktiviteten som praktiseres er skummel eller vanskelig, er det nærliggende å tro at eleven kan 

utvikle en negative opplevelser av faget. Det underbygges også med elevenes utsagn. 

Praktiseres derimot en aktivitet som eleven er trygg på og mestrer, opplever eleven det som 

positivt. Elevens kompetanse på aktiviteten som utføres kan dermed anses som avgjørende.  

 

Som tidligere beskrevet gjennom Flaten (2015, s. 73) sin teori, skal det lite til før en sjenert 

elev starter et negativt tankemønster. Dette underbygger dermed refleksjon om hvor lite som 

skal til før tankemønsteret kan snus til noe negativt. Om en kroppsøvingstime består av en 

aktivitet eleven føler å ha dårlige kompetanse til kan det dermed tenkes at et negativt 

tankesett aktiveres for eleven. Som Flaten også beskriver skal det lite til før sjenert elever 

starter et slik tankesett.  
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5 Oppsummering 
 

Jeg har i denne oppgaven belyst følgende problemstilling:  

 

- Hvordan opplever sjenerte elever kroppsøvingsfaget?   

 

For å belyse problemstillingen har jeg presentert resultater som syv sjenerte elever ga i en 

spørreundersøkelse som omhandlet opplevelse av kroppsøvingsfaget. Av de syv informanter 

var det seks jenter og en gutt. Mitt utgangspunkt for oppgaven var at kroppsøvingsfaget 

kanskje kan være en utfordrende arena for unge med en sjenert atferd. Hva kom så frem 

gjennom min kvalitative spørreundersøkelse med sjenerte elever i ungdomskolen?   

 

5.1 Hvordan opplever de faget?  
Alle mine syv informanter ga utrykk for at de liker faget kroppsøving. Selv om elevene ga 

utrykk for at de liker faget, beskrev de også situasjoner de føler som ubehagelige og 

vanskelig. Interessant var det å se at utfordringene som mine informanter beskriver også er 

kjent fra teorien.  

 

5.1.1 Tidligere forskning 
Jeg har i oppgaven sett resultatene i lys av tidligere forskning på elevers trivsel i 

kroppsøving. I den tidligere forskningen som jeg presenterte, som omhandlet elever i 

grunnskolen, kom det frem at elever trives i og liker kroppsøvingsfaget (Moen et. al 2018). I 

min forskning fikk jeg det samme resultatet. Syv av syv informanter skrev at de liker timene 

med kroppsøving. Positivt var det å se at mine resultater, som kun omhandler sjenerte elever, 

viser sammen resultat som Moen et.al (2018) sin forskning- Jeg vil i de påfølgende avsnitt gi 

en kort oppsummering av resultatene i undersøkelsen, samt dele mitt forslag til videre 

forskning på emnet. 

 

5.1.2 Positive opplevelser 
Et fellestrekk blant informantene var en positiv holdning til variert aktivitet. Variert aktivitet 

gir elevene nye opplevelser og variert undervisning, noe de beskrev som positivt. For to av 
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informantene er det beste med kroppsøving følelsen av å mestre ulike aktiviteter, og jeg har i 

oppgaven diskutert i hvilken grad dette kan styrke elevenes selvoppfatning og deres forhold 

til kroppsøving. To informanter skrev også at samarbeid med andre elever kunne være 

positivt.  

 

5.1.3 Ubehagelige opplevelser 
Av negative og ubehagelige opplevelser, nevnte totalt fem av informantene det å vise øvelser 

og aktiviteter foran klassen. For to av informantene er det avhengig av hvilke øvelser som 

blir praktisert, og om fremføringen skjer individuelt eller i grupper. Fire av informantene 

omtaler et stort fokus på konkurranse som ubehagelig. 

 

Jeg har i oppgaven sett resultatene i lys av teori om sjenert atferd. Ved å gjøre dette har jeg 

sett en klar sammenheng mellom situasjonene som mine informanter beskriver som 

utfordrende, og hva teorien beskriver som vanskelig for sjenerte barn og unge. Slik 

underbygges mine antagelser om at kroppsøving kan være en utfordrende arena for sjenerte 

barn og unge.  

 

Noe som var interessant var noe varierende funn fra en av informantenes besvarelser. Det kan 

virke som opplevelsen og holdningen til faget kan skifte fort, det på bakgrunn av om eleven 

mestrer situasjon og aktivitet. I svarene eleven gir kan det virke som det er kort vei fra å 

mestre og få til mye bra, til ikke å mestre og gi opp. Dette er interessant fordi det viser  

kompleksiteten i faget og betydningen av fagets innhold. I løpet av en time med kroppsøving 

er det ofte skifte av aktiviteter og arbeidsmetoder. For enkelte kan dette være vanskelig.  

 

5.1.4 I lys av fagets formål 
Jeg har i oppgaven sett resultatene i lys av lærerplanen i kroppsøving. Formålet med faget er 

blant annet å inspirere til livslang bevegelsesglede. Elevene skal også oppleve glede og 

mestring gjennom variert aktivitet (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2). To av mine 

informanter praktiserer organisert fysisk aktivitet på fritiden, resten er aktive av og til. I en av 

informantene sine svar kom det også frem en sammenheng mellom trivsel i kroppsøving og 

deltagelsen i fysisk aktivitet på fritiden. Elevenes positive holdning til variert aktivitet kan 

anses som positivt for fagets formål. 
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Som vist gjennom å beskrive fagets lærerplan, er kroppsøving er arena hvor samarbeid og 

samhandling står sentralt (Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 2 ). Det både i fagets formål og 

kompetansemål. Gjennom svarene til mine informanter kommer det frem at dette er 

utfordrende situasjoner for elevene med sjenert atferd. Dette var også noen av mine 

antagelser i forkant av prosjektet. Min utvalgte teori beskriver også slike situasjoner som 

utfordrende for elevene med sjenert atferd.  

 

5.1.5 Konkluderende avslutning  
Så, for å gjøre en kort oppsummering: Elevene liker faget, men faget byr på ulike 

utfordringer. Elevene liker at faget byr på variert aktivitet og at det gir de muligheter for å 

oppleve mestring. Selv om elevene liker kroppsøving byr faget også på noen utfordringer for 

de sjenerte elevene. Utfordringene elevene møter er knyttet til det å vise frem aktiviteter og 

øvelser, samarbeide med andre i konkurransesituasjon og at de har lett for å sammenligne seg 

selv med andre.  

 

Mine antagelser i forkant av prosjektet var at kroppsøving kan være en utfordrende arena for 

sjenerte elever. Antagelsen var på bakgrunn av min kompetanse om sjenert atferd, og at faget 

kan by på mange situasjoner som jeg antok sjenerte elever kunne få utfordringer med.  

For meg er det derfor noe overraskende at alle mine informanter skriver at de liker faget, til 

tross for at de opplever noen utfordringer.  

 

5.1.6 Veien videre  
Videre i et slik forskningsarbeid anser jeg det som relevant å belyse hvordan sjenerte elever 

selv ønsker at undervisningen kan bli mer tilrettelagt. Det hadde vært et interessant prosjekt å 

foreta en mer omfattende kvalitativ intervjuundersøkelse med sjenerte elever. Det for å belyse 

hvordan samspillet mellom kroppsøvingslærer og elev kan utvikles. Samtalene kunne bidratt 

til et dypere innblikk i hva elevene anser som de aller største utfordringene, og de kunne selv 

fått uttrykket hvordan de føler tilrettelegningen kunne vært bedre i kroppsøvingsfaget. Jeg 

anser det som mulig for skolen å ta hensyn til flere av situasjonene som elevene beskriver 

som ubehagelig. 

 



	 64	

Klarer skolen å legge til rette for at flere av de ubehagelige situasjonene forsvinner, kan 

opplevelsen bli enda bedre enn hva den er. Dette kan igjen føre til at skolen når formålet med 

kroppsøving i større grad.  

 

5.1.7 Kontekst  
Avslutningsvis i denne oppgaven anser jeg det som viktig å minne om at sjenert atferd er en 

kompleks og omdiskutert betegnelse. For voksene som skal jobbe med barn og unge er det 

viktig å ha i bakhodet at alle er forskjellige. Alle barn og unge må få mulighet til å vise den 

atferden som kjennes riktig for dem uten at dette trenger å sykeliggjøres og defineres som en 

hemmende atferd eller et atferdsproblem. Dette er noe Lund (2012, s. 26) underbygger i sin 

litteratur. Hun minner oss på at noen er mer stille og sjenerte, og at enkelte trenger mer tid før 

de åpner seg for andre personer (Lund, 2012, s. 26). Dette kan også underbygges gjennom 

mine funn, hvor det kan virke som mine informanter sin atferd kan varierer på bakgrunn av 

aktivitet og arena.  
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