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Sammendrag 
Tittel: «Psykisk arbeid i skolen» - En dokumentstudie om hvordan lærere kan bruke Gregory 

Batesons kommunikasjonsteori som et verktøy i arbeid med psykiske plager 

 

Bakgrunn for valg av tema og problemstilling:  

Ulike forskningsdokumenter har vist til et økende omfang av psykiske plager den siste tiden 

(Bakken, 2017; Helse- og omsorgsdepartementet 2017; Folkehelseinstituttet, 2018). Studiens 

tematikk er kommet i stand som en synsvinkel inn i skole- og utdanningspolitisk satsing på 

barn og unges psykiske helse (Kunnskapsdepartementet, 2016). Formålet med denne studien 

er å tilføre et perspektiv i læreres arbeid, dette ved å kaste lys over Batesons 

kommunikasjonsteori. Visjonen med dette er å belyse hvordan lærere kan bruke seg selv som 

et verktøy i mot psykiske plager. Dette belyses her gjennom kommunikasjonsteori. Min 

problemstilling er som følger: «Hvordan kan lærere bruke Gregory Batesons 

kommunikasjonsteori som et verktøy i arbeid med psykiske plager». For å svare på denne 

problemstillingen har jeg utarbeidet følgende forskerspørsmål: 

 

1. Hvordan kan lærer bruke kommunikasjonsteori som et verktøy i kartlegging? 

2. Hvordan kan kommunikasjonsteori være et verktøy i tilrettelegging? 

3. Hvordan kan kommunikasjonsteori være et verktøy i evaluering? 

4. Hvordan kan kommunikasjonsteori være et verktøy i samarbeid med andre? 

 

Teoretisk og forskningsmessig ramme: Studiens utgangspunkt i lærerens arbeid med 

psykiske plager tar utgangspunkt i ulike forskning gjort av andre, samt annen kildelitteratur. 

På den ene siden vil årsaksforhold, sosial ulikhet og risiko og beskyttelsesfaktorer belyse 

psykiske plager og på den andre siden vil skoleverket fremkomme gjennom lovverk, 

læreplaner og visjoner fra regjeringen. Med dette som bakgrunn skal kommunikasjonsteori 

danne grunnlag for analytiske refleksjoner og drøfting til å belyse problemstillingen på en 

relevant måte.  

 

Metode: Studiens problemstilling forutsetter en bred kunnskapsoversikt, det tas derfor 

utgangspunkt i dokumentstudie. Gjennom en kvalitativ innholdsanalyse har jeg også hatt en 

hermeneutisk og fenomenologisk tilnærming i studien fordi jeg har hatt fokus på 
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meningsinnhold og fortolkning av datamateriell. Dataene som bygger på psykiske plager er 

World Health Organization, ulike nasjonale studier og litteratur. I forhold til skoleverket har 

jeg benyttet opplæringslov, forskrifter, visjoner fra regjeringen, læreplanverket for 

Kunnskapsløftet og litteratur. 

 

Resultater: Selv om jeg gjennom en dokumentstudie ikke kan si noe om meninger og 

oppfatninger, har jeg likevel inntrykk av at jeg har foretatt gode vurderinger av hvordan andre 

forskere har uttalt seg om lærere, men også om barn og unge som kan ha psykiske plager. Jeg 

har gjennom kommunikasjonsteori fått innblikk i at det åpner dører for nye måter å vurdere 

og tolke på, noe jeg syns er interessant. I en skolekultur, kan det tenkes at lærere kan ende 

med å vurdere, tolke og observere på lik linje med sine kollegaer. Bateson fraviker fra en fast 

måte å vurdere og tolke på, han forsøker heller å gå inn i en dypere forståelse av seg selv, for 

å forstå noe annet. For å kunne sette seg selv i en annens posisjon, for eksempel i en tilpasset 

opplæring kan det også tenkes at en slik innvending kan være til nytte. I arbeidsoppgavene 

kartlegging, tilrettelegging, evaluering og samarbeid har jeg lagt til eksempler av elever som 

kan vise tegn til psykiske plager for å anvende kommunikasjonsteori som verktøy. Hvorvidt 

dette er et analyseverktøy for alle er uvisst, men jeg håper de som leser dette får en interessant 

reise inn i en annen måte å forstå kommunikasjon på. 

«En forskjell som utgjør en forskjell» (Bateson, 1972, sitert i Ulleberg, 2014, s. 43). 
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1 Innledning 
En god psykisk helse kan være sentralt for læringsmuligheter i skolen. Det har nå gått 10 år 

siden innføring av Kunnskapsløftet, derfor har Kunnskapsdepartementet (2016) bedt om en 

fornyelse. En bakgrunn for en fornyet læreplan kan handle om et økende omfang av psykiske 

plager den siste tiden (Bakken, 2017). Fler studier gir uttrykk for at lærere i skolen har 

utviklingspotensialer knyttet til spesifikke områder i sitt arbeid, og ønsker derfor mer 

kunnskap på psykiske plager (Buli-Holmberg, 2015; Holen & Waagene, 2014). 

Folkehelseinstituttet (2015) anslår at ca. 15 til 20 prosent blant barn og unge har en eller 

annen form for psykisk plage, der 8 prosent har en form for psykisk lidelse. Psykiske plager er 

i de fleste tilfeller forbigående, men for noen vil plagene bli vedvarende. I sin rapport 

«Psykisk helse i Norge» er skillelinjene mellom alvorlig grad av psykiske plager, til når det 

kan kategoriseres å være en psykisk lidelse uklart. Hensikten med et økt fokus på forekomst, 

årsaker og risikofaktorer til psykiske plager og psykiske lidelser er verdifull for å forhindre at 

plager blir en vedvarende belastning (Folkehelseinstituttet, 2018). Årsaker til utvikling av 

psykisk plager er mye omdiskutert (Andersen, 2016; Berg, 2016; Bru, Idsøe & Øverland, 

2016b). De ser ut til å være enige i at årsakene til psykiske plager er komplekst og 

sammensatt. Selv om det ikke finnes en direkte fasit, konstateres det at utviklingen er påvirket 

av et samspill mellom arvelige og miljømessige faktorer. I følge Helse- og 

omsorgsdepartementet (2017) er det «psykt normalt» å oppleve psykiske plager i løpet av 

livet: «vi har alle en psykisk og fysisk helse. Gjennom et langt liv vil de fleste av oss oppleve 

å ha det godt og vondt- både på utsiden og på innsiden. Det er helt normalt. Psykt normalt» (s. 

5). 

Ettersom ulike studier har et økt fokus på barn og unges psykiske helse (Bakken, 2017; 

Folkehelseinstituttet, 2018), har det påvirket til at Kunnskapsdepartementet (2016) har satt 

«folkehelse og livsmestring» som et av tre sentrale tema i den nye læreplanen.  

1.1 Tema, bakgrunn og formål 
I forbindelse med et økende omfang av psykiske plager, kan mye tyde på at lærere ønsker 

reduserte elevgrupper pr lærer for å strekke til med sine arbeidsoppgaver (Buli-Holmberg, 

2015) I følge studier vil lærere være avhengig av et kontinuerlig forbedringsarbeid dersom de 
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skal skape en kvalitet i elevers tilpassede opplæring (Kunnskapsdepartementet, 2008). Det 

kan tenkes at forbedringer av tilpasset opplæring har økt i volum i tråd med vektleggingen av 

en bredere og kompleks kompetanse og at styringsdokumenter gir et ekstra trykk rundt 

overordnede prinsipper og generelle evner (Utdanningsdirektoratet, 2015a) Lærerens arbeid 

virker spennende, men også utfordrende. En lærer skal i følge opplæringsloven (1998) ikke 

kun planlegge og gjennomføre undervisning i et tilpasset opplæringsløp som ivaretar den 

enkelte, men de skal også gi elevene mulighet for utvikling som viser forståelse for elevens 

egenart (opplæringsloven, 1998). Når barn og unge stadig utvikler psykiske plager, har 

skolemyndighetene gitt klare signaler om at også lærere i skolen må få mer fokus på psykisk 

helse. Gode tilnærminger til hvordan skolen kan forholde seg til utfordringen av psykiske 

plager, kan kreve at kunnskap må innhentes fra flere fagfelt (Bru et al. 2016).  

Med bakgrunn som prematur har min progresjon vært endel forsinket i forhold til min 

jevnaldergruppe. Det at jeg får muligheten til å skrive om noe som gir meg et driv, har gjort 

meg engasjert og søkende i mitt arbeid. I bruk av dokumentstudie har jeg fått muligheten til å 

fordype meg godt i tema som interesserer meg. I noen av mine praksisperioder har jeg tatt del 

i lærerens undervisning. Jeg ble gjennom studie i spesialpedagogikk kjent med Gregory 

Batesons tankeprosesser. Det hendte jeg tok forståelsen med meg inn i situasjoner jeg hadde 

behov for å tenke annerledes. Å komme tidlig til er mer effektivt enn å vente og se. Dersom 

også lærere står ovenfor situasjoner de har behov for å utfordre seg, kan kommunikasjonsteori 

løfte frem elementer. Kommunikasjonsteori kan fremstå som verktøy til å granske 

kommunikasjonen som vi selv er en del av, og forhåpentligvis også bidra til at vi finner nye 

handlingsmuligheter dersom man står fast. Det kan også hjelpe den enkelte til å utvikle seg 

selv som fagperson ut i fra egne fagbriller, dersom man får bevissthet for hvordan de skal 

anvendes annerledes (Bateson, 2005; Ulleberg, 2014). Selv jeg ikke har sett 

kommunikasjonsteorien være i bruk, tyder det likevel på at den er godt brukt i familieterapi 

(Ulleberg, 2014). For å avgrense denne oppgaven jar jeg valgt å ikke skrive en generell studie, 

men heller hatt fokus om en spesifikk innretning og metode som jeg kan fordype meg i. Jeg 

tror dette kan være kunnskapsrikt og nyttig når jeg den gang skal forsøke meg på yrker 

innenfor skolesystemet. Tema for oppgaven handler om hvordan lærer kan bruke Gregory 

Batesons kommunikasjonsteori i arbeid med psykiske plager. 

Før jeg var sikker på valg av tema hadde jeg i tidligere emner i spesialpedagogikk blitt kjent 

med psykisk helse. Men emnene går så sporadisk i mellom at det ikke er rom for stor vekt på 
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fordypning. Jeg hadde fra praksis inntrykk av at lærere arbeider med en egen skolekultur, med 

et hint av kommunikasjonsteori fra tidligere rådgivningsemner kom behovet sterkere ettersom 

jeg begynte å fordype meg i lærerens arbeid. Jeg satt i grunn med tre tema jeg ønsket å skrive 

om, men var usikker på hvordan disse kunne bli en hel helhet. Ettersom jeg fikk et dypdykk 

inn i kommunikasjonsteoriens ulike vinklinger ble fokus i studien stadig klarere ettersom. Det 

jeg syns er fin med Gregory Batesons teori, er at den føles lett tilgjengelig for ethvert 

tankesett. Du selv tilegner deg din egen forståelse og tolkning av kommunikasjonsteori, og 

tilegner noe av deg selv inn i den. Tanken bak min oppfatning hvilte på at kanskje også lærere 

har sine faste måter å registrere elever som trenger det lille ekstra, kanskje det er utviklet en 

skolekultur med retningslinjer for hvordan en lærer skal ha åpne øyne for den enkelte. I Bruk 

av Batesons kommunikasjonsteori, vil jeg synliggjøre et perspektiv, eller en synsvinkel på 

hvordan dette kan benyttes som et verktøy i lærerens arbeid. Det er ikke sikkert andre er like 

enige som meg, men samtidig håper jeg at også andre kan dra nytte av et slikt syn i sitt liv. 

Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan lærere faktisk kan bruke 

kommunikasjonsteori inn i undervisning. I tillegg ønsker jeg å oppnå en forståelse for 

kompleksiteten i lærerens arbeid, for å selv få en oppfatning av hva som kan være utfordrende 

deler.  

1.2 Problemstilling 
Med utgangspunkt i beskrivelser om tema, bakgrunn og formål er hovedproblemstillingen 

som følgende: 

«Hvordan kan lærere bruke Gregory Batesons kommunikasjonsteori som et verktøy i arbeid 

med psykiske plager?».  

Jeg vet at ikke alle deler i lærerarbeidet kan belyses. Av den grunn er jeg klar over at mine 

begrensninger ikke kan ta med alt som kunne vært relevant i forhold til tema. Derfor har jeg 

valgt å begrense studien og få belyst relevante aspekt av problemstillingen. Jeg vil ut i fra fire 

forskerspørsmål konkretisere min hovedproblemstillingen. Disse er som følger: 

1. Hvordan kan lærer bruke kommunikasjonsteori som et verktøy i kartlegging? 

2. Hvordan kan kommunikasjonsteori være et verktøy i tilrettelegging? 

3. Hvordan kan kommunikasjonsteori være et verktøy i evaluering? 

4. Hvordan kan kommunikasjonsteori være et verktøy i samarbeid med andre? 
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1.3 Begrepsavklaring og avgrensning 
I dette delkapitlet vil jeg kort definere noen sentrale begrep i problemstilling og 

forskerspørsmål. I tillegg gjør jeg avgrensninger i forhold til studiens fokus.  

Problemstillingen i studien er knyttet til begrepet lærer. Lærere er undervisningspersonell i 

norsk skole, og skal etter opplæringsloven §2-3, legge til rette og gjennomføre opplæringen i 

samsvar med læreplanverket for Kunnskapsløftet (Opplæringsloven, 1989). Norsk skole skal 

ha rom for alle og et blikk for den enkelte. Det forutsetter at lærer skaper forståelse for 

formålene og hensikten i opplæring, og fremstå som formidlere og veiledere 

(Utdanningsdirektoratet, 2015b). Med det som bakgrunn skal undervisningen etter 

læreplanens generelle del ikke bare tilpasses fag, men også enkeltelevens alderstrinn, 

utviklingsnivå og bakgrunn. Faglig kompetanse er derfor nødvendig, skolepersonalet skal 

være utdannet til å sette fagstoff i perspektiv til å kunne komme hvert enkelt behov i møte 

(Utdanningsdirektoratet, 2015a).  

Det trekkes frem i prinsippdelen for læreplanverket at lærere skal fremstå som formidlere og 

veiledere. Videre skal opplæringen legges til rette i tråd med kompetansemål i fag og 

grunnleggende ferdigheter etter læreplaner (Utdanningsdirektoratet, 2015b). I denne studien 

har jeg avgrenset læreroppgavene til fire områder, men det vil likevel legges vekt på andre 

deler inn i disse, der jeg syns det passer. De oppgavene jeg legger særlig vekt på her, er 

kartlegging, tilrettelegging, evaluering og samarbeid. Bakgrunnen for at jeg velger å legge 

vekt på lærerens arbeid og sentrale oppgaver sammenheng med opplæring henger sammen 

med fornyelsen av Kunnskapsløftet og dens formål i henhold til folkehelse og livsmestring. 

Med utgangspunkt at det utarbeides en ny generell del (Utdanningsdirektoratet, 2017), syns 

jeg dette var et sentralt tema å løfte frem. I valg av litteraturstudie i min studie, har jeg ikke 

tilgang til å kunne uttale meg om læreres egne opplevelser av arbeid med psykiske plager, jeg 

har da valgt å vise til selvrapportering av arbeidet i form av spørreundersøkelse av Holen & 

Waagene, 2014. 

Problemstillingens andre del er psykiske plager. Psykisk helse er benyttet som et samlebegrep 

som omfatter god psykisk helse, men også psykiske plager og psykiske lidelser (Helse-og 

omsorgsdepartementet, 2017). World Health Organization (WHO) siterer at: 
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«Mental health is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her 

own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, 

and is able to make a contribution to her or his community» (World Health Organization, 

2014). 

Psykiske plager blir betegnet om tilstander som oppleves som belastende, men ikke i art eller 

omfang med etablerte diagnoser. En psykisk lidelse er på den andre siden kun brukt når 

bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017). Psykiske 

plager er mer belastende enn psykiske lidelser. Psykiske plager er et tegn på endret atferd som 

deles inn i internaliserte symptomer, ved å trekker seg tilbake, eller eksternaliserende atferd, 

som betegner uro og høyt energinivå (Folkehelseinstituttet, 2015; Sletten & Bakken, 2016). I 

denne studien bruker jeg å anvende angst og depresjonssymptomer om internaliserende atferd, 

og internaliserende atferd i lys av hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD). Med henhold til min 

bruk av ulike undersøkelser måles psykiske plager ut i fra selvrapportering av psykisk helse, 

gjerne ved bruk av spørreskjema (Bakken, 2017). Som nevnt, har jeg gjennom litteraturstudie 

ikke uttale meg om subjektive opplevelser, ettersom studien baseres på undersøkelser gjort av 

andre. Av den grunn syns jeg likevel det kunne være interessant å likevel til annen forskning 

på området (Bakken, 2017; Sletten & Bakken, 2016; Bakken, Frøyland & Sletten, 2016). 

I min studie har jeg valgt å bruke begrepet psykiske plager om barn og unges belastende 

symptomer. Grunnlaget bak er at fler studier rapporterer om et økt omfang av psykiske plager, 

men også psykiske lidelser (Bakken, 2017). Men også fordi plagene kan ha en sammenheng 

med arv og miljø (Sletten & Bakken, 2016). Jeg ser det derfor hensiktsmessig å, også legge 

vekt på beskyttende og miljøfaktorer for den enkeltes håndtering av påkjenninger i livet 

(Andersen, 2016; Berg, 2016). Videre vil jeg bruke barn og ungdom, og elever om hverandre, 

selv om de har ulik alder. Jeg vil konkretisere aldersnivå dersom det er nødvendig.  

Problemstillingens siste, og tredje begrep omhandler Gregory Batesons kommunikasjonsteori. 

I motsetning til andre vitenskaper, bruker Bateson mange innfallsvinkler til å belyse ulike 

sider ved sin forståelse av kommunikasjon. Det vil for eksempel i en kommunikativ verden 

ikke være mulig å forholde seg til fenomener og gjenstander direkte, de tolkes heller som våre 

ideer om et fenomen eller en gjenstand (Bateson, 2005; Ulleberg, 2014). Når Bateson benyttet 

begrepet kommunikasjon bruker han mange vinklinger som: kontekst og informasjon, kart og 

terreng og, analog og dialog. Det ble også bestemt ulike perspektiv for kommunikasjon 

gjennom: «det er umulig å ikke kommunisere», «vi kommuniserer alltid om innhold og 
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forhold», «samspill må forstås sirkulært», «All erfaring er subjektiv, all persepsjon er en 

tolkning», og «relasjon er grunnleggende og basis i kommunikasjonsteorien».  De ulike 

begrepene vil jeg komme tilbake til i teorikapitlet.  

Som nevnt er hensikten med denne studien å tilføre et perspektiv, en synsvinkel eller en 

tenkemåte inn i lærerens arbeid. I dette tilfelle undersøkes fenomenet psykiske plager og 

lærerens arbeid. I studien er jeg ute etter å få belyst et perspektiv inn den forståelse av at 

lærere som voksne, og barn og unge som elever i skolen deltar i ulike roller, men har også 

ulike utgangspunkt til å forstå verden. 

Begreper utover de som er nevnt ovenfor vil defineres underveis i oppgaven. 

1.4 Oppgavens oppbygning 
Masteroppgaven er delt inn i seks hovedkapitler. 

I dette kapitlet har jeg vist til oppgavens innledende del. Her starter jeg med noen innledende 

betraktninger for å vise til temaets aktualitet for å vise til satsingsområdet rundt psykisk helse. 

Videre gir jeg en presentasjon av tema, bakgrunn og formål. I tillegg til problemstilling, 

begrepsavklaring og avgrensning.  

I kapittel 2 viser jeg til oppgavens teoretiske- og forskningsmessige grunnlag. Her gjør jeg 

rede for relevant teori knyttet til problemstilling og forskningsspørsmål.  

I kapittel 3 presenterer jeg oppgavens metodiske tilnærming. Her gir jeg blant annet en 

presentasjon av forberedelser og gjennomføring av forskningsprosessen. I tillegg gjør jeg rede 

for min vitenskapeligteoretiske posisjon som forsker, samt hvilke overveielser som er tatt. 

I kapittel 4 blir sentrale funn presentert og drøftet, samt tolket i lys av det som ble presentert i 

kapittel 2.  

Kapittel 5 er oppgavens avsluttende del. Her deler jeg mine tanker og refleksjoner om veien 

videre, samt noen betraktninger av arbeidet. 

Kapittel 6 viser til oppgavens litteraturliste. 
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2 Teori og tidligere forskning 
I dette kapittelet vil jeg gi en presentasjon av oppgavens teoretiske rammeverk i lys av 

relevant forskning. Først tar jeg opp likeverdig og tilpasset opplæring, dette som utgangspunkt 

skal beskrive grunnskolen som en fellesskole som søker å forene hensyn til fellesskap og 

tilpasninger til alle elever. Deretter vil jeg se på lærerens arbeid i tilpasset opplæring, samt 

læreroppgaver i kartlegging, tilrettelegging, evaluering og samarbeid, før jeg går nærmere inn 

på psykiske plager og kommunikasjonsteori.  

2.1 Skolens likeverdige og tilpassede opplæring 
Lærerens arbeid er knyttet til en likeverdig og tilpasset opplæring (Buli-Holmberg, 2015), og 

derfor mener jeg at det er relevant å først beskrive hva en likeverdig og tilpasset opplæring 

går ut på. 

I Norge bygger opplæringen på forståelsen av at hver enkelt er verdifull i skolens fellesskap, 

og at enhver elev har et potensial til å videreutvikle seg ut i fra sine evner og forutsetninger 

gjennom en likeverdig opplæring (Buli-Holmberg, Nilsen & Skogen, 2015). Norsk 

Utdanningspolitikk har lange tradisjoner om å utvikle en skole som kan fremme likeverdighet. 

Visjonene springer i å utvikle en skole for alle der læringsbetingelser blir lagt til rette for alle 

barn, uavhengig av bakgrunn, forutsetninger, evner og behov (Kunnskapsdepartementet, 

2004). Ambisjonene bygger på å utvikle en skole som kan bidra til en sosial utjevning, og 

som kan legge læringsbetingelser til rette for barn fra fattige eller rike kommuner, fra fattige 

eller rike familier og også for funksjonsdyktige og funksjonshemmede (Buli-Holmberg, 

Nilsen & Skogen, 2015). Som følge av et økt mangfold kan dette kreve økt behov for å 

realisere en likeverdig opplæring gjennom skolens praksis. Strukturen i skolesystemet er lik 

over hele landet, det arbeides etter lov, forskrifter og læreplaner. I tillegg til en lik struktur 

skal innholdet i opplæringen tilrettelegges for å møte forskjellige evner, forutsetninger og 

behov i elevgruppen. En forutsetning for at skolen skal kunne gi en likeverdig opplæring er at 

opplæringen tilpasser alle elevers evner og forutsetninger. Med bakgrunn i lov må tilpasset 

opplæring forstås som et prinsipp skolen skal arbeide etter i all opplæring. Tilpasset 

opplæring skal etter opplæringsloven være et virkemiddel for støtte og læring for alle elever. I 

§ 1-3 står det at: 
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 «Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, 

praksisbrevkandidaten og lærekandidaten» (Opplæringsloven, 1989). Selv om tilpasset 

opplæring vil gjelde støtte for alle elever, er ikke nødvendigvis denne tilstrekkelig til å møte 

alle elevers evner og behov. Noen elever får ikke et tilfredsstillende utbytte av ordinær 

opplæring og vil derav kreve en mer omfattende støtte. Disse vil i følge opplæringsloven ha 

rett til spesialundervisning, § 5-1 beskriver at: «I vurderinga av kva for opplæringstilbod som 

skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet 

skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa 

i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven» 

(Opplæringsloven, 1989). Spesialundervisning omfatter slik sett et mer omfattende tilpasning 

enn det som gis ved en ordinær opplæring. Uansett behov, blir formålet ved opplæringen 

belyst gjennom formålsparagrafen i Opplæringsloven. Det står blant annet at: «Elevane og 

lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å 

kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement 

og utforskartrong» (Opplæringsloven, 1989). I utdanningspolitikken legger 

Kunnskapsdepartementet vekt på barns kvalitet i skolen som en viktig faktor. Det påpekes at 

kvaliteten på elevenes læring og utvikling i grunnopplæringen byr på utfordringer ved at: 

 «Den norske skolen sikrer alle lik tilgang på opplæring. Elevene er i hovedsak samlet i en 

felles skole der barn fra hele det norske samfunn møtes og læres sammen» 

(Kunnskapsdepartementet, 2008).  

For å sikre at alle elever, uavhengig av bakgrunn i samfunnet skulle få like muligheter til 

utdanning la Kunnskapsdepartementet frem omfattende dokumentasjon på sosiale skjevheter i 

utdanningssystemet. Gjennom stortingsmelding 16 ønsket de at: “Utdanningssystemet skal 

tidligst mulig hjelpe, stimulere, veilede og motivere den enkelte til å strekke seg lengst mulig 

for å realisere sitt læringspotensial - uavhengig av den bakgrunnen de har” 

(Kunnskapsdepartementet, 2006). Når det gjelder Kunnskapsløftet, blir variasjon i 

opplæringen beskrevet som et kjennetegn på tilpasset opplæring. Da Kunnskapsløftet ble 

innført fra skoleåret 2006-2007 baserte det seg på en innholdsreform og en styringsreform. 

Målet med utdanningsreformen Kunnskapsløftet var å gjøre elever bedre i stand til å møte 

kunnskapssamfunnets endringer (Kunnskapsdepartementet, 2016). I den generelle del utdypes 

formålsparagrafen i opplæringsloven litt ytterligere der det står at elevene skal påvirkes og 

utvikles til å bli meningssøkende, skapende, arbeidende, allmenndannende, samarbeidende, 
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miljøbevisste og er integrert menneske. Videre skal opplæringen ruste barn og unge til å møte 

livets oppgaver og mestre utfordringer, ta hånd om seg selv og eget liv 

(Utdanningsdirektoratet, 2015). 

Det har gått ti år siden innføring av Kunnskapsløftet, Kunnskapsdepartementet (2016) har i 

takt med samfunnets endring lagt frem forslag til endring: 

«Fornyelsen av Kunnskapsløftet skal gi en bedre sammenheng mellom de ulike delene av 

læreplanverket, slik at både skolens brede formål og elevenes faglige læring blir bedre 

ivaretatt. Innholdet i opplæringen reguleres av formålsparagrafen i opplæringsloven, Generell 

del av læreplanen, Prinsipper for opplæringen og læreplanene for fagene. Hele læreplanverket 

for grunnskolen, både Generell del, Prinsipper for opplæringen, inkludert Læringsplakaten, og 

læreplanene for de enkelte fagene, skal fornyes og ses i sammenheng. Disse delene har vært 

utviklet på ulike tidspunkter, og sammenhengen mellom dem er ikke god nok. Derfor er det et 

behov for fornyelse for å forbedre læreplanverket slik at det blir et sammenhengende hele. Det 

vil gi et bedre grunnlag for planleggingen og gjennomføringen av skolens daglige virksomhet 

[...] Temaer som defineres i læreplanverket må være knyttet til samfunnsutfordringer som er 

aktuelle over tid, være overordnede og reflektere innholdet i formålsparagrafen. På denne 

bakgrunn vil departementet prioritere følgende temaer i fagfornyelsen: folkehelse og 

livsmestring, demokrati og medborgerskap samt bærekraftig utvikling.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). I følge Utdanningsdirektoratet (2017) skal den generelle del 

av læreplanverket oppdateres, den overordna del var fastsatt i 2017, men dato for når planen 

trer i kraft er ennå ikke anslått. 

2.2 Lærerens arbeid 
Lærerens arbeid i realisering av likeverd og tilpasset opplæring innebærer mer enn det å 

undervise i fag. Foruten av strukturer, ressurser, organisering tilpasning i læreplan og 

læremidler, skal lærer også følge med på elevens psykososiale utvikling (Buli-Holmberg, 

2015).  Dersom yrkesutøveren i skolen er bekymret i form av å ha en mistanke eller 

kjennskap til at en av elevene på sin skole ikke opplever et godt psykososialt miljø, skal dette 

så snart som mulig undersøkes (Opplæringsloven, 1989). Lærere trenger dermed kunnskaper 

om barn og unges utvikling på flere områder. Buli-Holmberg (2015) viser til en undersøkelse 

gjort i 2014 der det påpekes at skoleledelsen har et stort forbedringspotensial med å legge til 
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rette for at læreres arbeid med tilpasset opplæring blir ivaretatt (Buli-Holmberg, 2015). I en 

annen studie basert på svar fra lærere, skoleledere og skoleeiere hevder Holen & Waagene 

(2014) at mye tyder på at «ildsjelene» blant lærerne, er de som bidrar mest. Det kan derfor 

være tilfeldig hvordan barn og unge blir møtt i skolen (Holen & Waagene, 2014). Med 

elevene i fokus behøver lærere kunnskap for at de kan tilrettelegge en opplæring som bidrar 

til et tilfredsstillende læringsutbytte. Den generelle delen av læreplanen har satt fem 

overordnede mål for opplæringen. Den enkelte elev skal utvikle seg til å bli et 

meningssøkende menneske, er skapende menneske, et arbeidende menneske, et 

allmenndannet menneske, et samarbeidende menneske og et miljøvitende menneske. De 

Undervisningen skal med andre ord ikke kun tilpasses i forhold til fag og lærestoff, men også 

aldersnivå og utviklingspotensial (Utdanningsdirektoratet, 2015). Buli-Holmberg (2015) 

påpeker at lærere trenger å kjenne den enkelte elevens faglige ståsted, læreforutsetninger og 

miljøfaktorer for å kunne tilpasse en opplæring som påvirker elevenes læring. For å fremme 

en kultur der eleven er i sentrum må lærer skape en dialogkultur om hvordan den enkelte 

opplever at opplæringen er tilpasset deres behov. For at lærer skal imøtekomme elevers 

behov, forutsetter dette at de metoder som velges skaper mulighet for at også elever med 

større behov får mulighet til å delta i læringsaktiviteter (Buli-Holmberg, 2015). 

Lærerens arbeid er kompleks og mangfoldig. Buli-Holmberg (2015) velger å dele lærerens 

arbeidsoppgaver inn i fire hovedområder: 

1. Kartlegging 

2. Tilrettelegging 

3. Evaluering 

4. Samarbeid  

2.2.1 Kartlegging 

Læreres hensikt med kartlegging er å identifisere enkeltelevens behov og forutsetninger i 

henhold til læringsmål og er en nødvendighet for å tilrettelegge individuelle tilpasninger i 

undervisningen. Kartlegge er en metode for å avdekke en status eller forsøk på å innhente 

informasjon som kan danne grunnlag i videre arbeid (Buli-Holmberg, 2015; opplæringsloven, 

1989; Utdanningsdirektoratet, 2015 ). 
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2.2.2 Tilrettelegging 

Lærerens tilrettelegging baserer seg på resultater fra kartleggingsarbeidet slik at lærer kan 

tilpasse metoder, hjelpemidler og organiseringsformer i undervisning. For at lærer skal kunne 

gjøre dette med grunnlag i elevens behov, må den enkelte lærer få kunnskap om og erfaring 

med forskjellige metoder, hjelpemidler og organiseringsformer (Buli-Holmberg, 2015 

;opplæringsloven, 1989; Utdanningsdirektoratet, 2015). 

2.2.3 Evaluering 

Evaluering er en analyse eller vurdering av noe en ønsker å se resultater av (Buli-Holmberg, 

2015). I bruk av ulike undervisningsmetoder, hjelpemidler og organiseringsformer handler 

lærerens evalueringsarbeid om at den enkelte lærer undersøker at tilrettelagt undervisning gir 

gode læringsprosesser og et tilfredsstillende utbytte. Evaluering åpner opp for en vurdering av 

enkeltelevens utvikling og hvordan tilretteleggingen har fungert (Buli-Holmberg, 2015; 

opplæringsloven, 1989; Utdanningsdirektoratet, 2015). 

2.2.4 Samarbeid 

Samarbeid defineres som et arbeid sammen med andre for å oppnå et forutbestemt mål (Buli-

Holmberg, 2015). I lærerens arbeid er samarbeid et overgripende element i alle de foregående 

oppgavene. Samarbeid mellom lærer, elev og foreldre kan ha betydning for at den tilpassede 

opplæringen bygger på en helhetlig innsats, der samordning og koordinering av tiltak er 

sentralt (Buli-Holmberg, 2015; opplæringsloven, 1989; Utdanningsdirektoratet, 2015). 

2.2.5 Bistand fra sektorer og etater 

Det er ikke alle som kan få tilfredsstillende utbytte av undervisningen etter et ordinært 

opplegg. De vil etter retningslinjer fra opplæringsloven ha rett til spesialundervisning 

(Opplæringsloven, 1989). 

Hver kommune og fylkeskommune skal i følge opplæringsloven ha en pedagogisk-

psykologisk tjeneste som skal hjelpe skolen i arbeidet med en slik vurdering. Dette for å 

kvalitetssikre et tilfredsstillende utbytte for elever med særskilte behov (Opplæringsloven, 

1989). Hjelpeapparatet er i forhold til skolen definert som et tverretatlig samarbeid som vil si 

et samarbeid mellom ulike sektorer og etater, der deltakerne har ulike fagbakgrunn. Ulike 
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tverretatlige instanser kan deles inn i førstelinje-, andrelinje- og tredjelinjetjenester. Innenfor 

førstelinjetjenesten gjelder dette kommunale tjenester som står nærmest barnet. Skolen og 

barnehagen er en del av førstelinjetjenesten, samt PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), 

barnevernet og helsetjenesten. I andrelinjetjenesten består det av blant annet BUP (Barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk). I tredjelinjetjenesten vil dette gjelde de statlige 

kompetansesentrene, dette innebærer både kommunale og fylkeskommunale spesialiserte 

tjenester. (Kinge, 2012, s. 32, 36). Selv om den enkelte lærer i følge opplæringsloven er 

lovpålagt til å legge undervisningen til rette, påpeker Kinge (2012) at de ikke behøver å stå 

alene i vurderingene av dette. Kinge (2012) betegner at hver fagperson har et eget sett 

fagbriller når de skal vurdere og tolke atferdsmønster blant barn og unge. For at lærer skal 

kunne få mulighet til å iverksette meningsfulle og riktige tiltak på et tidlig tidspunkt kan et 

samarbeid utvikle forståelse og sammenheng. Det vil stadig dukke opp nye symptommønstre 

som ikke ennå er avdekket, derfor kan lærere som legger til rette for samarbeid med ulike 

organisasjoner bidra til et helhetlig vurderingsgrunnlag ut i fra sin faglig bredde (Kinge, 

2012). 

2.3 Psykiske plager 
Psykiske plager er knyttet til mentale symptomer som for mange oppleves belastende 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). Psykiske plager er utbredt i Norge og Europa (Bakken, 

2017; Bor et al. 2014). Forskning viser tall på at den norske befolkningsgruppen tall har et 

økende omfang av psykiske plager (Bakken, 2017). Internasjonale studier bekrefter også en 

økning i Europa (Bor et al. 2014). Blant de yngste barna kommer symptomene til uttrykk ved 

søvnløshet, manglende matlyst. Barn med tilstander som kan gi mangelfull eller forsinket 

utvikling av kognitive og motoriske ferdigheter, viser også tegn til psykiske symptomer tidlig. 

Dette gjelder særlig de barn som har psykisk utviklingshemning, utviklingsforstyrrelser som 

hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD), språkforstyrrelser, motoriske forsinkelser og/eller 

lærevansker. I et mellomstadiet mellom barn og ungdomsalder kan atferd endre seg, enten de 

trekker seg tilbake (internaliserende symptomer) eller (eksternaliserende atferd) som vil si en 

hyperaktive og urolige atferd (Folkehelseinstituttet, 2015). Fra pubertet og ut i ungdomsalder 

er symptomer på angst og depresjon mest fremtredende (Bakken, 2017). 

Barn og ungdom har ofte sammensatte vansker, derfor kan symptombildet også ligne på flere 

diagnoser (Folkehelseinstituttet, 2015). Sammensatte vansker, også kalt komorbiditet er 
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gjeldende når et barn med depresjon ofte også har plager med angst eller omvendt. Også barn 

eller ungdom med ADHD eller andre atferdsforstyrrelser kan ofte også plages av depresjon, 

angst eller begge deler (Folkehelseinstituttet, 2018). De fleste psykiske plager er som oftest 

forbigående, men dersom plagene lar seg utvikle, kan det føre til en psykisk lidelse (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2017). Angst kategoriseres som regelmessige ubehagsfølelser og 

kroppslige symptomer (Bru & Øverland, 2016). Hver fjerde til femte person i befolkningen 

opplever angstsymptomer i løpet av livet, mens hver tiende vil til en hver tid ha en 

angstlidelse (Helsedirektoratet, 2017). Depresjon kommer til uttrykk når stemningsleie blir 

vedvarende, tydelig redusert, langvarig følelsesmessig tristhet og følelse av håpløshet (Bru, 

Garvik, Øverland & Idsøe, 2016a) Til en hver tid er det ca. 6 til 12 prosent som har depresjon 

(Helsedirektoratet, 2016).  

2.3.1 Årsaksforhold 

Årsaken til psykiske plager kan være påvirket av samspill mellom arv og miljø  (Bakken, 

Frøyland & Sletten, 2016; Sletten & Bakken, 2016; Bru, et al. 2016b; Folkehelseinstituttet, 

2018) Arv kan ha en avgjørende betydning i forbindelse med psykiske plager som kan 

utvikles til en psykisk lidelse. Barn og ungdom med visse arveanlegg kan ha større 

sannsynlighet til å utvikle psykiske lidelser. ADHD betegnes som en slik arvelig komponent, 

den nevrologisk forstyrrelsen ble i forrige avsnitt betegnet til å ha angst- og depresjonsplager 

oftere enn andre (Bru et al. 2016b; Folkehelseinstituttet, 2018). I internasjonal studie har 

funnet at ungdommer ikke opplever ungdommer å ikke strekke til, kjenne seg overarbeidet, 

og føle forventningspress i skolen. Det er funnet at prestasjonsrelatert stress kan være en årsak 

til psykiske plager blant jenter, men ikke samme måte som gutter. Med en tilgang på digital 

underholdning og sosiale medier de siste tiårene, kan relasjoner til jevnaldrende og et negativt 

forhold til kropp og utseende være årsaker til at jenter er mer plaget med psykiske symptomer 

(Sletten & Bakken, 2016). Ulike fagmiljøer diskuterer om økningen av ungdoms 

selvrapporterte psykiske plager er et resultat av større åpenhet, om terskelen for å vurdere har 

senket seg og eller om gradene til psykiske plager blir vurdert som problematisk 

(Folkehelseinstituttet, 2018; Henriksen, 2017). Det er funnet at, uansett hvilken vinkling i 

positiv eller negativ retning i måleinstrumenter i undersøkelser, vil unges psykiske plager 

mest sannsynlig fortsette å øke (Henriksen, 2017; Frøyland, 2018). Det rapporter om at 

åpenhet og lavere terskel for å rapportere psykiske plager kan være årsak til et økt omfang 

(Henriksen, 2017). Andre meddeler at åpenhet ikke nødvendigvis er en årsak, da jentene blant 
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ungdom dominerer i økningen (Henriksen, 2017). En annen studie viser at det er systematiske 

sosiale forskjeller i ungdoms levevilkår og livskvalitet. Ungdom med få ressurser hjemme, 

problematisk forhold til foreldre og venner trives mindre i skolen, er i større grad utsatt for 

krenkelser og er har oftere psykiske plager (Bakken et al. 2016)  

2.3.2 Sosial ulikhet 

Oppvekst kan ha betydning for utvikling av psykiske plager (Folkehelseinstituttet, 2015; 

Bakken et al. 2016). Sosiale forskjeller er beskrevet som barn og unges sosioøkonomiske 

status. Et barns sosioøkonomiske status betegnes ut i fra foreldrene og familiens ressurser, 

som knytter seg til foreldrenes inntekt, utdanningsnivå og yrke (Bakken et al. 2016). 

Barn og ungdom som kommer fra lavere sosial status har mindre evne til å regulere 

hyperaktivitet, uro og konsentrasjon sammenliknet med barn og unge som vokser opp med 

høyere sosial bakgrunn (Bakken et al. 2016). Mange belastninger som eksempelvis sviktende 

oppdragelsesferdigheter, negative livshendelser og lav sosial støtte kan påvirke utvikling av 

psykiske plager (Bru. et a. 2016). Ungdom fra lavere sosioøkonomisk bakgrunn er generelt 

mindre fornøyd med seg selv og færre fornøyd med egen helse. Jenter er oftere plaget av 

angst-og depresjonssymptomer knyttet til sosioøkonomisk status, sammenliknet med jenter 

fra høyere sosial bakgrunn. Unge med relativt få ressurser hjemme har også mer konfliktfylte 

hjem, de liker seg mindre på skolen og er oftere plaget av psykiske symptomer, enn ungdom 

som vokser opp i familier med mange sosioøkonomiske ressurser (Bakken et al. 2016). Også 

vennskap er preget av sosioøkonomisk status. Vennskap sammenliknet med forekomst av 

psykiske plager kan relateres, da sosioøkonomisk status kan påvirke ungdoms evne til å 

etablere vennskap. Ungdom fra lavere sosial bakgrunn har mindre fortrolige venner, har 

svakere posisjon i sin jevnaldergruppe og er generelt mer utsatt for utestenging enn ungdom 

fra høyere sosial bakgrunn (Bakken et al. 2016).  

Årsak til utvikling av psykiske plager er sammensatt av ulike faktorer (Andersen, 2016). Hva 

som ligger i en forbigående eller en vedvarende psykisk plage kan øke i risiko dersom 

belastningene blir for store (Andersen, 2016). 
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2.3.3 Risiko- og beskyttelse 

Årsak til det økende omfanget av psykiske plager kan være et samspill mellom individuelle 

egenskaper og miljøet (Andersen, 2016). Psykiske plager kan grovt deles inn i påvirkning fra 

risiko- og beskyttelsesfaktorer. Betegnelsene risiko og beskyttelse er omtalt som 

motsetninger, men kan forklares som det samme med et motsatt fortegn. En risikofaktor 

benyttes dersom et barn eller en ungdom er «helsefarlig» for seg selv eller i sine omgivelser, 

en «helsefremmende» og beskyttelsesfaktorer er det omvendte (Andersen, 2016). Risiko- og 

beskyttelsesfaktorer dreier seg om hvordan barn og unge kan fordøye livets påkjenninger. 

Selv om livet i seg selv innebærer påkjenninger, er evnen til å fordøye dette evner til å tåle 

motgang i kriser og evne til å tro på seg selv (Berg, 2016). Grunnlaget for utvikling av slike 

evner utvikles i barne- og ungdomsårene. Resultatet til den enkeltes utvikling anslås av den 

totale utviklingen hos den enkeltes evner intellektuelt, emosjonelt, fysisk og sosialt. 

Beskyttende faktorer kan beskrives gjennom temperament, alder, kjønn, intelligens, mestring, 

kompetanse, sosiale egenskaper og opplevelse av kontroll (Berg, 2016). 

Den enkeltes mestringsvilkår vil avhenge av den enkeltes forutsetning for tilhørighet og 

kompetanse (Berg, 2016) Tilhørighet etableres dersom barnet eller ungdommen har minst én 

fortrolig person i sitt liv og kan bli en grunnleggende ressurs i den enkeltes livsløp. Oppvekst 

og nettverket rundt familien, slekt, venner og naboer kan være beskyttelsesfaktorer, der 

vilkårene ikke er lagt til rette blant foreldre. Kompetanse handler om å kunne noe. Barn og 

unge kan eksempelvis oppleve å være kompetente i skolen der oppgavene er tilpasset deres 

forutsetninger. Både tilhørighet og Kompetanse er grunnlag for den enkeltes forutsetning til å 

møte påkjenninger i livet (Berg, 2016).   

2.4 Kommunikasjonsteori 

2.4.1 Hva er kommunikasjonsteori? 

Det finnes mange teorier om kommunikasjon, hvilke begreper som blir brukt er avhengig av 

teoretisk ståsted, fagfelt og hvilke sider av kommunikasjonsprosessen det legges vekt på 

(Kokkersvold & Mjelve 2013). I språkvitenskapen handler kommunikasjon om hva språk 

brukes til og hvordan det brukes. Når språklige ytringer skal studeres fra et slik utgangspunkt 

er kontekst sentralt. Kontekst har betydning for hvordan ord uttrykkes og hvordan 
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kommunikasjon tolkes (Høigård, 2013). I psykoanalytisk teori har Sigmund Freud hatt en stor 

betydning. Han var opptatt av menneskets psykiske og emosjonelle utvikling. Det er da snakk 

om følelsesaspektet ved kommunikasjon. Videre har kognitiv teori vært preget av Jean Piaget, 

som var opptatt av tankeprosesser og intellekt er mer sentralt (Kokkersvold & Mjelve, 2013). 

Det eksisterer mange teorier og sider av ut fra hva en tenker om hvordan mennesker fungerer 

og utvikler seg. Andre kan legge vekt på teorier om læring og har deretter fordypet seg i 

hvordan dette fungerer. Uansett hvilken kommunikasjonsteori som vektlegges vil kanskje 

kommunikasjon være det mest allmenne temaet som finnes blant mennesker og derfor vil det 

være mange måter å definere og beskrive kommunikasjon på. En måte kan være «All atferd er 

kommunikasjon» (Kokkersvold & Mjelve, 2013, s. 12). Kokkersvold & Mjelve (2013) 

baserer sine antakelser om kommunikasjon i et gestaltperspektiv. Ordet gestalt stammer fra 

tysk, og kan oversettes med: et meningsfylt hele. Teorien bygger på grunnleggende ideer om 

at ethvert menneske selv er ansvarlig for sine handlinger og valg innenfor de begrensninger 

som er i seg selv og omgivelsene (Kokkersvold & Mjelve 2013). Gregory Bateson (2005) 

bruker mange ulike innfallsvinkler til å belyse sider ved sin teori. I sin idé om systemiske 

forståelse er at det ikke er mulig å se virkeligheten objektivt, da de observasjoner som er gjort 

er utført av noen som selv er en del av helheten. Den enkeltes beskrivelse vil være avhenge av 

øyet som ser. 

2.4.2 Gregory Bateson 

Gregory Bateson ble født i en intellektuell familie i 1904. Som sønn av vitenskapsmannen 

William Bateson og Caroline Beatrice Durham ble Gregory Bateson tidlig opptatt av 

naturvitenskapelig fag, som zoologi og biologi. Videre førte veien inn i et langt opphold i 

antropologiens verden. Batesons teoretiske vendepunkt startet da han ble kjent med «feed-

back begrepet» under en konferanse om kybernetikk. Etter at han deltok på flere konferanser 

ble han inspirert av spillteori, informasjonsteori, kybernetikk og kommunikasjonsteori 

(Ulleberg, 2014). 

Etter et selvstendig forhold til disse teoriene, mente Bateson at teorier på han sin måte ville 

bety noe for hele den vestlige vitenskapelige tankemåten. Mot slutten av 1940-årene ble han 

ansatt som etnolog ved Veteran´s Administration Hospital i Palo Alto, en by sør for San 

Francisco. Her begynte Bateson et forskningsprosjekt om kommunikasjon sammen med flere 

andre forskere, blant annet kommunikasjonsforskeren Jay Haley. Sammen skrev de artikkelen 
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«Toward a theory of Schizophrenia» og har vært en viktig inspirasjonskilde som også ble 

oversatt til norsk i Engelstad og Haugsgjerds bok Modeller i familiebehandling. Når de skrev 

artikkelen i 1956 formulerte de «double-bind-hypotesen». I det siste tiåret Bateson levde og 

etter en rekke utgivelser av artikler og artikkelsamlinger, ville han undersøke forholdet 

mellom de ulike disiplin han hadde studert. I slutten av 1970-tallet kom boka Mind and 

nature, som også her ble oversatt til flere språk, blant annet svensk og dansk. Boken 

oppsummerer Batesons mange viktige ideer (Ulleberg, 2014). 

I Batesons samarbeid med andre forskere i Pablo Alto har satt grunnlag for mange av de 

nåværende systemteoriene innen familieterapi. I sin artikkel ble blant annet 

dobbeltbindingskommunikasjon introdusert som en påstand på at kommunikasjon også kan 

være selvmotsigende (Bateson, 2005; Ulleberg, 2014). Som nevnt bruker Gregory Bateson 

mange innfallsvinkler til å belyse sin teori. Tre av kommunikasjonsvinklingene som det 

redegjøres for her, er kontekst og informasjon, kart og terreng, og analog og digital. 

Kontekst og informasjon har til hensikt for å understreke hvilken betydning 

forståelsesrammen har for hvilken mening vi gir situasjoner, fenomener og erfaringer. Slik 

Bateson benytter begrepet «kontekst» et psykologisk begrep som handler om et individs 

tolkning av fenomener. Bateson legger vekt på at vi ikke har tilgang til en objektiv erfaring da 

all erfaring er subjektiv. Det utvikles snarere en virkelighetsforståelse som kan orientere oss 

om verden. Bateson benytter begrepet «informasjon» som en forskjell som gjør en forskjell. 

Hvilke forskjeller som blir åpenbare for den enkelte, er avhengig av hvem vi er, hvilke 

erfaringer vi har og hvilke kunnskaper vi har (Ulleberg, 2014).  

Kart og terreng brukes for å utdype kontekstbegrepet. Bateson skiller mellom kart og terreng 

for å utdype sin påstand om at all erfaring er subjektiv, og om at objekter og våre ideer om 

objektet befinner seg på ulike nivåer. Ideen om kart og terreng er at «... kartet ikke er 

terrenget» (Bateson, 1972, sitert i Ulleberg, 2014, s. 59). Når vi eksempelvis ser på fenomenet 

psykiske plager, har vi ikke en direkte tilgang til virkeligheten. Det etableres et kart over hva 

vi ser etter, og forholder oss så til dette kartet. Vi kan tenke at terreng er «virkeligheten», og 

kart er de ideer vi får om virkeligheten. Kartet er da ikke terrenget, men en mulig måte å 

beskrive det på (Ulleberg, 2014). 

Analog og digital baserer seg på en koding av kommunikasjon, og begge kan betraktes som 

ulike nivå i kommunikasjonen. Bateson hevder at vi kan få mer kunnskap om et fenomen ved 
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å sammenligne det med noe annet, fremfor å studere fenomenet isolert. «Digit» er forstått som 

tegn eller siffer og er den samme betegnelsen som benyttes på det entydige i kommunikasjon 

(Ulleberg, 2014). Dette er en kommunikasjonsmåte der budskapet overføres ved hjelp av ord, 

tegn, gester eller symboler. Eksempelvis vil ikke ordet «bord» ligne på noe som er et bord. I 

en digital forståelse navngis kun bordet. Tanken på et bord, vil ikke gi deg et bord i tankene. 

Kommunikasjon blir ikke forstått av andre enn dem som har lært det, det må læres og forstås. 

Det analoge i kommunikasjon forstås annerledes enn det digitale. «Analog» betyr 

overensstemmende, i kommunikasjon er det noe likt i det som uttrykkes, og måten det enkelte 

uttrykker det på. Sagt på en annen måte, dersom et smil uttrykker glede, vil nivået på smilet 

kunne fortelle hvor glad, mer glede resulterer i hvor bredere det blir. Det analoge nivået i 

kommunikasjon er i motsetning til det digitale mangetydig. Ved analog kommunikasjon 

hevdes den også til relasjon og søker å definere den (Ulleberg, 2014). 

Bateson var i tillegg til disse begrepene, interessert i begrepene relasjon og sirkulære 

prosesser (Bateson, 2005). Ulleberg (2014) plasserer Bateson hermeneutikkens fagfelt da hun 

sier dette går ut på menneskets relasjoner til sine omgivelser og deres fortolkning av verden 

(Ulleberg, 2014). Begrepet relasjon blir i dette ikke kun om forholdet mellom mennesker, 

men også forholdet mellom hendelser, fenomener og erfaringer. I følge Bateson (2005) har 

menneskekulturen utviklet «tankefeil» som bidrar til et hinder for den enkeltes bearbeiding av 

informasjon. Kulturen mennesket har skapt gjør at vi ønsker å forklare hendelser med en 

lineær årsaksforklaring. Hvordan vi forstår årsaken til noe, kalles i denne sammenhengen å 

punktuere. Bateson hevder at punktering er bestemt av den kulturen vi befinner oss i. Bateson 

er interessert i sirkulært samspill fremfor årsak-virkningsforhold. Han mener at det ene kan 

like gjerne være årsaken til det første, begivenheter og fenomener er derfor knyttet sammen.  

I forståelse av «relasjon» vinkler Bateson dette begrepet inn i symmetri og komplementær 

interaksjon. Symmetri i seg selv kan betegnes som om noe er likt på begge sider, i likhet vil 

en symmetrisk strategi benyttes når det skal punktueres likhet blant deltakerne. Dette kan 

forstås som et sirkulært samspill der atferd, følelse og mening hos A kan påvirke B sin atferd, 

følelse og mening. Sagt på en annen måte, kan A sin oppførsel bidra til mer oppførsel av B i 

god eller dårlig grad slik at likhetene mellom dem øker. Komplementære relasjoner 

organiserer noe annet. Det tas mer sikte på den enkelte deltakers følelse, atferd og mening 

som er noe ulikt enn symmetrisk strategi. I en komplementær organisering punktueres det på 

at A og B sin atferd, følelse og mening er ulik, i den grad at de kan utfylle og påvirke 
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hverandre til å kunne stimulere og tilpasse atferd og følelse ovenfor den andre (Ulleberg, 

2014, s. 39). Relasjon forstås ikke som statiske, men i stadig bevegelse, dermed kan hver av 

disse underkategoriske relasjonsbegrepene benyttes som et verktøy i å forstå samspill knyttet 

til et tema eller en situasjon på (Ulleberg, 2014). Bateson er som nevnt opptatt av at all 

erfaring er subjektiv, men samtidig er relasjon grunnleggende, både relasjon mellom 

fenomener og relasjonen mellom mennesker. Perspektivet i kommunikasjonsteori er 

komplekst og sammensatt, deler glir noe inn i hverandre. Andre sentrale 

kommunikasjonsområder det legges vekt på her, er: 

1. Det kommuniserende mennesket 

2. Det kommuniseres alltid om både innhold og forhold 

3. Samspill forstås sirkulært 

4. All erfaring er subjektiv, all persepsjon er en tolkning 

5. Relasjon, en grunnleggende del i kommunikasjon 

2.4.3 Det kommuniserende mennesket 

Det er umulig og unngåelig å oppføre seg på en måte som ikke kommuniserer noe. 

Kommunikasjon kan forståes gjennom utveksling av nonverbale gester gjennom signaler som 

enten tolkes eller forstås av andre (Ulleberg, 2014). 

2.4.4 Det kommuniseres alltid om både innhold og forhold 

Innhold og forhold i kommunikasjon handler om i hvilket budskap vi ytrer gjennom verbal 

tale og nonverbale signaler. «Øyet som ser» er generelt opptatt av å tydeliggjøre forholdet før 

det avgjøres hva innholdet i kommunikasjonens skal ta utgangspunkt i (Ulleberg, 2014). 

2.4.5 Samspill forstås sirkulært 

Kommunikasjon består av flere nivåer. Verden blir tolket og forstått på ulike måter i den 

enkeltes subjektive erfaring (Ulleberg, 2014). 
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2.4.6 All erfaring er subjektiv, all persepsjon er en tolkning 

Bateson forstår kommunikasjon som sirkulære prosesser da misforståelser, feiltolkninger og 

følelsesmessige reaksjoner er unngåelig. Da hvert menneske har sitt eget utgangspunkt av 

følelser som foregår i en gjensidig prosess der sender og mottaker påvirker hverandre og 

relasjoner bygges eller utvides (Ulleberg, 2014). 

2.4.7 Relasjon, en grunnleggende del i kommunikasjon 

Bateson påpeker relasjon som grunnleggende for all kommunikasjon. En relasjon kan 

defineres som menneskers evne til å bygge kontakt, tilhørighet og forhold med andre. 

Relasjon er derav dynamisk på den måten at den enkelte kan være påvirket av hendelser og 

erfaringer (Ulleberg, 2014). 
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3 Metode 
Studien tar utgangspunkt i hvordan lærere kan bruke Gregory Batesons kommunikasjonsteori 

i ulike arbeidsoppgaver og i arbeid med psykiske plager. Problemstillingen blir belyst 

gjennom dokumentstudie med en kvalitativ tilnærming. I dette kapitlet vil jeg først redegjøre 

for min tilnærming til studien, deretter vil jeg  

3.1 Vitenskapsteori og forskningsdesign 
Vitenskapsteori bygger på en systematisk forskning om ulike forhold i samfunnet. Ettersom 

jeg har en samfunnsvitenskapelig tilnærming, kan enkelte samfunnsvitenskapelige studier 

være ganske forskjellige. I korte trekk baserer samfunnsvitenskap på systematisk forskning 

som bidrar til forståelse i ulike type samfunn. Det kan karakteriseres som en refleksjon av 

vitenskapelig virksomhet (Grønmo, 2016). Innenfor fag som, for eksempel 

spesialpedagogikk, inngår humanvitenskapen. Dette bærer preg av mange forskjellige former 

for kunnskapsgrunnlag og paradigmer. Hvilken tilnærming som er mest hensiktsmessig i en 

bestemt studie avhenger av hva en ønsker å få mer kunnskap om og hva slags problemstilling 

teorien skal belyse (Grønmo, 2016).  

I mitt tilfelle ønsker jeg å finne ut av hvordan lærere kan bruke Gregory Batesons 

kommunikasjonsteori som verktøy i sine arbeidsoppgaver og i arbeid med psykiske plager. 

Målet med studien var i første rekke å få forståelse av hvordan lærere arbeider i skolen. Selv 

om informanter kunne vært svært interessant innvending inn mot psykiske plager og 

kommunikasjonsteori, syns jeg dokumentstudie var mer hensiktsmessig måte å belyse 

problemstillingen på. Bakgrunnen til dette er at jeg ønsket informasjon som beskriver 

utvikling- og endringsprosesser, fremfor meninger og oppfatninger. 

3.1.1 Induktiv tilnærming 

Det tok tid å formulere en problemstilling som hadde et klart formål. Jeg søkte mye i teori og 

litteratur for å lese meg opp på tema jeg ønsket å vite mer om. Min problemstilling startet ikke 

med et klart formål om hva jeg ønsket å diskutere, annet enn at den skulle handle om lærerens 

arbeid og psykiske plager. Jeg hadde derfor ingen forhåndsbestemte retningslinjer eller 

hypotese om hva jeg trodde jeg ville finne. Gjennom forelesning i tema psykisk helse ble jeg 
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introdusert for at det var et behov for mer forskning, det interesserte meg. Så i bunn og grunn 

hadde jeg underveis i studie dannet meg noe en tanke om en fortolkende studie. Studier som 

bygger på fortolkning og teorigenerering bygger på en induktiv tilnærming (Grønmo, 2016). 

En slik tilnærming legger særlig vekt på å indusere eller bygge opp en bestemt teoretisk 

forståelse ut fra empiriske analyser (Grønmo, 2016). 

3.1.2 Mitt vitenskapteoretiske ståsted 

I enhver samfunnsvitenskapelig tilnærming finnes det spesielle metodiske særtrekk ved ulike 

teoretiske tradisjoner, hvilke man tar i bruk kan avhenge av hvilke samfunnsforhold det 

forskes på. Hva som velges blant tradisjonene, avhenger av forskjellige fag og disipliner 

(Grønmo, 2016). Når jeg har valgt å benytte en kvalitativ tilnærming med dokumentstudie 

som fremkomstmiddel, er mitt verktøy min subjektivitet og forforståelse. Siden mine 

oppfatninger og meninger blir tatt med i de forhold jeg ønsker å studere henvender jeg meg i 

følge Grønmo (2016) til forstående studier. Ettersom jeg fokuserer på forstående teorier 

handler min teoridannelse innenfor hermeneutisk og fenomenologiske tradisjoner (Grønmo, 

2016). 

Når jeg i min studie har hatt fokus om lærerens arbeid og psykiske plager har dette handlet 

om særegne trekk ved spesifikke aktører. Begge tradisjonene, hermeneutikk og fenomenologi 

tar sikte på at jeg som forsker skal utvikle en helhetlig forståelse i de undersøkelsene jeg 

foretar meg. Hermeneutikken har på den ene siden gitt meg forståelse av at jeg som forsker  

ikke kan studere kilder objektivt, da egen innsikt kan påvirke studiens helhet. Mens 

Fenomenologien har gjort meg bevisst på at jeg selv har en påvirkningskraft som bygger på 

underliggende antakelser (Grønmo, 2016). Jeg har delvis hatt fokus på hvordan kilder 

oppfatter lærerens arbeid og i dette tilfelle, barn og unges psykiske plager, samtidig som jeg 

har brukt egen kunnskap og erfaring til å fortolke dette. Det har også vært naturlig å forstå 

hensikt og formål med den enkelte kilde, noe som baserer seg på deres fortolkninger 

(Grønmo, 2016).  

3.1.3 Min forforståelse 

I følge Grønmo (2016) er den enkelte studie utviklet i sammenheng med forskerens 

selvforståelse og fortolkning av forforståelse. Bevissthet om dette kan gi kunnskap om 

hvordan jeg som forsker påvirker og vektlegger kildene jeg å benytte (Grønmo, 2016). 
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I utgangspunktet har jeg hatt en forventning om at lærere kan være i en unik posisjon til å 

komme en skjev utvikling i forkjøpet. Med å selv være født prematur, har min progresjon 

vært en del forsinket sammenliknet med andre på samme aldersnivå. Med dette som bakgrunn 

har jeg også vært i kontakt med den kommunale og fylkeskommunale pedagogisk 

psykologisk tjeneste fra jeg gikk i barnehage til ut videregående opplæring. I tillegg har jeg 

studie i spesialpedagogikk vært vitne til lærere og rådgivere i praksis. Ut i fra dette er jeg med 

innsikt studiens tilnærmingsperspektiv bevisst på at jeg ikke kan tolke fenomen isolert fra 

egen forforståelse. Jeg har forsøkt å være nøye med at ikke egen forforståelse skulle være 

ledende, førende eller styrende i utfallet av studien (Grønmo, 2016). Når det er sagt, ble jeg 

introdusert for Gregory Bateson gjennom studie. Tankegangen interesserte meg, og fikk frem 

ulike elementer jeg syns utfordret til andre måter å se verden på. Kommunikasjonsteorien var 

for meg litt mystisk, men jeg var likevel nysgjerrig. Jeg har brukt mye tid på å lese på 

Gregory Batesons teori før jeg avgjorde om det kunne være relevant å koble med lærerens 

arbeid og psykiske plager. Masteroppgaven var en unik mulighet til å kunne fordype seg i 

tema jeg var nysgjerrig på. I mitt dypdykk inn for å forstå denne måten å tolke 

kommunikasjon på, så jeg det også som en fin måte å utfordre meg selv litt. Men også for å 

tillegge lærerarbeidet et perspektiv jeg ikke har sett fra tidligere.  

Som nevnt har hermeneutikken gitt meg en forståelse av at jeg ikke kan forstå et fenomen 

uavhengig av egen forståelse og tolkning, da jeg også inngår i helheten. Sagt på en annen 

måte, vil jeg som forsker overføre egen forforståelse ut i fra egne forutsetninger (Grønmo, 

2016). Det er derfor jeg har avklart hvilket utgangspunkt mitt eget tankemønster kommer fra. 

Grønmo (2016) legger vekt på den hermeneutiske sirkel når det er tale om en analyse som 

gjennomføres vekselvis mellom forståelse og forforståelse. Jeg er derfor også bevisst på at jeg 

på den ene siden legger vekt på egne oppfatninger i mine tolkninger av kilder, men vil også på 

en annen side forsøke å få fatt på kildens hensikt og formål. Dette vil igjen kunne bli påvirket 

av min forforståelse, så slik baserer min helhetsforståelse på en dobbel hermeneutikk 

(Grønmo, 2016). 

3.1.4 Forskningsdesign 

Et forskningsdesign kan kategoriseres å være en slagplan, og gir en beskrivelse av den totale 

prosessen i en studie eller et forskningsarbeid. Hvilket design som benyttes kan avhenge av 

problemstillingens formulering og formål (Grønmo, 2016). Ettersom jeg baserer min studie på 
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en dokumentstudie med en kvalitativ tilnærming etter vurdering av hva som var mest 

hensiktsmessig i formål av problemstilling og forskerspørsmål, ble det et naturlig valg å bruke 

innholdsanalyse. Dokumentstudie er ulike typer dokumentariske materialer som brukes for å 

analysere relevant informasjon om ulike samfunnsmessige forhold Mens en innholdsanalyse 

er et forskningsdesign som består av å systemisk undersøke dokumenter (Grønmo, 2016). I 

følge Grønmo (2016) kan jeg gjennom en kvalitativ tilnærming komme mer i dybden av det 

fenomenet jeg ønsker å studere. I min studie har vært opptatt av å få dybdekunnskap fremfor 

opptelling av fenomen. Det finnes mange variasjoner mellom dokumenter, men også mange 

måter å bruke kildene på. Som nevnt kan dokumenter være meningsytringer, oppfattet av 

noen andre og vurdert av den eller dem som står bak dokumentet som velges ut. For det andre 

kan dokumenter bære på meningsfylt fakta og viktige kilder (Grønmo, 2016). 

Formålet til problemstillingen er å få en forståelse av hvordan lærere arbeider. En 

innholdsanalyse kan svare på forskerspørsmålet med informasjon om samfunnsforhold med 

store avstander i «tid og rom». Lærerens arbeid, psykiske plager og kommunikasjonsteori er 

store tema som krever god bredde- og oversiktskunnskap (Grønmo, 2016). Det var derfor 

naturlig å velge en kvalitativ innholdsanalyse som forskningsdesign. 

3.1.5 Utvalg 

I mine strategiske utvalg har jeg med andre ord ikke basert det på tilfeldigheter, men derimot 

systematiske vurderinger hva hvilke kilder som ut i fra teori og analytiske formål er mest 

relevant til problemstillingen (Grønmo, 2016). Jeg var ute etter kunnskap om lærerens arbeid, 

barn og unges psykiske plager og hvordan Gregory Batesons kommunikasjonsteori kunne 

fungere som et verktøy. I denne sammenheng vil et strategisk utvalg handle om hvordan jeg 

som forsker velger kilder som jeg tror kan gi meg informasjon om det jeg ønsker å få 

kunnskap i. Med dette som bakgrunn er jeg ikke ute etter å generalisere, det tar snarere 

utgangspunkt i å etablere forståelse av de ulike delene (Grønmo, 2016). Jeg er ikke på noen 

som helst måte ute etter å konkludere eller trekke slutninger om hvorvidt Gregory Batesons 

kommunikasjonsteori fungerer som et verktøy. Jeg ønsker heller å tilføre lærerens arbeid en 

synsvinkel og/eller et perspektiv i min studie. Jeg er med andre ord ute etter å skape en 

forståelse, en innsikt og en oppfatning av hvordan det kunne ha funket. Utvalget i min studie 

er basert på systematiske vurderinger som kan være interessante og relevant for mitt fokus 

(Grønmo, 2016). 
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3.2 Dokumentstudie 

3.2.1 Forberedelse til datainnsamling 

Siden min studie tar sikte på kvalitativ data, baserer dette seg på en kvalitativ 

innholdsanalyse. Datainnsamling i dette tilfelle, tar utgangspunkt i å kategorisere innholdet og 

en registrering av data som kan være aktuell (Grønmo, 2016). Før jeg startet med 

datainnsamlingen foretok jeg noen forberedelser. Før jeg gjennomfører datainnsamlingen var 

det særlig viktig å avklare hvilken struktur og fokus problemstillingen skulle ha (Grønmo, 

2016). Som nevnt hadde jeg ingen forhåndsbestemte avklaringer, derfor startet jeg med et 

åpent og bredt fokus, i tillegg til å loggføre de kilder jeg kom over. Jeg begynte å føre logg 

som verktøy for å lettere ha et system over tanker og refleksjoner på veien. Ettersom det var 

lite tidkrevende, har det vært et nyttig supplement i prosessen. 

Et annet supplement i mitt forskningsarbeid var pensumbøker, litteraturlister og søk i 

relevante databaser. Jeg brukte bestemte søkekriterier innenfor lærerarbeid, psykiske plager 

og Gregory Batesons kommunikasjonsteori. For å forske på hva som fantes på disse 

kategoriene har jeg blant annet benyttet søkekriteriene: Lærerens rolle, lærerens oppgaver, 

tilpasset opplæring, psykisk helse, psykiske plager, psykiske helseplager, Gregory Batesons 

kommunikasjonsteori. Det var også tre andre kriterier jeg hadde fastsatt før søket. Artikler 

måtte for det første være fagfellevurdert, noe som vil si at informasjonen i kilden er faglig 

vurdert. For det andre ønsket jeg helst å finne publikasjoner på norsk, men jeg foretok også 

søk i engelske da jeg måtte fordype meg i Gregory Bateson. For det tredje ville jeg forholde 

meg til forskning i tidsrommet 5 år. Dette med hensyn til et grunnlag som kunne basere seg på 

ferskere informasjon, slik at jeg kunne danne et grunnlag som tok sikte på dagens 

samfunnsutfordringer.  

Jeg ville finne ut om Gregory Batesons kommunikasjonsteori kunne anvendes som et verktøy, 

samtidig som jeg ville vite mer om både lærerens arbeid og psykiske plager. Innsamling av 

kilder i min innholdsanalyse var omfattende. Men selv om det finnes et mangfold av 

potensielle kilder å bruke har jeg forsøkt å være kritisk i mine valg, men også overveid om 

hvorvidt den enkelte kilde var gunstig og faglig relevant (Grønmo, 2016). 
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3.2.2 Gjennomføring av datainnsamlingen 

Før jeg begynte å sette i gang med søk på relevante dokumenter har jeg i gjennom studiet i 

spesialpedagogikk blitt kjent med opplæringslov, læreplanverket for kunnskapsløftet og 

hvilke politiske føringer som er gitt for lærerens arbeid i skolen. Når det i Norsk skole 

arbeides etter lover, forskrifter og læreplaner er dette noe jeg ofte henvender meg til når jeg 

skal uttrykke noe om retningslinjer i norsk skole. Det var også interessant å se hva regjeringen 

hadde å si om skolens arbeid rettet mot psykiske plager.  

Når jeg skulle finne tekstene som skulle analyseres begynte jeg å kikke innom World Health 

Organization (2014) for å se hvordan psykisk helse blir definert, men også for å tolke hvordan 

psykiske plager nyanserer seg i dette. Jeg var også innom Folkehelseinstituttets nettside for å 

se hva det stod om omfanget av psykiske plager på en nasjonal basis: Folkehelseinstituttet 

(2015). Psykisk helse hos barn og unge. Da jeg var inne på nettsiden fant jeg at 

Folkehelseinstituttet sin folkehelserapport om psykisk helse hos barn og unge var under 

oppdatering. For å finne til ferskere tekst det nettsiden kunne tilby fant jeg 

folkehelseinstituttets (2018) nye rapport i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Folkehelseinstituttet (2018) Psykisk helse i Norge, har som formål å fremstå som en 

tilstandsrapport om psykiske lidelser og rusmisbruk. Dermed ble det begrenset omfang jeg 

benytter i denne oppgaven. Det jeg imidlertid ønsker å fremheve er i hvor stor grad barn og 

unge må ha av psykiske plager før det kan kategoriseres å være en psykisk lidelse. 

Jeg forsøkte å identifisere relevante artikler gjennom stikkordsbasert søking med 

utgangspunkt i stikkordene psykisk helse, psykiske plager og psykiske plager i skolen. Men i 

min nysgjerrighet ble jeg parallelt med dette introdusert for lokale ungdomsundersøkelser av 

Ungdata gjennom en samtale med en kollega . Med en forforståelse av at 

Folkehelseinstituttets beskrivelse av omfanget av psykiske plager var oppdatert fra år 2015, 

og en tilstandsrapport som sa noe om psykiske lidelser fra 2018 kompenserte 

ungdataundersøkelsen med interessante funn av psykiske plager i 2017.  

Jeg viser til en mer utvidet beskrivelse i presentasjon av funn i kapittel 4. 

3.3 Kildekritiske vurderinger og etiske betraktninger 

3.3.1 Ivaretakelse av validitet og reliabilitet 
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Validitet vil gjelde datamaterialets gyldighet og relevans til å belyse en spesifikk 

problemstilling. En høy grad av validitet kan vurderes dersom datamaterialet er relevante nok 

til å representere det fenomenet som studeres. Hensikten med validitet er dermed å vurdere 

om jeg som forsker har undersøkt det jeg ønsker å utforske (Grønmo, 2016). I motsetning til 

validitet kan reliabilitet si noe om nøyaktighet og pålitelighet. Dette kan fortelle noe om 

kvaliteten på det som samles inn, hvordan innsamlingen gjennomføres, brukes og analyseres 

(Grønmo, 2016). Hensikten med en slik vurdering er om spesifikke trekk ved valg av kilder 

kan ha medført til gale resultater. Med bakgrunn i dette vil jeg redegjøre for om mitt 

datamateriale representerer faktiske forhold. I tillegg til at analyse og drøfting baseres i 

forhold til problemstilling, på sann informasjon (Grønmo, 2016).  

Som forsker er jeg preget av en viss grad av forforståelse som kan utfordre min ivaretakelse 

av validitet og reliabilitet (Grønmo, 2016). Dette for å øke en objektivitet i studien. For å 

kunne si noe om omfanget i datamaterialet og om det representerer faktiske forhold, har jeg 

under forberedelse av datainnsamling nevnt noen kriterier jeg har fulgt.  

Datamaterialets validitet knyttes opp til begrepet generalisering, altså utvalgets overførbarhet 

(Grønmo, 2016). Grønmo (2016) påpeker at generaliserbarhet vil kun gjelde dersom 

datamaterialet er representativt for hele populasjonen. Med dette som bakgrunn kan jeg som 

sagt ikke påstå at mine refleksjoner er generaliserbare, men snarere anta at noe likevel kan 

være gjenkjennbart for noen. For eksempel vil jeg i flere anledninger vise til ulike 

retningslinjer lærere i skolen arbeider etter, blant annet lovverk og læreplaner. Når det gjelder 

psykiske plager, har jeg lagt vekt på selvrapporteringsstudier og annen forskning av Bakken 

(2017) og Folkehelseinstituttet (2018). Når det er sagt, har jeg vært nøye med å redegjøre for 

forberedelser og gjennomføringsfaser  i prosessen. Dette for å vise til en viss kvalitet i mitt 

arbeid. Som nevnt ovenfor, handler datainnsamlingens prosess om graden av reliabilitet 

(Grønmo, 2016). Stegene frem til et ferdig resultat kan være med på å øke reliabiliteten i mitt 

arbeid, derfor har jeg også her vært nøye med å fremstille et bilde av hvordan det har foregått. 

I tillegg til hvordan jeg som forsker kan ha påvirket resultatene.  

For å gjøre meg kjent med hva en dokumentstudie handlet om, har jeg ofte henvendt meg til 

Grønmo (2016) sine beskrivelser. I arbeidet med innsamling og gjennomføring av 

datamaterialet kan det antas at styrken for reliabiliteten at jeg har støttet meg til Grønmo 

(2016) sin betegnelse av innholdsanalyse. Jeg har imidlertid valgt å gjøre mine analytiske 

drøftinger med utgangspunkt i problemstillingens tre forskerspørsmål. Med bakgrunn i disse 
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fikk jeg strukturert datamateriale på en grundig måte ved hjelp av å føre logg av også den 

enkeltes kilde sine intensjoner og formål (Grønmo, 2016).  

 

3.3.2 Ivaretakelse av etiske hensyn 

I all forskning er det fastsatt bestemte krav, normer og regler som må ivaretas (Grønmo, 

2016). Med hensyn til dette har jeg benyttet den Nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (2016) som et hjelpemiddel i denne prosessen. Ved å gjøre 

det har jeg forsøkt å holde tritt med hvilke etiske retningslinjer jeg bør overholde. Rapporten 

viser til hvordan forskning skal foregå dersom etiske konflikter skulle oppstå, men også 

hvilke krav forskeren har av ansvar i sitt arbeid. 

I mitt datamateriale har jeg vært nøye med sitering, henvisning, referering og vurdering av 

innhold. Når jeg i denne studien har skrevet en tekst med grunnlag i for eksempel lovverk, 

forskrifter eller politiske dokumenter har jeg forsøkt å være grundig med å henvise til disse. 

I forbindelse med begrepsdefinisjoner har jeg ikke tatt for gitt at ett begrep har samme 

funksjon fra ulike kilder, dermed har jeg også vært nøye med å gjøre rede for min anvendelse. 

For eksempel har jeg gjennom den engelske definisjonen av psykisk helse, har jeg forsøkt å 

unngå en direkte oversatt betegnelse (World Health Organization, 2014). I bakhode vet jeg at 

ulike fagtermer kan ha ulik forståelse av begrep. Jeg har derfor valgt å beskrive hvordan jeg 

tolker begrepsdefinisjonen til World Health Organization (2014), for å kunne gjøre rede for 

hvordan jeg velger å avspeile dette inn i min oppgave. Jeg har på ingen måte gjort et forsøk på 

å fremstille noen av kildene som mine egne, eller behandlet tekst som mitt eget. 

Dersom jeg har vært i tvil på hvilke etiske retningslinjer jeg må forholde meg til, har jeg i stor 

grad forsøkt å forske redelig i forhold til Nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (2016) for veiledende råd.  
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4 Presentasjon og drøfting av funn 
I dette kapitlet vil jeg presentere teori og forskning i min studie, deretter vil jeg drøfte 

resultatet og funn jeg endte med gjennom bruk av litteraturstudie. Hovedtemaene jeg anser 

som relevante til å belyse problemstillingen, er: 

1. Kartlegging 

2. Tilrettelegging 

3. Evaluering 

4. Samarbeid 

4.1 Presentasjon av forskning og teori 
Teori og forskning hjelper meg til å danne en innsikt i lærerens arbeid, psykiske plager og 

kommunikasjonsteori. Det er et bredt omfang av kilder som har bidratt til en dybdeforståelse 

av disse forskjellige temaene. Jeg vil derfor foreta en kort presentasjon av hvilke kilder som 

tilhører hvem kategori. 

4.1.1 Funn basert på lærere 

Studien har hatt fokus på lærerens arbeid knyttet til avgrensende oppgaver innen kartlegging, 

tilrettelegging, evaluering og samarbeid. I første omgang har jeg ofte henvendt meg til 

Opplæringslov (1989), generell del av læreplan (Utdanningsdirektoratet, 2015a), prinsipper 

for opplæringa (Utdanningsdirektoratet, 2015b) og ny generell del av læreplanverket 

(Utdanningsdirektoratet, 2017). 

Når det gjelder mine avgrensninger i lærerens arbeidsoppgaver har jeg valgt å legge fokus på 

Jorun Buli-Holmberg, Svein Nilsen og Kjell Skogen sin bok Kultur for tilpasset opplæring: 

Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Men har hatt et særlig fokus på kapittel 

4 med tittelen Lærerens rolle i tilpasset opplæring. Kapitlet er skrevet av Jorun Buli-

Holmberg og vil ha mye tyngde i mine drøftinger av funn. Grunnlaget for dette ligger i at 

boken er basert på et forskningsprosjekt som ble gjennomført i perioden 2007-2014. 

Undersøkelsene i deres forskning har et spesifikt fokus om sentrale deler ved lærer arbeidet. 
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For å knytte lærerens arbeid og oppgaver inn mot psykiske plager har jeg også vist til Holen 

& Waagene (2014) sine undersøkelser. I rapporten vises det til fire respondentgrupper som 

ble spurt om psykisk helse i skolen. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets 

spørringer fordi Nordisk institutt for studier, forskning og utdanning (NIFU) har en fireårig 

rammeavtale med Utdanningsdirektoratet. I sitt samarbeid det i denne omgang blitt avtalt å 

øke sitt kunnskapsbehov på hva som har betydning for skolens innsats inn mot psykisk helse i 

skolen. Videre er det også en rekke andre kilder som på ulike steder kan belyse visjoner det 

arbeides etter i norsk skole:  

1. Kunnskapsdepartementet. (2004) Kultur for opplæring 

2. Kunnskapsdepartementet. (2006). ...og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring. 

3. Kunnskapsdepartementet (2008) Kvalitet i skolen 

4. Kunnskapsdepartementet. (2016). Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av 

Kunnskapsløftet. 

Ettersom mitt første «ordentlige» inntrykk av lærerens arbeid har vært i ulike praksisperioder 

i mitt opphold som student, kan jeg kjenne meg igjen i kompleksiteten i rollen som skolens 

personell og veiledende aktør. Som snart nyutdannet masterstudent har jeg hatt god nytte av å 

sette meg inn i arbeidet før jeg skal utøve et arbeid med en tilnærmende lik posisjon. Ulike 

kilder som ble nevnt ovenfor legger vekt på både mål, visjoner og utfordringer i sentrale 

arbeidsoppgaver i lærerens arbeid. I tillegg de føringer som er lagt i en fornyelsen av 

kunnskapsløftet og ny generell del i læreplanverket (Kunnskapsdepartementet, 2016; 

Utdanningsdirektoratet, 2017). Ettersom jeg ikke benytter en metode som kan si noe om 

læreres subjektive erfaringer i direkte forstand, har jeg i aller beste evne forsøkt å fremvise via 

andres forskning på tema. Lærerens arbeid vil i sin helhet fremkomme i videre i studien. 

4.1.2 Funn basert på psykiske plager 

I henhold til psykiske plager, har det vært ulik forskning som har vært relevant for å belyse 

ulike deler av fenomenet. Til felles med: Bakken (2017), Bakken, Frøyland & Sletten (2016) 

og Sletten & Bakken (2016) er alle ungdataundersøkelser. Rapportene arbeider etter NOVAs 

ungdomsforskning. Formålet med NOVA seksjonen er å være det nasjonalt ledende 

forskningsmiljøet for ungdom. Hver for seg representerer de ulike forhold. Bakken (2017) har 
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som formål å gi et bredt og oppdatert bilde av norske ungdommer. Rapporten baserer seg på 

svar fra ca. 240 700 elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Den nasjonale 

rapporten baserer seg som tidligere nevnt, på selvrapporterte spørreundersøkelser i perioden 

2015-2017 som et sammenlikningsgrunnlag. Når det gjelder: Bakken, Frøyland & Sletten 

(2016) tar denne rapporten utgangspunkt i om sosioøkonomisk bakgrunn kan ha betydning for 

det økende omfanget av psykiske plager. Den baserer seg på tall fra ungdata og gir en bred 

beskrivelser av sosiale forskjeller blant gutter og jenter i Norge. Videre kan: Sletten & 

Bakken (2016) gi et oppdatert bilde av hva forskning fra de siste tiårene kan fortelle om 

endringer i omfanget av psykiske plager blant ungdom. Bakgrunnen for studiene, er også her 

knyttet til et økende antall unge som rapporterer om psykiske plager. Som nevnt i 

metodekapitlet benyttet jeg Frøyland (2018) for å kunne si noe om hvorvidt dette var et godt 

grunnlag å benytte i min studie. 

Annen relevant forskning er tatt utgangspunkt i Folkehelseinstituttet. Både rapporten: 

Folkehelseinstituttet (2015) og den oppdaterte Folkehelseinstituttet (2018) kommer med gode 

beskrivelser av både psykisk helse hos barn og unge, men også en oppdatert bilde på psykisk 

helse i Norge i 2018. Videre er det også benyttet Helsedirektoratets nettside i definisjon av 

angst- og depresjonssymptomer. Andre sentrale kilder er:  

 

1. Andersen. (2016). Informasjon om psykisk helse – et sentralt tiltak for å fremme elevers 

sosiale og emosjonelle kompetanse. I K. Øverland (Red.) Psykisk helse i skolen 

2. Berg. (2016). Elev og menneske: Psykisk helse i skolen. 

3. Bru, Garvik, Øverland & Idsøe. (2016a). Depresjon. I K. Øverland (Red.) Psykisk helse i 

skolen. 

4. Bru, Idsøe & Øverland. (2016b). Psykisk helse i skolen. I K. Øverland (Red.) Psykisk 

helse i skolen. 

5. Øverland & Bru. (2016). Angst. I K. Øverland (Red.) Psykisk helse I skolen. 

6. Henriksen. (2017). Delt glede er dobbel glede, delt sorg er halv sorg: En kvantitativ 

studie av sammenhengen mellom skjermtid, vennskapsrelasjoner og psykiske helseplager  
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7. Helse- og omsorgsdepartementet. (2017). Mestre hele livet. 

 

4.1.3 Funn baser på Gregory Batesons kommunikasjonsteori 

Teorigrunnlaget bygger på artikkelsamlingen Steps to an Ecology og Mind som kom ut på 

dansk i 2005, under tittelen Mentale systemers økologi (Bateson, 2005). Men også i stor grad 

Ulleberg (2014), da hun inspirerte meg til å benytte kommunikasjonsperspektivet inn i denne 

oppgaven. Begge kilder brukes parallelt i forhold til hverandre, da begge benytter samme 

begrep. Andre kilder som har vært brukt for å beskrive kommunikasjonsteori som et generelt 

begrep er Høigård (2013) og Kokkersvold & Mjelve (2013).  

 

4.2 Lærerens arbeid  
For å finne ut av hvilke visjoner og krav lærere arbeider etter i praksis, var det nødvendig å se 

hvilke ansvarsområder lov og læreplaner betegnet skulle inngå i lærerens arbeid 

(Utdanningsdirektoratet, 2015; Opplæringsloven, 1989). Det var også  nødvendig å oppklare 

hvilke oppgaver læreren har i arbeid med kompetansemål i læreplan for fag og knyttet til 

grunnleggende ferdigheter elevene skulle utvikles i (Utdanningsdirektoratet, 2015a). Det skal 

legges til at jeg ikke var ute etter faglige vurderinger i den grad at nasjonale prøver og den 

slags skulle ta en del i denne oppgaven. Det tas heller utgangspunkt i utviklingsmuligheter 

mellom lærer og elever, samt hvilke forutsetninger den enkelte har for læring. Det vil ikke 

nødvendigvis gjelde faglige prestasjoner, eller spesifikke sosiale ferdigheter, kun 

utgangspunkt i læreres forståelse knyttet til de psykiske plager som kan vise seg. Det var 

nødvendig at jeg avgrenset læreroppgavene til fire oppgaveområder, derfor vil grunnleggende 

ferdigheter, personlige og sosiale faktorer, elevmedvirkning og samarbeid med både hjem og 

andre etater og sektorer inngå (Buli-Holmberg, 2015; Kinge, 2012). De fire oppgaveområdene 

som jeg drøfter om i arbeid med psykiske plager, er kartlegging, tilrettelegging, evaluering og 

samarbeid. Før jeg går inn i disse skal jeg først redegjøre for hvorfor det kan være en hjelp for 

lærere å benytte Batesons teori, samt hvorfor jeg syns det var hensiktsmessig å belyse 

lærerens arbeid opp mot psykiske plager. 
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I følge Bateson deltar mennesker med ulik tolkning og forståelse av verden. Hvordan lærer 

arbeider kan henge sammen med hvem lærer er, hvilken bakgrunn de har og hvilke erfaringer 

som ligger til grunn for deres forståelse (Ulleberg, 2014). Som en illustrasjon kan Batesons 

begrep kart og terreng beskrive dette på en annen måte. Alle som har gått i en skole kan ha en 

forståelse av hva en skole er. Skole er ikke nødvendigvis et fenomen vi har tilgang til i 

virkeligheten. I vår tankeprosess danner vi oss et kart som beskriver hva vi ser og hvordan vi 

forholder oss til et fenomen. I skolen er det mange kart vi ikke stiller spørsmål ved. De fleste 

sitter inne med en forforståelse av hvordan skolehverdagen er disponert i tid, hvordan 

klasserommene er konstruert og hvilken hensikt skolebøkene har (Ulleberg, 2014). 

I følge formålsparagrafen i Opplæringsloven (1989) skal opplæringen skal ruste barn til å 

møte utfordringer i livet. I tråd med læreplanens generelle del, står det at opplæringen skal 

ruste barn, unge og voksne til å mestre livets oppgaver og utfordringer, men også ha 

kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv (Utdanningsdirektoratet, 2015a). Slik jeg tolker 

dette, kan det ligne på World Health Organization (2014) sin definisjon på psykisk helse. Jeg 

oppfatter derfor at skolen har arbeidet med barn og unges psykiske plager lenge, begrepet er 

bare ikke brukt eksplisitt. En visjon bak skolepolitikkens fornyelse av Kunnskapsløftet er å 

etablere en skolekultur som blant annet setter folkehelse og livsmestring i fokus. Det 

overordnede målet bak dette har jeg inntrykk av at skal fange opp barn og unge som kan stå i 

fare for å falle ut av skolen (Kunnskapsdepartementet, 2016).  

Hvordan lærer oppfyller elevenes behov sett i lys av kommunikasjonsteori kan etter min 

oppfatning variere i hvordan den enkelte elev kommuniserer sine behov. I en slik forståelse 

kan det sies at hver enkelt elev har en egen måte å uttrykke seg på. Videre kan det tenkes at 

den enkelte lærer da bør ha kjennskap til enkeltelevens bakgrunn og erfaring for å kunne 

forstå hvilke faktorer som kan bidra til en likeverdig og tilpasset opplæring i arbeid med 

psykiske plager (Bateson, 2005). I lys av Batesons sirkulære forståelse, har menneskekulturen 

utviklet «tankefeil», som senere kan skape utfordringer for bearbeiding av informasjon. For å 

finne gode løsninger på utfordringer, må kulturen slik jeg oppfatter Bateson, løsrive seg fra 

søken etter de «rette» beskrivelsene (Bateson, 2005; Ulleberg, 2014). Satt i lys av 

skolekulturen, kan det tenkes at hver enkelt skole arbeider etter sine vinklinger i forbindelse 

med de retningslinjer som følges fra opplæringslov og læreplan. Dette kan videre påvirke 

hvordan en lærer utfører sitt arbeid. Lærerens arbeidsplass kan ha utviklet en kultur når det 

gjelder hvordan tiden skal brukes, på en annen måte kan det være en annen skole som 
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arbeider med en struktur som gir rom for stor frihet (Ulleberg, 2014). Fra undersøkelser gjort 

av Holen & Waagene (2014) kan det virke som at det er et stort misforhold mellom hva 

skolen faktisk gjør og hva lærere ønsker at den skal gjøre. Knyttet til psykiske plager, viser 

svar at lærere ønsker mer kompetanse, ressurser og bedre muligheter til å oppfylle 

opplæringslovens krav. På en annen side peker Holen & Waagene (2014) på at holdninger 

kan være en påvirkningsfaktor i lærerens engasjement i arbeidet. Det rapporteres om at mye 

kan tyde på at «ildsjelene» blant lærerne, er de som bidrar mest og det kan på grunnlag av det, 

virke til at det kan være tilfeldig hvordan barn og unge blir møtt i skolen (Holen & Waagene, 

2014). 

Læreryrket forstås som et komplekst og vanskelig yrke (Bru et al. 2016b). Lærere har et 

omfattende ansvar for å tilrettelegge for barn og unges utviklingsmuligheter. Visjoner fra flere 

hold gir skolen stadig fler, og nye oppgaver som skal utføre (Kunnskapsdepartementet, 2008; 

Kunnskapsdepartementet, 2016). Bru et al. (2016b) påpeker viktigheten av å ha et nøkternt 

forhold til hvilke oppgaver den enkelte lærer kan klare å løse. Det kan være viktig å stille 

spørsmål til hvor sterkt skolen kan engasjere seg i forhold til psykiske plager og psykisk helse 

(Bru et al. 2016b).  

Flere undersøkelser legger vekt på et økende omfang av psykiske plager, særlig i retning 

angst- og depresjonsplager. Dette har ført med seg et økt fokus om og kanskje bekymring for 

utviklings- og læringsmulighetene blant norske elever (Bakken, 2017; Folkehelseinstituttet, 

2018). I følge Buli-Holmberg (2015) har lærere et utviklingspotensial når det gjelder mange 

av sine arbeidsoppgaver. Undersøkelsen viser at dette særlig gjelder oppgavene kartlegging, 

tilrettelegging, evaluering og samarbeid. Sammenhengen blant psykiske plager og 

utviklingsmuligheter i skolen er tydeligst blant de elever med utagerende atferd. Utagerende 

atferd er ikke kun en risikofaktor for egne muligheter i skolen, men de er også en risikofaktor 

for andres læringsmuligheter. En risiko for seg selv, kan ende med frafall i skolen og kan ha 

store konsekvenser for utviklingsnivå og opplevelse av lærelyst (Bru et al. 2016b). Det er 

generelt mer fokus på utagerende elever enn annen type atferd, og for resten av elevgruppen 

kan enkeltelevens uro være forstyrrende for andres arbeidsro. Ro og orden i klasserommet kan 

kreve en lærer som vet å håndtere dette. Dersom lærer ikke strekker til, kan dette resultere i 

stressende faktorer for både lærer, eleven og generelt resten av elevgruppen (Andersen, 2016). 

Lærerens evne til å gi et likeverdig og tilpasset opplæring kan i forbindelse med Batesons 

teori komme til uttrykk gjennom samspillet mellom lærer og elev. Kunnskap om hva som kan 
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fremme psykisk helse kan derfor være betydningsfullt. Hvordan lærer kan, på best mulig 

måte, forholde seg til utfordringer kan henge sammen med identifiserbare trekk. Og dette vil 

kunne ha betydning for det videre samspillet mellom dem (Ulleberg, 2014).  

4.2.1 Kartlegging 

Før læreren kan evaluere om opplæringen bygger på likeverdige prinsipper og/eller om den er 

tilpasset den enkelte elev, er det nødvendig med en kartlegging og vurdering av evner, 

forutsetninger og behov (Buli-Holmberg, 2015; opplæringsloven, 1989). Det kan være viktig 

at lærer har et bredt fokus slik at innhenting av informasjon, for å avklare elevens 

læreforutsetninger knyttet til læringsmål i læreplanen, tilretteleggingsbehov, men også 

rammefaktorer (Utdanningsdirektoratet, 2015b; Kunnskapsdepartementet, 2004).  

Buli-Holmberg (2015) hevdet at lærere hadde et utviklingspotensial når det gjelder ulike 

oppgaver, også når det gjelder systemisk gjennomføring av kartlegging. I hvilken grad 

kartleggingen inngår som et sentralt område i lærerens utdanning, erfaring og bakgrunn kan 

ha en betydning kvaliteten og for hvor systematisk kartleggingen blir utført (Buli-Holmberg, 

2015). Det finnes en rekke forskjellige fremgangsmåter lærer kan bruke i sitt 

kartleggingsarbeid. På lik linje med tester, kan lærerens observasjoner, samtaler med eleven 

og informasjon fra foreldre være en sentral del (Kunnskapsdepartementet, 2008). Læreren har 

ingen forutsetning til å kunne tilpasse undervisningen med mindre de kjenner til den enkeltes 

læreforutsetning, potensial og behov innenfor fellesskapets rammer (Buli-Holmberg, 2015; 

Ulleberg, 2014). 

Buli-Holmberg (2015) hevder også at lærer må bli kjent med eleven for å kunne gjennomføre 

en systematisk kartlegging for å ha innsikt i hva den enkelte elev trenger. Når kartlegging har 

til hensikt å avdekke ulike sider ved elevens opplæringsvilkår, viser Buli-Holmberg (2015) at 

lærere har en utfordring når det gjelder å ha erfaring med å gjøre en slik oppgave, og har da 

tilsynelatende en utfordring med også å gjennomføre en kartlegging i undervisning. I følge 

opplæringsloven (1989) er det sentralt at skolepersonell følger med på om elevene har det 

godt. Dersom lærere er bekymret for en elev, skal det undersøkes. Skolen skal aktivt drive et 

systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og trygghet (Kunnskapsdepartementet, 2006).  

I lys av lærere og psykiske plager stiller Holen & Waagene (2014) seg spørrende omkring 

læreres holdninger i lærerarbeidet. Blant annet om skolen selv er det som setter stopper for et 
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bredere fokus omkring elever med psykiske plager, eller om skolen har behov for mer 

kunnskap og kompetanse til å komme disse barna i møte (Holen & Waagene, 2014). 

Ulike psykiske plager kan komme til syne med ulike uttrykk i skolen, kan for eksempel 

depresjon og angst kunne være vanskelig å skille for en lærer som ikke har en innsikt fra 

utdanning, tidligere erfaringer eller bakgrunn (Bru et al. 2016a; Øverland & Bru, 2016). Det 

kan tenkes at lærere uavhengig av utdannings- og erfaringsbakgrunn bør oppdatere sin 

kunnskap om psykiske plager for å vite hva de skal se etter. I lys av Bateson kan teori og 

forskning om fenomenet psykiske plager anses som ideer om hvordan psykiske symptomer 

kommer uttrykk, hvilket utviklingsmønster det har, hvilke årsaker som kan ligge til grunn og 

hvilke faktorer som fremstår som vedlikeholdende risikofaktorer. Bak disse ideene foreligger 

det undersøkelser på ulike områder ved fenomenet psykiske plager, disse anses som 

tolkninger og en hjelp til å sette fenomenet i en kontekst (Ulleberg, 2014; Berg, 2016).  

 Kartlegging av elevens ståsted 

I følge Buli-Holmberg (2015) skal lærere kartlegge elevens ståsted i forhold til læringsmål i 

læreplanen og rammebetingelser i læringsmiljøet (Utdanningsdirektoratet, 2015a). Dette er i 

følge henne en viktig bit i lærerens kartlegging. Når funksjonen til elevenes læringsmål skal 

følge kompetansemål i læreplanen, og rammebetingelser læringsmiljø i klassen vil dette til 

samme danne et grunnlag for lærerens utarbeiding av tilpasset opplæring som er tilpasset den 

enkeltelevens forutsetninger og behov. Gjennom bruk og gjennomføring av kartlegging 

påpeker Buli-Holmberg (2015) at lærere har en vei å gå.  

Flere som har undersøkt psykiske plager, viser til levekårsundersøkelsen fra Statistisk 

sentralbyrå når de skal uttale seg om barn og unges psykiske helse (Bakken, 2017; 

Folkehelseinstituttet, 2018). Det fremkommer at positiv innstilling til eget liv, helse og 

levevaner kan ha en innvirkning for om barn og unge utvikler psykiske plager. I lys av 

Bateson kan det tenkes at lærer må være observant på barn og unges tanker, følelser og atferd 

når det skal observeres, samtales med eleven og innhente informasjon av foreldre (Bakken, 

2017; Folkehelseinstituttet, 2018; Ulleberg, 2014). Gjennom bruk av begrepet og vinklingen 

«kontekst», kan kommunikasjonsteorien vinkle hvilken betydning lærerens forståelse kan ha 

for hva de selv tolker som psykiske plager. For å ytterligere utbrodere om denne måten å 

tenke på kan konteksten rundt fenomenet læreren oppfatter som psykiske plager være dens 

observasjonsramme. Læreren vil da automatisk tolke og skape en sammenheng ut i fra 
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tidligere erfaringer til hvordan de velger å se på psykiske plager (Buli-Holmberg, 2015; 

Ulleberg, 2014).  

I følge Bru et al. (2016b) kan barn og ungdom leve med en følelse av å ikke strekke til, eller 

ikke føle at de oppfyller andres forventninger av dem. Dette kan resultere i at de kan kjenne 

på et nederlag eller føle seg utilstrekkelig. I lærerens kartlegging av elevens ståsted kan 

samtaler med eleven være en fin måte å innhente informasjon på (Buli-Holmberg, 2015). Men 

i følge Andersen (2016) er psykiske plager fortsatt et tabubelagt område for mange, terskelen 

for å sette ord eller dele disse plagene med andre kan være høy. I beskrivelse av Batesons 

vinkling av at tolkning er subjektiv, kan barn og unges rammer rundt fenomenet psykiske 

plager være dannet av deres tillærte fordommer i sine begrensede ideer om seg selv. I et 

sirkulært samspill med verden, kan også verden sette preg på deres forståelse (Ulleberg, 

2014). En annen faktor kan tillegges deres evne og forutsetning til å i det hele tatt uttale seg 

ovenfor en lærer. I sammenheng med det Folkehelseinstituttet (2015) kan beskrive, utvikler 

barns seg raskt, de vil vise symptomer på ulike alderstrinn. Yngre barn vil kunne vise 

symptomer gjennom endret atferd fordi de ikke nødvendigvis har de samme forutsetningene 

til å uttrykke seg med egne ord slik eldre barn og ungdom kan (Folkehelseinstituttet, 2015). 

Når yngre barn viser signaler i endret atferd vil dette kunne ha betydning. Relasjon kan da 

spille en viktig rolle i alle språklig kommunikasjon, enten det gjelder mellom lærer og barn, 

eller lærer og ungdom. Relasjonen kan i følge Bateson skape en bedre oppfatning til hva lærer 

innhenter av informasjon, det er unngåelig at barn kan oppføre seg på en måte som ikke 

signaliserer noe (Høigård, 2013; Ulleberg, 2014).  

Når det i denne studien har et fokus på elever i skolen, vil de fleste barn i denne 

aldersgruppen kunne ha en forutsetning til å uttrykke seg gjennom ord, men kanskje ikke alle. 

Barn, også i denne aldersgruppen kan ha tilstander som gir mangelfull eller forsinket utvikling 

av kognitive eller motoriske ferdigheter (Folkehelseinstituttet, 2015). I følge Bru et al. 

(2016b) kan en annen vinkling enn at det kanskje er tabu å snakke om, kan det også handle 

om at barn og unge ikke vet å søke etter hjelp. I min tolkning av Bateson, kan lærer bli i større 

grad klar over dette gjennom bevissthet i kommunikasjonsteori. om de vet at det ikke er mulig 

å ikke kommunisere. Uansett hvor mye et barn eller en ungdom anstrenger seg, vil det være 

umulig å melde seg ut av sine uttrykk (Ulleberg, 2014).  

Innenfor Batesons kontekstbegrep befinner det også «informasjon» som en vinkling for å 

understreke hvilken betydning forståelsesrammen har for hvilken mening lærer kan legge i 
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situasjoner, fenomener og erfaringer. Hvilke forskjeller som blir åpenbare, dersom lærer må 

tyde ikke-kommuniserende uttrykk, vil være avhengig av hvem den enkelte er, hvilke 

erfaringer som er tilegnet fra tidligere og hvilken kunnskap de kan bygge videre på (Buli-

Holmberg, 2015; Ulleberg, 2014).  

Det ble tidligere synliggjort at Buli-Holberg (2015) viser til at lærere har en vei å gå når det 

gjelder å gjennomføre og bruke resultatene fra kartlegging. Når kartleggingsresultater kan gi 

informasjon, kan det også brukes aktivt inn i tilretteleggingsarbeidet for å kunne gi 

individuelle tilpasninger i undervisning. Kartlegging anvendes som nevnt til å anskaffe 

informasjon om enkeltelevens ståsted. Men dersom lærer rette oppmerksomheten mot egen 

utdannings- og erfaringsbakgrunn i lys av Batesons kommunikasjonsteori, kan det ikke bare 

utfordre lærer til å finne nye læringsmidler og undervisningsformer (Ulleberg, 2014). Da som 

ellers, kan det dannede grunnlaget i kartleggingen være verdifullt inn i evalueringsarbeidet 

(Buli-Holmberg, 2015; Ulleberg, 2014).  

Kartlegging som grunnlag for tilrettelegging 

I følge Buli Holmberg (2015) kan kartlegging brukes som grunnlag i tilrettelegging av 

undervisning. Det blant annet bidra til å synliggjøre om elevene har behov for andre 

læringsformer, midler og organiseringsformer. Det fremkommer, at Buli-Holmberg (2015) 

også syns at lærere har et forbedringsbehov til å finne elevens ståsted i et «her og nå» 

perspektiv. Gjennom kommunikasjonsteorien til Bateson, oppfatter jeg at begrepet 

«informasjon» ikke blir forstått slik det vanligvis blir lagt føringer for her (Ulleberg, 2014). 

Informasjon er slik jeg tolker det, det samme som info. Hva som fremstår som informasjon 

for Bateson er som nevnt en forskjell som gjør en forskjell. Jeg tolker Bateson som at 

informasjon er lærerens idé. Forskjellen kan tolkes å være en idé som kommer av relasjonen 

mellom lærer og elev. Hva som fremstår som informasjon for den enkelte lærer, er avhengig 

av hvordan lærer ser eller oppfatter at opplæringen er tilpasset (Ulleberg, 2014). Det ble 

tidligere nevnt at elever kan ha en annen oppfatning av at opplæringen er tilpasset, enn hva 

lærere oppfatter (Buli-Holmberg, 2015).  

Hvordan en lærer ønsker å anvende kommunikasjonsteori i klasserommet, kan i følge 

Ulleberg (2014) utfordre lærer til å reflektere rundt sine evner i møte med elevene. Hvordan 

lærer, slik Bateson brukte begrepet «punktuerer» vil variere fra «øye som ser». Kulturen på 



39 
 

den enkelte skole kan virke inn på lærer, på den måte at kulturen på den enkelte skole har og 

hvilke ulike vinklinger etter retningslinjer som følges av lov og læreplaner (Ulleberg, 2014). 

Kartlegging som grunnlag for å evaluere 

Hvordan kartlegging kan være et grunnlag i evalueringsarbeidet til lærer henger sammen med 

om elevens nåværende ståsted i forhold til hva som bidrar til at det skjer en utvikling. En 

sentral del blir da å sjekke om læringsmulighetene, forutsetningene hos eleven, og deres 

oppfatning og ståsted blir avklart før undervisning blir gjennomført (Buli-Holmberg, 2015; 

Ulleberg, 2014; Utdanningsdirektoratet, 2015b). Dersom lærer mangler evne til å kartlegge 

enkeltelevens behov kan det føre til at de i liten grad legger til rette en undervisning som 

samsvarer med elevens behov og forutsetning. Dersom dette er tilfelle, vil den enkelte lærer 

mangle et nødvendig grunnlag for å evaluere om opplæringen er tilpasset (Buli-Holmberg, 

2015). For eksempel vil samspillet mellom arv og miljø være et område å avdekke (Sletten & 

Bakken, 2016; Helse- og omsorgsdepartementet; Folkehelseinstituttet, 2018). Ulik forskning 

på psykiske plager har ulike meninger bak årsaken til det økende omfanget av psykiske plager 

(Bakken et al. 2016; Bru et al. 2016b; Folkehelseinstituttet, 2018).  

I den grad av og miljø kan spille en rolle for kartleggingsarbeidet er hvis at barn eller en 

ungdom kan ha visse arveanlegg (Folkehelseinstituttet, 2015). Dette vil gjør at de har en 

større sannsynlighet for et større behov enn hva ordinær opplæring kan gi, dersom det er 

tilfelle (Opplæringsloven, 1989; Kinge, 2012). De kan også ha en større risiko til å utvikle 

psykiske plager enn andre dersom det ikke legges til rette (Bru et al. 2016; 

Folkehelseinstituttet, 2015). Med det som utgangspunkt kan det også være viktig at 

kartleggingen omfatter undervisning og læringsmiljø, slik at det rettes et kritisk blikk mot 

også de kontekstuelle, miljømessige faktorene i klasserommet (Kunnskapsdepartementet, 

2006; Utdanningsdirektoratet, 2015b).  

Når det gjelder barn og unge som kan ha psykiske plager, dersom de har en mangelfull eller 

forsinket utvikling av kognitive og motoriske ferdigheter, kan det også her, føre med seg en 

utvikling av diverse diagnoser, blant annet ADHD (Folkehelseinstituttet, 2015). I en slik 

forståelse vil ikke kun observasjon og samtale med eleven være sentralt, en annen viktig del i 

kartleggingen vil også handle om å få informasjon fra foreldre (Buli-Holmberg, 2015; 

Folkehelseinstituttet, 2015). 
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4.2.2 Tilrettelegging 

I følge Buli-Holmberg (2015) har lærerens tilrettelegging av elevens tilpasset opplæring en 

betydning for hvordan undervisningen er vinklet til fordel for eleven selv (Buli-Holmberg, 

2015). Det første jeg vil presentere i forhold til dette handler om hvilke relasjonelle posisjoner 

lærer og elev inntar overfor hverandre i en undervisningssituasjon. Som nevnt under 

begrepsavklaring står lærer i posisjon som undervisningspersonell, elever blir i denne 

sammenheng presentert som barn og unge, og i dette tilfellet eksemplifiseres disse i lys av 

psykiske plager. De vil i forhold til hverandre fremgå i forskjellige posisjoner i forhold til 

hverandre, da lærer er den voksne som vise mulige måter elever kan lære på i sin 

undervisning (Kunnskapsdepartementet, 2012; Buli-Holmberg, 2015; Ulleberg (2015). 

Tilpasset opplæring er, i følge Buli-Holmberg (2015) og retningslinjer fra læreplanens 

generelle del (Utdanningsdirektoratet, 2015a), lærerens oppgave for å stimulere elevens 

lærelyst og nysgjerrighet.  

I lys av Bateson kan dette også, slik jeg tolker det, handle om hvilke forventninger de har i 

forhold til hverandre, for eksempel hvorvidt lærer og elev er enige om at opplæringen er 

tilpasset eller ikke (Buli-Holmberg, 2015; Ulleberg). Om dette ses i lys av sirkulære samspill 

vil lærere og elever ha ulike måter å tolke dette på. Det finnes i følge Bateson ikke en objektiv 

sannhet, heller en tolkning, en punktering eller mulige måter å forstå relasjonen til den andre 

på (Ulleberg, 2014).  

I følge Sletten & Bakken (2016) trengs det mer kunnskap om ungdoms forhold til skole og 

utdanning. I sin litteraturgjennomgang har de funnet at prestasjonsrelatert press har blitt en 

viktig risikofaktor for psykiske plager, særlig blant jentene. De konkluderer med at også flere 

studier henger seg på skolerelatert stress som risikofaktorer. Det bør i følge Sletten & Bakken 

(2016) skje en endring i ungdommens forhold til skolen, de påpeker at dette kan være et tema 

for videre forskning om årsaker til psykiske plager (Sletten & Bakken, 2016).  

En annen faktor ble som nevnt, risiko for å få psykiske plager som en følgevanske av en 

annen diagnose, som for eksempel ADHD (Folkehelseinstituttet, 2015). Kartlegging ved 

samtale med foreldre kan gå den ene og den andre veien i følge Kinge (2012). Hver fagperson 

har et eget sett med fagbriller når de prøver å forstå eller tolke om hvorvidt opplæringen er 

tilpasset, eller ikke. Presset fra foreldrenes forventninger kan påvirke fagpersonen til å gi 

forhastede konklusjoner. Spesielt med foreldrenes dype bekymring, frustrasjon og uro 
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omkring sitt eget barn. Det vil være mange måter å forstå barn og unges vanskeligheter, men 

det vil også være mange ulike årsaker til hvorfor (Kinge, 2012). Tidligere ble det nevnt at 

Bateson hadde meninger om menneskekulturens søken etter «rette» svar, blir det da snakk om 

at det letes etter en grunn, hvem som har skylden og/eller hva som var årsaken til at barn og 

unge ikke strekker til i undervisningen. Slik jeg tolker det, legger Bateson trykk på at årsak-

virkning holdningen må forlates, og/eller ses på en annen måte. Det ene er ikke nødvendigvis 

årsak til det andre. Ses dette med et fokus om sirkulære forklaringer, kan det utfordre lærerens 

tankesett til en annen forståelsesramme (Ulleberg, 2012). 

Å få fastsatt en diagnose kan for mange bli en frigjøring og en lettelse over å ha en 

beskrivelse av deres tilstand. En diagnose kan innvirke og påvirke barn og unges følelse av å 

være mindre annerledes og mindre spesiell, og kan bli en beskyttelsesfaktor for barnets 

bekymring (Kinge, 2012). Med et motsatt fortegn kan det også føre med seg en følelse av å 

bli stemplet til å være annerledes enn andre, som deretter kan føre til en risiko (Berg, 2016).  

Tilpasning og metoder og læremidler 

I følge opplæringsloven (1989) har alle elever rett til en tilpasset opplæring. En tilpasset 

opplæring vil handle om at innhold og arbeidsmåter tilpasses enkeltelevens forskjellige evner, 

forutsetninger og behov (Opplæringsloven, 1989). For å kunne gjøre det vil det kreve at lærer 

vet hvilke muligheter den enkelte har til å variere innholdet, men også basert på hvor 

vanskelige oppgaver man skal forventes at eleven skal kunne i emne og mengde (Buli-

Holmberg, 2016; Opplæringsloven, 1989). Hvilket innhold læreren kan sjonglere mellom i 

undervisning står beskrevet i læreplanene. Det vil også stå hvilket nivå, mål og fagstoff den 

kan variere med (Utdanningsdirektoratet, 2015).  

I følge Kunnskapsdepartementet (2008) står kvaliteten i grunnskoleopplæringen utfor en 

utfordring når alle i det norske samfunn samles for å lære sammen. Kunnskapsdepartementet 

(2004) beskriver lærer som en veiledende aktør.  

I lys av kommunikasjonsteori, kommuniseres det alltid om innhold og forhold. Å være bevist 

på hva vi ytrer gjennom verbal tale og nonverbale signaler kan være av betydning for hvordan 

forholdet tolkes mellom dem (Ulleberg, 2014). I følge Bateson er mennesket generelt mer 

opptatt av å tydeliggjøre forholdet før det avgjøres hva innholdet skal innebære. Ved å rette 

søkelyset mot hvordan lærer organiserer sin forståelse, inn mot hva eleven har behov for, 
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analyseres forholdet mellom dem. Når det tales om kommunikasjon og relasjon, blir det klart 

at lærer ikke kan kommunisere uten relasjoner (Ulleberg, 2014).  

I perspektivet kommunikasjon vil lærerens fokus være å undersøke relasjonen og 

kommunikasjonen som foregår mellom seg selv og eleven for å kunne tilpasse metoder eller 

læremidler i undervisning (Ulleberg, 2014). I en utvidet forstand, kan Batesons vinkling med 

«kart og terreng» benyttes. Ideen bak lærerens punktering er, at de danner seg et kart, men 

kun et kart som kan beskrive hvordan samspillet mellom seg selv og elev fungerer (Ulleberg, 

2014). Det kan på den siden være nyttig dersom samspillet mellom lærer og elev fungere 

dårlig. Dersom lærer ser på samspillet mellom dem på en sirkulær måte, kan lærer forsøke å 

danne seg en modell av hvordan samspillet kan forstås. På en annen side kan sirkulære 

årsakssammenhenger være nyttig. Eksempelvis vil ikke lærer kjefte fordi elevene bråker. 

Læreren kan kjefte fordi elevene bråker, men elevene kan også bråke, fordi læreren kjefter 

(Ulleberg, 2014). Det blir på den måten sett på som en uavbrutt modell som sirkulerer.  

På en den andre siden, kan analysen og modellen kan fungere for å funne ut hvor lærer har 

punktuert, eller organisert samspillfrekvensen mellom seg selv og enkelteleven på en annen 

måte. Ved å se på saken fra flere sider, kan det gi lærer en annen forståelse og kanskje nye 

muligheter for relasjonen mellom dem (Ulleberg, 2014).  

I følge Buli-Holmberg (2015) kan midlene og metodene læreren bruker være et sentralt 

område til å realisere tilpasset opplæring. Tilpasning av metoder kan være en viktig del av 

tilretteleggingsarbeidet. Kartleggingen som er gjort for å tilpasse undervisningen kan være til 

nytte for at lærer skal kunne vite hvordan enkelteleven tilegner seg læring og hvilke metoder 

som fungerer (Buli-Holmberg, 2015). I tilknytning til det som ble nevnt ovenfor, kan uenighet 

i punktering være årsak til uenigheter (Ulleberg, 2014).  

Selv om Buli-Holmberg (2015) viser til at arbeidsmåter til den enkelte lærer i undervisning 

kan gjøres på forskjellige måter, men være preget av læreplan. Et av målene inkluderer ulike 

elevaktiviteter. Arbeidsmåter som er knyttet til eller oppfordret til elevaktiv læring kan for 

eksempel være temaorganisert arbeid og prosjektarbeid (Buli-Holmberg, 2015; 

Utdanningsdirektoratet, 2015). Dette kan for mange være stressende eller ubehagelig å settes 

utfor situasjoner som ikke tilfredsstiller de forventninger elevene har av hva som skal foregå 

undervisningen (Øverland & Bru, 2016; Bru et al. 2016a). Flere forskningsdokumenter 

rapporterer om at angst- og depresjonssymptomer er de mest fremtredende gruppene for 
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psykiske plager (Bakken, 2017;Folkehelseinstituttet, 2018). I følge Øverland & Bru (2016) vil 

for eksempel barn og unge med tegn på angst forsøke å trekke seg bort fra situasjoner der de 

mister kontroll. De vil derfor forsøke å trekke seg ut av disse situasjonene ved å, for eksempel 

spørre om å få lov til å gå på toalettet. Angst ble nevnt tidligere som en regelmessig 

ubehagsfølelse kombinert med kroppslige symptomer. For mange vil en skolehverdag med 

mye variasjon skape lærelyst, men for disse elevene kan det bringe med seg faglige og sosiale 

utfordringer. Med et motsatt fortegn vil mer forutsigbar og strukturerte rutiner dempe stress 

og bekymringer og kunne bidra til en følelse av indre kontroll (Øverland & Bru, 2016).  

I lys av Batesons kommunikasjonsteori kan lærer dele sin forståelse av relasjon inn i 

symmetri og komplementære deler som analyseverktøy i disse situasjoner. Det ble nevnt 

tidligere at symmetri kunne sammenliknes med at noe er likt på begge sider. I sammenheng 

med kommunikasjonsteori kan symmetri benyttes som en punktueringsstrategi eller et verktøy 

for å vurdere om opplæringen er tilpasset (Ulleberg, 2014). 

Ideen bak symmetriske og komplementære relasjoner er at lærer på ulike nivå kan påvirke og 

bli påvirket. Disse hovedtypene av relasjoner benyttes slik sett som en forståelsesprinsipp. Det 

skal legges til at bruk av symmetriske og komplementære relasjoner som verktøy ikke er 

verdiladet i den forstand at det ene er mer ønskelig enn bruken av den andre. Begge 

relasjonstypene kan oppleves som gode eller dårlige av de som deltar i dem (Ulleberg, 2014). 

I det tidligere viste jeg til Holen & Waagene (2014) om at «ildsjelene» syns å bidra mest til 

hvordan elever ble møtt i skolen. Om jeg skal bruke dette som et eksempel, en lærer kan med 

god hensikt forsøke å være en ansvarlig lærer. Sett i en komplementær sammenheng kan det 

tenkes at lærer er ansvarlig ovenfor engstelige elever som viser hjelpeløshet i undervisning. 

Hver gang lærer elevene viser denne hjelpeløsheten, kan lærer med god intensjon være ekstra 

ansvarlig. Lærerens baktanke er kanskje et håp om at eleven skal ta ansvar, men kan ende 

med det motsatte (Ulleberg, 2014; Øverland & Bru, 2016). Denne illustrasjonen fikk frem at 

bruk av komplementær interaksjon i relasjon med elevens hjelpeløshet og fungerte dårlig i 

dette tilfelle. I utgangspunktet representerer komplementær relasjon  noe som utfyller noe 

annet, noe ulikt. Symmetriske relasjoner, kan på en annen side oppleves som gode hvis den 

ene tar ansvar som påvirker til at den andre tar ansvar, dette betegnes som en sirkel som er 

preget av en god ansvarlighet (Ulleberg, 2014).  
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4.2.3 Evaluering 

I følge Buli-Holmberg (2015) handler evaluering om hvordan lærer vurderer både 

enkeltelevens læringsutbytte og læringsprosess i henhold til læringsmiljøbetingelsene som 

foreligger. Evaluering av tilpasset opplæring vil være til hensikt for å identifisere elevens 

læring, utviklingsområder, og fremgang i lys av hvordan undervisningsforholdene er lagt til 

rette. Målet med lærerens evaluering er å bruke resultatene til å danne seg et bilde av hva som 

er elevens sterke og svake sider, hva eleven bør fokusere mere på, og synliggjøre hvordan 

læreren kan støtte eleven ytterligere for å nå nye mål i elevens utvikling (Buli-Holmberg, 

2015).  

I sammenheng med Øverland & Bru (2016) sine uttalelser om elever med angstsymptomer, 

kan prøver og evalueringssituasjoner være særlig utfordrende. Det kan for eksempel være til 

hjelp å informere om når og hvordan evalueringen skal foregå, blir utarbeidet en plan, eller 

fordele samtaler eller prøver jevnt for å unngå ubehagelige situasjoner (Øverland & Bru, 

2016). Men, dersom en elev har depresjonssymptomer, kan det derimot i være avgjørende 

med en tett og god relasjon til læreren. Elever med depresjon kan som nevnt bestå av 

følelsesmessig tristhet eller opplevelse av håpløshet. En god relasjon kan i forhold til disse 

elevene hjelpe til at de, på lik linje som elever med angst, kan klare å håndtere situasjoner der 

de kjenner motstandsplager. På en annen side kan det også være til en hjelp til å redusere 

negativ grubling som en beskyttende faktor for positive opplevelser (Bru et al. 2016a; 

Øverland & Bru, 2016). 

Buli-Holmberg (2015) påpeker at lærerens vurdering av eleven baseres på skjønn knyttet til 

en gitt standard, men også til hvordan læreren selv mener at eleven er plassert i forhold til de 

andre i elevgruppen. I lys av Batesons kommunikasjonsteori om relasjon og i forhold til 

påstanden til Buli-Holmberg er all erfaring subjektiv (Ulleberg, 2014). Med andre ord, 

elevvurderinger baseres på lærerens indre prosess. Da hvert menneske har sitt eget 

utgangspunkt av forståelse, lærerens indre prosess er derav skjult for andre, dermed kan det 

være vanskelig å få et godt bilde av lærerens beskrivelse av elevens utbytte. For at lærer skal 

signalisere for eleven hvordan han eller hun står i forhold til kravene bør det i følge Bateson 

bygge på en gjensidig relasjon. I sin forståelse av sirkulære prosesser, kan misforståelser, 

feiltolkninger og følelsesmessige reaksjoner være unngåelig, fordi lærer og elev har ulike 

utgangspunkt å forstå (Ulleberg, 2014).  
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Etter retningslinjer fra opplæringsloven (1989) skal lærere i samarbeid med foreldre, men 

også enkelteleven skape gode forutsetninger for læring. Vil dette i henhold til det som ble 

beskrevet av ovenfor, av Buli-Holmberg (2015) og Batesons teori om lærerens indre prosess, 

kan det kreve at lærer har kunnskap og innsikt til å redegjøre for elevens læringsutbytte 

knyttet til kompetansemål for undervisningen (Kunnskapsdepartementet, 2004; 

Utdanningsdirektoratet, 2015a).  

Læreren kan benytte symmetriske eller komplementære relasjoner som verktøy også her. En 

uheldig situasjon kan bli et tilfelle dersom lærer ikke er bevisst i sin tolkning og forståelse av 

enkeltelevens utbytte og læringsprosess (Buli-Holmberg, 2015; Ulleberg, 2014). For 

eksempel kan to kollegaer på skolen ha komplementære utgangspunkt i forhold til hverandre, 

den ene kan eksempelvis være mer rotete i sine uttalelser og redegjørelser enn den andre. Den 

andre er mer strukturert enn den første. Rotet fra den ene påvirket den andre til å bli mer 

strukturert og ordentlig i sin utførelse, dermed økte ulikhetene (Ulleberg, 2014). Sagt på en 

annen måte kan komplementære relasjoner mellom to lærere ha et ulikt utgangspunkt i 

hvordan de evaluerer en elevs progresjon, men gjensidig vil de være knyttet sammen på den 

måten at den rotete læreren stimulerer en atferd hos den strukturerte som bidro til økt innsats. 

Kommunikasjon påvirker og påvirkes av de som er en del av interaksjonen (Ulleberg, 2014).  

På en annen side kan kommunikasjon endre seg, relasjoner er ikke statiske. I forbindelse med 

Batesons bruk av begrepet informasjon, kan ikke informasjon sort og hvitt. Informasjon er 

forskjellig fra den ene til den andre, det vil være avhengig av den enkeltes oppfatning 

(Bateson, 2005;Ulleberg, 2014). Sagt på en annen måte, hva som fremstår som informasjon 

for den ene, er ikke nødvendigvis tolket på samme måte for den andre. Begge lever på 

bakgrunn av sin egen forforståelse og tidligere erfaring. Relasjon er grunnleggende i all 

kommunikasjon, men relasjon er også mangfoldig. Likhet og ulikhet vil øke eller avta, alt 

etter hvilket utgangspunkt interaksjonen bygger seg ut i fra (Ulleberg, 2016). 

I følge Buli-Holmberg (2015) kan lærerens avdekkingsevne av enkeltelevens behov og 

utviklingsmuligheter ha en betydning. Hvordan den enkelte lærer får innsikt i hvordan 

situasjonen har vært til hvordan mulighetene er lagt til rette her og nå kan lærer få et slags 

inntrykk av utviklingspotensialene hos eleven (Buli-Holmberg, 2015). Å samtale med eleven 

for å vurdere dens læring kan være nyttig, ikke kun for motivasjon og lærelyst 

(Kunnskapsdepartementet, 2004), gjerne underveis som en del av undervisningen, men også 

på lang sikt (Buli-Holmberg, 2015). 
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Elevdeltakelse er en sentral del av lærerens evaluering. Ikke kun for å gjøre enkelteleven kjent 

med grunnlaget bak vurderingen, men også for at eleven skal vite hva lærer legger vekt på i 

sine vurderinger. Det vil innebære at lærer, slik det ble nevnt ovenfor, har kunnskap til å 

redegjøre for sitt grunnlag i evalueringen i sin indre prosess. For noen vil vurdering av eget 

arbeid fungere som en motivator og lærelyst, men for andre kan utgangspunktet i samtalen 

være belastende i de tilfeller det er lite progresjon. Buli-Holmberg (2015) påpeker at økt 

elevmedvirkning ikke nødvendigvis praktiseres i like stor grad, det kanskje burde ha vært 

(Utdanningsdirektoratet, 2015b; opplæringsloven, 1989). Til tross for et økt fokus innen for 

elevers involvering, er de i liten grad delaktige i evaluering av sin egen utvikling og læring. 

Dersom lærere i mindre grad legger vekt på hva og hvordan enkelteleven har lært, kan det i 

følge Buli-Holmberg (2015) være behov for en sterkere prioritering i skolens kultur.  

Evaluering av elevens forutsetninger, evner og behov har som formål å kvalitetssikre 

enkeltelevens tilpassede opplæring. Med det som bakgrunn, kan lærerens undersøkelser i 

elevens sterke og svake sider fremme læring og utvikling. Dette kan danne grunnlag for 

lærerens evne til å forbedre elevens opplæringsvilkår (Buli-Holmberg, 2015). En potensiell 

måte å få til dette på kan være gjennom lærerens punktuerende evner og bevissthet i sin 

observasjonsramme av informasjon (Ulleberg, 2014).  

4.2.4 Samarbeid  

Buli-Holmberg (2015) påpeker at samarbeid har en avgjørende betydning for kvaliteten 

læreren setter i elevens læring. I følge opplæringsloven (1989) er hver enkelt lærer pliktet til å 

delta i samarbeid med både eleven, foreldre og andre sentrale samarbeidsparter. Samarbeid er 

på mange måter den arbeidsoppgaven læreren har mulighet til å få en felles forståelse av hva 

som kan være viktig for enkelteleven, både i forhold til evner og behov. I likhet med Kinge 

(2012), belyser Batesons kommunikasjonsteori at hver fagperson har et eget sett med 

fagbriller når de skal prøve å forstå og tolke et barn eller en ungdom. Som nevnt kan presset 

fra lærerens samarbeid med foreldre påvirke lærerens tolkning og forståelse. Med dette som 

bakgrunn vil også et samarbeid med ulike sektorer og etater være sentralt, dette er for å få 

muligheten til å iverksette meningsfulle tiltak på et tidlig tidspunkt (Ulleberg, 2014; 

Kunnskapsdepartementet, 2006; Kinge, 2012). Et samarbeid kan på mange måter utvikle en 

forståelse og sammenheng av elevens behov og, i kartlegging av elevens behov (Buli-

Holmberg, 2015). 
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I følge Kinge (2012) kan felles forståelse omkring elevens atferdsmønster knyttet til 

vanskeligheter omkring forståelse, læring eller konsentrasjon bidra til et helhetssyn. Med 

utgangspunkt i felles vurdering fremkommer det at, samarbeidet på tvers av sektorer og etater 

har vært årsaken til at flere av diagnosekriteriene er anerkjent i dag, i motsetning til hvordan 

det var for noen år siden. Eksempler på noen diagnoser er blant annet Dysleksi (lese- og 

skrivevansker) som ofte kunne medføre til utviklingsforstyrrelser, og ADHD. Kinge (2012) 

hevder videre at innsikten i disse diagnosene bidro til en kvalitetssikret og tilpasset opplæring. 

På den ene siden bidro det til å redusere diverse følgekonsekvenser, for eksempel i dette 

tilfelle, psykiske plager. Barn og ungdom som kan leve med følelsen av å ikke strekke til 

og/eller ikke får oppfylt andres forventninger av dem kan føle seg utilstrekkelige. På den 

andre siden kan foreldre føle seg alene og bekymret over manglende svar på barn og ungdoms 

utvikling. Dette kan i flere tilfeller føre til at foreldrene opplever skyld i elevens mulighet til 

mestring (Kinge, 2012).  

Når lærer skal vurdere om hvorvidt opplæringen er tilpasset eller ikke, uttaler 

opplæringsloven (1989) at lærer må ha vurdert hvilke behov er avhengig av å få dekket for å 

få et tilfredsstillende utbytte av undervisningen (Utdanningsdirektoratet, 2015a). Dersom 

dette ikke innfris skal pedagogisk-psykologisk tjeneste hjelpe skolen i arbeide med å legge 

behovene til rette (Opplæringsloven, 1989). Når eleven utredes, observeres eller kartlegges vil 

foreldre ha en forventning om svar eller en konklusjon (Kinge, 2012). Som nevnt kan presset 

fra foreldre påvirke læreren til å gi forhastede konklusjoner, men i en prosess der elev ikke har 

et tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning, kan samarbeid utvikle forståelse og 

sammenheng til å finne trekk i for eksempel en skjev- eller feilutvikling (Kinge, 2012).  

Buli-Holmberg (2015) hevder at det kan være viktig at lærer finner frem til hvordan også 

foreldrene kan bidra til å støtte eleven, da dette kan påvirke motivasjon og innsats hos eleven 

selv (Buli-Holmberg, 2015). I følge Bakken et al. (2016) har barn og unge fra lavere 

sosioøkonomisk status har generelt mindre ressurser hjemme, men syns å oppleve en lærer 

som bryr seg om dem. Men undersøkelser viser at det er et tydelig mønster når det gjelder 

foreldrenes involvering med hjelp til skolearbeid, foreldre som snakker med dem angående 

skolen, og viser en generelt lavere interesse i skolen (Bakken et al. 2016).  

I følge Kreyberg (2016) er arbeidet med å fremme helse, trivsel og læring et viktig og 

nødvendig samarbeidsprosjekt for skole og hjelpeapparatet. Skolens samarbeid med 

hjelpeapparatet kan være en viktig forutsetning for utvikling av kvalitet av tilrettelagt 
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opplæring for den enkelte elev. En av de mer sentrale partene i dette samarbeidet er eleven 

selv, foresatte og lærere. Hjelpeapparatet anses å være aktører utenfor skolen. Samarbeid 

foregår på den måten internt på skolen og eksternt blant andre etater som er involvert i arbeid 

omkring eleven (Kreyberg, 2016). 

 

4.3 Oppsummering av funn 
I dette kapitlet vil jeg i korte trekk oppsummere de mest fremtredende funn og refleksjoner i 

denne studien. I mine undersøkelser har jeg som nevnt ikke vært ute etter å komme med en 

konklusjon, heller et perspektiv eller en synsvinkel i lærerens arbeid. I denne studien har jeg 

undersøkt følgende problemstilling:  

 «Hvordan kan lærere bruke Gregory Batesons kommunikasjonsteori som et verktøy i arbeid 

med psykiske plager?» 

Jeg viste at ikke alle deler av lærerarbeidet kunne belyses, derfor utviklet jeg fire 

forskerspørsmål som en tilhørende del av problemstillingens sentrale deler.  

5. Hvordan kan lærer bruke kommunikasjonsteori som et verktøy i kartlegging? 

6. Hvordan kan kommunikasjonsteori være et verktøy i tilrettelegging? 

7. Hvordan kan kommunikasjonsteori være et verktøy i evaluering? 

8. Hvordan kan kommunikasjonsteori være et verktøy i samarbeid med andre? 

 

I bruk av litteraturstudie har jeg fått fordype meg i litteratur og forskning. Dette har i første 

rekke gitt meg en innsikt i hvilke retningslinjer og visjoner norsk skole og lærere arbeider 

etter. Men også en bredere forståelse av hvordan psykiske plager kommer til uttrykk og hvilke 

konsekvenser dette kan ha i en skolesammenheng. Når det er sagt, kommer jeg av hensyn til 

kommunikasjonsteoriens relevans og fremtoning i problemstilling, kun svare på hvordan dette 

kan fungere som et verktøy i denne oppsummeringen. Hensikten bak det er fordi jeg ønsker å 

synliggjøre disse før jeg kommer med avsluttende kommentarer i etterkant. 

I følge det første forskningsspørsmålet i studien, var det diskusjon om hvilken hensikt 

kartlegging har og hva lærer kan få ut av sine identifiseringer. Det kom fremkom gjennom 

bruk av Batesons kommunikasjonsteori at lærer kan danne seg en tolkende og 
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sammenhengene forståelse, sett i en annen synsvinkel. Gjennom bruk av begrepene kontekst 

og en forståelse av at enhver tolkning er subjektiv kan lærer gjennom seg selv, se eleven. I et 

gjensidig samspill mellom dem, blir de ikke bare påvirket av relasjonen i 

kartleggingsarbeidet, men også bevisst på de «ikke» kommuniserende uttrykk et barn eller en 

ungdom kan utstråle gjennom kropp og mimikk. Uavhengig av utviklingsmulighet, evne til 

tale eller ikke, vil det være umulig å ikke kommunisere sine oppfatninger i en gitt situasjon. 

I følge forskerspørsmål to, gjenspeiler lærerens tilrettelegging de samme prinsippene som 

nevnt over, kun på en annen måte. Hva som fremstår som informasjon for den enkelte, er 

avhengig av den som ser. En lærer og en elev kan ha ulike oppfatninger av at opplæringen er 

tilpasset, men de vil gjennom kommunikasjon kunne uttrykke det. Vet lærer å se etter signaler 

elever gir ut, samtidig egne refleksjoner omkring egen punktering, kan det løfte frem 

grunnsyn lærer ikke før har tenkt på. Sagt på en annen måte kan lærer bli utfordret av 

kommunikasjonsteorien til å bli mer bevisst i sitt møte med eleven, i stede for motsatt. Det er 

ikke bare lærer som skal vurdere eleven, eleven vurderer læreren. Slik går det i en sirkulær 

bevegelse. Dersom lærer skal få fatt på elevens egentlige opplevelser, må det først tar 

utgangspunkt i forholdet før innholdet.  

I det tredje, og siste forskningsspørsmålet forsøkte jeg å finne svar på om 

kommunikasjonsteorien kunne anvendes som et verktøy i lærerens evalueringsarbeid. 

Ettersom jeg ikke var ute etter å konkludere om hvorvidt dette er en godt egnet verktøy for 

lærere å anvende, fikk jeg likevel inntrykk av at det utfordrer lærere til å tenke annerledes. I 

en evalueringssituasjon står lærer også i en posisjonen av å bli vurdert. Symmetriske og 

komplementære relasjoner kan da gjøre seg gjeldende. Slik sett kan lærer bli en motivator og 

en beskyttende faktor, fremfor en risikopåvirkning i elevens fremgangsmuligheter baser de 

vurderinger som foreligger. 

Det siste, og fjerde forskerspørsmålet tar sikte på samarbeid. Dette er kanskje det punktet 

kommunikasjonsteori kan være mest relevant innenfor. Samarbeid er avhengig av relasjon, 

uten relasjon er det ingen kommunikasjon. Sagt på en annen måte kan et barn få fastsatt en 

diagnose som følge av mye påkjenninger i sitt liv. Lærer har ingen innsikt i elevens 

forforståelse uten å inngå i relasjon med innsikt i seg selv.   
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5 Avsluttende kommentarer 
I min kvalitative innholdsanalyse har det handlet om lærerens arbeid med psykiske plager i 

henhold til Gregory Batesons kommunikasjonsteori. Dette har gitt meg masse innsikt og 

forståelse for hvordan psykiske plager kan ses i sammenheng med skole, jeg føler meg med 

dette mer kunnskapsrik før jeg startet enn her jeg står nå. Selv om jeg ikke var ute etter å 

konkludere om hvorvidt Batesons tankesett kan anvendes som et verktøy, sitter jeg likevel 

igjen med en følelse av å se ting annerledes. Som nevnt så tenker jeg fremdeles at lærere kan 

ha nytte av en slik vinkel i sitt arbeid med tilpasset opplæring og tidlig intervensjon. Jeg 

hadde i løpet av studie blitt kjent med kommunikasjonsteorien, men var ikke helt overbevist. 

Grunner til dette kan være at jeg ikke helt skjønte det de «svevende» antakelsene som for 

eksempel informasjon, kart og terreng. Men nå som jeg har fått fordype meg, syns jeg det 

nesten er synd jeg ikke får mulighet til å forske videre på et annet prosjekt, for å føre tråden 

videre, men også til å se det i en annen vinkel enn det denne oppgaven kunne gi. Jeg håper at 

de som har lest om denne studien kan se nytteverdien i et slikt tankesett opp i mot psykiske 

plager. Man kan ikke vite sikkert, hva den andre tenker. Men man kan med andre ord lære 

teknikker til å analysere fremtoning og holdning, som kan fortelle deler av det. Kanskje det er 

den ene delen av puslebiten, så må du pusle det sammen til et helt bilde ut i fra din egen 

bakgrunn, forutsetning og forforståelse i kart og terreng.  

5.1 Veien videre 
Med utgangspunkt i resultater fra presentasjon og drøfting av mine funn kan det antas at 

systematisk bruk av kommunikasjonsteori kan være et verktøy i ulike arbeidsoppgaver og i 

arbeid med psykiske plager. Ut i fra hovedfunnene har de to første forskerspørsmålene fungert 

som min forforståelse, før jeg satt meg inn i lærerens profesjonsarbeid, til hvordan jeg kunne 

tilføre et nytt perspektiv inn i lærerens tankesett. Ut i fra det som fremkommer i denne studien 

har jeg noen refleksjoner om hva som kan være nyttig å belyse ytterligere. Ettersom jeg ikke 

har funnet noen eksakte beskrivelser av hvordan folkehelse og livsmestring skal tilføres i 

Kunnskapsløftet, kun om hvilke deler som skal fornyes. Kunne det vært interessant å se 

nærmere på hvilken forskjell dette kan utgjøre dersom lærere benyttet en systemisk 

kommunikasjonsteori til å forstå hvordan symptomene kommer til uttrykk. Med bakgrunn av 

at psykisk helse er et aktuelt tema om dagen, satses det på å få mer kunnskap om fenomenet. 
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Helse- og omsorgsdepartementet (2017) påpeker at psykiske plager er «psykt normalt» for å 

fremme en normalisering av begrepet. De ønsker mer kunnskap, det er jeg enig i. Men 

kanskje fenomenet må utforskes på en annen måte. Kanskje gjennom en bedre forståelse av 

hvordan kunnskap bygges opp, hvordan forståelse fungerer og hva tankemønster kan fortelle. 

Kanskje Batesons systemiske kommunikasjonsteori kan bryte hinderet til å finne gode 

løsninger som viker vekk fra menneskekulturens «tankefeil». 

«En forskjell som utgjør en forskjell» (Bateson, 1972, sitert i Ulleberg, 2014, s. 43). 
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